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 O presente trabalho tem por objetivo apresentar as possibilidades da realização do 

turismo no território indígena Krahô, estado do Tocantins, o qual está localizado numa área 

de cerrados bastante conservados, apresentando riqueza da flora e da fauna, o que 

evidencia as potencialidades para as atividades turísticas de pequenos grupos de visitantes. 

As modalidades de turismo existentes podem ser classificadas, como: turismo educativo, 

turismo rural etnográfico, ecoturismo e turismo de eventos. Os povos indígenas Krahô têm 

uma população de dois mil e noventa e nove (2.099) habitantes e está distribuída em 

dezessete aldeias, cada qual detentora de qualidades próprias. O conjunto de práticas 

rituais mantém os povos indígenas Krahô como portadores de identidade, de memória e de 

patrimônio cultural. Logicamente, a construção das imagens do turismo está relacionada às 

tradições, as quais permitem observar as relações sociais e as relações existentes entre os 

elementos do universo. Enfim, procura-se contribuir com as reflexões sobre as tradições 

indígenas, território, patrimônio e as imagens autênticas necessárias à construção dos 

destinos turísticos. 

Povos indígenas krahô por tradição 

 Os povos indígenas Krahô possuem suas peculiaridades no que diz respeito às 

tradições, as quais foram interpretadas a partir do contato interétnico no início do século XIX. 

Antes deste período não é possível estabelecer noções sobre as suas tradições, 

restringindo-se a construção de hipóteses de como eram os seus hábitos e costumes. As 

tradições consideradas antigas são mantidas através da realização dos rituais, tendo uma 

forte relação com os elementos da natureza, como: sol (Pyt), lua (Pytwrýré), terra (Pjê), 

água (Cô), árvore (Pĩhkô) e fauna. Tendo como referência o passado e o presente os povos 

indígenas Krahô têm uma forte relação com o passado, o que faz com que as tradições 

assumam formas autênticas. Comumente, tradições autênticas são aquelas que não foram 

inventadas, como às que pertencem às sociedades modernas e que são construídas e 

institucionalmente formalizadas. 

                                                 
1 Doutorando no Programa de Pós-Graduação em Geografia Humana no Departamento de Geografia 
da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, tendo como 
orientadora a Profa. Doutora Adyr App. Balastreri Rodrigues.  
Universidade Federal do Tocantins 
vmendesoliveira@yahoo.com 

 10705



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

“Por ‘tradição inventada’ entende-se um conjunto de práticas, normalmente 

reguladas por regras tácita ou abertamente aceitas; tais práticas, de natureza ritual 

ou simbólica, visam inculcar certos valores e normas de comportamento através da 

repetição, o que implica, automaticamente; uma continuidade em relação ao 

passado. Aliás, sempre que possível, tenta-se estabelecer uma continuidade com 

um passado histórico apropriado. Exemplo notável é a escolha deliberada de um 

estilo gótico quando da construção da sede do Parlamento britânico no século XIX, 

assim como a decisão igualmente deliberada, após a II Guerra, de reconstruir o 

prédio da Câmara partindo exatamente do mesmo plano básico anterior. O passado 

histórico no qual a nova tradição é inserida não precisa ser remoto, perdido nas 

brumas do tempo.” (HOBSBAWM, 1997, p. 09-10). 

 É evidente que as “tradições inventadas” estabelecem referências com o passado, 

perspectivando a continuidade de uma forma artificializada. As situações novas têm como 

estrutura de referência às situações anteriores (passado remoto) identificados dentro de um 

contexto artificial e assumem ordem de importância e passam a ser repetidas com 

obrigatoriedade. “A ‘tradição’ neste sentido deve ser nitidamente diferenciada do ‘costume’, 

vigente nas sociedades ditas ‘tradicionais’. (HOBSBAWM, 1997, p. 10). 

 De uma certa maneira, as tradições têm o intuito de manter a invariabilidade, isto é, 

uma maior aproximação com o passado. Os povos indígenas brasileiros podem ser 

caracterizados como comunidades tradicionais, em que a transferência da cultura acontece 

pela oralidade, pois tem pouco domínio da escrita, não existindo literatura extensa escrita na 

própria língua. 

“O ‘costume’, nas sociedades tradicionais, tem a dupla função de motor e volante. 

