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INTRODUÇÃO/ APRESENTAÇÃO 
 

 

A escolha do tema de pesquisa se deu a partir de minha experiência de estágio 

no Projeto Bonecas Karajá: arte, memória e identidade indígena no Araguaia, 

realizado pelo Museu Antropológico da Universidade Federal de Goiás em parceria com 

o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) – Goiás, que teve 

como objetivo subsidiar o processo de registro das bonecas de cerâmica Karajá como 

patrimônio cultural brasileiro.  

No âmbito daquele projeto, durante o período de três anos, atuei como estagiária, 

tendo como atribuição, auxiliar a equipe de pesquisa na organização dos dados 

etnográficos (transcrição de entrevistas, sistematização e organização de banco de 

imagens fotográficas e fílmicas) além da organização de toda documentação arquivística 

do projeto. O acesso que tive às informações obtidas em campo pela equipe de 

pesquisadores/as, somadas a outras experiências vivenciadas durante meu estágio no 

Museu Antropológico1 foram de grande importância para minha formação humana e 

acadêmica, de modo a influenciar diretamente na escolha e elaboração da minha 

proposta de pesquisa.  

A oportunidade de “conhecer mais de perto” a riqueza e a complexidade sócio- 

cultural Karajá, ora identificadas nas figuras e cenas esculpidas em barro, ora nos 

saberes e práticas das ceramistas, despertaram meu interesse de estudo, especificamente 

em relação ao universo feminino Karajá. A primeira oportunidade/experiência de falar 

um pouco sobre as bonecas e as ceramistas ocorreu ainda no período da minha formação 

no curso de graduação em Ciências Sociais, quando elaborei e defendi o trabalho de 

conclusão de curso A representação do sobrenatural na cerâmica figurativa Karajá, 

                                                                 

 

1 O projeto, cujo trabalho de campo etnográfico foi realizado em aldeias da Ilha do Bananal, TO, 
especialmente em Santa Isabel do Morro e aldeias adjacentes e em Buridina (Aruanã, GO), resultou na 
elaboração de dois documentos: O Dossiê descritivo dos modos de fazer ritxoko e o filme/documentário 
Ritxoko, que apresentam uma descrição detalhada, não só das etapas de confecção, como também dos 
saberes e contextos associados a boneca de cerâmica, tais como a relação entre o povo Karajá e o rio 
Araguaia, às suas relações sociais e familiares, à sua cosmologia, aspectos da estrutura da sua  
organização social, entre outros (LEITÃO, Rosani Moreira.LIMA, Nei Clara de. LIMA FILHO, Manuel 
Ferreira e SILVA, Telma Camargo. Projeto Bonecas Karajá: arte, memória e identidade indígena no 
Araguaia. Dossiê descritivo do modo de fazer ritxoko. UFG/IPHAN/ FAPEG. Goiânia. Outubro de 2011). 
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que consistiu em um estudo descritivo das figuras míticas representadas nas ritxoko2, 

bem como na tentativa de identificar a relação das mesmas com a cosmologia Karajá.  

Entretanto, os eventos referentes ao processo de registro das bonecas de 

cerâmica como patrimônio cultural do Brasil, percebidos a partir dos bastidores da 

pesquisa, despertaram questionamentos e a necessidade de compreender os possíveis 

significados atribuídos pelas ceramistas Karajá, ao processo de patrimonialização das 

suas bonecas de cerâmica, bem como as formas como essas mulheres se percebem e se 

posicionam neste contexto.   

Após a conclusão do meu curso de graduação, surgiu a oportunidade de 

aprofundamento das minhas reflexões acerca do assunto ao ingressar no Mestrado 

Interdisciplinar em Direitos Humanos, e com ela, a possibilidade de me aproximar 

melhor das produtoras do bem cultural em questão, as ceramistas, que durante a 

graduação e o estágio no Museu, sempre estiveram presentes em minhas atividades, 

ainda que não fosse de forma direta. Se antes, através do material trazido de campo por 

outros pesquisadores, tive a oportunidade de refletir sobre a representação do 

sobrenatural nas bonecas de cerâmica, agora faço o caminho inverso: pretendo através 

desses objetos e de sua repercussão pública, chegar até as suas produtoras, as ceramistas 

e às suas concepções sobre o assunto.   

Para a realização da pesquisa, recorri fundamentalmente ao método etnográfico 

entendendo etnografia como uma descrição densa, tal como recomenda Geertz (1978), 

considerando o trabalho de campo como uma tarefa multilocal, uma vez que contempla  

os trânsitos e participações, das ceramistas, em reuniões,  eventos e visitas às 

instituições.   A pesquisa consistiu no esforço de descrição e interpretação do processo 

de registro das bonecas Karajá, como patrimônio cultural do Brasil, tendo como objeto 

principal, as concepções e práticas das mulheres ceramistas, autoras deste bem cultural e 

detentoras dos saberes associados a ele. 

Além da observação direta, também foram realizados estudos bibliográficos 

sobre o tema, bem como pesquisa documental e entrevistas abertas, bem como uma 

revisão dos principais documentos referentes ao processo mencionado, produzidos 

principalmente pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), 

órgão federal responsável pelas políticas patrimoniais no país, bem como pelo Museu 

                                                                 
2
 Ritxoko, na língua Karajá inỹribè, pode ser traduzido como “boneca”, em português. 
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Antropológico da UFG, instituição responsável pela pesquisa voltada para a instrução 

do processo de solicitação do registro, bem como pela orientação das comunidades 

Karajá produtoras das bonecas de cerâmicas, na preparação do dossiê e documentação 

complementar para o encaminhamento do pedido. Compreendendo o registro das 

bonecas como bem cultural do Brasil e como uma ação realizada no âmbito das políticas 

públicas nacionais que visa, em última instância, a efetivação de direitos culturais e o 

reconhecimento de cidadanias diferenciadas, também abordei alguns instrumentos 

jurídicos relacionados ao assunto, que definem princípios gerais para as políticas 

voltadas para a patrimonialização de bens culturais no país.  

A pesquisa etnográfica teve como referência as concepções e práticas das 

ceramistas das aldeias Santa Isabel do Morro (Ilha do Bananal-TO) e de Buridina 

(Aruanã - GO). Assim, compreender como se posicionam as ceramistas Karajá em 

relação ao processo de registro de suas bonecas de cerâmica frente às políticas públicas 

de patrimonialização, que dão aos objetos registrados e reconhecidos uma visibilidade 

nacional e até mundial, constituiu o meu desafio de pesquisa.  

Para a realização de um estudo descritivo e interpretativo do processo de registro 

das bonecas cerâmicas do povo Karajá, recorri à abordagem interdisciplinar, uma vez 

que a pesquisa diz respeito a variados elementos do universo social e cultural deste 

povo, requerendo contribuições dos diversos campos do saber. Estes elementos 

abrangem desde processos internos de educação, conhecimentos técnicos e da natureza, 

relações de gênero, produção (e reprodução) econômica e sustentabilidade, bem como 

questões relacionadas ao lugar que este povo ocupa no contexto da sociedade brasileira, 

referentes aos seus direitos políticos, sociais, econômicos e culturais. A 

interdisciplinaridade permite o diálogo entre vários campos do conhecimento, 

possibilitando a produção de novos saberes e o surgimento de novas disciplinas, o que 

também tem consequências para a redefinição da concepção de ciência e da relação 

sujeito/objeto (RATTNER, 2005). Como diria Dogan (1996), grande parte dos avanços 

que alcançamos nas pesquisas interdisciplinares ocorrem a partir da “recombinação” das 

especialidades ou dos vários campos disciplinares. 

Tentando avançar um pouco mais, no que se refere ao diálogo entre os saberes e 

na tentativa de uma maior aproximação do modo de pensar do povo Karajá e das suas 

ceramistas, mais especificamente dos conhecimentos inerentes às bonecas de cerâmica e 

das relações que são tecidas a partir delas, recorri também à noção de 
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transdisciplinaridade que, além de permitir o diálogo entre disciplinas ou de vislumbrar 

a possibilidade de rompimento da rigidez das fronteiras entre elas, permite uma 

contribuição recíproca entre os diversos campos do saber, assim como motiva posturas 

epistemológicas capazes de lidar com o pensamento complexo (MORIN, 1996).  

No caso de sociedades tradicionais, como é o caso do povo Karajá, esta 

complexidade do pensamento se evidencia em várias situações. As mestras ceramistas, 

por exemplo, possuem um saber refinado e complexo sobre a confecção da boneca, que 

vai além do conhecimento técnico e está associado a vários outros campos do saber. 

Elas também conhecem todo o contexto social, cultural e ambiental que  envolve o seu 

ofício e que estão ligados à classificação e uso dos recursos naturais, às práticas de 

ensino e aprendizagem, às narrativas míticas e aos rituais, enfim, sobre a sociedade 

Karajá e seu universo cultural, conhecimento este difícil de ser compreendido a partir de 

uma abordagem disciplinar (LEITÃO, 2014).  

A confecção da boneca inicia antes mesmo das esferas de argila que dão forma à 

mesma e outros objetos de cerâmica (WHAN, 2010). A massa de argila, da qual a 

boneca é confeccionada, exige uma preparação que envolve a mistura de vários 

elementos, tais como o barro (sùù), a cinza (mawsidè) de madeiras específicas, que 

requer formas adequadas de coleta e tratamento, e a água (bèè), sendo preparada a partir 

de uma composição complexa que exige, entre outras coisas, cálculos e medidas dos 

elementos, do tempo e outros saberes associados aos modos de fazer e ao significado 

das peças3. Ou seja, por mais que o barro e os outros ingredientes estivessem 

disponíveis, por si só jamais constituiriam a boneca, não fosse o amplo conhecimento da 

ceramista. Assim, a combinação das abordagens inter e transdisciplinar se 

complementam, permitindo  uma maior aproximação dessa forma complexa de saber 

que envolve a ciência e a tecnologia oleira da ceramista Karajá.  

Partindo desta concepção teórico-metodológica, para compreender o processo de 

patrimonialização das bonecas de cerâmica no contexto das políticas públicas busquei, 

sobretudo, as contribuições da antropologia e de outros campos do saber que constituem 

                                                                 
3LEITÃO, Rosani Moreira.LIMA, Nei Clara de. LIMA FILHO, Manuel Ferreira e SILVA, Telma 
Camargo. Projeto Bonecas Karajá: arte, memória e identidade indígena no Araguaia. Dossiê descritivo do 
modo de fazer ritxoko. UFG/IPHAN/ FAPEG. Goiânia. Outubro de 2011. 
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os direitos humanos, a fim de estabelecer um diálogo entre os direitos culturais4 e as 

noções de identidade, reconhecimento e cidadania.  

Assim, compreendo os direitos humanos como um campo interdisciplinar, que 

não existe por si e que, pelo contrário, é constituído a partir da contribuição e da 

articulação de diferentes campos do saber acadêmico, somadas às experiências 

vivenciadas em situações de disputas e conflitos, gestadas tanto no cotidiano das 

pessoas como nos movimentos sociais.  Buscando conhecer não só a faceta das políticas 

públicas, mas também tentando transpor as barreiras entre os princípios dessas políticas, 

os conceitos e teorias acadêmicas e o saber específico do povo Karajá e das ceramistas 

tentei fazer, em alguns momentos da pesquisa, o exercício da transdisciplinaridade, 

relacionando os campos do saber como se constituíssem uma “macrodisciplina”. 

Com o objetivo de observar as relações e interações que as ceramistas 

estabelecem fora do seu ambiente doméstico, sobretudo instituições/agências e agentes 

da sociedade não-indígena, concentrei minhas observações em eventos realizados fora 

das aldeias, tais como reuniões, exposições, oficinas e demais atividades desenvolvidas 

com a presença das bonecas Karajá e com a participação das ceramistas, no decorrer da 

pesquisa. Tais procedimentos foram realizados com o intuito de identificar os 

significados, interpretações e concepções que as ceramistas constroem acerca do 

processo de registro das ritxoko e como elas se percebem e atuam neste contexto. 

Assim, são as mulheres ceramistas Karajá as principais interlocutoras da pesquisa, 

através da qual, recorrendo às contribuições da antropologia interpretativa, propus a 

tarefa de realizar uma “interpretação da interpretação” que elas fazem de si, do seu 

ofício de ceramista, do lugar que ocupam em suas comunidades, bem como das relações 

que estabelecem com o mundo externo, através das bonecas que produzem, seja com 

instituições acadêmicas ou com agências e agentes públicos responsáveis pelos 

processos de patrimonialização, seja com outros possíveis consumidores dessa 

produção, e, sobretudo, após o reconhecimento / registros destes artefatos como 

patrimônio cultural brasileiro.  

Ao tentar compreender a concepção das ceramistas, me aproximei da 

antropologia interpretativa proposta por Clifford Geertz (1978), que percebe o humano 

                                                                 
4
 (DAVIS, 2008; HALL, 2003; KIMLYCKA, 2003; TAYLOR, 1994).  
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como um ser amparado por uma teia de significados por ele produzida, a cultura, e que 

pode ser interpretada através da observação, do fazer etnográfico, que para este autor, 

empreende o esforço de uma descrição densa das práticas dos atores sociais e de como 

eles próprios pensam e refletem sobre essas práticas, sendo assim o texto etnográfico, a 

“construção da construção”, a tentativa de se interpretar aquilo que já havia sido 

interpretado pelos interlocutores da pesquisa.    

Cardoso de Oliveira (2000), também seguindo uma tradição hermenêutica 

interpretativa propõe, no que se refere à relação sujeito-objeto, uma articulação do 

“olhar, ouvir e escrever” como etapas indispensáveis para a interpretação dos 

“fenômenos sociais”, num contexto etnográfico que permite ao pesquisador, no seu 

fazer antropológico, a apreensão de elementos que possibilitam uma comunicação e 

compreensão mútua ou a “fusão de horizontes” entre o pesquisador e os seus 

interlocutores. Para Cardoso (2000), além de explicar/descrever todas as etapas e 

métodos que envolvem a etnografia, é necessário compreender e interpretar as 

informações decorrentes da pesquisa, que resultam no texto etnográfico.  

Assim, acredito que, por meio da pesquisa etnográfica, foi possível estabelecer 

relações mais próximas com as mulheres ceramistas de modo a possibilitar a descrição e 

uma maior compreensão das suas práticas e concepções - relativas a elas mesmas, ao 

seu povo e ao seu ofício de ceramistas -, bem como às relações que estabelecem com 

suas comunidades e com o mundo externo através da cerâmica figurativa que produzem 

e às suas percepções sobre o fenômeno do reconhecimento público das bonecas como 

bens culturais reconhecidos nacionalmente. Como elas percebem essa ação pública 

oficial de patrimonialização de suas bonecas? Que percepções possuem sobre o seu 

ofício e como atuam a partir dele? Articulam-se para produzir e comercializar a sua 

produção?  

Quanto às noções de identidade, reconhecimento e cidadania, procurei abordá-

las conforme são entendidas por Cardoso de Oliveira (2006), Charles Taylor (1994) e 

Guillermo de La Peña (1999).  Dialogando entre si, esses autores ressaltam a 

importância do reconhecimento público de identidades étnicas e culturais5 como um 

elemento importante para a construção de cidadanias diferenciadas. Nesta perspectiva, o 

                                                                 
5
 No que se refere à configuração das identidades étnicas e da noção de etnicidade, ver FANON, Franz 

1983. BARTH, Fredrik. 1998. 
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reconhecimento ou a ausência dele pode interferir positivamente ou negativamente na 

auto-imagem que as pessoas e povos constroem sobre si mesmos.  

Recorri também eventualmente a contribuições de autores pós-colonialistas, 

como Stuart Hall (1996; 2003), Walter Mignolo (2003), que enfatizam a necessidade de 

romper com a colonialidade do saber imposto pela ciência ocidental, que se sobrepôs a 

outras formas de compreender e de explicar o mundo, subjugando e ocultando as 

ciências não ocidentais e seus saberes. Estes autores trazem reflexões sobre a formação 

de identidades de indivíduos e grupos, no contexto da diferença colonial, e que resultou 

na colonização de seus saberes e práticas, uma vez que a sua compreensão de mundo 

passa a ser orientada por aquilo que lhes é externo. Contudo, ao tomarem consciência de 

suas identidades diferenciadas, esses indivíduos e grupos são capazes de retomar os 

saberes e práticas de seu universo cultural, a partir de políticas específicas que lhes 

servem de instrumento para a busca de reconhecimento e fortalecimento próprios. 

A “interpretação das interpretações” das ceramistas sobre o processo de 

patrimonialização de suas bonecas de cerâmica foi analisada em diálogo com as 

diretrizes e políticas voltadas para o registro de bens culturais imateriais no país. Como 

são pensadas e executadas essas políticas pelas instituições responsáveis, sobretudo, no 

que se refere às orientações do IPHAN? O que o povo Karajá compreende como 

patrimônio cultural? Como as mulheres ceramistas entendem o reconhecimento de suas 

bonecas como um bem cultural? 

Para descrever e interpretar as percepções e práticas das mulheres ceramistas 

Karajá, no que se refere ao registro de suas bonecas de cerâmica, tomei como referência 

as noções de patrimônio cultural, tal como compreendidas por  José Reginaldo Santos 

Gonçalves (2002), Juliana Santilli (2005), Dominique Gallois (2006), Carla Arouca 

Belas (2007).  Estes autores, ao refletirem sobre patrimônio cultural, remetem à sua 

dimensão social e simbólica, uma vez que este possibilita a expressão de identidades 

coletivas e individuais, assim como evidência a percepção que os detentores dos bens 

culturais  têm de si, individualmente e coletivamente. 

A dissertação resultante dessa pesquisa foi organizada  em quatro capítulos, 

além da introdução e considerações finais.  No primeiro capítulo tratei das 

considerações gerais sobre o povo Karajá e sobre as ceramistas e suas bonecas de 

cerâmica.  
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No segundo capítulo apresentei uma breve contextualização da legislação sobre 

as políticas nacionais de patrimonialização de bens culturais. Nos terceiro e quarto 

capítulos, procurei realizar uma descrição e interpretação do processo de 

reconhecimento das bonecas Karajá como patrimônio cultural do Brasil, a partir dos 

documentos produzidos durante este processo,  bem como dos discursos e práticas das 

mulheres Karajá no que se refere ao assunto. 
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CAPÍTULO 1 – CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE O POVO KARAJÁ, SOBRE AS 

CERAMISTAS E SUAS BONECAS DE CERÂMICA 
 

 

Os Karajá são habitantes do vale do rio Araguaia nos estados de Goiás, 

Tocantins, Mato Grosso e Pará, e somam de acordo com a FUNASA (2011), 

aproximadamente 3.000 indivíduos. A maioria das famílias está concentrada na aldeia 

Hawalò, Santa Isabel do Morro, localizada na Ilha do Bananal (TO), que tem em torno 

de 670 habitantes (FUNASA, 2011).  

 

 
Fonte: Patrícia de M. Rodrigues 
Disponível em: Dossiê descritivo dos modos de fazer ritxoko, 2011.IPHAN/MA 

 

O povo Karajá (que se autodenomina como Iny), se subdivide em três grupos: os 

Xambioá, os Javaé e os Karajá propriamente ditos, povos filiados à família lingüística 

Karajá e pertencentes ao tronco lingüístico Macro-Jê. A divisão em subgrupos também 

está presente nas narrativas Karajá, como no mito de origem e na sua cosmologia6, que 

está intensamente relacionada ao curso do rio Araguaia e seus períodos de cheia e seca.   

Conforme a com a cosmovisão Karajá, o mundo é dividido em três níveis cosmológicos, 

abrangendo o céu a terra e a água. Dentro do universo cosmológico circundam 

representações de diversas ordens - abrangendo desde a origem do Povo Iny até mesmo 

                                                                 

 



22 

 

como se deu o contato com o não-indígena. A concepção do cosmos pode ser um 

agregador do que se entende pelo mundo vivido com o mundo desconhecido. De acordo 

com Alcida Ramos (1986), é frequente ordenar o cosmos em várias camadas, que por 

sua vez, abarcam diferentes esferas compositoras da vida em sociedade. Essa autora 

sustenta que podem ser integrados a esse cosmos desde divindades até montanhas e rios, 

passando por espíritos de animais e de pessoas, fenômenos atmosféricos e geográficos. 

Ou seja, o sistema cosmológico é antes, uma combinação de variados tipos de 

conhecimento, entre os quais se pode distinguir ou conjugar o conhecimento empírico e 

o conhecimento metafórico. Respectivamente, o primeiro derivado da experimentação e 

outro caracterizado pelo seu teor aglutinador de experiência e crenças, ou como a 

própria autora afirma, dimensão “metafísica”. 

A disposição das casas, por exemplo, segue o curso do rio e muitas das 

atividades realizadas nas aldeias são orientadas conforme o fluxo das águas do 

Araguaia7. 

 
 

 

 
                   Vista parcial da aldeia Santa Isabel do Morro, Ilha do Bananal (TO). Dezembro de 2012.  

     Acervo do Museu Antropológico da UFG. Foto: Michelle Nogueira de Resende. 

 

           Os primeiros registros de contato com o povo Karajá foram realizados no tempo 

das frentes de expansão no séc. XVII e depois no período das bandeiras paulistas, no 

                                                                 
7
 (TORAL, 1992; LIMA FILHO, 1994; LEITÃO, 1997). 
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século seguinte. A intensificação do contato ocorre a partir das políticas de navegação 

do General Couto de Magalhães e da fundação da cidade de Leopoldina em 1859 e em 

seguida, com a criação do Serviço de Proteção ao Índio (SPI), criado em 1910, 

transformado posteriormente, na Fundação Nacional do Índio (FUNAI), que tinha por 

finalidade o implemento de políticas indigenistas e da criação de pólos de atração e 

integração de povos indígenas à sociedade  não-indígena. Algumas das ações 

desenvolvidas nesse sentido, diziam respeito à introdução do manejo do gado  e do 

cultivo do arroz. Entre o período do governo dos presidentes Getúlio Vargas e Juscelino 

Kubtisheck, respectivamente nas décadas de 40 e 60, foi criada a política de 

“desenvolvimento” da região centro-norte do país, que ficou conhecida como Marcha 

para o Oeste. Dentre os povos nativos da região, os Karajá simbolizaram a tentativa de 

integração do governo. Na época foi construído um hotel de turismo na Aldeia Santa 

Isabel do Morro, na Ilha do Bananal, sendo tal ação designada pela Fundação Brasil 

Central. A partir de então a visita de turistas foi intensificada. (LEITÃO, 1997). 

Apesar do contato intenso com a sociedade nacional, a maioria das aldeias 

Karajá mantêm seus costumes tradicionais como a língua materna, as pescarias 

familiares, os rituais como a dança de aruanã e o ritual da casa grande (Hetohoky), os 

enfeites plumários, a cestaria e artesanato em madeira e as pinturas corporais (LIMA 

FILHO 1994). 

 

 
                    Pintura corporal que representa o jabuti. Aldeia Santa Isabel do Morro, 

                                  Ilha do Bananal, TO. Dezembro de 2012.  
                                  Acervo do Museu Antropológico da UFG. Foto: Michelle Nogueira de Resende. 
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Uma característica da sociedade Karajá é a divisão bem marcada entre o 

universo feminino e o masculino8. Segundo Lima Filho (1994), os homens cuidam da 

pesca, das roças, das construções das casas, assumindo também os papéis de condutores 

das atividades rituais e festivas, de liderança, de representação política e de articulação 

com a sociedade abrangente. As mulheres cuidam dos afazeres domésticos, dos filhos, 

da colheita, da pintura corporal. Confeccionam enfeites rituais, artesanais.  São 

responsáveis pelo preparo do alimento nos períodos festivos e pela manutenção da 

memória afetiva de seu povo, expressa nos choros rituais  (LIMA FILHO, 1994). 

 

 

              Peças a venda na lojinha da Associação Familia Tehaluna Wassuri Indígena Inỹ.  
              Aldeia Buridina, GO. Agosto de 2014. Foto: Michelle Nogueira de Resende. 

 

 Quanto mais maduras se tornam, maior o seu poder de decisão e de ação no 

âmbito familiar, que pode ser verificado pela obediência que o genro deve à sogra, 

assim como o domínio das avós sobre os seus netos, expressa no cuidado com a 

educação dos mais jovens ou nos arranjos conjugais, por exemplo.  
                                                                 
8
 Estudos etnográficos apontam para uma marcação bastante significativa entre o universo feminino e 

masculino. Desde pequenas, as mulheres recebem ensinamentos sobre o cuidado com o lar, com a família, 
com a alimentação, que, no caso das meninas, em parte se dá por meio das brincadeiras com as bonecas 
de cerâmica. (FÉNELON COSTA, 1978;CAMPOS, 2007). 
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Os gêneros também são marcados do ponto de vista lingüístico. As mulheres, 

conforme observou Borges (1997), possuem uma modalidade mais complexa de fala, 

em relação à fala masculina. Até a idade escolar, as crianças falam somente o inyribè, a 

língua de seu povo. Segundo Leitão (1998), por volta dos oito anos de idade meninos e 

meninas começam a separar suas brincadeiras e os meninos aos poucos vão se 

aproximando do mundo masculino. A partir dos dez a doze anos, eles iniciam um 

período intensivo de aprendizagem na casa dos homens, que culmina com o grande 

ritual de iniciação dos meninos à vida adulta, denominado Hetohoky/casa grande. Na 

escola, meninos e meninas, além da escrita da sua língua materna, aprendem também o 

português. 

 

Segundo Whan (2010), as mulheres, principalmente as mais velhas, se mostram 

mais resistentes à fala do português. Ainda que uma boa parte delas seja bilíngüe, a 

preferência é pela comunicação na língua Iny, tanto dentro quanto fora de sua 

comunidade. Daí decorre o fato das mulheres serem consideradas as principais 

responsáveis pela continuidade da língua de seu povo.  

Quando atingem a puberdade, e após a primeira menstruação, as meninas são 

autorizadas a dançarem com os Aruanãs ou Ijasò. A partir de então elas são socialmente 

consideradas aptas ao casamento, à maternidade, podendo assim assumir 

responsabilidades e atribuições próprias do mundo adulto feminino. Essa fase é marcada 

por interditos alimentares e regulação social, principalmente por parte da família da 

moça, que após a primeira menstruação passa a ser vigiada rigorosamente, e que não 

deve manter qualquer contato com rapazes fora de seu círculo familiar. (FÉNELON 

COSTA, 1978; LEITÃO, 1998; WHAN, 2010). 

           Outras marcações de gênero, a saber, as de sentido espacial, também são 

observadas na sociedade Karajá. Existem espaços específicos para circulação de 

homens e de mulheres. O mundo feminino é via de regra, associado ao ambiente 

doméstico, à casa e aos cuidados com a família. O universo masculino está relacionado 

aos espaços públicos, alguns deles, interditos às mulheres, como é o caso da casa dos 

Ijasò (casa dos homens). 