Não impede as inovações e pode mudar até certo ponto, embora evidentemente 

seja tolhido pela exigência de que deve parecer compatível ou idêntico ao 

precedente. Sua função é dar a qualquer mudança desejada (ou resistência à 

inovação) a sanção do precedente, continuidade histórica e direitos naturais 

conforme expresso na história.” (HOBSBAWM, 1997, p. 10). 

 Como se sabe, os estudiosos das comunidades tradicionais sabem que o território 

possui um sentido muito importante, principalmente, quando reivindicam os territórios 

comuns, tendo como referência o passado e tempo imemoriais. Neste sentido, existem 

estudos que são elementares e que permitem a compreensão da relação entre sociedade e 

território na sociedade contemporânea. 

 Costa (1992) enfatiza que “Um ponto de partida para uma análise como essa pode 

referenciar-se a alguns fundamentos teóricos que interessam à relação mais geral entre 

sociedade e espaço. Mais especificamente, e adotando um determinado modo de abordar 
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esse processo, pode-se afirmar que toda sociedade, em qualquer tempo e lugar, define 

formas particulares de relações com o seu espaço de vivência e produção; em outras 

palavras, valoriza-o a seu modo”.2(p. 24). O território dos povos indígenas tem um enfoque 

específico por se tratar de um território comum, por ser o sistema social dos povos 

indígenas o definidor de suas atribuições. 

E. E. Evans-Pritchard estudou os Nuer, grupo nilota do Sudão, em 1935 e 1936, o 

qual constitui um trabalho de pesquisa importante e de referência para estudar o território 

numa perspectiva antropológica. Costa (1992) já havia utilizado esta obra para fazer as suas 

reflexões sobre a Geografia Política. Sendo assim, o território para as comunidades 

tradicionais tem um outro sentido, por ser utilizado para satisfazer as necessidades básicas 

da sobrevivência. O território é concebido pela comunidade pela vida social que é 

constituída. 

Ao descrever os conceitos nuer de tempo, podemos fazer uma distinção entre 

aqueles que são principalmente reflexos de suas relações com o meio ambiente – 

que chamaremos de tempo ecológico – e os que são reflexos de suas relações 

mútuas dentro da estrutura social – que chamaremos de tempo estrutural. Ambos 

referem-se a sucessões de acontecimentos que a comunidade os note e relacione, 

uns aos outros, conceitualmente. Os períodos maiores de tempo são quase que 

inteiramente estruturais, porque os acontecimentos que relacionam são mudanças 

no relacionamento de grupos sociais. Além disso, o cálculo do tempo baseado nas 

mudanças da natureza e na resposta do homem a elas limita-se a um ciclo anual e, 

portanto, não pode ser empregado para diferenciar períodos mais longos do que 

estações do ano. (EVANS-PRITCHARD, 2002, p. 107-8). 

Costa (1992) interpretou o trabalho de Evans-Pritchard (2002), principalmente, as 

reflexões sobre “espaço ecológico” e “espaço estrutural” propondo, também, a partir desta 

interpretação um entendimento sobre território. É evidente, que o território para as 

comunidades tradicionais pode ser entendido sob a lógica do território comum. Como se 

sabe, a organização social tem a sua base de sustentação na “estrutura de parentesco”, 

“famílias” e “clãs”, portanto, constituindo um sistema social, o qual é mantido pela força da 

tradição. 

Uma tribo foi definida por: 1. um nome comum e distinto; 2. um sentimento comum; 

3. um território comum e distinto dos demais; 4. uma obrigação moral de unir-se 

para a guerra; e 5. uma obrigação moral de resolver brigas e disputas através de 

arbitramento; ... 6. uma tribo é uma estrutura segmentada e há oposição entre seus 

                                                 
2 Nota do próprio autor: “Essa idéia encontra-se desenvolvida em MORAES, Antonio Carlos R. Costa, 
Wanderley M., Geografia Crítica. A valorização do espaço. São Paulo, Hucitec, 1984".  
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segmentos; 7. dentro de cada tribo existe um clã dominante e a relação entre a 

estrutura de linhagem desse clã e o sistema territorial da tribo é de grande 

importância estrutural; 8. uma tribo constitui uma unidade dentro de um sistema de 

tribos; e 9. os conjuntos etários são organizados tribalmente. (EVANS-PRITCHARD, 

2002, p. 135-6). 