   Apesar de não terem acesso às discussões realizadas na casa dos Aruanãs e a 

outros espaços masculinos, as mulheres estão sempre atentas aos debates e demandas da 

comunidade, ainda que por via indireta. Elas se inteiram dos assuntos através dos 
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homens de seu circulo familiar (marido, filhos ou genros) e a partir de então fazem 

saber a sua opinião sobre determinado assunto (LEITÃO, 20039 e WHAN, 2010). 

Krause10 relata que as mulheres “desempenham papel muito saliente na vida dos índios, 

e em todos os assuntos dão o seu parecer”. Ehrenreich, um dos primeiros autores a 

realizar estudos etnográficos sobre a sociedade Karajá, observou que “a esposa está ao 

lado dele (marido) em igualdade de condições e ele não dá um passo de importância 

sem se aconselhar com ela. Também o cacique partilha a sua dignidade com a esposa” 

(EHRENRICH apud WHAN, 2010, p. 23). 

Ainda que as marcações entre os mundos feminino e masculino possam ser 

identificadas na sociedade Iny, sendo o primeiro secundário em relação ao segundo, 

pode-se verificar a presença de um espaço de reconhecimento social por parte do povo 

Karajá  em relação às suas mulheres, principalmente às mais velhas. São elas, detentoras 

de saberes especializados relacionados a muitas das habilidades manuais (desde os 

afazeres do lar à confecção de adornos, pintura corporal, artesanato, entre outros), ao 

conhecimento das narrativas míticas, da história oral, do choro ritual, da memória 

afetiva de seu povo, das práticas medicinais e em muitos casos, são provedoras do 

sustento familiar.  

 

                                                                 
9
 LEITÃO, Rosani Moreira. Educação Escolar e formação de lideranças indígenas. I Congresso Nacional 

de Qualidade na Educação. Brasília: SEF/MEC, 2003. 

10 (KRAUSE apud WHAN, 2010: 23). 



27 

 

 
Artesanatos à venda na calçada da Av. Araguaia. São Félix do Araguaia, MT. Julho de 2014. 

Foto: Michelle Nogueira de Resende. 

 

 

Cena do cotidiano feminino: mulher casada com filho no colo, carregando pote. Dezembro de 2012. 
Acervo do projeto Bonecas Karajá: arte, memória e identidade indígena no Araguaia.Foto: Michelle 
Nogueira de Resende. 

 

Dentre as inúmeras habilidades da mulher Karajá, destaca-se a confecção das 

bonecas de cerâmica, denominadas ritxoko. Elas desenvolveram ao longo do tempo, 
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técnicas próprias de confecção transmitidas a cada geração11. As peças de cerâmica são 

pintadas com uma grande variedade de grafismos, e além da representação humana e 

dos ciclos de vida, as bonecas também são modeladas conforme elementos da fauna 

regional12 e do sobrenatural (são seres que habitam o imaginário Iny, figuras zoomorfas, 

multicéfalas, entidades disciplinadoras de crianças, entidades representadas em 

festividades e rituais13). As ritxoko são, “reproduções de imagens mentais – são 

transposições de uma visualidade do plano mental para o material... além de retratos da 

vida Karajá, as ritxoko são também retratos do imaginário Karajá” (WHAN, 2010, p. 

68), que apesar do contato com a sociedade abrangente foi/é preservado, mantendo-se 

como referencia temporal e familiar (TORAL, 1992). 

 

 

                                                                 
11

 (LEITÃO;LIMA;LIMAFILHO;SILVA,2011;WHAN, 2010). 

12
 A arte da confecção das bonecas cerâmicas é um dos elementos constitutivos da riqueza cultural dos 

Karajá. Segundo Fénelon “os Karajá muitas vezes expressam o seu sentimento de uma identidade entre 
homens e animais, através de seus mitos até hoje lembrados... a moça lagarta, a moça-tatú, as histórias de 
criação do macaco e da origem do boto” (1968: 45). Assim como no mito da “mulher que ajudou o parto 
da onça”, da “onça que adotou os bebes humanos”, ou na estória da “mulher que namorava o jacaré”, o 
mito do “tucano e o corujão”. 
13

 Os três níveis cosmológicos água, terra e céu também são representados no interior das aldeias, 
especificamente no ritual do Hetohoky (Casa Grande), no qual os homens se dividem entre os Ibòò, os 
Iraru e os Ituà Mahãdu.  A dança dos Aruanãs ocorre mais ou menos na mesma época da festa do 
Hetohoky, período em que os espíritos dos mortos visitam as aldeias. Esses espíritos ou almas (kuni) 
podem ser tanto de um Karajá que morreu quanto de animais (aõni), que no período ritual transitam pela 
aldeia. Esses seres cosmológicos, que fazem parte do imaginário Iny também são modelados. Assim o 
barro ganha a forma de pares de Aruanãs que chegam da água, da terra ou do céu, outrora ganham forma 
de halokoé (onça), kabroró (jacaré), hirè (gavião) benorà (peixe tucunaré) ou outras entidades, de acordo 
com a preferência das ceramistas (COSTA, 1968; TORAL, 1992; LIMA FILHO, 1994). 
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Bonecas de cerâmica representando cenas do cotidiano e do imaginário Iny (Karajá). Origem: Aldeia 
Santa Isabel do Morro, Ilha do Bananal, TO. Dezembro de 2012. Foto: Michelle Nogueira de Resende. 

 

 
 

As esculturas de cerâmica são uma representação cultural e artística do povo 

Karajá, dos valores e aspectos identitários de sua sociedade, dada a variedade de temas e 

cenas, modeladas pelas ceramistas. Na brincadeira com as “figurinhas humanas”, as 

meninas recebem importantes ensinamentos das referências culturais de seu povo: modo 

de estar, pensar e agir no mundo, concepções sobre o próprio corpo, sobre sua origem, 

suas crenças, seus ritos... Dessa forma, as ritxoko vão além da função lúdica, inserindo a 

menina num contexto simbólico que reflete e reafirma os valores culturais do seu 

povo14, representando assim um sistema de categorias coletivas,  que expressam e 

fortalecem a identidade Inỹ, podendo ser concebidas enquanto “fatos sociais totais”, 

conforme a concepção de Marcel Mauss, uma vez que imprimem um conjunto de 

significados e relações sociais próprias do universo Karajá.  

                                                                 
14 LEITÃO, Rosani Moreira; LIMA, Nei Clara de; LIMA FILHO, Manuel Ferreira e SILVA, Telma 
Camargo. Projeto Bonecas Karajá: arte, memória e identidade indígena no Araguaia. Dossiê descritivo do 
modo de fazer ritxoko. UFG/IPHAN/ FAPEG. Goiânia. Outubro de 2011. 

. 
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Bonecas que representam seres da cosmologia Karajá. 

Acervo pessoal. Abril de 2011. Foto: Michelle Nogueira de Resende. 

 

As ceramistas assumem assim, um papel importante na legitimação do modo de 

ser Karajá, visto que, por meio da arte de modelar o barro, ela cria e recria os 

significados que dão sustentação a sua identidade étnica e cultural.   

 

Através das ritxoko pode-se dizer que a voz feminina Karajá se expressa, 
visualmente, “em alto e bom tom”, e, no seu conjunto, mandam a seguinte 
mensagem: ‘Assim somos nós, o povo “Iny”, assim é a nossa vida, assim é o 
nosso modo de ser - segundo as formas dos nossos costumes e tradições. E é 
assim que gostamos de viver, e é assim que gostamos de ser’. Esta parece ser a 
recorrente mensagem das mulheres ceramistas Karajá para o mundo exterior, 
assim como para seu próprio povo” (WHAN, 2010, p.103). 

 

Pelas palavras acima, é possível perceber que a atuação da mulher Karajá, em 

especial, das ceramistas, é imprescindível para o fortalecimento de sua identidade 

étnica, de sua cidadania. Concordo com Whan, quando esta se refere às bonecas de 

cerâmica como o “auto-retrato” Karajá, “uma vez que retratam apenas a gente Iny e 

informam sobre a imagem que os Iny têm de sua própria pessoa, de sua própria 

identidade. Através das ritxoko, as ceramistas contam a história do povo Karajá” 

(WHAN, 2010:185).  O que demonstra Whan em sua tese de doutorado, também é 

percebido no decorrer da pesquisa Bonecas Karajá: arte, memória e identidade 

indígena no Araguaia.  Quando Mahuederu, uma das ceramistas mestras mais 

reconhecidas de Santa Isabel do Morro, relata o significado de algumas de suas peças, 
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para os pesquisadores do referido projeto, que resultou na elaboração do Dossiê 

descritivo dos modos de fazer ritxoko e do vídeo Ritxoko, afirma que as ceramistas 

Karajá confeccionam as bonecas de cerâmica para contar a história do povo Iny para 

jovens e crianças: ... “a gente faz assim, para mostrar às crianças, moças e rapazes, para 

que eles tenham o conhecimento da história. É isso!”15 

 

Mesmo consideradas tímidas ou retraídas em certas ocasiões, principalmente nas 

situações em que estariam “fora” do seu contexto social, envoltas pelo mundo do torì 

(branco ou não indígena), essas mulheres estão ao contrário, construindo mecanismos 

de resistência que podem resultar em ações de reconhecimento étnico-cultural, social e 

político que, adquiriram visibilidade e força através das ritxoko.  

Além de sua função lúdica (e comercial, considerando-se o fato de que são fonte 

de renda para muitas famílias das aldeias), as bonecas de cerâmica também são 

representações culturais, que por meio do seu registro como patrimônio cultural pelo 

IPHAN, ganharam mais visibilidade, não só perante o cenário nacional (principalmente 

em relação aos museus, pesquisadores, turistas, lojas de artesanato), como para o 

próprio povo Karajá (situação essa que pode ser observada pela procura de outras 

aldeias do mesmo grupo étnico, por oficinas ministradas por mulheres que são 

consideradas grandes ceramistas, com o objetivo de ensinar às gerações mais novas, o 

ofício oleiro (WHAN, 2010; LIMA FILHO, et al, 2011). 

 

Segundo Castro Faria (1959), o que proporcionou a expansão das atividades em 

torno da boneca de cerâmica, principalmente em relação à sua comercialização, foi o 

processo da queima, que já era utilizada na confecção de outros objetos de cerâmica, 

como as peças utilitárias e as urnas funerárias, por exemplo16.   Ao longo dos anos as 

ceramistas foram incorporando novos saberes à prática de sua confecção e as bonecas, 

                                                                 
15

 Mahuederu Karajá em entrevista concedida aos pesquisadores do projeto Bonecas Karajá: arte, 
memória e identidade indígena no Araguaia, na ocasião da gravação do vídeo-documentário Ritxoko. 

16 Leitão chama a atenção para os estudos da arqueóloga Irmhild Wüst, que demonstram a presença no 
território Karajá, de material cerâmico, datado de 800 anos, com características semelhantes à 
confeccionada hoje pelas mulheres Karajá (LEITÃO, Rosani Moreira. Informação pessoal, Goiânia, em 
dezembro de 2013.), o que comprova a antiguidade da queima da cerâmica nestas aldeias. (WÜST, 
Irmhild. A cerâmica Karajá de Aruanã. In: Anuário de Divulgação Científica. Goiânia: Universidade 
Católica de Goiás, vol. 2, 1975) 
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passaram a ganhar formas mais complexas. Pesquisas etnográficas ressaltam que, na sua 

origem, as bonecas eram feitas de cera de abelha, depois de argila crua, com detalhes de 

cera, porém se quebravam facilmente (SIMÕES, 1992; LEITÃO et al, 2011 ). A 

utilização da queima, que é uma prática recente no que se refere à cerâmica figurativa, 

torna as peças mais resistentes. O formato também era mais simples: era modelada a 

forma figurativa sem o desenvolvimento completo dos membros superiores e inferiores 

e de outros detalhes.  

 

Ritxoko do modelo antigo. Representação da velhice caracterizada pela curvatura do corpo. Ao fundo, 
ilustração da publicação Mário Ferreira Simões: cerâmica Karajá e outras notas etnográficas, 
organizada por Manuel Ferreira Lima Filho e Maria Eugênia Brandão Alvarenga Nunes (1992). Origem: 
Aldeia Santa Isabel do Morro, Ilha do Bananal, TO. Abril de 2011. Foto: Michelle Nogueira de Resende. 

 

 

A partir da década de 40, como aponta Castro Faria (1959), as bonecas passam a 

ser queimadas, o que trouxe mudanças significativas tanto em relação à forma, quanto 

em relação aos motivos modelados e o significado das bonecas dentro e fora da aldeia, o 

que é evidenciado nas falas de Kuanajiki, uma ceramista mestra anciã, que comenta 

sobre a incorporação da queima no processo e nas mudanças ocorridas na forma 

incluindo detalhes tais como, a modelagem dos braços, pernas, orelhas, mãos, etc17.   

 

                                                                 
17 RITXOKO. Direção: Neto Borges. Olho Filmes, 2011. Brasília-Goiânia: IPHAN/UFG. 1 DVD (46 
min). 
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Bonecas secando antes da queima. Aldeia Santa Isabel do Morro. 

Dezembro de 2012. Foto: Michelle Nogueira de Resende. 
 

Assim, a queima marca dois momentos importantes no processo de modelagem, 

classificadas por Castro Faria (1959) como a fase antiga - caracterizada pela confecção 

de bonecas estilizadas, feitas de cera e barro cru-, e a fase moderna – que se caracteriza 

principalmente pela queima do barro, a modelagem de cenas mais complexas (cenas do 

cotidiano, representação de mitos e rituais, por exemplo) e a decoração com grafismos, 

em geral nas cores vermelha e preta. Entretanto, o trabalho de Whan (2010) sugere o 

termo estilos em lugar de fases, pois os mesmos não são sucessivos. A interpretação de 

Whan é corroborada pelos pesquisadores que elaboraram o Dossiê descritivo dos modos 

de fazer ritxoko (2011)18, já que as bonecas do tempo antigo (hakana ritxoko), são tão 

modeladas hoje, quanto às bonecas do tempo atual (wijina bede ritxoko).  

 

 

                                                                 
18

 LIMA, Nei Clara de et al. Bonecas Karajá: arte, memória e identidade indígena no Araguaia. Dossiê 
Descritivo do modo de fazer ritxoko. Goiânia: Museu Antropológico, Universidade Federal de Goiás, 
IPHAN, 2011. 
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Bonecas do ‘tempo atual’ e do ‘tempo de antigo’. Dezembro de 2012. Foto: Michelle Nogueira de 
Resende 

 

Após a transformação das peças de barro cru em cerâmica e o surgimento de 

cenas mais detalhadas, o comércio das ritxoko se intensifica, principalmente por volta 

de 1950 (CAMPOS, 2007),  mas a procura da boneca remonta ao registro dos primeiros 

colecionadores/pesquisadores, como Fritz Krause  e Paul Erenrheich19. 

A diversificação das formas e a criação de cenas ampliam assim o discurso 

feminino. Tradicionalmente eram modeladas figurinhas pequenas, representando a 

família extensa Karajá e suas divisões de idade. Depois, passa a se modelar cenas mais 

complexas, que fazem referência às narrativas míticas, à história oral do povo Karajá. O 

discurso que até então parecia se restringir ao âmbito familiar, representado pelas 

bonecas que representavam a família, se alargam para um contexto social mais amplo: 

os ciclos de vida se entrecruzam com os mitos, com o trabalho as festas e ritos e 

extrapolam o espaço territorial de origem. Tanto dentro da aldeia, quanto fora, o poder 

de alcance da fala feminina por meio das ritxoko, parece se expandir: vão parar nas 

mãos de pesquisadores, turistas, instituições nacionais e internacionais. As bonecas 

passam a imprimir histórias: histórias de vida de cada ceramista no contexto histórico de 

seu povo. Cada boneca, cada cena, um registro, uma escrita plástica, artística, modelada 

                                                                 

19
 EHRENREICH, Paul. Contribuições para a etnologia do Brasil. Revista do Museu Paulista, vol. 2, São 

Paulo, 1948. 
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e selada pelo fogo. Um fio de memória a fazer intersecção com outros fios e com as 

vozes das ceramistas.  

 

 
A ceramista mestra Mahuederu e a antropóloga Edna Luisa de Melo Taveira, participando 
de evento comemorativo dos 40 anos do Museu Antropológico da UFG. Setembro de 2010. 

Foto do Acervo do Museu Antropológico da UFG. 
 

 
A partir da diversificação das cenas, o discurso das mulheres se intensifica tanto 

dentro, quanto fora das aldeias. Após a queima, o comércio das bonecas se amplia; a 

demanda por peças decorativas, peças para composição de acervos de museus ou 

coleções particulares leva os turistas, pesquisadores ou colecionistas, direto para o 

ambiente da ceramista, visto que é no quintal de sua casa, onde são realizadas grande 

parte da venda da boneca.  

 

Como demonstra o Dossiê descritivo dos modos de fazer ritxoko, a venda não 

confere à ceramista apenas um modo de obtenção de subsistência, mas a legitima 

enquanto detentora de um saber distinto, perante as demais pessoas de sua comunidade. 

Cada ceramista possui seu próprio modo de fazer, de saber associado à confecção e ao 

motivo modelado. Da coleta da argila à decoração com a tinta, cada qual possui o seu 

diferencial. Há ceramista que só usa uma pigmentação, outra que prefere modelar as 

bonecas do tempo de antigo (hakana ritxoko), assim como há ceramistas que mesclam o 

grafismo tradicional com elementos geométricos presentes no nosso cotidiano, como 

pintura no formato de estrelas, por exemplo (LIMA FILHO, et al, 2011).  
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Cena do cotidiano feminino: mulher carregando criança no colo e um recipiente na cabeça. À direita, 
uma representação do mito da mulher que namorava o jacaré.  Acervo do projeto Bonecas Karajá: arte, 
memória e identidade indígena no Araguaia. Abril de 2012. Foto: Michelle Nogueira de Resende. 

 

 

Tendo como referência as contribuições mencionadas acima, o que pretendo 

ressaltar aqui, é que, por meio da confecção das bonecas, cada ceramista expressa aquilo 

que bem lhe cabe, o resultante de escolhas, de uma seleção interna e externa que 

envolve a sua percepção do mundo, o que lhe é importante, significativo... aquilo que 

legitima a sua identidade, a sua pessoa. O comércio pode possuir uma face dura e 

puramente mercadológica em princípio, se pensarmos na relação entre a mercadoria, 

quem a vende e quem a compra, no sentido típico de um sistema capitalista onde as 

relações humanas geralmente são atrofiadas pela obtenção do lucro a partir da  

exploração do trabalho humano. Porém, se pensarmos nas mulheres ceramistas 

enquanto agentes, podemos problematizar melhor essa questão. A relação com o 

comprador/colecionador/pesquisador, também proporciona à ceramista, a afirmação de 

sua identidade e reconhecimento social interno e externo. Nem toda mulher Iny é 

ceramista, e nem toda ceramista é considerada mestra. 

 A noção de ceramista mestra, em contraposição às aprendizes,  foi apreendida e 

descrita pela primeira vez, pela etnografia que resultou no Dossiê descritivo dos modos 

de fazer ritxoko20, se referindo às ceramistas que possuem não só um conhecimento 

                                                                 
20

 Ob. Cit.2011. 
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profundo dos modos de fazer as ritxoko, bem como dos saberes inerentes a elas e ao 

universo cultural Karajá. Essa noção foi retomada posteriormente por Leitão (2014) no 

artigo As bonecas de cerâmica e a pedagogia das ceramistas mestras: diálogos 

possíveis entre saberes de tradição oral e saberes baseados na escrita.  As ceramistas 

mestras se auto-reconhecem e são reconhecidas pela excelência do seu trabalho, pela 

qualidade das suas peças e pela capacidade de formar novas gerações, criando espécies 

de “escolas” que se distinguem pelas características expressas pela tradição de cada 

grupo familiar, no que se refere ao domínio do ofício de ceramista. Mestras e aprendizes 

são recorrentemente  identificadas por sua comunidade, por elas próprias e pelo mundo 

externo. Para além do conhecimento da matéria-prima, da técnica de confecção, as 

ceramistas mestras possuem um conhecimento profundo das narrativas, da memória de 

seu povo, bem como dos signos e significados que envolvem a boneca21.  

 
Assim, ser ceramista mestra é extrapolar o âmbito das técnicas do oficio. É 

ocupar uma postura intelectual reconhecida dentro e fora das aldeias ampliando o 

diálogo com instituições também reconhecidas socialmente, como alguns espaços de 

“construção do saber”, (escolas, universidades, museus etc).  

O domínio da tecnologia oleira na sua plenitude, a capacidade de transmitir o 

saber sobre o mesmo para as novas gerações pode ser compreendido como um 

patrimônio familiar que envolve não só a família extensa, mas todo um seguimento que 

é definido pelo parentesco. 

 

No capítulo seguinte farei uma breve passagem pelas políticas culturais 

nacionais, tratando principalmente das ações voltadas para a patrimonialização de bens 

culturais imateriais, a partir do processo de registro das bonecas Karajá.  

 

 

 

 

 

                                                                 
21LEITÃO, Rosani Moreira. As bonecas de cerâmica e a pedagogia das ceramistas mestras: diálogos 
possíveis entre saberes de tradição oral e saberes baseados na escrita.  Trabalho apresentado na 29ª 
Reunião Brasileira de Antropologia. Natal, 2014. 
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Capítulo 2 - O registro das bonecas de cerâmica Karajá e as políticas de 
reconhecimento de bens culturais no Brasil 

 

2.1. Algumas considerações sobre a patrimonialização de bens culturais  

As mudanças que ocorreram no decorrer do tempo em relação à noção dos 

direitos humanos, a mudança de ênfase de direitos individuais, para direitos coletivos, 

assim como o surgimento de novas demandas sociais, como direitos específicos para as 

crianças, mulheres, idosos, portadores de necessidades especiais, entre outros,  

desembocaram em um ideal de cidadania diferenciada, dada a contingência de 

desigualdade e injustiças sociais. O sujeito universal e liberalista passou a ceder espaço 

para o sujeito coletivo de direito e assim fortalecer o movimento de minorias culturais, 

étnicas, raciais, sociais e de gênero, entre outros grupos/povos, na luta pelo 

reconhecimento e fortalecimento de sua identidade cultural, e do direito a um processo 

de subjetivação autônoma da mesma, ou seja, o direito à formação de identidades 

positivas baseadas em critérios valorativos próprios.  

As transformações na configuração mundial em torno dos direitos das minorias 

ou povos assim considerados, dado o seu histórico de exclusão e desigualdade em 

relação aos demais, - povos hegemônicos- passaram a apontar para a necessidade de 

reconhecimento das diferenças, da pluralidade cultural dos vários povos constituintes de 

uma nação. Apontam também para o direito à formação de uma subjetividade 

inalienável e que possibilita a construção de contra-discursos capazes de se opor ao 

discurso universalista ocidental, que por muito tempo se fundamentou na formatação de 

Estados amparados juridicamente por instrumentos que não contemplavam outras 

configurações culturais que não as suas próprias. 

Os registros de opressão e exploração de vários grupos sociais e povos, serviram 

de subsídio para ressignificação das políticas de Estado operantes no mundo 

globalizado. O ideal de igualdade22  - na diferença - de inclusão, de respeito à 

                                                                 
22

 Silva (2003) faz uma análise entre a questão da igualdade e as regras que vigoram no sistema jurídico. 
O conceito de igualdade assim como de desigualdade é socialmente construído, sendo passível de ser 
racionalizado e controlado por parte do Estado. Se, a princípio, o termo igualdade era pensado a partir da 
ligação do Estado com a igreja (“todos são iguais perante uma entidade celestial”), na “modernidade” 
esse ideal é submetido ao sistema de leis. A partir da  Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão 
(1789), a noção de igualdade passa a ser atrelada à concepção de “dignidade humana”. 
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diversidade cultural, surge como elemento fundamental para o estabelecimento de novas 

relações sociais, que passaram a  trazer implicações diretas na formulação de 

documentos de valor jurídico de âmbito internacional,  como a Declaração Universal 

dos Direitos Humanos23,  proclamada pela Organização das Nações Unidas (ONU),  em 

dezembro de 1948, muito embora ela tenha surgido enquanto um conjunto normativo, 

permeado por hegemonias ocidentais.  

Em 1948, mesmo ano de instituição da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, também foi criada a Subcomissão para a Prevenção da Discriminação e a 

Proteção de Minorias (por meio da Comissão de Direitos Humanos). Segundo Davis, 

em seu artigo Diversidade cultural e direitos dos povos indígenas, nos anos seguintes, 

principalmente na década de 1960, as questões relativas aos direitos das minorias 

étnicas, dos povos indígenas e de outros povos excluídos e discriminados passaram a ter 

mais visibilidade frente à Organização das Nações Unidas (ONU), após serem firmados 

pactos internacionais de fortalecimento dos direitos sociais, culturais, econômicos civis 

e políticos (DAVIS, 2008) 24. 

No decorrer dos anos 70 e 80 outras convenções e declarações foram aprovadas 

pela ONU, além da criação de ações contra a discriminação e de favorecimento das 

minorias étnicas e grupos raciais (DAVIS, 2008). A Convenção 16925, por exemplo, 

aprovada pela Organização Internacional do Trabalho (OIT)26 em 1989,  ao se referir 

                                                                 
23

 A partir deste documento, os direitos humanos passaram a ser tratados de forma  universal, sendo 
destinados a todo ser humano sem discriminação, e com a prerrogativa de  ser validado   em qualquer 
parte do mundo, pois utilizou-se  do princípio de  que toda pessoa é um sujeito/titular de direitos, que são 
inalienáveis e imprescritíveis, ancoradas na concepção de uma “cidadania englobante”, capaz de 
incorporar toda a humanidade por meio da assimilação das diferenças. 

24
 Segundo o artigo 27 do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos,  naqueles Estados em que 

existem minorias étnicas, religiosas ou linguísticas, não será negado às pessoas pertencentes a tais 
minorias o direito de, em comunidade com outros membros do grupo, desfrutar a própria cultura, 
professar e praticar a própria religião e usar a própria língua (DAVIS, Shelton. Diversidade cultural e 
direitos dos povos indígenas. Mana. Vol.14. nº 2. Rio de Janeiro, 2008: 574). 

25
 A partir da Convenção nº 169, os povos indígenas passam a ter direito legal à autodeterminação, isto é, 

o direito de reconhecimento de sua identidade étnica a partir de seus próprios conceitos e valores 
culturais. É também a partir deste documento que é instituído o termo “povos” para designação destas 
sociedades, visto que “que caracteriza segmentos nacionais com identidade e organização próprias, 
cosmovisão específica e relação especial com a terra que habitam” (OIT/ CONVENÇÃO Nº169, 2011:08. 
Disponível em http://www.oit.org.br/node/513 ).  

26
 Tal orientação é fruto de discussões que remontam a década de 20, quando a OIT instituiu a Comissão 

de Peritos em Trabalho Indígena26, que tinha o objetivo de supervisionar a situação do trabalho indígena 
em países com histórico de exploração do trabalho destes povos principalmente no período colonial. Anos 
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aos  povos indígenas,  passou a cobrar dos Estados, a formulação de  medidas especiais 

que assegurassem a esses povos, o direito à terra, à igualdade de condições e 

oportunidades perante a lei, à realização de direitos sociais, culturais e econômicos, bem 

como o direito de autodeterminação e busca pelo reconhecimento  de sua identidade 

social e cultural (DAVIS, 2008). Apesar de ter sido instituída no final da década de 80, 

a Convenção nº 16927 só entrou em vigor no Brasil em julho de 2003, conformando um 

instrumento de orientação das ações do Estado em relação à garantia do direito dos 

povos indígenas de salvaguardar a sua cultura28 por meio de ações de patrimonialização, 

seja via o tombamento ou registro de bens culturais29.  

 A patrimonialização de bens culturais, nesse sentido, compreendia assim, um 

mecanismo valorativo de legitimação das identidades, por meio dos sentidos que esses 

povos atribuíam/atribuem aos seus bens culturais, referenciais na construção e 

subjetivação de sua identidade coletiva, de sua memória e historicidade. Tais ações 

patrimoniais, não estariam desvinculadas da dimensão econômica, em muitos casos, 

atrelada às atividades de turismo, e de ações de reconhecimento das identidades, e de 

estratégias de conservação e preservação de bens culturais realizadas sob o viés da 

                                                                                                                                                                                            

mais tarde, em 1957, na tentativa de se criar um instrumento legal no âmbito internacional, com vistas a 
garantir os direitos fundamentais dos povos indígenas, é elaborado um novo documento, que tratava 
especificamente dos direitos à terra, das condições de trabalho, saúde e educação desses povos, a 
Convenção nº 107. 

27
 A Convenção foi dividida em dez sessões e cada uma destinada a um assunto específico, que em suma, 

dizem respeito aos direitos políticos e civis dos povos indígenas: a questão da terra, condições de 
emprego e contratação de serviços, educação e comunicação, seguridade social e saúde, entre outros 
(OIT/ CONVENÇÃO Nº169. Disponível em http://www.oit.org.br/node/513). 

28
 Nos artigos 4º e 5º, no que se refere à salvaguarda dos direitos culturais, a Convenção estabelece que 

“medidas especiais necessárias deverão ser adotadas para salvaguardar as pessoas, instituições, bens, 
trabalho, culturas e meio ambiente desses povos. Na aplicação das disposições da presente Convenção: a) 
os valores e práticas sociais, culturais, religiosos e espirituais desses povos deverão ser reconhecidos e a 
natureza dos problemas que enfrentam, como grupo ou como indivíduo, deverá ser devidamente tomada 
em consideração”.(OIT/ CONVENÇÃO Nº169, 2011:08. Disponível em http://www.oit.org.br/node/513). 

29 Para Perez (2009), os processos e atividades atreladas à questão do patrimônio, são compreendidos 
enquanto processos de patrimonialização. Para este autor, o patrimônio cultural não está dotado de valor 
em si mesmo, porém, “cada grupo e subgrupo humano atribui e adscreve valores e significados, 
específicos em cada momento histórico, aos seus bens culturais, escolhidos dentro dos múltiplos 
elementos culturais, o que implica a existência de um processo social de seleção e de atribuição de 
valores. Neste processo são capitais os especialistas – arqueólogos, antropólogos, arquitetos, historiadores 
da arte, biólogos e outros – enquanto criadores de uma legitimidade patrimonial seletiva. Os especialistas 
certificam o valor dos elementos culturais dignos de serem patrimonializados e reconhecem como bem de 
tutela pública o que antes não estava reconhecido como tal”. (PEREZ, 2009:148) 
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mercantilização de tais patrimônios30.  Alguns autores, como Demo (2006) e Perez 

(2009) classificam as políticas publicas em torno de três eixos complementares: 

socioeconômicos, assistenciais e participativos, enquadrando neste último grupo, as 

políticas culturais, principalmente aquelas que se dirigem ao fortalecimento das 

identidades culturais, tomadas como condição essencial para a construção de um projeto 

próprio de desenvolvimento, pautado na agência desses grupos e povos portadores 

dessas identidades.  

A concepção de reconhecimento e fortalecimento identitário de minorias, 

relacionado ao ideal de “desenvolvimento” da nação ou nações, provém de entidades e 

organizações internacionais, tais como ONU e a Organização das Nações Unidas para a 

Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), que passaram a cobrar dos países signatários, 

ações voltadas para a diminuição dos índices de desigualdade, baixa escolarização, 

precarização da saúde, entre outros âmbitos associados aos índices de desenvolvimento 

humano (FEITOSA & SILVA, 2011). Assim, a ideia de desenvolvimento era articulada 

aos aspectos econômicos, sociais, políticos, urbanos, ambientais e humanos, bem como 

às ações de reconhecimento dos direitos humanos, das capacidades e liberdades 

fundamentais, dentre as quais, o direito de autodeterminação  e expressão cultural, entre 

outros31.  Tais ações só poderiam ser efetivadas por meio da elaboração de políticas de 

Estado, que posteriormente se converteriam em planos e programas capazes de 

contemplar a especificidade de cada povo.  

A patrimonialização de bens culturais, propostas por entidades internacionais, 

abriam brechas para o delineamento de ações voltadas, tanto para o resgate e 

revitalização dos próprios bens culturais e da afirmação das identidades dos seus 

detentores, quanto de seu aspecto econômico e inclusão de tais bens na dinâmica de 

mercado, o que não implicaria necessariamente em perda da referência cultural e 

                                                                 
30

 Segundo Souza, “as Políticas Públicas repercutem na economia e nas sociedades (...) qualquer teoria da 
Política Pública precisa também explicar as inter-relações entre Estado, política, economia e sociedade” 
(2006:25). 

31
 Conforme a  ONU e a UNESCO,  as dificuldades de desenvolvimento (principalmente no aspecto de 

desenvolvimento financeiro),  se davam frequentemente em países nos quais as questões culturais não 
recebiam atenção, proteção e investimentos por parte de seus governos. Desde então, poucos governos 
hoje deixam de integrar cultura e história ao seu processo de desenvolvimento. (FEITOSA & SILVA, 
2011).  
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identitária32. Assim, além de se considerar o patrimônio apenas em sua dimensão 

privada, individual, o conceito de patrimônio também passa a se estender ao referencial 

constitutivo de identidades de uma determinada coletividade.  

O conceito de patrimônio, puro e simplesmente, destinado apenas à dimensão 

privada se desdobra na construção de outras compreensões acerca do termo, como a 

noção de patrimônio cultural, que passa a contemplar dinâmicas de sociedades 

estruturadas pela ação coletiva de seus membros, de seus referenciais simbólicos e de 

suas relações de pertencimento.  Isto é, o processo de patrimonialização estaria ligado às 

estruturas privadas, familiares, jurídicas e econômicas de uma sociedade em 

determinado tempo e espaço, estendendo-se também aos bens culturais,  de natureza 

material e imaterial, enquanto categorias criadas socialmente, para operacionalizar o 

processo de proteção de tais bens (MACIEL, 2006; DAVIS, 2008). 

A materialidade, enquanto uma categoria construída, passa a ser utilizada para  

designação do aspecto palpável de bens culturais. Ou seja,  o saber objetivado nas 

construções, edificações, esculturas e artefatos seriam politicamente resguardados pelas 

ações de Tombo ou Tombamento. Já e a dimensão imaterial dos bens culturais,  o 

intangível, associado ao conhecimento, às  práticas, saberes e expressões de 

determinados povos, seriam resguardadas pelas ações de Inventário.   

 

2.2. As ritxoko como patrimônio cultural do Brasil 
 

2.2.1 Considerações preliminares  

 

No Brasil a discussão acerca da patrimonialização de bens culturais, 

materiais/imateriais remontam a década de 1920, principalmente em decorrência da 

Semana de Arte Moderna. Em 1936, o então Ministro de Educação e Saúde Pública, 

Gustavo Capanema, solicita ao escritor paulistano Mario de Andrade, a elaboração de 

uma política de proteção do patrimônio cultural brasileiro, e, no ano seguinte, é criado o 

Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN), instituição que tinha 

como objetivo o mapeamento e desenvolvimento de ações de proteção patrimoniais. Em 

                                                                 
32

 (TEIXEIRA, apud FEITOSA; SILVA 2011:06)  
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1947 foi criada a Comissão Nacional de Folclore, que deu origem ao Centro Nacional 

de Folclore e Cultura Popular (CNFCP), criado a partir de um viés salvacionista, que 

objetivava  o  levantamento de praticas tradicionais em todo país, com a finalidade de 

assegurar que tais práticas e referencias culturais nacionais  não seriam estranguladas 

pelo processo de industrialização e crescente urbanização do país nos anos subsequentes 

(IPHAN: PATRIMÔNIO IMATERIAL, [s.d])33 

 

Apesar de haver uma discussão acerca da dimensão imaterial de bens culturais, 

no período acima mencionado, é no decorrer dos anos 1970, que as discussões acerca do 

patrimônio cultural desta natureza passam a ganhar mais destaque no país. A UNESCO, 

órgão que orienta as questões voltadas para o patrimônio  a nível internacional, passa a 

fazer nesse período, uma série de recomendações referentes ao âmbito  cultural34, 

compreendidas enquanto “políticas inclusivas”. Na década de 1970 o Brasil vivia o 

período de declínio da Ditadura Militar e passava por um processo de reestruturação 

econômica e “resgate da segurança nacional”. Nesse período foi criado o Centro 

Nacional de Referência Cultural (CNRC)35 e a Fundação Nacional Pró-Memória 

(FNPM), idealizados com o objetivo de fortalecer manifestações culturais tradicionais e 

assim reforçar o sentimento de uma identidade nacional. Porém, é a partir da 

Constituição Federal de 1988, que o conceito de patrimônio cultural é concebido 

considerando-se seus aspectos materiais e imateriais, visto que a Constituinte de 1937 

fazia referência apenas ao registro de bens considerados materiais, especialmente, 

edificações e bens moveis (IPHAN: PATRIMÔNIO IMATERIAL, [s.d]36) 

Os marcos legais designados à proteção de bens patrimoniais de natureza 

material e imaterial estão explicitados no texto constitucional nos artigos  de nº 215  e 

216, que atribuem ao Estado, o  compromisso de garantir e proteger  os direitos 

                                                                 
33Disponível.em:http://portal.iphan.gov.br/portal/montarPaginaSecao.do?id=10852&retorno=paginaIphan
Acesso em 06/01/2014. 

34
 As recomendações da UNESCO apontavam para a compreensão de cultura como herança da 

humanidade, sobrepondo-se aos valores apenas da arte ou tradição. É a partir dessa nossa concepção de 
cultura enquanto herança, que emerge a utilização do termo “patrimônio cultural”. 

35 O Centro Nacional de Referência Cultural (CNRC) foi criado em 1975,  por Aloísio Magalhães, 
juntamente com o secretário Wladmir Murtinho e ministro Severo Gomes. 

36Disponível.em:http://portal.iphan.gov.br/portal/montarPaginaSecao.do?id=10852&retorno=paginaIphan
Acesso em 06/01/2014. 
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culturais, bem como o acesso às fontes da cultura nacional, além do apoio e  incentivo a 

difusão das manifestações culturais populares, indígenas  e afro-brasileiras, entre outros 

grupos/povos. O artigo 215 prevê, por exemplo, a disposição de datas comemorativas 

significativas para os diferentes segmentos étnicos nacionais, bem como a criação de 

um plano cultural nacional que contemple a valorização do patrimônio cultural do país, 

abarcando suas especificidades étnicas e regionais, a criação de centros capazes de 

gestar esse patrimônio, assim como o acesso às informações produzidas por essas 

entidades38.  

O artigo 216 da referida Constituição Federal, define os contornos para a 

conceituação de patrimônio cultural, apontando para suas dimensões materiais e 

imateriais, sejam elas tomadas de forma individual ou coletiva, e que também sejam 

portadoras de referência à identidade, à ação e à memória dos diferentes grupos/povos 

que constituem a sociedade brasileira. Este mesmo artigo define categorias para 

especificação de bens culturais de natureza material e imaterial:  

      I  -  as formas de expressão; 
II  -  os modos de criar, fazer e viver; 
III -  as criações científicas, artísticas e tecnológicas; 
IV - as obras, objetos, documentos, edificações e 
demais     espaços destinados às manifestações 
artístico-      culturais; 
V -  os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, 
paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, 
ecológico e científico. 37 

 
 

Assim, os bens culturais de natureza imaterial dizem respeito, conforme o texto 

legal mencionado, às práticas da vida social que se manifestam em saberes, ofícios, 

modos de fazer, celebrações, formas de expressão cênicas, plásticas, musicais ou 

lúdicas; e nos lugares (como mercados, feiras e santuários que abrigam práticas 

culturais coletivas), para além das edificações, paisagens e conjuntos históricos 

constantes na instituição do Tombamento (Decreto-Lei nº. 25, de 30 de novembro de 

1937). 

                                                                 

37 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado 1988.  Disponível em:  
www.senado.gov.br/legislacao/const/con1988/CON1988_04.02.2010/art_216_.shtm. 
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Após a instituição do texto constitucional de 1988, em 1991 é criado, por meio 

da Lei nº 8313, o Programa Nacional de Apoio à Cultura (PRONAC), com a finalidade 

de captar recursos e apoiar ações de preservação de bens culturais materiais e imateriais 

(SILVA, 2011)38. Ainda na mesma década, em 1997,  o  IPHAN conduziu a realização 

de um seminário no estado do Ceará,  do qual resultou uma documentação  intitulada A 

Carta de Fortaleza, que trazia orientações para a discussão acerca do patrimônio 

cultural imaterial, bem como para preservação e reconhecimento do mesmo, criando 

como instrumento legal,  a proteção de bens culturais de natureza imaterial por meio  

registro39.  A partir da promulgação da Constituição Federal de 1988, as práticas de 

proteção e promoção de bens patrimoniais passaram a ser pensadas de forma mais 

inclusiva. Com o objetivo de orientar a operacionalização dessas políticas, também 

foram criadas as metodologias de inventário, registro, tombamento, salvaguarda, dentre 

outras ações previstas, bem como o incentivo a produção e o reconhecimento de bens e 

valores culturais (IPHAN: PATRIMÔNIO IMATERIAL, [s.d])40 

A definição de patrimônio cultural imaterial utilizada nacionalmente, nos 

instrumentos jurídico-normativos, bem como nas propostas de políticas públicas é a 

mesma definida pela UNESCO, o que evidencia a influência dos instrumentos jurídicos 

internacionais na formulação de políticas internas de gestão patrimonial.  Segundo a 

UNESCO patrimônio cultural imaterial, diz respeito “às práticas, representações, 

expressões, conhecimentos e técnicas – com os instrumentos, objetos, artefatos e 

                                                                 
38SILVA, Sandra S. A patrimonialização da cultura como forma de desenvolvimento. Aurora ano v 
número 7. Janeiro de 2011. Disponível em  
http://www.marilia.unesp.br/Home/RevistasEletronicas/Aurora/9silva106a113.pdf). Acesso em 
07/11/2013. 

39 A Carta de Fortaleza gerou repercussão quase que imediata no Ministério da Cultura: em março de 
1998, constituiu-se uma comissão com o objetivo de elaborar  uma proposta visando a regulamentação do 
acautelamento do patrimônio cultural imaterial. Integravam esse grupo Joaquim Falcão, Marcos Villaça e 
Thomas Farkas, membros do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural, e Eduardo Portella, então 
presidente da Biblioteca Nacional. Também foi criado o Grupo de Trabalho Patrimônio Imaterial (GTPI), 
que reunia técnicos do Iphan, da Funarte e do MinC, para assessorar essa Comissão. (IPHAN, 2006:13 
disponível em http://portal.iphan.gov.br/portal/baixaFcdAnexo.do?id=3659). 

40Disponível.em:http://portal.iphan.gov.br/portal/montarPaginaSecao.do?id=10852&retorno=paginaIphan
Acesso em 08/01/2014 
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lugares culturais que lhes são associados - que as comunidades, os grupos e, em alguns 

casos os indivíduos, reconhecem como parte integrante de seu patrimônio cultural”41.  

Conforme este documento, as ações de patrimonialização cultural devem prever 

a incorporação de diversos processos culturais - bem como de seus agentes, e público 

aos quais estão relacionados, levando-se em consideração os problemas que estes 

enfrentam para transmitir e dar continuidade a tais práticas, assim como suas 

necessidades específicas, atentando-se para as referências de memória e de identidade 

que o país produz para si mesmo em diálogo com as demais nações.  

Ainda que as discussões sobre a patrimonialização de bens culturais no Brasil 

remontem à década de 1920, as políticas referentes aos aspectos imateriais são recentes.  

Os instrumentos de registro e preservação de bens culturais de natureza imaterial foram 

instituídos no ano 2000, por meio do Decreto nº. 3.551. Este Decreto regulamentou o 

Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial, e a criação do Programa Nacional 

do Patrimônio Imaterial (PNPI), além de consolidar o Inventário Nacional de 

Referências Culturais (INRC). Trata-se de instrumentos para o mapeamento, 

reconhecimento e fortalecimento de praticas e ações culturais, ancorados no marco legal 

constitucional, que estão sob a responsabilidade do IPHAN, órgão destinado à gestão 

das políticas patrimoniais no país. ( IPHAN: PATRIMÔNIO IMATERIAL, [s.d]42). 

O PNPI concentra as atividades ligadas à identificação, reconhecimento e 

salvaguarda de bens culturais, sendo responsável por estabelecer articulações com 

outras instituições, governamentais ou não, que desenvolvem projetos destinados à 

pesquisa e à cultura. Com o objetivo de subsidiar/materializar as ações do PNPI, foram 

elaboradas diretrizes para a melhoria das condições de vida e inclusão social, assim 

como a ampliação da participação dos povos/grupos “produtores” de um determinado 

patrimônio cultural imaterial, para que estes mantenham e atualizem suas manifestações 

culturais. Neste conjunto de diretrizes estão inseridas ações de inventário,  promoção e 

salvaguarda de bens culturais imateriais, assim como a criação de mecanismos que 

                                                                 
41

 (UNESCO. Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial. Disponível em: 
http://www.unesco.org/new/pt/brasilia/culture/world-heritage/cultural-heritage/). Acesso em 08/01/2014. 

42Disponível.em:http://portal.iphan.gov.br/portal/montarPaginaSecao.do?id=10852&retorno=paginaIphan
Acesso em 08/01/2014 
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garantam a efetividade das mesmas, além de ações de respeito e proteção de direitos 

difusos ou coletivos referentes ao uso e à proteção do patrimônio cultural imaterial.  A 

exemplo disso, foi lançado, em 2004 o Decreto n° 5.040, para  criação do Departamento 

do Patrimônio Imaterial do Iphan (DPI)43,  responsável por avaliar  e dar andamento às 

ações de inventário e registro (IPHAN: PATRIMÔNIO IMATERIAL, [s.d]44) 

Em síntese, as ações voltadas para a patrimonialização de bens culturais 

imateriais no Brasil, através das ações do Departamento de Patrimônio Imaterial –DPI –

do IPHAN, se utilizam dos seguintes instrumentos: 

a) Inventário Nacional de Referências Culturais (INRC) – consiste em uma 
metodologia de pesquisa, mapeamento, identificação  e inventário de bens 
que sejam referência cultural para um determinado povo, e que assim 
constituam práticas culturais centradas em uma dinâmica cultural autônoma, 
flexível e portadora de uma identidade coletiva, reconhecida como tal por 
seus agentes. O INRC pode apontar direções para o Registro de determinado 
bem. Pode ser realizado tanto pela comunidade detentora dos bens culturais, 
ou por equipes que manifestem interesse sobre o mapeamento, em ação 
conjunta com o IPHAN45.  
 

b) Registro - corresponde à identificação e  à produção de conhecimento sobre 
um bem cultural, que envolve todo processo de documentação do mesmo, a 
partir de uma descrição minuciosa de seu contexto histórico/social, levando 
em consideração o seu passado e a sua forma de manifestação atual, bem 
como todas as transformações ocorridas até o presente e que confere ao bem 
cultural, o reconhecimento como patrimônio cultural do Brasil. Todas as 
informações inerentes ao processo são disponibilizadas  para acesso público 
por meio da internet, livretos, dossiês e catálogos produzidos pelo IPHAN. 
Cada bem registrado é inserido em Livros de Registro, de acordo com as 
seguintes categorias previstas no art. 216 da Constituição: a) saberes; b) 

                                                                 
43 Em 2010 é instituído o Inventário Nacional da Diversidade Linguística (INDL) por meio do Decreto 
nº. 7.387, de 2010, com o objetivo de reconhecer e valorizar as línguas que fazem referência à identidade, 
à memória e às práticas dos diferentes povos que formam a sociedade brasileira. (Disponível em 
http://portal.iphan.gov.br/portal/montarPaginaSecao.do?id=10852&retorno=paginaIphan). 
 

44Disponível.em:http://portal.iphan.gov.br/portal/montarDetalheConteudo.do?id=12689&sigla=Institucio
nal&retorno=detalheInstitucional. Acesso em 17/02/2014. 

45IPHAN. Inventário Nacional de Referências Culturais. Disponível em: 
http://portal.iphan.gov.br/portal/montarPaginaSecao.do?id=13493&retorno=paginaIphan. Acesso em 20 
/01/2014. 
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formas de expressão; c) celebrações e d) lugares. O Registro é uma forma de 
reconhecimento provisória. Após completar 10 anos, é realizada uma nova 
análise do bem cultural, para observar se o mesmo ainda constitui uma 
referencia cultural identitária. Importa ao Registro, o caráter geracional da 
transmissão de saberes e práticas culturais capazes de gerar um sentimento 
de coletividade46.  

 
c) Planos de Salvaguarda - são ações voltadas para a proteção de bens 

materiais, com tempo médio de cinco a oito anos. Geralmente as ações de 
salvaguarda ocorrem a partir da instituição do Registro de um bem cultural, 
com participação das instituições responsáveis pela pesquisa e de um comitê 
gestor formado por membros da comunidade. Dentro do planejamento para 
salvaguarda também estão previstas ações emergenciais, em casos em que se 
há risco de perda de um bem ou prática cultural. Neste caso as ações são 
pautadas em oficinas de transmissão de saberes, capacitação de aprendizes e 
difusão de práticas pela comunidade envolvida no processo47.  

 Até 2012,  27  bens culturais já haviam recebido o título de patrimônio cultural 

brasileiro, dos quais: sete foram registrados como celebrações; dez  como formas de 

expressão e oito como saberes e dois como lugares.  Em ordem cronológica, são estes 

os bens registrados: Ofício das Paneleiras de Goiabeiras, Arte Kusiwa – Pintura Corporal e 

Arte Gráfica Wajãpi, Círio de Nossa Senhora de Nazaré, Samba de Roda do Recôncavo 

Baiano, Modo de Fazer Viola-de-Cocho, Ofício das Baianas de Acarajé, Jongo no Sudeste, 

Cachoeira de Iauaretê – Lugar sagrado dos povos indígenas dos rios Uaupés e Papuri, Feira 

de Caruaru, Frevo, Tambor de Crioula do Maranhão, Matrizes do Samba no Rio de Janeiro: 

Partido Alto, Samba de Terreiro e Samba-Enredo, Modo artesanal de fazer Queijo de Minas, 

nas regiões do Serro e das serras da Canastra e do Salitre, Roda de Capoeira, Ofício dos 

Mestres de Capoeira, Modo de fazer Renda Irlandesa - Sergipe, O toque dos Sinos em Minas 

Gerais, Ofício de Sineiro, Festa do Divino Espírito Santo de Pirenópolis - Goiás, Ritual 

Yaokwa do Povo Indígena Enawene Nawe, Sistema Agrícola Tradicional do Rio Negro, Festa 

de Sant' Ana de Caicó, Complexo Cultural do Bumba-meu-boi do Maranhão, Saberes e 

Práticas Associados aos Modos de Fazer Bonecas Karajá, Rtixòkò: expressão artística e 

cosmológica do Povo Karajá, Fandango Caiçara e a Festa do Divino Espírito Santo de Paraty. 

                                                                 
46IPHAN. Registro de bens culturais de natureza imaterial. Disponível em: 
http://portal.iphan.gov.br/portal/montarDetalheConteudo.do?id=12308&sigla=Institucional&retorno=deta
lheInstitucional. Acesso em 20/01/2014. 

47 IPHAN. Planos de Salvaguarda. Disponível em: 
http://portal.iphan.gov.br/portal/montarPaginaSecao.do?id=12553&retorno=paginaIphan. Acesso em 
23/01/2014 
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As ritxoko foram registradas em duas destas categorias, como formas de 
expressão, por sua significativa representação artística, plástica, estética e cultural de 
modo geral, e como Saberes, remetendo ao ofício e aos modos de fazer.   

 

2.2.2 As ritxoko entendidas como formas de expressão e  ofícios e modos de fazer e 

os caminhos que levaram ao seu registro como patrimônio cultural brasileiro  

O registro das bonecas Karajá como patrimônio cultural do Brasil foi anunciado 

em sessão plenária ocorrida em Brasília, no dia 25 de janeiro de 2012 e a  cerimônia de 

entrega dos certificados, referentes ao mesmo às comunidades, ocorreu, na aldeia Santa 

Isabel do Morro, Ilha do Bananal, TO, em fevereiro também de 2012, e na aldeia 

Buridina, Aruanã, GO, em dezembro do mesmo ano (convite abaixo). A partir de então, 

além de serem inscritas nos livros Saberes, com o título Saberes e Práticas associados 

aos Modos de Fazer Ritxoko, e Formas de expressão, por meio do documento Ritxoko - 

Expressão Artística e Cosmológica do Povo Karajá, as ritxoko, passam também a fazer 

parte de um conjunto de bens culturais cuja reprodução, práticas e conhecimentos 

associados devem ser assegurados pelo estado brasileiro, a partir do desenvolvimento de 

políticas públicas de incentivo e apoio ao mesmo.  
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                     Fonte: IPHAN48 

 

Conforme previsto pelas políticas de patrimonialização, as solicitações de 

registro são realizadas pela própria comunidade, a partir de sua aprovação pelo coletivo 

que a integra, sendo que o acompanhamento/orientação do pedido de registro é 

realizada  por órgãos do Ministério da Cultura, unidades regionais do IPHAN, além de 

outras instituições públicas ou privadas.  