De acordo com o pensamento de Evans-Pritchard ( 2002) e Costa (1992) o sistema 

tribal dos nuer está baseado no “território comum”, na “oposição às outras tribos” e na 

“estrutura comum de linhagem de um clã dominante”. As relações de forças têm como 

referencial as relações com o espaço e com os vizinhos, formando um sistema político 

territorial. 

  Outro trabalho de pesquisa que Costa (1992) citou em sua obra de Geografia Política 

foi o de Florestan Fernandes (1970), o qual será, também, utilizado para ilustrar a discussão 

sobre território das comunidades tradicionais. 

A análise sistemática da função social da guerra na sociedade tupinambá...Alguns 

especialistas designam-no com a expressão função ecológica da guerra, levando 

em consideração a parte tomada pela guerra na adaptação das sociedades 

humanas ao meio natural circundante. Contudo, parece-me desnecessário 

complicar de tal modo a terminologia sociológica: o conceito de função social 

abrange naturalmente esta esfera da realidade. Além disso, basta que se tome o 

cuidado de referi-la como “função social da guerra no plano ecológico” para se 

obter uma particularização conceptual suficientemente clara. (FERNANDES, 1970, 

p. 42). 

Tendo em vista tanto o trabalho de Evans-Pritchard (2002) quanto o de Fernandes 

(1970) ambos sustentam a proposição da universalidade das relações culturais e sociais 

como definidora das políticas territoriais. Neste sentido, o caso dos Nuer, na África e dos 

Tupinambás, no Brasil, envolve disputa de territórios, e não somente do território em si, mas 

o que este representa para as referidas comunidades tradicionais, isto é, manter o domínio 

do território é assegurar as condições básicas para a subsistência. 

Rodrigues (2001) coloca que não existe consenso a respeito da relação cultura e 

espaço. Os caiçaras, os quilombos e as etnias indígenas podem ser mencionados como 

casos específicos de uma categoria universal. Cada comunidade tem as suas 

particularidades, portanto estabelecendo relações de espaço e cultura. 

Toda sociedade ao ter o seu espaço de vivência e de produção tem também um 

espaço político, com perspectiva de projeção territorial, a qual passa a ser gestada pelo 

sistema sócio-cultural. Costa (1992) elaborou algumas considerações, o qual diz que “É 
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evidente que à medida que a complexidade da organização social e política aumenta, e as 

diferentes sociedades passam a estruturar-se mediante sistemas formais de poder mais 

desenvolvidos, a tendência é que essas relações tornem-se mais explícitas e que a nitidez 

do espaço político também aumente. Dado o caráter deste processo, independe aí se 

estamos diante de sociedades organizadas, ou não sob a forma clássica de estado.”(p. 27). 

“Num sentido mais restrito, o território é um nome político para o espaço de um país. 

Em outras palavras, a existência de um país supõe um território. Mas a existência 

de uma nação nem sempre é acompanhada da posse de um território e nem supõe 

a existência de um Estado. Pode-se falar, portanto, de territorialidade sem Estado, 

mas é praticamente impossível nos referirmos a um estado sem território. 

Adotando-se essa linha, impõe-se a noção de ‘espaço territorial’: um Estado, um 

espaço, mesmo que as ‘nações’ sejam muitas. Esse espaço territorial está sujeito a 

transformações sucessivas, mas em qualquer momento os termos da equação 

permanecem os mesmos: uma mais nações, um Estado, um espaço. ” (SANTOS e 

SILVEIRA, 2001, p. 19 e 20). 

Tendo em vista o exposto pode-se afirmar a existência de uma forte relação entre 

tradição, território e patrimônio, confirmando a categoria “território usado” pelos povos 

indígenas Krahô. 3  Estes representam uma etnia do Grupo Étnico Timbira, mantendo a 

tradição (costumes e hábitos) que são próprios e que os diferenciam dos demais povos 

indígenas e dos povos não-indígenas. 

Território e povos indígenas Krahô 

De acordo com os estudos de Melatti (1970) os povos indígenas Krahô tiveram os 

primeiros contatos com os povos europeus no início do século XIX. O território ocupado 

pelos Krahô no século XIX tornou-se latifúndio para os criadores de gado. Desde de então, 

os deslocamentos para outros territórios foram constantes. 