No caso específico do registro das bonecas Karajá, a iniciativa partiu do Museu 

Antropológico da UFG, em continuidade às pesquisas sobre cultura imaterial, que 

tiveram início com o projeto Sistematização da Documentação Referente ao Patrimônio 

Cultural Imaterial do Estado de Goiás realizado em 2007. Assim, a proposta de registro 

das ritxoko como patrimônio cultural do Brasil surge com o projeto de pesquisa 

                                                                 
48 Imagem disponível em: 
http://portal.iphan.gov.br/portal/montarDetalheConteudo.do?id=17095&sigla=Noticia&retorno=detalheN
oticia. Acesso em 17/02/2014. 
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Bonecas Karajá: arte, memória e identidade indígena no Araguaia49, que foi 

apresentado e discutido junto  às comunidades de Santa Isabel do Morro , Buridina, Bdè 

Burè, Wataú, JK e Werebia, as quais  concordaram em apoiar e participar da mesma.  O 

projeto teve como objetivo subsidiar o pedido de registro das bonecas Karajá como 

patrimônio cultural do Brasil e produziu dois documentos: o texto intitulado Dossiê 

descritivo dos modos de fazer ritxoko e o vídeo-documentário Ritxoko, que foram os 

documentos analisados pelo Conselho Consultivo do IPHAN, resultando em parecer 

favorável à atribuição do título de Patrimônio Cultural Brasileiro ao povo Karajá. 

O dossiê e o vídeo tratam das técnicas e modos de fazer a boneca de cerâmica, 

dos quais constam descrição minuciosa contendo a identificação dos  métodos de 

confecção, da  matéria-prima utilizada, as transformações ocorridas ao longo do tempo, 

bem como o lugar que essas bonecas de cerâmica ocupam no contexto social e 

simbólico Karajá  e em relação à sociedade nacional.   

A proposta de registro das bonecas Karajá como patrimônio cultural do Brasil, 

foi encaminhada pelas comunidades Karajá, com assessoria do Museu Antropológico da 

UFG, ao IPHAN e o processo foi composto pelos seguintes documentos: 

1. Nota Técnica elaborada por um especialista do IPHAN, a partir dos 

relatórios parciais da pesquisa; 

2. Cartas de solicitação do registro,  assinada pelas lideranças das aldeias Santa 

Isabel do Morro, Werebia e Wataú, localizadas na Ilha do Banal (TO) e 

Buridina e Bdè Burè, localizadas em Aruanã (GO); 

3. Declarações de anuência e de interesse de instauração do processo de 

registro das comunidades de Santa Isabel, Buridina e Bdè Burè ; 

4. Cartas das seguintes instituições declarando  apoio ao processo de registro: 

Museu Antropológico da UFG;  Instituto Goiano de Pré-História e 

Antropologia da PUC/GO; Núcleo de Estudos de Antropologia Patrimônio e 

                                                                 
49

 O projeto recebeu apoio financeiro da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás (FAPEG), 
por meio da chamada pública n° 01/2008, no ano de 2009 e a partir de então passou a contar com o apoio 
financeiro do IPHAN-Go nas suas demais fases.  
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Expressões Museais/NEAP/Faculdade de Ciências Sociais /UFG e 

Associação Inỹ Mahadu. 

5. Cópias de textos de referência sobre o tema: 

 

6. Relatórios de pesquisa Bonecas Karajá: arte memória e identidade indígena 

no Araguaia;  

7. O Documento textual Dossiê descritivo dos modos de fazer ritxoko e o 

vídeo-documentário Ritxoko, ambos elaborados pela equipe do Museu 

Antropológico da UFG50.  

Os documentos foram encaminhados ao IPHAN e o processo de Registro de 

Expressão Artística e dos Modos de Fazer Boneca Karajá foi aberto por este instituto, 

através do seu Departamento do Patrimônio Imaterial em maio de 2010. Posteriormente, 

foram encaminhados, pelo Museu Antropológico e anexados ao processo, as versões 

finais dos principais produtos da pesquisa, o Dossiê (em setembro de 2011) e o vídeo 

(no início de 2012), já mencionados.51 

No caso específico das ritxoko, a análise documental dos procedimentos 

adotados no processo de registro, estão de acordo com as reflexões de Perez  (2009), no 

                                                                 
50

 IPHAN: PATRIMÔNIO IMATERIAL, [s.d] e arquivos do Museu Antropológico da UFG, consultado 
em: 04/04/2014. 

51 O Dossiê traz informações decorrentes de três anos de pesquisa realizadas durante o período de 2009 a 
2011, que incluíram levantamentos documentais, bibliográficos e iconográficos, etnografias em arquivos 
de museus, além de pesquisa de campo etnográficas e documentação audiovisual contemplando o 
contexto geográfico, histórico e social Karajá e enfatizando os modos de fazer das bonecas de cerâmica, 
bem como sua importância e significado para os seus produtores. Como metodologia auxiliar ao processo 
de registro, complementar à etnografia, utilizou-se o Inventário Nacional de Referências Culturais 
(INRC), que mediante termos de cooperação técnica, é disponibilizado pelo IPHAN.  
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que se refere ao reconhecimento público de determinados bens como patrimônios 

culturais. Segundo este autor, a patrimonialização implica seleção, a atribuição de valor, 

de significado social a um bem em detrimento de outro, de acordo com seu contexto 

histórico e social. A ativação de uma memória cultural, geracional, fortalece as várias 

identidades constituintes de um povo, expressas em uma rede simbólica mais ampla: no 

caso mencionado, a “identidade cultural Karajá/ Inỹ”. Mas antes mesmo de se chegar a 

esse caminho, de fortalecimento cultural e identitário por meio da patrimonialização de 

bens culturais, Perez (2009) chama a atenção para o papel dos pesquisadores/as, pois, na 

maioria dos casos, são eles que, juntamente com as comunidades, mobilizam esforços 

para a patrimonialização de um bem até então não reconhecido como tal.  

No caso do registro das bonecas Karajá, a atuação da equipe de pesquisa do 

projeto Bonecas Karajá: arte memória e identidade indígena no Araguaia foi 

imprescindível para que o pedido fosse encaminhado, visto que a proposta inicial partiu 

de pesquisadores/as vinculados ao Museu Antropológico e não diretamente das 

comunidades Karajá. Houve todo um processo anterior de negociações e diálogos entre 

pesquisadores e comunidades Karajá, envolvendo discussões sobre as políticas de 

registros dos bens culturais, sobre a possibilidade do bem a ser registrado conforme 

princípios dessas políticas e sobre a proposta propriamente dita, previamente elaborada 

por estes pesquisadores. Após a apresentação da proposta às comunidades, as mesmas 

concordaram em apoiar e participar da pesquisa e, de posse dos produtos da mesma e de 

outros documentos, essas comunidades assumiram a proposta e e assinaram a carta de 

solicitação da instrução do processo de registro52.  

 
 

 

 

 

                                                                 
52 Reginaldo Santos (2002), Juliana Santilli (2005), Dominique Gallois (2006), Davis (2007) e Perez 
(2009).  
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3. ATUAÇÃO E TRÂNSITOS DAS CERAMISTAS DE SANTA ISABEL DO MORRO E 

BURIDINA  
 

 

Neste capítulo, pretendo fazer uma descrição etnográfica de alguns dos eventos e 

contextos observados durante a pesquisa, com o objetivo de apreender e interpretar o 

discurso social, conforme compreende Geertz53, das ceramistas sobre as suas ritxoko e o 

reconhecimento das mesmas como patrimônio cultural brasileiro. Partindo do 

pressuposto de que as comunidades indígenas não estão fixas em suas aldeias ou em um 

único local, pelo contrário, estão em constante trânsito e deslocamento, foram realizadas 

observações em contextos  multilocais e, às vezes, itinerantes. Para tanto, acompanhei  

algumas ceramistas em  diferentes espaços e contextos: reuniões, oficinas e workshops, 

sendo a pesquisa de campo constituída principalmente de uma etnografia de eventos. 

Inicialmente estava prevista a realização de observação etnográfica nas aldeias Santa 

Isabel do Morro  e Buridina, o que não foi possível, devido a não obtenção de  resposta 

do CONEP, ao pedido de autorização para realizar pesquisa com povos indígenas em 

tempo hábil. Entretanto foram utilizadas algumas referências etnográficas destas 

aldeias, decorrentes de minha participação em atividades realizadas anteriormente pelo 

Museu Antropológico. Além disso, participei de duas atividades na aldeia Buridina: 

uma oficina de artesanato realizada na sede da Associação Família Tehaluna Wassuri 

Indígena Iny e coleta de matéria-prima nas margens do rio Vermelho à convite da 

ceramista Darcília Uassuri,  e uma oficina de cerâmica realizada na Escola Indígena 

Maurehi, à convite da ceramista Iracy Hiwelaki dos Santos, professora de artesanato 

Karajá nesta instituição. Para essas atividades me foram concedidas autorizações por 

escrito tanto das professoras, bem como dos responsáveis pelas instituições acima 

mencionadas.  

 

 

 

 
                                                                 
53 GEERTZ, Clifford. A Interpretação das Culturas. Rio de Janeiro: Zahar, 1978. 
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O primeiro evento observado foi uma reunião que ocorreu na cidade de São 

Félix do Araguaia (MT), realizada pelo IPHAN, com o apoio do Museu Antropológico, 

contando com a presença de lideranças e ceramistas de todo o território Inỹ/Karajá. O 

segundo evento ocorreu na cidade de São Paulo, em programação promovida pela 

OSCIP Arte Sol54 em parceria com o Sesc de Santana, na qual foram realizadas  oficinas 

de cerâmica Karajá, exibição do vídeo Ritxoko seguida de roda de conversa, além de um 

curso de capacitação/workshop, no âmbito do projeto Residência Lá e Cá55. Por último, 

descrevo os eventos ocorridos na aldeia Buridina: as duas oficinas de confecção de 

cerâmica e outros artesanatos e a incursão na mata  para identificação e coleta de 

matéria-prima nas proximidades do rio Vermelho. As descrições a seguir decorrem 

dessas observações, realizadas junto às ceramistas das aldeias Buridina e Santa Isabel 

do Morro (Hawalò Mahãdu) em diferentes espaços e contextos.  

      

3.1 As ritxoko e o cotidiano das ceramistas de Santa Isabel do Morro e Buridina 

 

A aldeia Santa Isabel do Morro é referência na confecção da ritxoko/boneca. São 

muitas as famílias de ceramistas, embora nem todas as mulheres saibam fazer cerâmica. 

Conforme já mencionado no capítulo 1, ela conta com um número significativo de 

ceramistas consideradas mestras, que conhecem toda a tecnologia oleira, os modos de 

fazer, as matérias-primas, bem como os aspectos relativos ao cotidiano, aos rituais, às 

narrativas, entre outros saberes  incorporados ao seu trabalho.  

A aldeia possui fileiras de casas de palha ou de alvenaria, dispostas 

paralelamente à margem do rio Araguaia, e algumas fileiras  que formam uma espécie  

                                                                 
54 Trata-se de uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) criada com o objetivo 
de “promover e valorizar o artesanato tradicional brasileiro promovendo a autonomia dos artesãos 
detentores  do saber e o desenvolvimento cultural , social e econômico  das comunidades”, localizada na 
cidade de São Paulo. Disponível em http://www.artesol.org.br. Acesso em 19 de ago. de 2014. 

55
 Programação  criado pela  Arte Sol em parceria com o Sesc de Santana (SP), com o objetivo de 

“valorizar e divulgar o artesanato tradicional nos centros urbanos através da realização de oficinas, rodas 
de conversa e workshops”. Disponível em: http://www.artesol.org.br/site/residencia-la-e-ca-o-artesanato-
tradicional-no-espaco-urbano/. Acesso em: 19 de ago. de 2014. 
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de praça, situadas em posição perpendicular à margem do rio56.  A maioria das casas 

possui uma extensão na lateral ou no fundo, para a realização de trabalhos artesanais. 

Sombras de árvores frondosas no fundo das casas também são aproveitadas como 

espaços de trabalho nas horas mais quentes do dia.  

Nas laterais das paredes de algumas casas, sacos plásticos utilizados para o 

acondicionamento do barro, da cinza, peneiras, carrinhos de mão, recipientes com 

vestígio de urucum ou tinta preta produzida da casca macerada de uma árvore chamada 

ixarurina57, entre outras ferramentas utilizadas para confecção da ritxoko.  

Buridina é uma aldeia situada no perímetro urbano da cidade de Aruanã, de que 

o transito de pessoas não-indígenas se torna mais frequente do que em Santa Isabel do 

Morro. Buridina possui uma fileira de casas de alvenaria, que assim como as de Santa 

Isabel do Morro, encontram-se dispostas paralelamente à margem do rio Araguaia.  

Durante o dia é comum a visita de turistas à procura de peixe e também de artesanato.  

A aldeia dispõe de dois “centros” para exposição do artesanato, um deles é administrado 

pelo Centro de Educação e Cultura Maurehi, que mantém uma loja e um espaço de 

exposição de objetos que não estão à venda e que é chamado de Museu e a AFTWII. 

Além dos turistas a aldeia recebe a visita de escolas, interessadas principalmente, em 

conhecer os trabalhos realizados por estas instituições.  

Com a criação da AFTWII, idealizada por Karitxàma e seu irmão Renan, as 

artesãs pertencentes ao seu circulo familiar passaram a realizar suas atividades no 

rancho de palha da associação, as quais, para além da produção de artesanato, da qual 

participam mulheres jovens e crianças de ambos os sexos, também possuem um papel 

pedagógico de formação das novas gerações no que se refere à aquisição das técnicas 

artesanais e dos saberes a elas inerentes.  

                                                                 
56 O conjunto de casas que formam essa praça, ao contrário das outras feitas com palhas de palmeiras, foi 

construído com material de alvenaria e também possuem extensões de palha. Elas foram construídas 
pela FAB (Força Aérea Brasileira) que foi instalada em Santa Isabel do Morro no início dos anos de 
1960, no governo Juscelino Kubitschek, para instalação de uma base aérea militar e acomodações para 
os militares, entre outras instalações (LIMA FILHO, 1994; LEITÃO, 1997). 

57  Ver LEITÃO, Rosani Moreira; LIMA, Nei Clara de;  LIMA FILHO, Manuel Ferreira; SILVA, Telma    
Camargo da. Dossiê descritivo dos modos de fazer ritxoko. Goiânia: MA-UFG/IPHAN, 2011.  
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Em Buridina, contei com o apoio da ceramista Karitxàma, que me convidou a 

participar de uma atividade de coleta de matéria-prima e de uma oficina de cerâmica 

entre outros artesanatos, realizada no rancho da AFTWII. Além dela, contei ainda com o 

apoio da ceramista Iracy, que também me fez o convite para participar de uma oficina 

de cerâmica realizada na Escola Indígena Maurehi, na qual ela atua como professora 

ministrando oficinas de artesanato.  

As oficinas ministradas por Iracy são voltadas para as crianças, meninas com 

idade entre 5 a 8 anos. Como já dito antes, por constituir uma disciplina escolar, as aulas 

de Iracy possuem horário e data fixos, enquanto as oficinas ministradas por Karitxàma 

possuem horários e datas mais flexíveis. 

Por contarem com os espaços mantidos pelas associações para a venda do 

artesanato e por receberem a visita de turistas com maior frequência, as ceramistas de 

Buridina não encontram maiores dificuldades para comercializar suas bonecas, de modo 

que ao receber visitantes sempre falam das associações e de seus projetos culturais, 

enfatizando menos a questão da circularidade e da comercialização das peças.  

No capítulo seguinte farei uma interpretação da descrição etnográfica realizada 

durante a pesquisa, bem como uma interpretação das práticas e interpretações das 

ceramistas em relação ao registro de suas bonecas de cerâmica como patrimônio 

cultural, abordando os papeis e significados atribuídos a este bem no seu contexto 

social, a relação entre a família – como uma instituição central para o povo Karajá – e  a 

sua relação com o conceito de patrimônio, bem como o protagonismo político das 

ceramistas e suas redes de articulação. 

 

3.2. Reunião para definição das primeiras ações de salvaguarda  

     A reunião, realizada na cidade de São Félix do Araguaia (MT), foi coordenada 

pelo IPHAN com assessoria do Museu Antropológico, contando com a participação de  

lideranças, ceramistas e professoras/es  de algumas aldeias Karajá, além de  

representantes da FUNAI. 

     Antes da reunião propriamente dita, foram tomadas as providências pelas 

instituições envolvidas e lideranças Karajá, para a realização da mesma (contatos, 
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convites, logística etc.). Anteriormente, pesquisadoras do MA haviam participado de 

duas reuniões em Brasília a convite do DPI-IPHAN, para assessorar discussões que 

resultariam em uma pauta geral que seria apresentada em reunião às lideranças e 

ceramistas Karajá, para elaboração de uma proposta preliminar de salvaguarda para as 

bonecas de cerâmica, conforme previsto pela política nacional voltada para os bens 

registrados como patrimônio cultural do Brasil58. Na ocasião, foi realizada uma vídeo-

conferência contando com a participação das superintendências do IPHAN dos estados 

de Goiás, Mato Grosso, Tocantins e Pará, dada a presença de aldeias Karajá nesses 

estados.  

          Todas as instituições envolvidas colaboraram com os preparativos para a reunião 

que incluíram a organização de uma lista de convidados, contatos com as pessoas 

listadas, reserva de espaços para realização das atividades e acomodação dos 

participantes, bem como alimentação e transporte dos mesmos.  

A reunião foi realizada nos dias 11 e 12 de agosto de 2014 em espaços da 

prelazia59 de São Félix do Araguaia. Estiveram presentes representantes das 

superintendências do IPHAN dos estados de Goiás, Mato Grosso e Tocantins, 

representantes do Museu Antropológico60 e um representante do DPI de Brasília, 

responsável pela coordenação da reunião, assim como lideranças, professores/as e 

ceramistas das aldeias de Buridina, Santa Isabel do Morro, JK, Wataú, Fontoura, São 

Domingos, Nova Titemỹ, Hawalorà, Macaúba, Kaxiwè, Itxalà e Maranduba61.  

Compareceram no primeiro dia de reunião cerca de 70 pessoas. 

 

                                                                 
58 As reuniões foram  realizadas nos dias 28 de junho de 2013 e  19 de março de 2014. Participaram delas 
as pesquisadoras Nei Clara de Lima e Rosani Moreira Leitão, representando o Museu Antropológico da 
UFG. 

59 Espaço comunitário vinculado à igreja católica local, que conta com espaço físico composto por 
dormitórios, refeitório, salas de reuniões e de aulas, biblioteca entre outros. 

60 O projeto de salvaguarda  intitulado Bonecas de Cerâmica Karajá como Patrimônio Cultural do Brasil: 
contribuições para a Salvaguarda, foi elaborado pelas pesquisadoras do museu antropológico Dra. Nei 
Clara de Lima, que dirigiu este órgão no período de 2008 a 2014, e a Dra. Rosani Moreira Leitão, 
coordenadora da Divisão de Antropologia. 

61 A reunião iniciou por volta das 10:40, porque o barco utilizado para o transporte de moradores da 
aldeia Santa Isabel do Morro havia quebrado, havendo necessidade do frete de outros barcos. 
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                  Primeira reunião para as definições das ações de salvaguarda das bonecas Karajá.  
                  Prelazia de São Félix do Araguaia, MT. Agosto de 2014. Foto: Michelle Nogueira de Resende. 

 

A reunião, conduzida pelo DPI, teve início com a apresentação das instituições 

envolvidas e de seus representantes. Em seguida as lideranças das aldeias, ceramistas e 

demais pessoas presentes também foram convidadas a se apresentar.   

As falas dos representantes do IPHAN, assim como do Museu Antropológico 

giraram em torno de esclarecimentos acerca do Programa Nacional do Patrimônio 

Imaterial (PNPI) e da política de salvaguarda de bens culturais registrados, bem como 

da elaboração de um plano de ação voltado para o fortalecimento das bonecas Karajá 

como bem cultural (elaboração de projetos, coordenação de atividades, definição de 

metas e ações). 

 O discurso das lideranças foi direcionado ao agradecimento das instituições 

envolvidas no registro das ritxoko como patrimônio cultural do Brasil, especificamente 

o IPHAN e o Museu Antropológico. Como bons articuladores que são, os caciques 

Karajá deram seus depoimentos sobre a pesquisa62 realizada anteriormente, bem como 

ressaltaram suas contribuições pessoais e de suas famílias no processo, para em seguida 

apresentarem suas demandas.  

                                                                 
62 Refiro-me ao projeto Bonecas Karajá: arte, memória e identidade no rio Araguaia, mencionado 
anteriormente na Introdução e Capítulo I. 
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Issariri, intermediando a interlocução entre as instituições, lideranças e as ceramistas Karajá presentes,. 
Ao fundo, Mahuederu, ceramista de Santa Isabel do Morro se posiciona para falar em seguida. Prelazia 

de São Félix do Araguaia, MT. Agosto de 2014. Foto: Michelle Nogueira de Resende 
 

Assim, os discursos de caciques e professores de modo geral caracterizaram-se 

pela ênfase nas parcerias com as instituições e na necessidade de contemplar atividades 

voltadas para o fortalecimento da cultura Karajá direcionadas principalmente aos 

jovens, assim como a urgência da criação de associações que contemplem a venda do 

artesanato, principalmente das bonecas de cerâmica. Falavam em português e também 

na língua materna, o inỹribè. Os caciques e outros representantes mais velhos e 

experientes dirigiam-se à frente e, além do recurso oratório, também exibiam toda uma 

performance, própria do papel social e político que ocupam como lideranças. 

Manifestavam seu conhecimento e opinião sobre o assunto, procurando conquistar 

aliados políticos externos e legitimidade junto ao seu povo63.  

Diz a sabedoria popular, que o que é bom fica guardado para o final. E de fato a 

surpresa veio no momento em que as mulheres assumiram a fala. Até então elas haviam 

ouvido atentamente todo discurso das instituições, lideranças e representantes de 

instituições escolares ali presentes. Ouviam enquanto se articulavam em grupos, se 

preparando para o momento de suas falas. Ao serem convidadas a falar as ceramistas de 

                                                                 
63 Além de seu papel político, como representantes do povo Inỹ/Karajá, alguns caciques  desempenharam 
ainda um papel educativo junto às ceramistas. Esclareceram  questões pertinentes ao plano de salvaguarda 
das bonecas de cerâmica, utilizando-se de discursos de convencimento: falavam sobre a importância das 
instituições envolvidas (IPHAN e MA) para o fortalecimento cultural, para a divulgação e assessoria das 
ceramistas, no que diz respeito à circulação das peças,uma vez que uma das ações de salvaguarda 
apresentadas nesta reunião contemplava o oferecimento de cursos de gestores em projetos.   
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Santa Isabel do Morro, levantaram e se dirigiram à frente para serem apresentadas e se 

apresentarem.  Foram apresentadas formalmente por Dibexia64: “essas pessoas são 

ceramistas de Santa Isabel”,.  

 

 

Ceramistas da aldeia Santa Isabel do Morro, em momento de apresentação. À direita, de camiseta preta 
e bermuda, Dibexia Karajá. Prelazia de.São Félix do Araguaia, MT. Agosto de 2014. Foto: Michelle 
Nogueira de Resende 
 
 

Em seguida, as ceramistas, uma a uma, se pronunciaram falando às vezes em 

inỹribè, às vezes em inỹribè e português. Algumas falaram timidamente e outras 

demonstrando muita altivez, direcionando o olhar ao público presente. Falavam pelo 

coletivo do povo Karajá e das ceramistas, falavam de suas famílias, de seu trabalho, de 

suas bonecas e de si próprias. Demarcaram o lugar, ocuparam o espaço, reivindicaram, 

fizeram demandas. Os discursos das ceramistas foram de certo modo recorrentes  em  

assuntos tais como: a divulgação da cerâmica Karajá (algumas das ceramistas falaram 

sobre a necessidade de ampliar os canais de divulgação), a aquisição de ferramentas 

                                                                 
64 Dibexia é uma jovem da aldeia Santa Isabel do Morro, que participou do projeto Bonecas Karajá: arte, 
memória e identidade indígena no Araguaia como intérprete e interlocutora assessorando  a equipe de 
pesquisadores e de filmagem nos diálogos e interações com as mulheres Karajá, principalmente aquelas 
que não dominam o português. A atuação de Dibexia no referido projeto resultou-lhe um ganho de 
legitimidade política junto às outras mulheres, em especial, às ceramistas. Nota de diário. 11 de agosto de 
2014. Prelazia de São Félix do Araguaia, MT. 
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para trabalho (carrinhos de mão, pás, enxadas etc.), bem como a criação de 

organizações para a circulação das peças ( casas de artesanato, associações,  captação de 

recursos por meio de projetos entre outros). 

O primeiro  dia de reunião terminou com um circuito performático de mulheres 

Karajá. Embora às vezes de forma tímida, era visível a vontade de se expressar e 

assumir o lugar de fala, em alguns casos, contestado por lideranças masculinas mais 

conservadoras que argumentavam que aquele momento deveria ser reservado à 

manifestação das lideranças e não das ceramistas.   

 

 
Ceramistas de Santa Isabel do Morro se pronunciando. Ao fundo, lideranças das aldeias e  professores 
observavam a performance das mulheres. Agosto de 2014. Foto: Michelle Nogueira de Resende. 

 

Se o primeiro dia de encontro foi direcionado às apresentações e esclarecimentos 

sobre a política de salvaguarda, no segundo dia de reunião foi feita a apresentação de 

um esboço de projeto prevendo ações que dariam início à política de salvaguarda 

propriamente dita: divulgação do projeto junto às comunidades Karajá, divulgação da 

cultura e do artesanato Karajá junto à população não-indígena da região; capacitação de 

gestores em projetos culturais; oficinas voltadas para o fortalecimento do artesanato 

Karajá e para o intercâmbio entre aldeias, elaboração e publicação de material didático 

em parceria com professores das escolas das aldeias. Tendo assistido à apresentação da 

proposta, lideranças e ceramistas Karajá ressaltaram, mais uma vez, suas 

demandas/reivindicações. 

Após a apresentação do projeto algumas lideranças assumiram o papel de 

mediadores e intérpretes, enquanto as mulheres, no seu posto inicial de observação, 
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dialogavam entre si. Retiravam-se da sala de reuniões para discutir o assunto com outras  

mulheres de seu grupo familiar e da sua rede de articulação. Em pequenos grupos se 

espalhavam por todos os espaços internos e externos das instalações para discutirem 

aspectos que achavam mais significativos. Algumas, sentadas no chão ou em esteiras, 

em espaços de circulação dos presentes, se revezavam na venda do artesanato que 

haviam trazido das aldeias (bonecas de cerâmica, plumária, maracás, cestarias, 

adereços, conjuntinhos de arco e flecha e demais artesanatos). 