Os povos indígenas Krahô 4  pertencem ao Tronco Lingüístico Macro Jê, Família 

Lingüística Jê, Língua Timbira e Dialeto Krahô. Estes povos conservaram a maneira 

tradicional de viver, mantendo o sistema sócio-cultural através dos rituais. 

                                                 
3  “O que interessa discutir é, então, o território usado, sinônimo de espaço geográfico. E essa 
categoria, território usado aponta para a necessidade de um esforço destinado a analisar 
sistematicamente a constituição do território. Como se trata de uma proposta totalmente empiricizável, 
segue-se daí o enriquecimento da teoria.” (SANTOS e SILVEIRA, 2001, p. 20).  
4 “Os Krahó estão localizados num território de 3.200 kilômetros quadrados, entre o rio Manoel Alves 
Pequeno e o Vermelho (afluente do Manoel Alves Grande), da bacia do Tocantins, situado nos 
municípios de Goiatins (Piacá) e de Itacajá, ao norte do Estado de Goiás. Foi o Governo deste Estado 
que, pelo Decreto-lei n.º 102, de 5 de agosto de 1944, concedeu aos indígenas  o uso e gozo das 
terras do referido território.” (Melatti, 1970, p. 03). Com a criação do Estado do Tocantins  a partir da 
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Desde o século XIX foram forçados a praticar o deslocamento, procurando novas 

terras, sendo obrigados a deixar as terras próximas ao rio Balsas, na divisa dos Estados do 

Maranhão e Piauí. A história de ocupação do território dos povos indígenas Krahô é 

marcada por conflitos, perseguições e expulsões. Por isso, deslocaram-se rumo ao oeste, 

partindo das proximidades da cidade de Carolina, seguindo o curso do rio Tocantins, rumo 

acima, até Pedro Afonso; em seguida se locomoveram mais a Noroeste, entre os rios 

Manoel Alves Pequeno e Vermelho, afluente do rio Manoel Alves Grande, região em que se 

encontram atualmente às dezessete (17) aldeias. 

Neste aspecto, o território atual dos Krahô possui semelhanças com o território do 

Sul do Maranhão e Piauí, por localizar-se as margens dos rios, portanto, os rituais não 

sofreram alterações. Os Krahô têm uma forte relação com a natureza, como é comum aos 

povos indígenas de um modo geral. A alimentação se divide na coleta de frutos comestíveis 

silvestres, na pesca, na caça, na criação de alguns animais domésticos e na prática da 

agricultura tradicional indígena. Melatti (1970) diz que “A economia Krahô parece apoiada 

nas mesmas atividades que a caracterizavam antes do contato interétnico. Tais atividades, 

entretanto, sofreram modificações. A coleta, por exemplo, foi enriquecida com mangas e 

laranjas, frutas que podem ser encontradas em sítios abandonados pelos civilizados. A caça 

foi empobrecida pela redução da fauna, sem ter sido substituída pela pecuária.”(p. 98). 

Desde o século XIX os Krahô vêm enfrentando conflitos com os fazendeiros, devido 

aos pequenos “furtos de gado”. Várias foram às tentativas dos Krahô de conseguir ter 

criação de gado. O Serviço de Proteção ao Índio (ex-SPI) e atual FUNAI tentaram inserir na 

economia Krahô a pecuária, isto é, a criação de gado, mas as tentativas foram todas 

frustradas. 

As mudanças que ocorreram nos povos indígenas Krahô estão relacionadas ao 

maior tempo de permanência na aldeia, isto é, tendo menos procura de frutos e a prática da 

caça fora das aldeias. Entretanto, o território indígena Krahô é considerado a maior área de 

cerrados conservados do Brasil, ou seja, demonstrando a relação dos povos indígenas com 

a natureza (fauna e flora). Os povos indígenas Krahô têm a leitura de que os povos não-

indígenas são destruidores da natureza, pois derrubam todas as árvores para fazer o 

plantio, quando acabam com os recursos naturais procuram outras áreas para iniciar novas 

destruições. Logicamente, as tendências apontam que as áreas de cerrados conservados 

ficarão restritas nos territórios indígenas e cercadas pela agricultura moderna e industrial. 