 
 

Artesanato exposto por uma ceramista na prelazia de São Félix do Araguaia, MT.  
Agosto de 2014.Foto: Michelle Nogueira de Resende. 

 

Passado o momento inicial da reunião, as ceramistas retomaram a performance 

do dia anterior: dirigiam-se à frente, desta vez individualmente, para fazerem o seu 

discurso e enfatizar suas demandas: aquisição de materiais para a confecção do 

artesanato (enxadas, carrinhos de mão, motosserra, barco motorizado, bem como 

medidas para facilitar e aumentar a comercialização de seu artesanato). Algumas 

mulheres que são professoras falaram sobre a importância de se desenvolver ações de 

fortalecimento cultural, tais como oficinas de artesanato no ambiente escolar.  

 Por fim, o discurso emblemático e político de algumas ceramistas reconhecidas, 

que ressaltaram a necessidade de ocupar os espaços e os lugares de fala, que lhes cabe e 

aos quais têm direito. Koaxiro, uma das grandes ceramistas de Santa Isabel do Morro, 
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enquanto estava com a palavra, exibia suas peças e fazia gestos que remetiam ao modo 

de confecção de suas bonecas, como o alisamento e a pintura. Nesse instante recorri 

mais uma vez à ajuda de Dibexia para a tradução da fala, como quem nega a expressão 

corporal do outro. A expressividade de Koaxiro dizia respeito ao modo como ela 

aprendeu a fazer boneca e como ela faz atualmente. E ao gesticular com as mãos e 

direcionar o olhar às outras mulheres, fazia um convite.: “...vocês precisam falar, se 

mostrar...esse é o motivo de nossa presença.  Esse pessoal do IPHAN veio para ouvir as 

ceramistas”65. 

Vocês precisam se mostrar: falar de si. Um eu que é subjetivo e coletivo. Que 

está enraizado na família que tem a mulher como um elemento central. Se a família 

extensa é central no modo de organização da sociedade Inỹ/Karajá, que também é 

fortemente marcada pela divisão entre o mundo masculino e o mundo feminino, a 

mulher desempenha um papel central na família e é a partir do contexto familiar que se 

adquire legitimidade política e poder de atuação, principalmente das ceramistas com 

suas redes comunicativas que extrapolam o contexto doméstico, se estendendo para as 

demais instancias, como a comercialização de seu artesanato.  

 

À esquerda, Diraci,  ceramista de Santa Isabel do Morro e Dibexia, sua neta. Prelazia de. São Félix do 
Araguaia, MT. Agosto de 2014. Foto: Michelle Nogueira de Resende. 

 
 
 

 

                                                                 
65 Notas de diário. Tradução de Dibexia Karajá. 12 de agosto de 2014.  Prelazia de São Félix do Araguaia, 
MT. 
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3.3. Oficina de cerâmica Karajá em São Paulo 

 

                A oficina de cerâmica Karajá foi realizada como parte da programação do 

projeto Residência Lá e Cá: o artesanato tradicional no espaço urbano, que também 

incluía rodas de conversa e workshops organizados pela Arte Sol em parceria com o 

Sesc de Santana e ocorreu no período de 19 a 21 de agosto de 2014. Para conduzir a 

oficina, foram convidadas duas ceramistas de Buridina: Iracy Hiwelaki dos Santos e 

Darcília Uassuri, também chamada de Karitxàma ou Kari (na língua Karajá), e o 

cacique de Raul Mauri dos Santos66.  

              Participaram da oficina 20 pessoas, em sua maioria mulheres jovens, algumas 

graduadas em artes plásticas e que trabalham com atividades artesanais. Iracy e Kari 

falaram sobre o modo de confecção das ritxoko: sobre o modo de extração do barro e a 

técnica utilizada para saber se o barro está bom; sobre as formas de modelar e sobre os 

estilos “antigo” e “atual”, entre outras coisas.  

 

 
 

Da esquerda para a direita: Karitxàma e Iracy ensinando a modelar ritxoko em oficina de cerâmica 
Karajá realizada no SESC de Santana, SP. Agosto de 2014. Foto: Michelle Nogueira de Resende. 

 

                                                                 
66

 O convite chegou às ceramistas por meio do Museu Antropológico, em mediação realizada pelas 
pesquisadoras Nei Clara de Lima e Rosani Moreira Leitão, que juntamente com a Arte Sol articularam a 
vinda dos convidados desde sua saída da aldeia. 
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Enquanto modelavam o barro vermelho que havia sido disponibilizado pelas 

organizadoras67 do evento, Kari falava sobre as  bonecas, sobre o mundo Karajá e seus 

mitos68. Observando Karitxàma e Iracy trabalhando e, auxiliados por elas, os 

participantes da oficina foram aos poucos modelando as suas próprias peças.  

 

 

Bonecas modeladas pelos participantes durante a oficina. SESC de Santana, SP. 
 Agosto de 2014. Foto: Michelle Nogueira de Resende. 

 
 

             Após a modelagem as bonecas foram colocadas ao sol para secar. Em seguida, 

as bonecas deviam ser decoradas com grafismos Karajá, mas como o tempo para a 

secagem não foi suficiente, e as oficineiras não puderam trazer peças já secas e 

queimadas, deu-se início, então, ao segundo momento da oficina,  destinado à 

demonstração dos padrões de grafismos Karajá em papel branco, com tinta acrílica e 

pigmentos de urucum e jenipapo.  Enquanto desenhavam, Kari e Iracy explicavam o 

significado dos padrões gráficos: o desenho do peixe pacu, o desenho que representa o 

                                                                 
67

 A programação realizada pela Arte Sol em parceria com o Sesc Santana foi organizada por Josiane 
Masson e Sheila Maiorali, responsáveis pela ONG que tem como objetivo realizar atividades de 
fortalecimento e divulgação culturais. 

68 Karitxàma se referia às especificidades das bonecas  que fazem parte da mitologia Karajá, peças 
zoomorfas: krerà (boneca cujo formato da cabeça representa o pássaro martim-pescador), benorà (boneca 
cuja cabeça representa a cauda do peixe tucunaré), krowetè (boneca cuja cabeça representa o sapo), hirè 
(boneca cuja cabeça representa o gavião). (WHAN, 2010, LEITÃO et al. 2011, RESENDE, 2011). 
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camaleão, padrões com sequências de linhas abertas entre outros motivos.  

 

      

        

Kari e Iracy e alguns dos padrões de grafismos desenhados durante a oficina. 

SESC de Santana, SP.Agosto de 2014. Foto: Michelle Nogueira de Resende. 
 

 

              Na noite do mesmo dia da oficina, realizada no período da tarde, foi exibido o 

vídeo-documentário Ritxoko, seguido de roda de debate, de cuja mesa participaram 

Karitxàma, Iracy, Raul e as pesquisadoras do MA69. Após mostrar o vídeo, as 

antropólogas fizeram uma contextualização da produção do mesmo. Em seguida, o 

cacique Raul fez uma fala em agradecimento à pesquisa que subsidiou o registro das 

bonecas de cerâmica como patrimônio cultural, ressaltando o trabalho realizado pelo 

IPHAN e o MA. A sessão foi aberta para as perguntas e Raul, satisfazendo a 

curiosidade dos presentes, fez algumas considerações sobre aspectos da cultura Karajá: 

                                                                 
69 Nei Clara de Lima e Rosani Moreira Leitão acompanharam  Karitxàma, Iracy e Raul em toda a viagem 
e participaram das atividades juntamente com eles. 
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o papel das lideranças, o processo e escolha de um cacique, entre outros assuntos. 

 

 

Da esquerda para a direita: Nei Clara de Lima, Darcília Uassuri (Karitxàma), Raul Mauri dos Santos, 
Iracy Hiwelaki dos Santos e Rosani Moreira Leitão, na ocasião da exibição do vídeo Ritxoko. 

 SESC de Santana, SP.Agosto de 2014. Foto: Michelle Nogueira de Resende. 
 

 Quando perguntado sobre o papel desempenhado pela esposa do cacique, ele 

respondeu: 

antigamente as mulheres não podiam participar de nenhuma decisão, 
quer dizer, de reuniões fora do lar, do ambiente doméstico. Só que a 
última palavra dentro da casa é da mulher. Nenhum cacique ou 
liderança toma alguma decisão sem consultar a sua esposa70.  

 

            No dia seguinte, dando continuidade à programação proposta, foi realizado um 

workshop no qual foram apresentadas experiências em gestão de projetos e 

administração de associações ou pontos de revenda de produtos artesanais. Raul 

aproveitou a ocasião para relatar suas experiências com o projeto Maurehi71, que 

                                                                 
70

 Notas de diário. 19 de agosto de 2014. SESC de Santana (SP). 

71
 Trata-se do Projeto de Educação e Cultura Indígena Maurehi, idealizado pelo cacique Maurehi, já 

falecido (avô do atual cacique Raul Mauri dos Santos), com o objetivo de revitalizar a língua e a cultura 
dos Karajá da aldeia Buridina. O projeto foi criado em 1994, tendo como principais ações a promoção de   
encontros de educadores Karajá; participação anual da comunidade de Buridina em rituais de Aruanã e 
Hetohokỹ nas aldeias Santa Isabel do Morro e Fontoura; divulgação da cultura Karajá; produção de 
material didático em inỹribè entre outros. Fonte consultada: http://intercultural.letras.ufg.br/pages/46205-
projeto-de-educacao-e-cultura-indigena-maurehi. Acesso em 03/11/2014. 
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dispõe de uma instalação para exposição e comercialização do artesanato Karajá. 

Karitxàma também relatou suas experiências na Associação Família Tehaluna 

Indígena Inỹ, criada por ela juntamente com outros membros de sua família, com o 

objetivo de realizar atividades de fortalecimento cultural por meio de oficinas de 

artesanato para a formação dos mais jovens: “a avó tem que cuidar do netinho. O 

ensinamento vem da família. Então a gente criou uma associação familiar, não para se 

separar, mas para fortalecer o nosso povo ”72.  

 

 

Workshop em gestão de projetos, com relatos de experiências Karajá.  
SESC de Santana, SP.Agosto de 2014. Foto: Michelle Nogueira de Resende. 

 

 

           Além dos relatos de experiência sobre a criação de associações falou-se também 

sobre a atuação de atravessadores e dos altos preços cobrados em lojas revendedoras 

de artesanato. Curiosamente na ocasião desta visita, Karitxàma, Iracy e Raul haviam 

visitado um ponto de revenda de artesanato e se depararam com bonecas de cerâmica 

Karajá provindas da ilha do Bananal, que estavam sendo revendidas por um preço 

extremamente alto, em relação a media dos preços cobrados pelas ceramistas nas 

aldeias. Estratégias para driblar principalmente a exploração e ação dos 

                                                                 
72

 Darcília Uassuri (Karitxàma). Notas de diário registradas em 19 de agosto de 2014. Sesc de Santana 
(SP). 
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“atravessadores”  tornaram-se o centro do debate, uma vez que não se trata de algo que 

ocorre apenas com o povo Karajá.  

 

 

    

Karitxàma (de costas) e Iracy observando bonecas de cerâmica Karajá à venda em uma loja em São 
Paulo. Agosto de 2014. Foto: Michelle Nogueira de Resende. 

 

 

3.4. Oficinas e outros eventos realizados pelas ceramistas de Buridina 

Na aldeia Buridina acompanhei duas oficinas de cerâmica, as quais, por se 

tratarem de eventos de natureza semelhante, optei por descrever no mesmo tópico. Uma 

das oficinas foi organizada pela Associação Família Tehaluna Wassuri Indígena Inỹ 

(AFTWII) e conduzida pela ceramista Darcília Uassuri ( Karitxàma, ou Kari, como 

prefere ser chamada). A outra oficina foi realizada pela ceramista Iracy Hiwelaki dos 

Santos, como atividade curricular da Escola Estadual Indígena Maurehi.   
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3.4.1. Oficina de artesanato na Associação Família Tehaluna Wassuri Indígena Inỹ 

 

Associação Família Tehaluna Wassuri Indígena Inỹ é um espaço dedicado à 

atividade artesanal feminina, em que as artesãs e aprendizes se reúnem às quintas e 

sextas para trabalhar na confecção do seu artesanato. Geralmente as quintas-feiras são 

reservadas para a coleta de matéria-prima: barro, sementes, fibras vegetais, entrecascas 

de árvores e cortes de madeira entre outros materiais.  Durante a realização de minha 

pesquisa em Buridina, pude acompanhar um dia de oficina e outro de coleta. 

Na manha de uma quinta- feira, desci para a aldeia Buridina. Da entrada avistei 

o rancho de palha da associação criada por Kari e seu irmão Renan Uassuri. Algumas 

mulheres, sobrinhas de Karitxàma, integrantes de sua família, iniciavam suas 

atividades: confecção de cesta de palha e de bonecas. Kari, que já estava à minha 

espera, terminava de misturar o barro à cinza para começar a oficina. Contou-me que as 

mulheres começam a chegar ao rancho por volta das 9 horas da manhã, após terem 

tomado café e levado os filhos à escola.  

Muito simpática e receptiva, falava sobre as ações de fortalecimento cultural por 

meio do compartilhamento de saberes e práticas associadas ao artesanato. Mostrou-me 

um quadro negro dependurado na parede do rancho, utilizado para treinar a escrita e 

também tirar dúvidas sobre as palavras em língua Karajá e sobre os grafismos.  

Aqui a gente passa o dia falando na língua, passa o dia 
contando história. Tem o quadro que a gente escreve as 
palavras. E é livre! As pessoas saem pra fazer suas 
obrigações e voltam. Tem gente que critica, mas eu digo pras 
meninas “vamos trabalhar”. Os mais velhos estão indo 
embora e a gente precisa se preparar para ensinar os mais 
jovens73.  

Segundo Karitxàma, um dos motivos que fortaleceu a criação da associação foi 

o fato do tempo destinado à confecção do artesanato nas escolas ser muito pequeno, 

pouco mais que uma hora. Anteriormente ela havia trabalhado na escola Estadual  

Maurehi, mas o cronograma escolar reduzido.  A medição da duração da aula, feita a 

partir de uma concepção não-indígena de tempo, não permitia a continuidade do 

processo. Para Karitxàma, um horário flexível é capaz de atender a todas as mulheres e 
                                                                 
73 Notas de diário. Agosto de 2014. Aldeia Buridina, Aruanã, GO. 
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mantê-las sempre em proximidade, diferentemente do horário curto e rígido imposto 

pelo sistema educacional de ensino.  

 
Rancho/sede da Associação Família Tehaluna Wassuri Indígena Inỹ.  

Aldeia Buridina, Aruanã, GO. Agosto de 2014. Foto: Michelle Nogueira de Resende. 
 
 

Com a flexibilidade de horário, as mulheres conseguem cuidar de suas 

atividades diárias, seja no ambiente doméstico ou externo, e ainda participam das 

atividades da oficina. Neste dia, algumas mulheres que faziam cestaria, por exemplo, 

tiveram que sair para resolver questões familiares, mas puderam retornar mais tarde 

para dar continuidade ao trabalho.  

A associação funciona em sistema cooperativo. A matéria-prima é coletada 

coletivamente, sendo também parte do ensinamento. Quando as mulheres se reúnem 

para fazer artesanato, uma delas fica responsável por fazer o almoço e também comprar 

o café da manhã e o lanche da tarde. Ao fim do dia, as mulheres que participaram da 

oficina doam uma de suas peças para a “responsável pela alimentação do dia” como 

forma de retribuição.  

As crianças também participam das oficinas. Sentam-se ao lado de suas mães ou 

tias e observam. Neste dia específico havia quatro crianças. Duas meninas nas faixas 

etárias de três e quatro anos e dois meninos, com a idade de seis e sete anos. Um deles, 

Joaquim, é neto de Karitxàma e acompanhava a vó na confecção de bichinhos (figuras 

de animais).  
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Oficina de cerâmica da AFTWII. Aldeia Buridina, Aruanã, GO. Agosto de 2014. 
Foto: Michelle Nogueira de Resende. 

 
 

As crianças encontram no barro o brinquedo e também a liberdade para criação 

daquilo que está no imaginário. Joaquim, brincando com uma pequena bolinha de barro 

dizia que iria modelar uma cobra que havia comido um bicho muito grande. Kauê, um 

dos meninos que estavam presentes, modelava bichinhos: cachorro, tartaruga e jacaré.  

 

      

          Bichinhos sendo modelados por crianças Karajá durante a oficina de cerâmica no rancho da            
.............AFTWII. Aldeia Buridina, Aruanã, GO. Agosto de 2014. Foto: Michelle Nogueira de Resende. 

 

Enquanto se divertiam com o barro, ouviam as histórias de Karitxàma e também 

recebiam ensinamentos sobre a técnica da modelagem: sobre a necessidade de se 

amassar a bola de barro até ela adquirir a consistência adequada ou como umedecer a 
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peça para o barro não rachar. Karitxàma  também advertia os meninos, ainda que em 

tom de brincadeira, sobre o tabu em relação às ritxoko: “menino não faz boneca, só 

boneco74. Vocês podem modelar só bichinho75”.  

O ensinamento dos mais jovens parece iniciar com o exemplo: as pessoas mais 

velhas que fazem bem são observadas pelos mais jovens. Depois eles começam a imitar, 

fazer algo que se assemelha ao que de fato desejam fazer. Quando terminam, eles 

entregam as peças para uma pessoa mais experiente olhar e corrigir as “imperfeições”. 

Conforme vão fazendo, vão aprendendo e aperfeiçoando as técnicas. Karitxàma, além 

de auxiliar as crianças, também as estimula a pensar sobre o que estão fazendo e porque 

fazem. Assim, enquanto modelam, as crianças vão aprendendo a contar suas próprias 

histórias. 

 

Figurinhas modeladas crianças por crianças Karajá. Peças expostas para a venda na sede da 
AFTWII. Aldeia Buridina. Aruanã, GO. Agosto de 2014. Foto: Michelle Nogueira de Resende 

 

Entre a modelagem do barro e o trançado da palha (que eram as atividades 

realizadas pelas mulheres neste dia), Karitxàma e suas alunas/os conversavam sobre 

situações da vida cotidiana: sobre pesca, alimentação, beleza, casamento, tradição, 

                                                                 
74

 A atividade de modelagem das bonecas é considerada atividade específica das mulheres. Aos meninos, 
e somente no caso de Buridina e de ceramistas mais flexíveis em relação à definição de papeis  de gênero, 
como Kari, é permitida a modelagem de figurinhas que representam os animais. 

75 Notas de diário de campo. Agosto de 2014. Aruanã, GO. 
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comercialização do artesanato, sobre quem da aldeia Santa Isabel do Morro viria para 

ministrar a próxima oficina, entre outros assuntos, fortalecendo assim sua rede 

comunicativa, “resolvendo a vida”, como elas diziam, garantindo a circularidade das 

informações.  

 

Kari e suas aprendizes reunidas no rancho da AFTWII. Aldeia Buridina, Aruanã, GO.  
Agosto de 2014. Foto: Michelle Nogueira de Resende. 

 
Renan, irmão de Karitxàma e coofundador da associação também esteve 

presente. Falou-me, assim como Kari, sobre os objetivos da associação. Renan pretende 

posteriormente estender o projeto ao artesanato masculino, às roças e à piscicultura. 

Segundo ele, os esforços permanecerão concentrados a princípio, em função do 

fortalecimento da confecção da boneca de cerâmica. Relatou que, após o registro da 

mesma como patrimônio cultural, o interesse em fazer ritxoko cresceu 

consideravelmente, porque as crianças agora parecem mais curiosas em relação ao 

barro. Renan ressaltou que irá aproveitar essa energia para dar continuidade ao 

ensinamento dos mais jovens e também para que o artesanato Inỹ seja cada vez mais 

difundido e fortalecido. Nas palavras de Renan “pra todo mundo reconhecer o nosso 

trabalho e o nosso costume76”. Seguindo este propósito, ele me convidou a assistir a um 

vídeo produzido por eles, com ajuda de um amigo da cidade de Aruanã. 

                                                                 
76

 Notas de diário de campo. Agosto de 2014. Aldeia Buridina, rancho da Associação Família Tehaluna 
Wassuri Indígena Inỹ.   
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     O vídeo consistia em um registro das atividades desenvolvidas na associação, 

bem como seus objetivos. Enquanto assistíamos ao vídeo, as mulheres e crianças riam e 

falavam sobre a beleza das peças que ficavam prontas, com comentários sobre quem 

fazia melhor o quê.  Várias pessoas que estavam na oficina aquele dia, também 

apareceram na filmagem. Além da confecção de artesanato, as pessoas filmadas, 

principalmente Karitxàma e Renan, falavam sobre a importância de se fortalecer a 

cultura Inỹ, fazendo uso de termos semelhantes ao discurso institucional de 

fortalecimento e salvaguarda de bens de natureza coletiva, compartilhada. Notei na fala 

de Karitxàma e Renan, a presença de termos como patrimônio, reconhecimento, 

valorização, fortalecimento entre outros, empregados sempre quando estes falavam 

sobre a associação e o ensino dos mais jovens ou quando queriam justificar o valor de 

suas peças. Renan relatou que quando o turista insiste muito para a diminuição do 

preço, as mulheres enfatizam o fato de a boneca ter sido reconhecida como patrimônio 

cultural e o quanto é difícil e trabalhoso fazer ritxoko.  

Além de espaço para o aprendizado, o rancho também dispõe de prateleiras e 

uma mesa de tampo longo, utilizadas para exposição dos objetos confeccionados. Deste 

modo, os turistas e moradores da cidade que adentram a aldeia podem comprar o 

artesanato do rancho, que também se encontra à venda no museu do projeto Maurehi. 

Todo o trabalho confeccionado durante as oficinas, seja de autoria de jovens 

aprendizes ou mesmo de crianças aprendizes, pode ser colocado à venda, ainda que não 

tenha alcançado a mesma qualidade técnica das grandes artesãs. Karitxàma relatou que 

motivar os mais jovens a vender o seu artesanato faz com que o interesse e a curiosidade 

sobre a confecção aumentem. Além disso, cada qual tem liberdade de etiquetar seus 

objetos com o preço que a achar justo, inclusive as crianças.  

 



77 

 

 

Artesanato exposto na Associação Família Tehaluna Wassuri Indígena Inỹ. Aldeia Buridina, 
Aruanã, GO. Agosto de 2014. Foto: Michelle Nogueira de Resende. 

 

Ao olhar a prateleira e a mesa, percebi que havia peças de diferentes formas de 

acabamento e pintura, mas que possuíam preço mais ou menos semelhante. As peças 

das crianças, por exemplo, são umas das mais procuradas pelos turistas, sendo vendidas 

com preço bem próximo ao das peças confeccionadas por artesãs mais experientes77. 

Outro aspecto que observei ao olhar as peças, o que Karitxàma e Renan confirmaram, 

foi o fato deles haverem instigado as artesãs a aumentarem o valor de suas peças após a 

visita que  Kari fez à uma loja de artesanato de São Paulo78, onde Karitxàma observou o 

valor superestimado de algumas peças Karajá provindas da aldeia Santa Isabel do 

Morro. Renan disse ter alertado as mulheres sobre a necessidade de se avaliar melhor os 

valores nas etiquetas, tendo em vista a visita de compradores que adquirem artesanato 

com preço baixo para revenderem posteriormente a alto preço.  

A diversidade de trabalhos e motivos também é significativa: há objetos 

confeccionados em cestaria (bandejas, cestos, bolsas, saiotes e pulseiras), madeira 

(boneca kawa kawa, peixe, prendedor de cabelo, borduna, arco e flecha, remo), 

                                                                 
77Segundo informação de Darcília Uassuri, Karitxàma. Aldeia Buridina, rancho da Associação Familia 
Tehaluna Wassuri Indígena Inỹ.  28.08.2014. 

78
 Refiro-me à visita realizada a uma loja de artesanato em São Paulo, na ocasião do evento Residência Lá 

e Cá, promovido pela Arte Sol em parceria com o Sesc  de Santana. Ver item 3.1.2. 
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plumária (cocares, brincos, colares), miçangas  (brincos, colares e pulseiras) e cerâmica 

(potinhos, pratos, bonecas grandes e pequenas representando diversas situações do 

cotidiano e também elementos cosmológicos, bichinhos – tartarugas, jacarés, cachorros, 

passarinhos, veados, capivaras, onças, cobras, tucanos, corujas, lobos  e até casinhas).  

 

 

Artesanato exposto na AFTWII. Aldeia Buridina, Aruanã, GO. Agosto de 2014.  
Foto: Michelle Nogueira de Resende. 

 

Karitxàma, além de me apresentar cada artesã presente, falava sobre as 

habilidades de cada uma delas e de sua capacidade de criação, sempre de modo 

motivador. Quando alguma artesã não era ceramista, Kari já emendava falando sobre o 

dom de cada um e sobre a importância do trabalho daquela artesã específica: “todo 

artesanato é bom para aprender, para reconhecer a nossa cultura, o nosso valor”.  
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Oficina de cerâmica da AFTWII. Aldeia Buridina, Aruanã, GO. Agosto de 2014.  
Foto: Michelle Nogueira de Resende. 

 

No final do dia, entre 17 e 18 horas, as mulheres começavam a guardar seus 

objetos de uso, para encerrarem mais um dia de atividade/aprendizado na oficina. 

Algumas delas tinham que buscar os filhos na escola e por isso saíram um pouco mais 

cedo. Karitxàma, a professora e responsável pela associação foi uma das últimas a 

deixar o espaço. O artesanato exposto permanece nas prateleiras, nada é guardado, 

porque como afirmou Kari, “tudo o que está aqui é nosso, é da aldeia, e ninguém 

mexe”. Saí dali com o convite para a atividade de coleta de matéria-prima, no dia 

seguinte, no rio Vermelho, local onde Karitxàma, em suas pesquisas exploratórias, 

havia encontrado barro bom para fazer ritxoko. 

Chamou-me a atenção a força de mobilização de mulheres jovens e crianças, 

mas também a rede estabelecida na relação das mulheres durante a realização de suas 

atividades. Elas criam neste ambiente, um espaço que além do ensino e do aprendizado 

das técnicas artesanais englobam saberes associados a outros âmbitos de sua sociedade e 

do “mundo externo”. A idéia inicial contempla a modelagem do barro, mas se expande 

para outras atividades artesanais, assim como a roda de conversa também transita em 

mundos de saberes Inỹ e também do não-indígena. Enquanto confeccionam seus 

objetos, elas dialogam e repensam suas próprias práticas: aperfeiçoam a técnica de 

confecção, criticam, contribuem para o trabalho uma das outras. Além do assunto sobre 
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o artesanato, discutem outras questões que dizem respeito à sua sociedade: falam sobre 

a língua, sobre o grafismo, sobre aspectos tradicionais, sobre relações entre os gêneros e 

situações de seu íntimo. Refletem e tomam decisões conjuntas. Mesmo aquelas que não 

estavam ali exercendo alguma atividade artesanal, participam do diálogo e também dão 

sua contribuição. Ainda que não estejam praticando, estão observando, aprendendo e 

compartilhando. É um espaço formativo específico das mulheres, que ouso dizer ser 

semelhante à casa dos homens, no sentido de ser um local para reuniões, tomada de 

decisões, ainda que esteja ligada a uma família em específico.  

 

3.4.2. A coleta de matéria-prima de Karitxàma 

A coleta geralmente é realizada nas quintas-feiras, mas por conta de alguns 

imprevistos ela foi transferida nesta semana específica, para o sábado. A atividade de 

coleta propriamente dita exige preparo prévio. Como o vale do rio Araguaia tem um 

curso extenso e, além dele, há outros canais aqüíferos, como o rio Vermelho, Karitxàma 

realiza uma pesquisa exploratória para avaliar qual lugar reúne a maior diversidade de 

matérias-primas remetendo também à memória ancestral, para depois convidar as 

mulheres e crianças. Escolhido o local, Karitxàma e suas aprendizes de forma conjunta 

organizam o material necessário para a incursão à mata: água, alimentação, óleo 

repelente, roupa comprida, material para extração de matéria-prima (enxada, enxadão, 

facão, faca e utensílios para o seu acondicionamento e transporte, como sacos plásticos 

e baldes). Além disso, as mulheres se juntam para aquisição de combustível e óleo para 

os barcos.  

Na manhã de sábado, nos reunimos em um dos portos da aldeia. Estavam 

presentes as alunas de Kari, acompanhadas de suas filhas e filhos. Saímos em duas 

turmas, cada uma em um barco. Curica, esposo e parceiro de pesquisa de Karitxàma, 

pilotou um dos barcos, sendo o outro, pilotado por sua sobrinha. Partimos em direção ao 

local de encontro entre os rios Araguaia e Vermelho, seguindo o curso deste último, por 

regiões de lagos. Os rios, tanto o Araguaia quanto o rio Vermelho, estavam com o nível 

de água muito baixo e os barcos precisavam ser empurrados a quase todo instante.  
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Um dos barcos organizados para a excursão para coleta de matéria-prima. Rio Vermelho, GO. 
Agosto de 2014. Foto: Michelle Nogueira de Resende. 

 
 

Enquanto seguíamos o trajeto, Karitxàma nos falava sobre os lugares, seus 

nomes e o que neles havia de mais significativo para o povo Karajá. Era um momento 

de aprendizagem, não só para as mulheres, jovens e crianças Karajá presentes, mas 

também para mim. Kari falava sobre a especificidade dos barreiros encontrados no 

curso do rio Vermelho. Diz se tratar de barro muito bom, menos poroso que o adquirido 

na cidade de Goiás.  Não só o barro, mas também as plantas e árvores utilizadas para a 

confecção de peças em madeira e cestaria. 

Chegando à proximidade do local escolhido por Karitxàma para montar 

acampamento, aportamos e seguimos pela margem. O nível da água estava muito baixo. 

Curica e Haru seguiram adiante com os barcos, agora mais leves. Após a caminhada 

por uma  trilha, saímos em um campo aberto coberto por vegetação rasteira, formando 

uma espécie de praia. Karitxàma observou alguns montes de areia e logo percebeu que 

se tratava de ninhos com ovos de tracajá. Ela me informou que os ovos de tartaruga ou 

de tracajá são ricos em vitaminas e muito importantes para alimentação das crianças. 

Neste dia havia uma criança aniversariante. Karitxàma então recolheu alguns ovos para 

comermos em comemoração. Mais à frente chegamos a um local sombreado, à margem 

do rio Vermelho e ali montamos acampamento: limpamos o local e Karitxàma com 

ajuda de suas sobrinhas fez uma fogueira com trempe para assar peixe e também 

cozinhar os ovos de tracajá. 
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Trempe montada para cozinhar/assar os alimentos. Imediações do rio Vermelho, GO.  
Agosto de 2014. Foto: Michelle Nogueira de Resende. 

 

Curica, tendo descarregado o barco, saiu em direção a um lago para pescar. 

Enquanto isso Karitxàma aproveitava para nos mostrar as plantas nativas, as árvores 

cuja madeira é utilizada para fazer artesanato. Após o almoço fomos ao barreiro onde 

Kari havia encontrado barro bom pra fazer ritxoko. Com ajuda de uma pequena pá ela 

retirou uma porção de barro do barranco. Colocou uma pequena quantidade na boca 

para experimentar, provar o barro para saber se havia impurezas ou grãos de areia. 

Segundo Kari, se tratava de barro bom. Amassou o barro com as mãos, para testar a 

liga, ou seja, se o barro, conforme era sovado, mudava de consistência. Constatando que 

o barro era bom, ela pediu ajuda de Curica para retirar porções maiores, quantidade 

necessária para realização de oficinas. Neste dia foram retirados cerca de cinco 

quilogramas de barro. 

Voltando para o local do acampamento Karitxàma mostrou às suas alunas o 

material coletado. As crianças vieram mais que depressa, curiosas para manusear o 

barro. Algumas pessoas pegaram pequenas porções para brincar e ficar amassando. 

Uma das mulheres fez uma pequena boneca sentada. Já no final da tarde recolhemos os 

materiais que havíamos levado e retornamos para a cidade.  
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Menina modelando o barro coletado por Kari no barreiro. Imediações do rio Vermelho, GO.  
Agosto de 2014. Foto: Michelle Nogueira de Resende. 

 

Ressalto a partir deste relato, a importância da emergência de lideranças 

femininas como Karitxàma. Além de pesquisadora e ceramista, ela é uma agente 

importante, capaz de mobilizar mulheres, ainda que as que estejam participando sejam 

de seu núcleo familiar. O fato é que Karitxàma é reconhecida internamente, como uma 

mulher, ceramista e pesquisadora importante, a partir de mulheres e lideranças de seu 

circulo familiar, mas também de pessoas pertencentes a outros núcleos familiares não só 

de Buridina, como de Santa Isabel do Morro. Além do mais, Karitxàma em suas 

atividades, utiliza-se de instrumentos de diálogo próprios da sociedade não-indígena o 

que também a torna reconhecida fora da sua aldeia, se posicionando como uma 

intelectual que transita com segurança entre o universo Karajá e o não-indígena 

utilizando conceitos de ambos como ferramentas de interlocução, mediação e 

divulgação da cultura Inỹ.  
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3.5. Oficina na escola Estadual Indígena Maurehi 

 

Todas as manhãs de sexta-feira, das 8 às 9:15 horas Iracy Hiwelaki dos Santos, 

uma das ceramistas de Buridina realiza sua oficina. As aulas acontecem dentro da 

aldeia, na escola criada para atender ao projeto Maurehi. Participam da oficina cerca de 

dez meninas, mas nesta sexta-feira em específico, só compareceram sete. São crianças 

com idade entre cinco a dez anos, algumas delas pertencentes à família de Iracy. 

 

Oficina de cerâmica realizada pela professora Iracy, na Escola Indígena Maurehi. Aldeia 
Buridina,  Aruanã, GO. Agosto de 2014. Foto: Michelle Nogueira de Resende. 

 

A atividade é realizada em uma das salas de aula da escola. Quando cheguei, 

Iracy havia acabado de estender uma esteira no chão (utilizada como local de trabalho) e 

as meninas tomavam café. Ao término do lanche, Iracy pegou uma sacola plástica 

utilizada para acondicionar o barro a ser usado na atividade do dia. A matéria-prima 

usada nas oficinas é fornecida pelas próprias professoras ou pela diretora da escola. Não 

há verba pública destinada à aquisição de materiais para as oficinas, ainda que elas 

estejam previstas na agenda escolar. O barro utilizado por Iracy nesta ocasião havia sido 

coletado por Karitxàma, sendo o mesmo barro trabalhado na oficina da AFTWII, no dia 

anterior. Como o tempo para realização da oficina é de pouco mais que uma hora, Iracy 

não possui muito espaço para contextualização. Reclama que o tempo é muito pequeno 
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e que não dá para ela ensinar muita coisa, tratando então de pegar o barro e distribuí-lo 

entre as meninas. 

Estando cada criança, com o seu material de trabalho (uma bolinha de barro, e 

uma pequena tábua como suporte para firmá-lo, e uma vasilha com água) as meninas 

iniciam a atividade. Começam amassando bem o barro para ficar no ponto de modelar. 

Aos poucos, cada uma vai dando forma a sua pelotinha de barro, com auxílio de Iracy, 

que também modelava a sua própria ritxoko.  

            
Oficina de cerâmica realizada pela professora Iracy, na Escola Indígena Maurehi. 

Aldeia Buridina,  Aruanã, GO. Agosto de 2014. Foto: Michelle Nogueira de Resende. 
 

 As meninas modelam ao passo que também observam o exemplo da professora 

e como ela faz para modelar determinadas partes do corpo consideradas mais difíceis, 

como o abdômen feminino79, os seios e a cabeça. Apesar de Iracy modelar uma boneca, 

o que levou outras meninas a imitarem o seu modelo, a forma é livre. Algumas meninas 

estavam modelando cestinha de barro com alça. Outras modelavam prato e algumas 

escolheram modelar personagens das histórias Inỹ, como a cobra coral e até mesmo 

personagem de desenho animado, como o bonequinho de neve do filme Frozen. 

Apesar de minha presença estranha e incômoda (a moça que fazia pergunta boba 

e tirava fotos), as meninas estiveram muito a vontade na oficina. Diraci, de apenas 

cinco anos de idade, aproximou-se de mim dizendo que estava aprendendo a fazer 

                                                                 
79 Umas das características utilizadas pelas mulheres, para representar o corpo feminino é uma 
protuberância na região do abdômen, que segundo as crianças que participavam da oficina, é uma das 
partes mais difíceis de modelar. 
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boneca, mas que já sabia fazer pulseira: “Quer comprar pulseira? Cinco reais! Eu sei 

fazer80”. Ainda tão pequena, demonstrou um interesse que vai além da brincadeira do 

fazer: um interesse comercial. 

Assim que finalizavam uma parte do corpinho da boneca, as meninas 

entregavam para Iracy olhar e corrigir. A modelagem dos potinhos parecia mais fácil de 

fazer, do ponto de vista das meninas. Enquanto modelava, Iracy falava-me que depois 

do título de patrimônio cultural do Brasil ter sido concedido às ritxoko, os turistas 

passaram a comprar mais bonecas.  E assim ela estimula as meninas a fazerem, porque 

além do valor tradicional, há o valor do sustento: “eu falo pras meninas, a boneca vale 

dinheiro! E não são de agora, são da época da minha avó81”. As bonecas feitas pelas 

meninas nas oficinas também são colocadas na loja do projeto Maurehi para a venda: 

“as meninas não fazem tão bonito, mas o povo compra82”.  

     

Pecinhas modeladas pelas alunas de Iracy. Aldeia Buridina, Aruanã, GO.  
Agosto de 2014. Foto: Michelle Nogueira de Resende. 

 

Há quatro anos Iracy trabalha como professora na escola. Ao término da aula 

levou-me até uma sala, onde há um armário de metal utilizado para guardar o trabalho 

das crianças. Ela me mostrou outros trabalhos feitos por suas alunas com o barro e 

também com miçangas. Orgulhosa de seu trabalho e de ser reconhecida como ceramista 

e professora, pediu que eu tirasse algumas fotos dela ao lado de seu armário. Mostrou-
                                                                 
80

 Notas de diário de campo. Agosto de 2014. Aruanã, GO. 

81
 Notas de diário de campo. Agosto de 2014. Aruanã, GO. 

82
 Notas de diário de campo. Agosto de 2014. Aruanã, GO. 
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me também uma caixa com várias pecinhas confeccionadas de autoria de suas alunas, 

que estavam em fase de acabamento: muitas bonecas, cestinhas com alça, potinhos, 

pratos e a recorrente cobra coral. 

Segundo Iracy, a arte de modelar ritxoko tem ganhado um espaço cada vez 

maior perante a aldeia e o registro das bonecas como patrimônio imaterial, na visão 

desta ceramista, cumpre um papel especial, pois, de acordo com Iracy, o fluxo de 

encomenda das bonecas após o registro aumentou significativamente.  

 

 
Iracy, ceramista da aldeia Buridina, modelando ritxoko em oficina 

 realizada na Escola Indígena Maurehi. Aruanã, GO. Agosto de 2014. 
Foto: Michelle Nogueira de Resende. 

 

Raul, também relatou que após o registro da ritxoko, várias atividades escolares 

passaram a ser desenvolvidas em parceria com as ceramistas.  A arte de modelar o barro 

trouxe às mulheres, novas formas de agir, que podem ser percebidas como 

“possibilidade” de ação política, de reconhecimento/empoderamento frente à sociedade 

abrangente83, bem como o fortalecimento de outras formas de articulação dessas 

                                                                 
83

 GALLOIS, Dominique Tilkin. Patrimônio cultural imaterial e povos indígenas: exemplos no Amapá e 
norte do Pará. São Paulo: Iepé, 2006 
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mulheres84. Cada boneca é a expressão individual, mas também coletiva de todo um 

sistema cultural transmitido entre as gerações. São frutos de seu trabalho pessoal, mas 

também de toda uma história presente nas narrativas, na cosmologia, em suas práticas, 

como um todo, resultantes das relações entre o povo Karajá e os demais 

povos/comunidades que o cercam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
84 Os pesquisadores do projeto Bonecas Karajá: arte, memória e identidade no Araguaia também 
apontaram o surgimento de outras formas de organização política de caráter regional, relacionadas à 
produção artesanal das mulheres Karajá, como é o caso do projeto  “Sustentabilidade das Mulheres Iny”, 
desenvolvido na aldeia Santa Isabel do Morro pela  Associação Iny Mahadu, e que também atende a 
outras aldeias Karajá (LEITÃO; LIMA;LIMA FILHO;SILVA, 2011).  
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4. CONCEPÇÕES E PRÁTICAS DAS CERAMISTAS KARAJÁ SOBRE O REGISTRO DAS 

RITXOKO COMO PATRIMÔNIO CULTURAL BRASILEIRO 

 

Neste capítulo, procurei apreender as concepções e práticas das ceramistas de 

Santa Isabel do Morro e de Buridina acerca do registro das ritxoko como patrimônio 

cultural brasileiro. Para tanto, ainda conforme a teoria interpretativa de Geertz (1978), 

dentre os muitos aspectos observados no processo da pesquisa, destaquei alguns, que 

considero mais significativos para a interpretação do discurso social dessas mulheres 

sobre seu ofício, sobre suas bonecas e sobre o reconhecimento público que foi conferido 

às mesmas a partir do seu registro pelo IPHAN.  

 

4.1 Educação e socialização: a construção da autoimagem e a relação com a 
alteridade    

 

É recorrente na fala das mulheres, principalmente das ceramistas idosas, o fato 

de terem aprendido o ofício de ceramista com a mãe. E quando não, com as tias ou avós. 

Aprendem brincando, fazendo pequenas pecinhas, para depois fazerem peças mais 

complexas: utensílios de uso doméstico (prato, pote, jarra), a modelar bonequinhas do 

tempo de antigo/hỹkỹna ritxoko, bonecas mais complexas – as bonecas de hoje/wijina 

bedè ritxoko, bichinhos/irodu sumo, e as bonequinhas que representam seres da 

cosmologia, das narrativas, da história do povo Inỹ. Fazem peças conforme seu gosto, 

geralmente formas preferidas por mulheres de sua família.  

Elas também (re)criam, inventam com o barro. Fazem releituras de histórias 

ouvidas, mas também inventam suas próprias histórias representando-as através das 

bonecas. São variados estilos, formas e grafismos, para representação do mundo e que 

permitem que as ceramistas sejam (re)conhecidas a partir da singularidade de seu 

trabalho:  pela cor do barro que usam, pela forma que dão às figurinhas humanas, o uso 

que fazem da pintura, as cenas ou figuras que mais gostam de modelar.  

Antes de começarem a modelar de fato, as meninas vivenciam momentos 

lúdicos de familiarização  com as pecinhas de barro, pois enquanto suas mães e avós 

trabalham na confecção da cerâmica, elas estão sempre por perto, vendo, observando e 
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brincando com o barro. Também faz parte da tradição Karajá,  que as meninas,  ao 

atingirem a idade de cinco a oito anos,  sejam presenteadas com conjuntos de 

bonequinhas que representam a família extensa Inỹ/Karajá (FENELON COSTA, 1978; 

LEITÃO, 1997; CAMPOS, 2007; LEITÃO et al, 2011)85.  

Mesmo os meninos que não se tornarão ceramistas, uma vez que se trata de um 

“ofício feminino” , nos seus primeiros anos de vida também são socializados pelas 

mulheres adultas: acompanham o trabalho com a cerâmica e observando e brincando 

também aprendem sobre o significado das peças. Waxiaki Karajá, professora da Escola 

Indígena Maluá, falava sobre a importância da boneca como um instrumento 

socializador/educativo: 

Com quatro anos nós já estávamos na escola. Então para nós 
termos a percepção dos dois lados, tanto de nossa cultura, como da de 
torì, meus pais juntaram tudo o que sabem da cultura e passaram pra 
nós. A educação começa com os bonecos. Com os bonecos que dá 
exemplo, a convivência de Karajá...então tem o pai, o pai faz 
isso...então com o boneco faz isso, qual é o papel de cada pessoa na 
casa86.  

 

Enquanto brincava com bonequinhas de barro, Waxiaki aprendia sobre o papel de cada 

pessoa dentro da família, conforme sua faixa etária, bem como recebia ensinamentos 

que envolvem a família como uma unidade a ser protegida e cuidada. 

Com a ritxoko a gente aprendia a dividir, porque o costume 
de Karajá era sempre viver em união. Mora muita gente dentro de 
casa, muitas famílias, nunca morava uma família só. Então essas 
famílias toda vez que adquiriam uma comida, tinham que dividir com 
todo mundo87.  

 

A fala de Waxiaki demonstra a preocupação que se tem com a família e de como 

ela é central para o fortalecimento de seus integrantes. Aprende-se dentro do contexto 

familiar  não só a arte da modelagem ou da confecção de objetos Para as mulheres,, mas 

aspectos que são estruturais/fortalecedores da própria identidade Karajá: a língua, tipos 
                                                                 
85 A família extensa Karajá é geralmente composta pelos avós, tios, primos, cunhados, observando-se sua 
forma de organização matrilocal: ao se casar, o rapaz muda-se para a casa da sogra, passando a conviver 
com as gerações de mulheres da família (avós, tias, cunhadas e sogra). 

86 Entrevista realizada com a ceramista Waxiaki  em 23/07/2014. 

87 Nota de página nº 25 idem. 
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de alimentos e modos de alimentação, as histórias, a maneira correta de se comportar, a 

postura corporal. As bonecas são utilizadas como suporte para o aprendizado e o ato de 

se brincar junto com outras crianças, ensina sobre o significado de trocar, compartilhar, 

ou seja, da reciprocidade e pensar o mundo de um ponto de vista coletivo, tendo como 

unidade de referência a família extensa Inỹ. 

Com a representação da família Karajá e seus ciclos de vida nas bonecas de 

cerâmica, as crianças aprendem sobre as relações com a alteridade: com o outro 

familiar, com o outro Inỹ e com o outro externo, não-indígena. Ao afirmar um 

posicionamento social, específico de sua sociedade, os Karajá contrapõem-se ao que é 

externo.  Retomando a fala de Waxiaki (citada acima), apreende-se o conhecimento dos 

dois lados, das particularidades do mundo Inỹ e também do que é forasteiro, mas que ao 

mesmo tempo está sempre presente. Deste modo, a identidade que se configura como 

étnica é relacional, ou seja, é caracterizada pela relação com o outro não-indígena88. 

Eles se identificam e são identificados como Inỹ/Karajá, por meio desta interação que 

estabelecem com o outro externo89 e a boneca de cerâmica é, assim, um instrumento de 

representação que reúne as características simbólicas e identitárias do povo Karajá, ao 

mesmo tempo em que se constitui em importante instrumento de socialização das 

gerações jovens.  

 

4.2 Agência e redes de reciprocidade: a centralidade das mulheres no âmbito das 

famílias extensas e dos segmentos familiares  

 

Além da grande divisão entre mundo masculino e feminino, outro princípio 

orientador da sociedade Karajá é a organização a partir da família extensa e dos grupos 

de parentesco, ou segmentos familiares, o qual também vai orientar toda a atuação das 

ceramistas. No âmbito desses grupos familiares, a mulheres ocupam um papel central e 

essa centralidade se deve em certa medida, à organização das famílias extensas em 

                                                                 

 

89 Barth (1998). 
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sistema matrilocal90, uma característica da organização social dos povos Jê, conforme 

descreveu Melatti (2011)91.  

Ao falar sobre a família, a ceramista confere legitimidade ao seu trabalho. É a 

família quem agrega o patrimônio Inỹ/Karajá. É a instituição que condensa e transmite 

os valores sociais da comunidade, da qual é a mulher, a grande protagonista. Cada 

ceramista, ao falar sobre suas bonecas, recorre à memória das avós, mães ou tias, como 

um grande legado, principalmente se essas memórias evocam nomes que remetem às 

grande mestras do passado, referência para as ceramistas mais experientes e exemplo 

para as aprendizes.  

Além de instrumento educativo, socializador e que fortalece a identidade Inỹ, as 

bonecas de cerâmica são ainda um instrumento de afirmação do protagonismo feminino 

e da centralidade das mulheres. Por meio das ritxoko, as ceramistas agem, se auto-

representam, representam a família, representam as narrativas, representam o ciclo de 

vida Inỹ, educam os mais jovens, articulam redes de solidariedade/reciprocidade que são 

organizadas a partir de seus grupos familiares.  

Buscando refletir sobre as formas de articulação das ceramistas, recorro aqui à 

noção de agência, compreendida conforme Strathern (1999) e Roy Wagner (2006) 

quando estes se referem às ações humanas92. Conforme estes autores, os atores sociais 

seriam, enquanto agentes, fontes de ações independentes. Isto significa dizer, que as 

ações podem ser pautadas tanto por reflexões individuais, quanto no contexto das 

relações coletivas, em que as práticas seriam motivadas pelas dinâmicas sociais. Neste 

sentido, o agir das mulheres ceramistas está relacionado tanto à capacidade de atuação 

ou realização de uma atividade, quanto a de exercer poder (para se alcançar uma 

finalidade), ainda que nem sempre esse agir ocorra de forma consciente (de forma 

individual ou condicionada coletivamente).  Assim cada ceramista apresenta formas de 
                                                                 
90

 Assim, ao se casar, o rapaz vai morar na casa da sogra, devendo cumprir com as obrigações de seu 
novo “status social” - o de homem casado -, passando a ser um dos responsáveis pelo sustento da casa 
(sendo a ele atribuídas as  tarefas da pesca, caça, plantio das roças entre outras atividades), além de ficar 
sob supervisão constante das mulheres da casa, especialmente de sua sogra, a quem deve respeito 
absoluto (LIMA FILHO, 1994). 

91
 Melatti trata da matrilocalidade Jê do Brasil Central ao se  referindo à área etnográfica  Tocantins-

Xingu.  (MELATTI Júlio Cézar. Áreas etnográficas da América Indígena. Brasília: UNB, 2011. 
Disponível em: WWW.juliomelatti.pro.br/areas/29tocxin.pdf). Acesso em 06/11/14. 

92
 Roy Wagner (2006) e Strathern (1999) chamam de “socialidade”. 
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compreensão, ação e inserção social diferenciadas, amparadas por suas redes familiares 

e também externas, estabelecidas com o “mundo não-indígena”.   

As reflexões propostas por Strathern (1999) e Roy Wagner (2006), sobre a noção 

de agência, contribuem para uma melhor compreensão dos modos de agir das mulheres 

Karajá. Há uma intencionalidade em sua ação, seja ela motivada pelo coletivo, 

principalmente quando estão realizando atividades com as demais mulheres de seu 

grupo e expressam o interesse em se organizar em associações, entre outros, ou por 

razões subjetivas, situação expressa na fala de ceramistas mais experientes como 

Mahuederu, que a todo instante ressalta a importância de sua família e de si própria, 

como detentora de um saber especializado, entendido como um patrimônio familiar.  

Ela age e fala como uma intelectual que reflete e pensa sua sociedade e a relação da 

mesma com o mundo externo93. Esse saber especializado permite a elaboração de 

discursos estratégicos voltados para o atendimento de distintos interesses.  

 

Assim pode-se dizer que o sentido de coletivo das comunidades Karajá tem a 

família como primeiro grupo de referência, podendo, em alguns aspectos, as relações de 

reciprocidade ser estendidas a outros indivíduos e grupos. No caso da associação criada 

por Karitxàma em Buridina, por exemplo,  ainda que esta instituição tenha sido criada 

por uma família específica e esteja voltada para a transmissão de conhecimentos e 

práticas que são considerados patrimônio familiar, ela não exclui necessariamente a 

participação de artesãs de outros grupos , podendo inclusive impulsionar a criação de 

outras organizações familiares. As noções de redes e agência também podem ser aqui 

retomadas. O agir das ceramistas pode ser pautado em questões pessoais, mas também 

pode ter desdobramentos para um coletivo.  
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4.3. O oficio de ceramista e a circulação e comercialização das suas peças: agência, 

disputas e conflitos 

 

Abordo neste tópico, aspectos relacionados à formação de redes de reciprocidade 

das quais as ceramistas Karajá, em especial as mestras, são as principais articuladoras, 

descrevendo ainda alguns dos métodos por elas utilizados para o estabelecimento de 

novas relações, sobretudo voltadas para a circulação e comercialização de suas bonecas. 

As mulheres Karajá são protagonistas de si: seja por meio de uma voz visual 

expressa através das ritxoko (parafraseando WHAN, 2010), seja manifesta por suas 

atitudes, práticas e discursos orais. Entretanto,  no caso da circulação e comercialização 

das bonecas de cerâmica, há uma espécie de  protagonismo político voltado 

especificamente  para o mundo externo. Sobretudo no caso das ceramistas mais 

experientes esse protagonismo é demonstrado através de discursos de convencimento 

em que elas se utilizam de um status de ceramistas reconhecidas, bem como de seus 

saberes especializados sobre o ofício oleiro para ampliarem suas redes de 

comercialização e circulação de peças.  

Além disso, agregam novos elementos ao seu trabalho. Mahuederu, além de 

modelar o que ela denomina de  bonecas “de antigo” e do “estilo atual”, modela também 

figuras e cenas mais complexas, que combinam mais de uma forma e de personagens. 