Como se sabe, a população Krahô no século XIX que fora estimada entre 03 a 04 mil 

índios sofreu um decréscimo considerável neste mesmo século, tendo sua maior queda, a 

                                                                                                                                                         
Constituição de 1988 as terras do território indígena foram mantidas, agora localizadas no Estado do 
Tocantins. 
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qual foi registrada com 620 índios. Da metade do século XIX até 1962-63, este número 

passou para 519. Dos anos 60 do século XX até aos nossos dias os povos indígenas Krahô 

têm aumentado a sua população, somando-se 2.099 índios. Portanto, deve ser frisado que a 

partir do momento que o território indígena Krahô foi demarcado, a população voltou a 

crescer. 

No trabalho de pesquisa de campo no ano de 2004 registrou-se que a agricultura 

tradicional Krahô desenvolveu-se consideravelmente. Todas as famílias gerais e famílias 

individuais mantêm cultivos que são suficientes para satisfazer as necessidades básicas. 

Deve-se acrescentar também que as aldeias são ricas em árvores frutíferas, não sendo 

mais necessário coletar frutos nas propriedades dos sertanejos vizinhos. Outro dado 

importante é a prática de criação de animais domésticos, apresenta-se ainda de uma forma 

muito tímida. A caça e a pesca possuem relevância, durante todo o ano, com mais 

intensidade nas épocas mais críticas do ano. 

Os povos indígenas Krahô têm buscado alternativas via projetos, visando conseguir 

financiamentos junto ao governo federal para estruturar a agricultura tradicional, gerar 

renda, melhorar a qualidade de vida e promover o desenvolvimento local. 

Patrimônio 

 O termo patrimônio quando vinculado aos povos indígenas possui um significado 

atrelado à tradição (costumes e hábitos) e também ao território ocupado. As relações sociais 

e culturais estão fortemente relacionadas com o território. A distribuição da população 

indígena nas dezessete (17) aldeias, incluindo também Kapey-União das Aldeias Krahô, 

formam o território Krahô, recebendo atribuição de território comum. 

Comumente, a arquitetura indígena e seu estilo marcam a vida dos povos indígenas 

Krahô. As paisagens, os personagens históricos, as tradições e a culinária contribuem para 

a ocorrência da manifestação do sentimento de povo e de nação, constituindo atribuições 

importantes, perspectivando a existência da memória e da identidade que quando 

relacionados aos povos indígenas brasileiros, estes são diferentes entre si e diferentes dos 

povos não-indígenas. 

 De uma certa maneira, o patrimônio dos povos indígenas Krahô pode ser definido 

como o conjunto de bens (naturais e culturais) que estão dispostos no território. Este vínculo 

originário entre consciência mítica e território expressam-se nas relações com a natureza e 

com os elementos do universo. Por exemplo, a linguagem, os mitos, as histórias antigas, as 

cantigas antigas e os rituais manifestam valores culturais. 

 Obteremos uma compreensão mais exata do modo e do fundamento desta relação 

se conseguirmos remontar em nosso estudo interpretações da força da tradição dos povos 
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indígenas Krahô, a qual exige a reivindicação do território para fazer deste o seu patrimônio. 

Dentro do território acontece a tessitura do processo cultural, por exemplo, relações de 

parentesco, estrutural social, vida social, língua própria, hábitos e costumes, rituais, 

concepções de mundo e do universo (de quando tudo começou). Santos (2000:p.22) 

enfatiza que “O território em si, para mim, não é um conceito. Ele só se torna um conceito 

utilizável para a análise social quando o consideramos a partir do seu uso, a partir do 

momento em que o pensamos juntamente com aqueles atores que dele se utilizam.” 

 Cada aldeia tem um diretor dos ritos. A ausência deste faz-se o convite para outro 

diretor de outra aldeia, nas comunidades indígenas sempre há um membro que aprende 

com os mais velhos a realizar os diversos rituais. O diretor dos ritos também é cantador, 

conhecedor das tradições e do patrimônio, por isso pode tornar-se uma liderança política 

das comunidades indígenas. 

Vários são os grupos de rituais 5 , os quais têm como referência às metades 

Wakmeye e Katamye (metades sazonais), as metades Khöikateye e Harãkateye (metades 

de idade), as metades Khöirumpekëtxë e Harãrumpekëtxë, as metades Hëk e Krókrók e as 

metades Tép e Teré.6

Os rituais possuem especificidades, tendo os que estão ligados ao ciclo de vida – 

procriação, transmissão de nomes pessoais, de casamento, funerais, última refeição do 

morto e final do período de luto. Rituais que acentuam as relações entre consangüíneos e 

entre afins, Atam, Awriyé, Kuhiyarkwa, Rito da dádiva-agressão, Lua Nova, Meher’pïre, 

Péturé, Përekahëk, Meyen e Hamaho. 