Por ter domínio das narrativas, ela transita entre as narrativas míticas combinando 

elementos de personagens distintos em uma única escultura. Além da inovação dos 

objetos, ela detém um saber refinado sobre qualquer uma de suas figurinhas, o que faz 

dela, uma das grandes intelectuais e articuladoras das ceramistas de Santa Isabel do 

Morro94. Mahuederu transita dentro e fora das aldeias, sendo frequentemente convidada 

para conduzir palestras, oficinas e participar de atividades relacionadas ao meio 

acadêmico entre outros espaços. A forma de comercialização de suas bonecas também é 

diferenciada: ela não necessita sair da aldeia para vender seus objetos, porque os 

compradores (geralmente pessoas vinculadas às instituições, turistas e donos de casas de 

artesanato) vão até ela. Assim, Mahuederu está inserida em uma rede que vai das 

aprendizes às demais ceramistas que aprenderam com ela e que fortalecem o seu nome, 

                                                                 
94 LEITÃO. Ob. cit.2014.  
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assim como também são fortalecidas por terem Mahuederu como referência em sua 

formação, quanto por pessoas externas, que também contribuem para a propagação de 

seu prestígio social. Mahuederu é uma referência para sua comunidade, e tendo plena 

consciência de seu grau de empoderamento, utiliza-se dele estrategicamente a fim de 

fortalecer a rede familiar a qual pertence.  

Assim, além da rede e dos contatos que Mahuederu estabelece no âmbito 

familiar e entre aldeias, alcançando parentes, aldeias vizinhas  e ribeirinhos da região do 

Araguaia,  ela também estabelece conexões interpessoais  com grupos ou comunidades 

que além de transpassarem as fronteiras de sua aldeia, possuem uma forma distinta de 

concepção de mundo e organização social. Entretanto, Mahuederu é uma 

especificidade. Nem todas as ceramistas gozam de seu prestígio social, tendo a 

possibilidade de estabelecer redes tão complexas e amplas com grupos ou comunidades 

externas.  

A forma como Mahuederu  articula suas redes de reciprocidade  se assemelha às 

reflexões de  Barnes (1987),  quando este autor se refere às “redes sociais”, que neste 

caso também remetem a criação de vínculos entre grupos ou comunidades distintas. O 

termo “rede”, conforme definido por este autor é compreendido enquanto um conjunto 

de relações interpessoais sólidas, capazes não só de vincular indivíduos a outros 

indivíduos, como também concentrar a maior parte possível de informações sobre 

aspectos gerais da vida social da comunidade à qual corresponde, sendo assim chamada 

pelo autor de “rede social total” (BARNES, 1987:166). Entretanto, a ideia de  “redes 

sociais totais”, no contexto específico das ceramistas Karajá, só poderia ser pensada em 

relação a casos específicos como o de Mahuederu.   

Contudo, existem “redes sociais”, ou redes de reciprocidade, que possuem 

aspectos diferenciados (uma vez que não possuem a mesma dimensão das “redes sociais 

totais”), considerando a prática de estabelecimento de relações interpessoais das 

ceramistas que não possuem a amplitude de contatos como Mahuederu. Trata-se do 

estabelecimento de redes menores, mas que também se relacionam com redes mais 

consolidadas,  chamadas por Barnes de “redes sociais parciais”95, que em linhas gerais, 

correspondem  a formação de grupos menores e independentes, mas que se relacionam 
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com a “rede maior”. Neste sentido, tanto o conceito de redes sociais totais, quanto o de 

redes sociais parciais, se aproximam do contexto das ceramistas Karajá e do modo como 

elas estabelecem suas relações. Tendo mencionado a formação de redes de 

reciprocidade das ceramistas mestras, mais experientes, tratarei agora de explicitar 

alguns aspectos das estratégias utilizadas por ceramistas que estão inseridas em redes 

menores ou como diria Barnes (1987), “redes sociais parciais”. 

Ceramistas com menor reconhecimento, por exemplo, formulam outras táticas 

para estabelecer relações de reciprocidade e assim viabilizar a circulação e a 

comercialização de suas bonecas. Buscam em suas companheiras de oficio, amparo e 

força, tanto para a divulgação de seu trabalho, quanto para a comercialização de seu 

artesanato. Formam pequenos grupos de trabalho: juntam-se para a coleta de matéria-

prima (o barro, a madeira para a queima e para a fabricação da cinza, o urucum e o 

ixarurina, uma planta da qual se retira a casca para a confecção da pigmentação preta96) 

e principalmente para a comercialização de suas peças. No período de temporada de 

praia no rio Araguaia, ocasião de bastante trânsito de turistas, algumas ceramistas de 

Santa Isabel do Morro e aldeias vizinhas costumam atravessar o rio, deslocando-se até 

São Félix do Araguaia (MT), para a venda de suas bonecas de cerâmica. Articulam-se 

para fretar o barco a um preço mais favorável e expõem seu artesanato na calçada da 

Av. Araguaia.  

Aquelas que não podem se deslocar até a cidade repassam seus artesanatos para 

serem vendidos por outras mulheres de sua rede. Assim que chegam à cidade de São 

Félix do Araguaia, as mulheres sobem as escadarias do porto que terminam no calçadão 

da avenida principal, a beira-rio, local de fluxo turístico, por isso escolhido para a 

venda. Organizam seu artesanato e ali permanecem reunidas à espera dos compradores. 

Quando alguém se aproxima, informam sobre os preços, algumas explicam sobre o 

processo de confecção dos objetos, os níveis de dificuldade na produção de cada peça. 

Se o turista não demonstra interesse na compra, elas argumentam que seu artesanato é 

bem feito, que o preço cobrado é bem menor em relação aos objetos das outras artesãs 

presentes. Geralmente, os objetos mais vendidos são os brincos, prendedores de cabelo, 

colares, pulseiras e peças de cerâmica em forma de miniatura de animais. São objetos 
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mais baratos, pequenos, leves e por isso mais fáceis de carregar. As bonecas são 

expostas em menor número, até mesmo pelo peso e dificuldade de transporte em grande 

quantidade. Em compensação são mais rentáveis para as ceramistas, por agregar maior 

valor monetário. As mulheres levam principalmente bichinhos (onças, jacarés, 

tamanduás) e bonecas sentadas, que segundo algumas delas, são as peças mais atrativas 

ao olhar dos turistas.   

Como os grupos de mulheres compartilham o mesmo espaço para exposição de 

seu artesanato (uma  parte do calçadão da av. Araguaia, próximo a um posto de 

gasolina), se torna mais fácil observar a dinâmica de venda  dos  grupos. Enquanto estão 

à espera do cliente, elas observam todo movimento: quais mulheres estão vendendo 

mais, quais os objetos que mais agradam ao turista, os valores cobrados pelas peças etc. 

Como vendem objetos semelhantes, utilizam-se da observação e persuasão para o 

convencimento do comprador.  

Como grande parte das ceramistas não se sente a vontade em falar o português 

(algumas não são fluentes no idioma), os grupos elegem aquela que possui maior 

domínio da língua portuguesa como responsável pela mediação. Quando não há alguém 

que fale o idioma do torì/não-indígena, elas falam em inỹribè mesmo e não se 

intimidam por isso: conversam um bom tempo em língua materna e decidem, por fim, 

como agir em relação  à venda das peças.   

As ceramistas que se deslocam até São Félix do Araguaia para comercializar seu 

artesanato se utilizam ainda de outras estratégias: visitam os acampamentos  montados 

pela prefeitura na época de alta temporada, para o recebimento dos turistas. Assim, 

permanecem no calçadão até o começo da tarde, por volta das 15 horas. Após esse 

período, seguem a pé ou de barco até a praia onde estão instaladas barracas de palha 

construídas especialmente para a temporada de férias. Algumas escolhem barracas que 

comercializam bebidas para se protegerem do sol. Sentam-se na areia, após colocarem 

seu artesanato à mostra e aguardam pelo comprador.  

Entretanto, é da preferência de algumas ceramistas, principalmente as mais 

velhinhas, levar seu artesanato até os turistas. Sob um sol forte, carregando caixas, 

bacias e sacolas, elas caminham de barraca em barraca, divulgando e expondo seu 

artesanato. Ao anoitecer, se reúnem novamente no porto do rio Araguaia, para 
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retornarem para suas aldeias. Do mesmo modo como vieram, em grupo, elas retornam. 

Apesar de algumas dessas ceramistas possuírem experiência e certo reconhecimento 

social em sua comunidade, elas parecem não usufruir do mesmo prestígio social das 

grandes ceramistas, que estariam inseridas numa rede social total, conforme definida 

anteriormente. Assim, elas necessitam realizar a travessia para a cidade a fim de garantir 

a venda de seu artesanato, bem como seu sustento, ação possível graças à articulação 

com outras mulheres de sua rede familiar, das quais recebem e dão suporte.  

Entre as ceramistas experientes que saem de suas casas para comercialização do 

artesanato, encontram-se  também algumas  jovens ceramistas, aprendizes do ofício, que 

também se inserem nas redes à procura de oportunidades tanto para o aprendizado, 

quanto para a venda. Dibexia, em entrevista, relatou que após o reconhecimento das 

bonecas como patrimônio cultural brasileiro, algumas mulheres se sentiram motivadas a 

aprender o ofício de ceramista. Assim ocorreu com Lubederu, que após ter sido 

convidada para uma exposição de cerâmica Karajá realizada no Rio de Janeiro97, sentiu-

se motivada em aprender os modos de fazer ritxoko e atualmente expõe seu trabalho na 

cidade de  São Félix do Araguaia, em época de temporada de praia e apesar do pouco 

tempo de experiência, visto que ela começou a confeccionar ritxoko há dois anos, 

agrega ao seu trabalho, o mesmo valor de venda utilizado por ceramistas mais 

experientes. 

De modo geral, as ceramistas, cada qual inserida em seu grupo familiar, partilha 

de experiências em relação à produção de suas bonecas e à comercialização, de modos 

distintos: algumas delas possuem grande prestígio social dentro e fora de sua 

comunidade (são reconhecidas) e o comprador se desloca até elas; outras ceramistas 

possuem experiência e domínio da técnica, porém não usufruem do mesmo prestígio 

social, o que implica na necessidade de procurar compradores; e por fim, as aprendizes 

de ceramistas, mulheres que transitam entre as redes familiares com o propósito de 

aperfeiçoar a sua técnica e também integrar as redes de reciprocidade/solidariedade. 

Sendo aprendizes de ceramistas mestras, encontram maior facilidade em comercializar 

suas bonecas, visto que estão inseridas na rede de suas professoras. 

                                                                 
97

 Refiro-me à exposição Bonecas Cerâmicas Ritxoko: arte e ofício do povo Karajá que ocorreu na Sala 
do Artista Popular - Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular (CNFCP), no Rio de Janeiro, em 
janeiro de 2012. 
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As ceramistas com menor prestígio ou aquelas que estariam inseridas em redes 

menos amplas ou redes sociais parciais, conforme o autor citado, queixam-se de não 

haver comprador suficiente para as suas peças  e da canalização das vendas  por parte de 

algumas  famílias. Tentando convencer os compradores do valor de suas peças essas 

ceramistas também utilizam-se de uma retórica que recorre à história familiar, 

referenciando o nome das que são consideradas as grandes artesãs da família: aprendi 

com minha mãe, que aprendeu com a minha avó, ambas exímias ceramistas, e por isso 

minha cerâmica também é bonita.  

Mulheres de grupos familiares distintos se situam em redes sociais também 

distintas e geralmente se colocam como “rivais”, embora essas rivalidades se 

manifestam sutilmente. Essas rivalidades se manifestam, por exemplo, no cotidiano das 

aldeias, quando  algumas mulheres restringirem a passagem por determinados espaço 

evitando a passagem por perto de determinadas casas98. 

O que ocorre em relação à comercialização das bonecas, é que algumas mulheres 

conseguem articular de modo mais satisfatório, a sua rede de contatos. Mahuederu, por 

exemplo, está sempre estabelecendo contato com pessoas de fora. E sempre que é 

convidada para realizar alguma oficina, não perde a oportunidade de criar novos laços 

políticos, principalmente quando se trata de representantes institucionais. Ela faz 

questão de falar sobre a tradição de sua família, da qualidade de sua cerâmica, do 

domínio que tem da história de seu povo entre outros aspectos associados ao povo Inỹ. 

Mahuederu, antes mesmo do registro das ritxoko, já era uma ceramista reconhecida, 

porém usou-se do título para ampliar sua rede e o seu grau de empoderamento. 

Boissevain (1987), autor que também trabalha a noção de redes sociais, ressalta a 

presença de indivíduos aos quais se refere como “empreendedores sociais”, que 

assumem o papel de agentes articuladores das redes, uma vez que as manipulam em 

busca de seus objetivos (subjetivos ou coletivos), estabelecem novas “coalizões”, que 

geralmente emergem no contato com parentes, amigos, barganhas, fofocas, entre outras 

ações99.  

                                                                 
98

 Essa dinâmica remete a configuração da organização social Karajá, que se baseia em grupos e 
segmentos familiares. Melatti. Ob. cit. 2011. 

99
 (BOISSEVAIN, 1987:197). 
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No caso das ceramistas Karajá, a “fofoca/repasse oral de informações”, 

entendida por Bosseivain como “ato comunicativo”, é um importante instrumento de 

difusão de informações, controle e fortalecimento de suas redes. Segundo Bosseivain 

(1987), além da comunicação constituir um método eficaz de multiplicação e 

manipulação de informações, por meio dela os agentes conseguem exercer algum grau 

de controle social dentro e fora das redes: ela não só viabiliza a divulgação de 

informações, como também possui uma dimensão coercitiva, uma forma de pressão 

“exercida por um indivíduo sobre o outro, gerando uma relação de interdependência” 

(BOISSEVAIN, 1987:197). Assim, no cotidiano das aldeias, as ceramistas se utilizam do 

repasse contínuo de informações, por meio de suas redes comunicativas, informando e 

se mantendo informadas, como também controlam as ações umas das outras: quem 

estava fazendo cerâmica e qual eram as figuras modeladas, quem foi que vendeu pra 

quem e quanto vendeu, qual o pesquisador que está na aldeia e com quais ceramistas 

eles estabelecem contato etc. A relação entre representantes de instituições públicas e 

privadas com determinadas ceramistas (geralmente as mestras ou algumas de suas 

aprendizes) da aldeia é algo bastante observado pelas mulheres, dentro de uma dinâmica 

social que também é tradicionalmente marcada por conflitos e cisões.  

Ceramistas como Mahuederu e Koaxiro, por usufruírem de maior prestígio e 

reconhecimento social, tanto dentro de sua comunidade quanto fora dela, recebem a 

maior parte das encomendas de boneca, assim como convites para participação em 

eventos que envolvem instituições acadêmicas, museus e inclusive atividades propostas 

por aldeias vizinhas, como o caso das oficinas de cerâmica que são realizadas na aldeia 

Buridina e contam com a participação das ceramistas mestras de Santa Isabel do Morro. 

Assim, ceramistas com o grau de empoderamento de Mahuederu e Koaxiro não 

precisam necessariamente sair da aldeia à procura de oportunidades, uma vez que as 

pessoas se dirigem até elas.  

Para as novas ceramistas ou pertencentes às famílias de ceramistas renomadas, o 

reconhecimento das bonecas como patrimônio cultural é também instrumento político. 

Algo para se apropriar, reforçar a centralidade de sua família e também construírem um 

caminho para seu reconhecimento diante da aldeia e também fora dela. Dibexia e 

Lubederu  se utilizam do registro das bonecas nesse sentido. Apropriaram-se dele, para 

abrir caminho para si,  tanto em busca de sustento, quanto de reconhecimento pessoal. 
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Apropriam-se também do discurso de suas familiares ceramistas, de sua trajetória. 

Contam a história de como suas avós, mães e tias faziam boneca e de como eram 

requisitadas na hora da venda, demarcando a importância de sua família se projetando a 

partir dela, como futuras exímias ceramistas.  

Entretanto, atualmente o poder de decisão das mulheres Karajá se amplia para 

outros espaços, além do doméstico. Isto é, elas passaram a ocupar espaços de fala em 

momentos públicos, que tradicionalmente eram destinados apenas à participação 

masculina: participam de reuniões com a comunidade, assim como recebem  

representantes de instituições externas, realizam oficinas dentro das aldeias, mas 

também fora delas, como em universidades e museus. E nesse sentido as bonecas de 

cerâmica cumprem um papel importante como um instrumento de ampliação  do 

empoderamento das ceramistas. 

Em parte essa manifestação das mulheres, que parecem usufruir de maior 

empoderamento, se deva ao contexto da patrimonialização de suas bonecas de cerâmica, 

pois são elas as detentoras dos saberes e técnicas associadas à sua confecção. Pode-se 

dizer que as bonecas de cerâmica cumprem um papel importante como instrumento de 

ampliação de desse poder.  

Durante a realização  da pesquisa que subsidiou o pedido de registro das ritxoko 

como patrimônio cultural brasileiro, as ceramistas, pelo menos parte delas, puderam se 

apropriar do contexto da pesquisa, para expor e manifestar os seus ideais, bem como 

apresentar-se ao outro externo e ampliar sua rede de diálogo. Ceramistas mais 

reconhecidas e experientes se aproveitaram deste espaço, para estabelecer novas 

alianças, especialmente com pesquisadoras/es de instituições acadêmicas. Mulheres 

mais jovens, aprendizes de ceramistas aproveitaram o ensejo para adentrarem a essas 

redes, podendo algumas delas, ampliarem a sua formação, seja como ceramista, seja 

como interlocutora com instituições externas ou mesmo como novas lideranças 

políticas, como o caso de Dibexia e Karitxàma, que tiveram grande projeção no 

contexto social das aldeias, mas também em relação ao diálogo com pesquisadoras/es de 

instituições externas.  

A ampliação das redes sociais, bem como seu mundo formativo, se aproxima das 

reflexões de Gallois (2006), quando esta se refere ao âmbito da realização de projetos – 
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no caso os voltados para as comunidades indígenas – e de como estes processos também 

colaboram para a formação de novas lideranças, para a projeção de pessoas tanto no 

meio em que vivem (no caso das mulheres Karajá, nas aldeias), quanto fora deles. Os 

diálogos estabelecidos entre as comunidades internas (as várias aldeias Karajá, no 

exemplo em questão), quanto com a comunidade externa (museus, universidades, ONGs 

entre outras) propiciam a criação de um espaço formativo, de troca de saberes dentro 

das aldeias e fora delas, possibilitando o “surgimento” de novos atores sociais, 

emergentes de suas comunidades, mas que até então não haviam se manifestado e sido 

apontados como “representantes”. 

  

4.4. As ceramistas e o processo de registro de suas bonecas como patrimônio 

cultural do Brasil  

No tópico seguinte, retomarei exatamente o contexto da pesquisa como espaço 

de diálogo e formação de mulheres como novas agentes políticas, bem como a agência 

política das ceramistas consolidadas e seu maior empoderamento a partir do registro das 

ritxoko como patrimônio cultural.  

O processo de registro das ritxoko como patrimônio cultural do Brasil 

proporcionou às mulheres não só divulgação de seu trabalho, mas também de aspectos 

culturais, sociais de seu povo. Falar sobre a boneca é também falar de si, e o falar de si 

também traz, ainda que de modo implícito, o falar sobre o outro. Em seus discursos as 

ceramistas Karajá associam o título recebido a uma maior divulgação do seu trabalho e 

das suas peças, dentro e fora do país. Também associam o título à criação de 

organizações para a venda da boneca, inclusive sites, no caso das ceramistas mais 

jovens. Dentre outras questões, destaco dois pontos que considero significativos para 

refletir sobre as concepções das ceramistas acerca do assunto.  

Primeiro, o reconhecimento conferido pelo IPHAN, ao mesmo tempo que dá 

visibilidade ao ofício das ceramistas e ao povo Karajá, incorporando um maior valor 

simbólico às ritxoko, também agrega valor econômico às mesmas.  Segundo, este 

acontecimento e as reflexões que são motivadas a partir dele, contribuem para uma 

apropriação da noção de patrimônio cultural conforme os princípios adotados pelos 

discursos públicos oficiais e uma reelaboração desta noção a partir de uma compreensão 
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própria por parte das ceramistas. Divulgar seu trabalho é apresentar a família e a família 

é uma parte importante deste patrimônio. É a família que provê a memória, os ofícios e 

até mesmo as relações sociais. Os valores e códigos da sociedade Inỹ/Karajá são 

transmitidos por meio da família e são as mulheres as guardiãs dos saberes 

relacionados, dentre outros aspectos, ao ofício de ceramista.  

Ao falar sobre patrimônio cultural, elas recorrem à família. E ao falar da família, 

falam sobre suas avós, mães, tias e o quanto aprenderam com elas. Além de recorrer à 

centralidade família e ao protagonismo feminino, elas também incorporam ao seu 

discurso, elementos da fala institucional (museus, órgãos gestores de políticas 

patrimoniais etc.). Karitxàma, em um vídeo produzido pela própria comunidade, 

ressalta a importância das bonecas de cerâmica como forma de divulgação de sua 

cultura, do patrimônio cultural acumulado por várias gerações. O registro das bonecas é 

percebido por ceramistas mais experientes, como um instrumento de fortalecimento e 

divulgação cultural, dentro e fora da aldeia. Também é associado à comercialização da 

boneca, à criação de associações ou fortalecimento das organizações já existentes. E, em 

um contexto mais amplo, ao fortalecimento familiar.  

A compreensão do que seja patrimônio cultural se aproxima de seu aspecto 

geracional e dos saberes e práticas que são transmitidos  pelos mais velhos aos mais 

jovens, no âmbito familiar. É possível vislumbrar pontos de diálogo entre a concepção 

Karajá de patrimônio e este conceito tal qual é pensado pelas instituições públicas 

oficiais no que diz respeito ao assunto, uma vez que este último também remete ao 

caráter geracional, de reconhecimento e fortalecimento identitário dos seus agentes. 

Assim, seria possível estabelecer um diálogo entre essas duas formas de pensar 

patrimônio cultural. Para tanto, como afirma Reginaldo Santos (2007), é necessário 

transitar por diversos mundos culturais e sociais, buscando ampliar o conceito de 

patrimônio cultural de forma a contemplar as várias compreensões possíveis sobre o 

termo. Ou seja, a partir da noção de patrimônio cultural é possível o diálogo entre 

distintas formas de saber e de compreender o mundo, desde que se trate de uma 

construção conjunta.  

Ressalto aqui, que esta incorporação dos discursos não se dá em uma relação que 

contempla apenas as instituições que são externas (museus, centros acadêmicos entre 

outros), mas também de um discurso que lhes é interno, que parte das famílias, 
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especialmente do protagonismo das grandes ceramistas, exemplo de mulheres que 

possuem uma desenvoltura política exemplar para a sociedade Inỹ/Karajá. Observa-se o 

discurso que é externo, de patrimônio cultural institucionalizado pelas políticas 

públicas, porém também se observa o discurso das grandes ceramistas e formas 

específicas de atribuírem significados a este conceito. 

É recorrente na fala das mulheres a apropriação deste discurso, sempre religando 

o presente à memória histórica e afetiva das mulheres de sua família. Assim, sempre ao 

falar de seu trabalho elas evocam as raízes de seu aprendizado, a agência das mulheres 

que lhes ensinaram o ofício de ceramista, bem como a qualidade do trabalho que elas 

desenvolviam. Com o objetivo de agregar valor e legitimidade à sua fala, utilizam-se do 

discurso familiar e incorporam elementos da fala institucional adotando conceitos e 

jargões utilizados no âmbito jurídico e nas políticas públicas de patrimonialização e  

ressignificando  essa noção  jurídico-institucional a partir de  elementos do seu contexto 

social e da sua visão de mundo100.   

Para as ceramistas Karajá talvez a categoria patrimônio cultural esteja muito 

mais relacionada aos saberes e práticas inerentes ao ofício e aos modos de fazer as 

bonecas de cerâmica que são transmitidos e compartilhados no âmbito familiar,  do que 

ao objeto, a boneca propriamente dita. É algo que está na sutileza da brincadeira das 

meninas com as ritxoko, mas que perpassa as gerações de mulheres da aldeia, e que se 

um dia também foram crianças e brincaram de ritxoko, agora retiram delas a sua 

subsistência física e  existencial, centralizada na família.  

           Em Aruanã, ao acompanhar o trabalho de Iracy e Kari, ceramistas de Buridina, 

também pude perceber a força da instituição familiar. Os projetos desenvolvidos, seja 

pela Associação Maurehi, como pela AFTWII, tem como ponto de referência família, a 

começar pelos nomes (que geralmente são uma homenagem a parentes queridos já 

                                                                 
100

 Tendo como base os Artigos 215 e 216 da Constituição Federal de 1988, o IPHAN define, como 
patrimônio cultural imaterial,  o bem que “é transmitido de geração a geração, constantemente recriado 
pelas comunidades e grupos em função de seu ambiente, de sua interação com a natureza e de sua 
história, gerando um sentimento de identidade e continuidade, contribuindo para promover o respeito à 
diversidade cultural e à criatividade humana. É apropriado por indivíduos e grupos sociais como 
importantes elementos de sua identidade” (Disponível em: 
http://portal.iphan.gov.br/portal/montarPaginaSecao.do;jsessionid=2750C5D6D26D7A3BABC65337C75
7BD5E?id=10852&retorno=paginaIphan. Acesso em: 03/11/2016. 
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falecidos).  Neste contexto, a produção individual é também coletiva. Coletiva, porque 

nasce no seio da família extensa, porém com um caráter subjetivo, porque cada qual 

imprime nela, o seu processo criativo, a sua forma de conhecer e interpretar o mundo.  

Kari, de Buridina, aldeia em contato intenso e permanente com a cidade de 

Aruanã, preocupada em garantir às novas gerações o legado cultural da tradição Karajá, 

ressalta a necessidade de conhecer mais sobre a história e a memória dos seus 

antepassados.  Enfatiza a importância da recuperação de saberes e retomada de práticas 

que já não fazem parte do cotidiano dessas novas gerações, mas que estão presentes nas 

suas memórias de infância e nas muitas narrativas ouvidas dos velhos. Para tanto, 

assume um papel pedagógico voltado para a recuperação dessa memória e transmissão 

desse estoque cultural, inclusive, fazendo incursões juntamente com as crianças a cada 

espaço do território que são referenciados nessas narrativas.  

Ressalta que pesquisar e conhecer o território, a história e tradição Karajá é tão 

importante quanto incorporar novas práticas. Kari é uma ceramista que se utiliza do 

discurso institucional para legitimar o trabalho realizado pelas mulheres de sua família, 

bem como o seu trabalho. Ao se apropriar do discurso institucional ela consegue 

estabelecer pontes com os que são de fora, mas também envolver as mulheres de sua 

rede e motivá-las por meio de seu discurso político, engajado, aprendido com mulheres 

de gerações anteriores e que lhe serviram de exemplo. 

Ao comercializar suas bonecas, as mulheres se apropriam do discurso do registro 

- a boneca é um patrimônio cultural brasileiro - para convencer o turista. Explicam 

sobre a importância da boneca, recorrendo à idéia de herança familiar, de tradição 

cultural e aproveitam a oportunidade para destacar a beleza de sua obra, bem como o 

modo de aprendizado, ou das dificuldades encontradas (para coletar matéria-prima, para 

fazer o transporte entre outros motivos).  

Quando o turista vem comprar e pede mais barato, assim de 
10 reais, ela fala que a boneca é difícil de fazer, que tem pesquisa, que  
é importante...101  

...ela achou bom quando registraram, que é o patrimônio 
cultural. E ela fala pros brancos, que é difícil de fazer, então ela vende 
pelo preço que é mesmo e às vezes ela dá desconto.102 

                                                                 
101

 Entrevista concedida por Kuriwiru Karajá, em 21/07/2014. 

102
 Entrevista concedida por Diraci  Karajá, em 22/07/2014. 
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A pesquisa é mencionada durante os discursos das ceramistas como forma de  

valorizar monetariamente as suas peças. Quem recebe encomenda de fora, de 

pesquisador,  mostra a si e reforça seu grupo familiar, sua rede. Mostrar-se ao outro por 

meio do artesanato é também mostrar o seu coletivo familiar, a centralidade e 

importância de sua família, o que resulta em empoderamento político. Entretanto, a 

pesquisa, além da valorização monetária das peças e da reelaboração dos discursos 

etnopolíticos (principalmente no caso das ceramistas mais experientes) também 

proporcionou novas formas de empoderamento político.  

A realização da pesquisa que subsidiou o registro das ritxoko possibilitou a 

formação de novas lideranças femininas, como Dibexia e  Karitxàma. Como ressalta 

Gallois (2006), um fator importante relacionado aos processos de reconhecimento, tal 

qual o da boneca Karajá, é que eles permitem a formação de novas lideranças, 

conferindo a elas, reconhecimento e em relação às redes das quais fazem  parte, maior 

fortalecimento e empoderamento político. 

Além disso, os documentos resultantes da pesquisa, como o vídeo-documentário  

que subsidiou o processo de registro das ritxoko,  também podem ser utilizados como 

instrumento de aprendizagem para jovens e crianças. Kaimote, relatou-me que após 

assistirem ao vídeo, algumas jovens se sentiram motivadas a fazer boneca, porque, além 

de se tratar do reconhecimento do ofício de ceramista, elas perceberam que algumas 

mulheres garantem o seu sustento por meio da comercialização da cerâmica. Ainda que 

estas jovens tenham conhecimento de que a circulação das bonecas aconteça desde 

antigamente, assistir às mulheres fazendo a cerâmica e garantindo muitas vezes o seu 

sustento com elas, é um motivador. A imagem projetada da tia, mãe ou avó fazendo 

ritxoko, de certo modo, desperta o sentimento de satisfação, pertencimento e de 

empoderamento.   

Outra questão que as mulheres relacionam ao registro das ritxoko como 

patrimônio é  a circulação das bonecas referente ao comércio. Além do entendimento 

sobre patrimônio estar relacionado à centralidade da família, ou seja, à importância da 

herança familiar, do que se apreende a partir dela, as mulheres ao falarem sobre a 

boneca enquanto patrimônio, remetem também à idéia de sustento familiar (LEITÃO et 

al, ). Assim, “patrimonializar” é também garantir condições de prover, sustentar. 
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Dibexia, ao falar sobre a pesquisa que subsidiou o processo de registro, da qual também 

fez parte, diz que as mulheres entenderam bem... Mas esse entender bem a que ela se 

refere, está relacionado a divulgação e venda, percepções recorrentes  nas falas das 

ceramistas.  

O processo de registro como patrimônio cultural é importante para divulgar e 

impulsionar a circulação de novas peças dentro e fora das aldeias. Ensinar as crianças, 

mas também garantir seu sustento. São pão e também brinquedo. São brinquedo e 

também instrumento pedagógico, socializador.  O “vender bem” se torna metáfora para 

aquilo, que na fala de algumas mulheres, se percebe de forma muito sutil: vender bem é 

ter reconhecimento, prestígio...ter seu lugar de fala reconhecido, isto é, a afirmação da 

centralidade de seu grupo familiar, de sua rede de solidariedade. Neste sentido, a 

comercialização da boneca de cerâmica não poderia ser relacionada, tão somente, a um 

sistema mercadológico externo que se impõe e que a reduziria simplesmente a uma 

mercadoria, uma vez que, as ceramistas mestras, enquanto agentes, também se 

apropriam e manipulam as práticas voltadas para o comércio, para benefício de seu 

grupo.  As bonecas de cerâmica possuem valor monetário fora e dentro das aldeias. 

Uma prática utilizada pelas ceramistas e também por  outros moradores das aldeias é a 

troca de algum objeto que se tem interesse por uma boneca de cerâmica, posteriormente 

é revendida em associações e casas de artesanato por um valor mais alto. Em alguns 

casos,  artesãs que não são especialistas em cerâmica, por exemplo, trocam os objetos 

por elas confeccionados por ritxoko de ceramistas de outras aldeias, para revender 

posteriormente por um preço mais alto. 

Deste modo as ceramistas, incorporam elementos relacionados ao sistema de 

venda de mercadorias, para manipulá-los conforme lhes parece mais satisfatório, 

somando-se a isso a reelaboração dos discursos que são realizados dentro e fora da 

aldeia. Se por um lado elas se utilizam do reconhecimento das bonecas como 

patrimônio cultural para fortalecer o seu grupo familiar e as suas redes, por outro lado 

este discurso também é repensado e utilizado também no contexto da comercialização 

de suas bonecas.  

No caso das ceramistas de Santa Isabel do Morro, a concepção sobre patrimônio 

parece estar mais voltada para às praticas de comercialização das bonecas, visto que a 

aldeia encontra-se  mais afastada da cidade, na ilha do Bananal,  exigindo das 
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ceramistas, principalmente as mais jovens ou menos reconhecidas, deslocamentos de 

barco até São Félix do Araguaia, visitas às praias no período de temporada à procura de 

turistas entre outras situações dispendiosas que dificultam a comercialização de suas 

ritxoko.  

Em contrapartida, as ceramistas de Buridina, aldeia situada no perímetro urbano 

da cidade de Aruanã, contam com duas associações localizadas na própria aldeia, além 

do trânsito livre de turistas, que se dirigem até elas à procura de artesanato, situação 

inversa à das ceramistas de Santa Isabel do Morro, que além de somarem um maior 

número, necessitam literalmente de ir atrás do comprador. As ceramistas de Buridina, 

por contarem com a existência das associações na aldeia, parecem canalizar o discurso 

sobre o reconhecimento de suas bonecas para o fortalecimento das práticas pedagógicas 

(o resgate da língua materna, uma vez que parte das crianças e jovens preferem falar o 

português ao invés da língua materna, oficinas, coletas de matéria-prima entre outras 

atividades)  e culturais (como o resgate da casa dos homens e  das antigas festas e rituais 

como o Hetohokỹ, que não acontecem mais). 

A centralidade das mulheres Karajá, especialmente das ceramistas, não se 

restringe a uma percepção externa de pesquisadores e estudiosos. É também 

reconhecida no âmbito familiar e no contexto geral das comunidades das quais fazem 

parte, sendo reforçada, muitas vezes, nos discursos das próprias lideranças masculinas 

que ao reconhecerem publicamente a excelência dessas especialistas, também lhes 

conferem legitimidade que resulta em empoderamento.   
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Considerações finais 

 

Neste trabalho procurei me aproximar das mulheres Karajá e interpretar o 

processo de registro de suas bonecas de cerâmica/ritxoko, como patrimônio cultural 

brasileiro, a partir de suas próprias interpretações. Procurei elementos que pudessem me 

direcionar durante a jornada descritiva e interpretativa, àquilo que fosse mais 

significativo para as ceramistas em relação ao assunto. Observando os seus discursos e 

silêncios, as expressões corporais e a voz visual de suas bonecas, apresento algumas 

reflexões preliminares ou que considero que sejam as mais significativas sobre minha 

pesquisa. 

Ressalto, como um primeiro ponto, o registro das ritxoko como patrimônio 

cultural, dada a sua importância para o fortalecimento étnico e identitário do povo 

Karajá, por compreender que as ritxoko, são um instrumento  importante  de legitimação 

das ceramistas e da identidade do seu povo. Essa importância é recorrentemente 

manifestada, quando as interlocutoras dessa pesquisa fazem referência à função lúdica, 

pedagógica e socializadora desses objetos, através dos quais as crianças internalizam  

elementos culturais relativos à organização social, à importância da coletividade, da 

família, bem como dos papeis sociais desempenhados por cada um conforme os modos 

de ser Karajá;  condensam valores e vivências de cada uma das ceramistas, conforme 

suas concepções e práticas cotidianas, uma vez que representam nas bonecas tanto os 

ciclos de vida, quanto as atividades do cotidiano das aldeias, e ainda, as narrativas 

míticas e a história oral de seu povo. Agregam ao mesmo tempo, valores sociais, 

simbólicos, cosmológicos, monetários, conforme a noção de “fato social total” proposta 

por Mauss (2003). 

Deste modo, ao confeccionarem suas ritxoko, as mulheres reelaboram categorias 

do pensamento, repensam o seu universo e se projetam através dele. Retomando o 

diálogo com Gonçalves (2002), quando este se refere à relação entre os indivíduos e 

seus objetos, pode-se dizer que, por meio das ritxoko, as ceramistas nos falam sobre a 

sua identidade, sobre quem são ou desejam ser. Reconhecidas como patrimônio cultural, 

as bonecas adquirem uma nova dimensão simbólica e social de mediação entre o povo 

Karajá e o mundo externo, bem como no seu próprio contexto social, visto que a partir  
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das bonecas as mulheres  acessam a memória de seus antepassados ao mesmo tempo 

que redefinem suas práticas no presente, atribuindo-lhes novos significados ou ainda, 

retomando no seu cotidiano, praticas e saberes do passado.  

Neste sentido o reconhecimento público das ritxoko amplia a  visibilidade social 

do povo Karajá e confere maior legitimidade ao oficio das ceramistas  reafirmando a sua 

identidade e modificando positivamente a imagem que as mulheres tem de si. -  eu sou 

ceramista e faço cerâmica. Motivadas pelo reconhecimento de seu ofício de ceramista, 

algumas mulheres passaram a incorporar novos elementos às suas práticas, seja a partir 

da inovação no que se refere à confecção de suas bonecas, agregando novos conceitos e 

formas ao seu trabalho, seja como pesquisadoras procurando retomar aspectos da 

história oral e da memória do seu povo, garantindo o acesso das novas gerações aos 

mesmos, como é o caso das atividades pedagógicas desenvolvidas pela AFTWII, 

através de oficinas de cerâmica destinadas às crianças e jovens.  

Enfatizo também, a emergência de novas lideranças femininas Karajá que 

surgem a partir da experiência vivenciada durante a pesquisa que subsidiou o registro 

das ritxoko como patrimônio cultural brasileiro, até o recebimento do título 

propriamente dito, bem como os desdobramentos posteriores a esse acontecimento, tais 

como  a ampliação das redes de reciprocidade incluindo instituições externas (como os 

órgãos responsáveis pelo registro de patrimonialização),  empoderamento das 

ceramistas  como protagonistas políticas e consequentemente do povo Karajá. 

A pesquisa demonstrou que, à medida que as mulheres adquirem maior prestígio 

ou visibilidade social, elas também reforçam aquilo que, durante suas falas ou ações, 

evidencia a importância das famílias, de seu grupo familiar, como um elemento forte  

para a compreensão do que seja patrimônio, pois é a família Karajá, tão bem 

representada nas bonequinhas que as meninas ganham quando pequenas,  a principal 

responsável pela reprodução, manutenção, transmissão e guarda do patrimônio cultural 

que tem como primeira referência o grupo familiar, seus conhecimentos especializados 

e suas memórias.  

É no acolhimento familiar que se apreende os elementos simbólicos e seus 

significados em relação, não só à sua comunidade, mas também no que se refere à 

alteridade, ao outro que não partilha dos mesmos saberes e formas de pensar o mundo. 
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E se a família é uma instituição central na organização social Karajá, é a mulher o 

centro da família, dentro de uma lógica de organização social baseada na 

matrilocalidade.  

Gerações de mulheres de uma mesma família, avós, mães, tias, filhas e netas, em 

maior ou menor intensidade, desempenham papeis fundamentais para manutenção da 

memória afetiva e social de seu povo. Algumas delas, além de desempenharem esse 

papel também agem de forma a inovar as tradições e de romper com modelos 

estabelecidos, seja por meio do seu ofício de ceramista, seja em outras situações em que 

transitam entre os universos feminino e masculino, atuando e ocupando espaços que 

tradicionalmente são ocupados pelos homens, emergindo, assim, um protagonismo 

transgressor e motivando às mais jovens a seguirem um caminho semelhante, se assim 

quiserem. 

No decorrer da pesquisa também foi possível perceber a importância e força das  

redes de reciprocidade formadas pelas ceramistas. Por meio de suas redes as ceramistas 

se articulam umas com as outras e com agentes externos, buscando alianças e meios de 

satisfazer aos seus interesses e demandas. No caso das ritxoko, essas redes são formadas 

a partir dos grupos familiares e se revelam, de modo especial, quando os interesses estão 

voltados para a produção e comercialização das peças. Elas são acionadas em simples 

ações que facilitam a vida cotidiana, como a formação de grupos para a coleta de 

matéria-prima ou para a comercialização de sua cerâmica fora da aldeia, ou em 

momentos em que as ceramistas demonstram o desejo de se organizar em ONGs. Em 

diversas situações as ceramistas ressaltam a necessidade de criação de associações 

voltadas para a organização da produção e venda da cerâmica, para a divulgação de seu 

trabalho em instituições museológicas e casas de artesanato, demonstrando também o 

desejo de ampliar a circulação e a venda de suas peças.  

Além disso, as redes de reciprocidade permitem a troca de informações dentro e 

fora das aldeias, garantindo a atualização das informações e também um maior controle 

social sobre as pessoas que fazem parte de seu convívio, evidenciando também disputas 

e tensões entre os grupos familiares.  

Particularmente chamou-me a atenção o protagonismo político das mulheres e a 

disposição destas em ocuparem os seus lugares de fala. Além de serem as detentoras de 
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saberes constitutivos da sociedade Karajá por meio de seu ofício de ceramista, uma vez 

que retratam os aspectos mais significativos de sua cultura – elementos da natureza, da 

organização social e de sua cosmologia – elas também desempenham um papel político 

e intelectual (especialmente as ceramistas mestras) junto ao seu povo e  fora das aldeias: 

transitam entre lugares, realizam ações que nem sempre são consideradas pertencentes 

ao mundo feminino Karajá.  

Também possibilita, a partir das o estabelecimento de novas relações, a troca de 

saberes e das concepções de mundo, permitindo assim “a fusão de horizontes” proposta 

por Cardoso de Oliveira (2000). O diálogo entre estas diferentes concepções de mundo 

possibilita o reconhecimento de identidades étnicas e culturais e de cidadanias 

diferenciadas (TAYLOR, 1994). 

Nem todas as mulheres Karajá assumem uma postura de liderança, capaz de  

transgredir  antigos padrões e  trazer inovações, mas ainda assim,  em maior ou menor 

grau elas comunicam e transmitem aquilo que desejam por meio de seu ofício de 

ceramista.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



113 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 

BARNES, J. A. Redes sociais e processo político. In: FELDMAN-BIANCO, B. 
(Org.). Antropologia das sociedades contemporâneas. São Paulo: Global, 2010. p. 171-
204. 

BELAS, Carla Arouca. O conceito de patrimônio imaterial e a prática dos Inventários 
culturais. In: Barros, Benedita da Silva; GARCÉS, Claudia Leonor López; MOREIRA, 
Eliane Cristina Pinto e PINHEIRO, Antônio do Socorro Ferreira (Orgs.). Proteção aos 
conhecimentos das sociedades tradicionais: tendências e perspectivas. Belém: Museu 
Paraense Emílio Goeldi, 2007. 

BOISSEVAIN, Jeremy. Apresentando amigos de amigos: redes sociais, manipuladores 
e coalizões. In: FELDMAN-BIANCO, B. (Org.). Antropologia das sociedades 
contemporâneas. São Paulo: Global, 2010. p. 195-223. 

BORGES, Mônica Veloso. As falas femininas e masculinas no Karajá. Dissertação 
(Mestrado em Letras e Lingüística) – Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 1997. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Fundação Nacional de Saúde. Demografia dos povos 
indígenas. SIASI, 2010. 

BARTH, Fredrik. Grupos étnicos e suas fronteiras. In: POUTIGNAT, P. Teorias da 
etnicidade. Seguido de grupos étnicos e suas fronteiras de Fredrik Barth, Philippe 
Poutignat, Jocelyne Streiff-Fenard. Tradução de Elcio Fernandes. São Paulo: UNESP, 
1998. 

CAMPOS, Sandra Maria Christiani de la Torre Lacerda. Bonecas Karajá: modelando 
inovações, transmitindo tradições. Tese (Doutorado em Ciências Sociais - 
Antropologia) - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo. 2007 

CARDOSO DE OLIVEIRA. Caminhos Da Identidade: Ensaios Sobre Etnicidade e 
Multiculturalismo. São Paulo: Edusp, 2006. 

______________________. O Trabalho do Antropólogo. Brasília. São Paulo: Paralelo 
Quinze/Editora da UNESP, 2000. 

CASTELS, Manuel. O poder da identidade. São Paulo: Paz e Terra, 2000.  

COSTA, Maria Heloísa Fénelon. A arte e o artista na sociedade Karajá. Brasília: 
Fundação Nacional do Índio, 1978. 

DAVIS, Shelton H. Diversidade cultural e direitos dos povos indígenas. Mana. Vol.14. 
nº 2. Rio de Janeiro, 2008. 

DEMO, P. Política Social, Educação e Cidadania. 10ª ed. São Paulo: Papirus Editora,  

2007. 



114 

 

DONAHUE JR., George Rodney. The Contribuition to the Ethnography of the Karajá 
Indians of  Central Brazil. The University of Virginia, EUA, 1982. 

EHRENREICH, Paul. Contribuições para a etnologia do Brasil. Revista do Museu 
Paulista, vol. 2, São Paulo, 1948. 

FARIA, Luis de Castro. A figura humana na arte dos índios Karajá. Rio de Janeiro: 
Museu Nacional, Universidade do Brasil, 1959. 

FANON, Frantz. Pele Negra, Máscaras Brancas. Rio de Janeiro: Fator, 1983. 

FEITOSA, M. N. Reflexões sobre as responsabilidades e as Políticas Públicas nos 
governos frente à racionalidade humana: das políticas econômicas às questões sociais. 
Programa de Pós-graduação em Desenvolvimento Social. Universidade Estadual de 
Montes Claros. Montes Claros/MG. 2010.  
 
GALLOIS, Dominique Tilkin. Patrimônio cultural imaterial e povos indígenas: 
exemplos no Amapá e norte do Pará. São Paulo: Iepé, 2006. 
 

GONÇALVES, José Reginaldo Santos. O espírito e a matéria: patrimônio enquanto 
categoria de pensamento. In: Antropologia dos objetos: coleções museus e patrimônio. 
RJ: Coleção Museu Memória e cidadania, 2007. 

HALL, Stuart. Identidade Cultural e Diáspora. Revista do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional, n. 24, 1996. 

___________. Da diáspora – identidades e mediações culturais. Belo Horizonte, 
Editora da UFMG, 2003. 

HONNETH, Axel. Luta por reconhecimento: a gramática moral dos conflitos 
sociais.Tradução de Luis Repa. São Paulo: Ed. 34, 2003. 

 

IPHAN. A Trajetória da Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial no Brasil. 
Disponível em: <http://portal.iphan.gov.br>. Acesso em 25/11/2013.  

  

______. Patrimônio Cultural Material. Disponível        em: 
http://portal.iphan.gov.br/portal/montarpaginaSecao.do?id=10852&retorno=paginaIpha
n. Acesso em 25/11/2013.  

  

______.Patrimônio Cultural Imaterial. Disponível em: 
http://portal.iphan.gov.br/portal/montarPaginaSecao.do?id=12297&retorno=paginaIpha
n. Acesso em 12/01/2014. 

KIMLYCKA, Will. Ciudadanía Multicultural. Buenos Aires: Paidós, 2003. 

KRAUSE, Fritz. Nos sertões do Brasil. Revista do Arquivo Municipal LXVI – XCV, 
São Paulo, 1940/44. 

LEITÃO, Rosani Moreira. Educação e tradição : o significado da educação escolar 
para o povo Karajá de Santa Isabel do Morro, Ilha do Bananal-TO. (Dissertação de 
Mestrado) Goiânia : UFGO, 1997.  



115 

 

_______, LIMA, Nei Clara de. LIMA FILHO, Manuel Ferreira e SILVA, Telma 
Camargo. Projeto Bonecas Karajá: arte, memória e identidade indígena no Araguaia. 
Dossiê descritivo do modo de fazer ritxoko. UFG/IPHAN/ FAPEG. Goiânia. Outubro de 
2011. 
 
LEITAO, Rosani Moreira. Escola Identidade Étnica e Cidadania: comparando 
experiências e discursos de professores indígenas no Brasil e no México (Tese de 
Doutorado). Brasília: UNB/DAN/CEPPAC, 2015. 
 
_______. Educação Escolar e formação de lideranças indígenas. I Congresso Nacional 
de Qualidade na Educação. Brasília: SEF/MEC, 2003 
 
_______. As bonecas de cerâmica e a pedagogia das ceramistas mestras: diálogos 
possíveis entre saberes de tradição oral e saberes baseados na escrita.  Trabalho 
apresentado na 29ª Reunião Brasileira de Antropologia. Natal, 2014. 
 

_______. RESENDE, Michelle Nogueira de. Relatório Técnico -2ª Fase – Nº 9. 
UFG/IPHAN. Goiânia. Maio de 2011. 

 

LIMA FILHO, Manuel Ferreira. Hetohoky: um rito Karajá.  Goiânia: Editora UCG, 
1994.  

________. Da matéria ao sujeito. Revista de Antropologia, São Paulo, USP, 2009, v. 52, 
nº 2. 

Lipikind W. The Caraja. Handbook of Societh American Indian. Vol. 3, 1948.  

MALINOWSKI, B. Argonautas do Pacífico Ocidental, Col. Os Pensadores, S. Paulo, 
Ed. Abril, 1978. 
 
MARCUS, George. Identidades passadas, presentes e emergentes: requisitos para 
etnografias sobre a modernidade no final do século XX ao nível mundial. Revista de 
Antropologia. São Paulo, USP, n. 34, 1991. 
 
MAUSS, Marcel. Sociologia e antropologia. São Paulo: Cosac & Naify,(2003). 
 
MIGNOLO, Walter D. Histórias Locais / Projetos Globais. Colonialidade, saberes 
subalternos e pensamento liminar. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2003. 
 
PEREZ, X. P. Património cultural: o casamento entre património e cultura, em ADRA 
n.º 2. Revista dos sócios do Museu do Povo Galego, 2006, pp. 23-41. Disponível em: 
http://home.utad.pt/~xperez/ficheiros/publicacoes/patrimonio_cultural/Patrimonio_Cult
ural.pdf. Acesso em: 30/09/2013. 
 
_______. Turismo Cultural: Uma visão antropológica. Colección PASOS edita, nº 2, 
2009, 324 p. Disponível em: http://pt.scribd.com/doc/62106321/Turismo-Cultural-uma-
visao-antropologica. Acesso em: 30/09/2013. 
 



116 

 

RAMOS, Alcida Rita. Sociedades Indígenas. São Paulo: Ática, 1986. 
 
RATTNER, Henrique. Educação permanente e capitalismo tardio. São Paulo: Cortez, 
1985. 
 
RITXOKO. Direção: Neto Borges. Olho Filmes, 2011. Brasília-Goiânia: IPHAN/UFG. 
1 DVD (46 min). 
 
RESENDE, Michelle Nogueira de. A representação do sobrenatural na cerâmica 
figurativa Karajá. Faculdade de Ciências Sociais da Universidade Federal de Goiás, 
2011. 
 
SANTILLI, J. Patrimônio imaterial e direitos intelectuais coletivos. Revista do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – Patrimônio imaterial e biodiversidade, Vol. 
32, 2005. p. 62-79. 

SEGATO, Rita Laura. Antropologia e Direitos Humanos: alteridade e Ética no 
movimento de expansão dos diretos humanos. Mana. V. 12, n. 1, 2006. 

SILVA, Petronilha Beatriz Gonçalves e; SILVÉRIO, Valter Roberto. Educação e Ações 
Afirmativas: entre a injustiça simbólica e a injustiça econômica. Brasília: INEP, 2003. 

SILVA, Tomaz Tadeu (org). Identidade e Diferença: a perspectiva dos estudos 
culturais. Rio de Janeiro: Editora Vozes, 2000. 

SILVA, Sandra S. A patrimonialização da cultura como forma de desenvolvimento. 
Aurora ano v número 7. Janeiro de 2011. Disponível em  
http://www.marilia.unesp.br/Home/RevistasEletronicas/Aurora/9silva106a113.pdf). 
Acesso em 07/11/2013 

SIMÕES, Mário Ferreira. Cerâmica Karajá e outras notas etnográficas. Org. de LIMA  
FILHO, Manuel; NUNES, Maria Eugênia Brandão Alvarenga. Goiânia: UCG Editora. 
1992;  
 

SOUZA, Celina. Políticas públicas: uma revisão da literatura. Sociologias,  Porto 
Alegre ,  n. 16, dez.  2006 .   Disponível em 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-
45222006000200003&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em  01  out.  2013.   

STRATHERN, Marilyn. No Limite de uma Certa Linguagem. Mana. Estudos de 
Antropologia  Social 5 (2):157-175, 1999 

TAYLOR, Charles. El multiculturalismo y la politica del reconocimiento. Mexico, 
Fondo de Cultura Econômica, 1994. 

WAGNER, Roy. A invenção da cultura. São Paulo: Cosac Naify, 2006. 

WHAN Chang. Ritxoko - A voz visual das ceramistas Karajá. 2010. Tese (Doutorado 
em Artes Visuais) - Universidade Federal do Rio de Janeiro, Escola de Belas Artes, Rio 
de Janeiro. 



117 

 

WÜST, Irmhild. A cerâmica Karajá de Aruanã. In: Anuário de Divulgação Científica. 
Goiânia: Universidade Católica de Goiás, vol. 2, 1975. 

 

 

 

 