Os rituais do ciclo anual, início da estação seca Wakmeti, Apïnũré-Hokhiyere, 

Katamti, Róti, Rópyõpĩ, Apïnũré, Põhïyõkróu, Pẽnhok, Põhïpré, Põhïprï, Përteré, Txëikhré, 

Përti ou Yótyõpĩ e Katxëtkhrého. 

Os rituais ligados à iniciação, Ikréré, Pembkahëk – 1o modalidade, Pembkahëk 

Hõpintohõ’txïre; 2o modalidade, Pembkahëk Katuti; e 3o modalidade, Pembkahëk Patxetïgré 

                                                 
5  Algumas considerações sobre Rito: “Tipo de cerimônia constituída por ações estandartizadas e 
ligadas as fórmulas, gestos e símbolos, aos quais se atribuem virtudes ou poderes inerentes, 
suscetíveis de produzirem determinados efeitos ou resultados. O rito encontra-se não só na vida 
religiosa, mas em todas as esferas culturais de qualquer tipo de sociedade. Exemplos, casamentos são 
realizados através de ritos nupciais, tanto de caráter religioso, quanto civil. Uma série de gestos, falas 
e símbolos torna o casal unido perante a sociedade. O ritual do batismo é uma forma de agregar 
definitivamente o indivíduo à comunidade de fiéis. Ritos fúnebres expressam um procedimento que 
visa cortar vínculos com um estado anterior.” (JUNQUEIRA, 2002, p. 90).   
6 “os vários pares de metades em que se dividem os Krahó podem constituir uma transfiguração da 
oposição entre homens e mulheres ou entre consangüineos e afins, mas não se reduzem a isso, 
representando também a oposição entre as aldeias, entre vivos e mortos e uma série de outras 
oposições que lhes sugere uma visão de mundo. Cada par de metades deixa mais clara sua 
associação com certas oposições e mais obscura sua correspondência com outras.” (MELATTI, 1978, p. 
354).   
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– Khöigayu, Piegré, Tépyarkwa, Kokritho, Rorot, Khetwaye – Khetwaye dos Kenpokráre, 

Khetwaye dos Mãkrare e o Khetwaye dos Apaniekrá – Wïtï, a investidura de Wïtï e a 

abdicação de Wïtï e por último os rituais de recepção de aldeias visitantes e de aclamação 

do chefe honorário. 

De uma certa maneira existe um calendário de rituais os quais são realizados dentro 

de um período anual, tendo uma concentração nas duas estações anuais (seca/chuvosa), 

ficando a estação seca para a realização dos rituais ligados à iniciação. 

Com respeito a esta questão, pretende-se obter a seguinte interpretação, o 

sentimento de patrimônio extrapola a idéia de território, mas é imprescindível a existência 

deste para a valorização do patrimônio. Ou seja, o patrimônio compõe o território numa 

relação dialética. 

 O patrimônio natural está relacionado aos recursos naturais (fauna e flora), 

possuindo também as suas qualidades. No território Krahô estão localizadas as atrações 

naturais e culturais do país: fauna e flora, belas e coloridas, patrimônio da humanidade que 

podem ser consideradas um corredor da aventura e da descoberta. Os povos indígenas 

Krahô conquistam os seus visitantes pela hospitalidade, vegetação de cerrados 

conservados, belos rios, mitos, histórias antigas, cantorias, rituais, diversidade cultural, 

artesanato e possibilidades de viagens. Logicamente, as construções das imagens 

autênticas do turismo estão relacionadas às tradições. 

 A construção do patrimônio cultural acontece no processo contínuo de transformação 

entre passado e presente, mantendo uma certa invariabilidade. Nessa tessitura vão sendo 

criadas as noções imbricadas de identificações culturais. Uma forma de valorizar o passado 

no presente, isto é, o que foi “esquecido” precisa ser lembrado de alguma forma. As novas 

gerações possuem estas necessidades para reforçar o sentimento de patrimônio. 

O desenvolvimento local 

O desenvolvimento com base local, o qual tem sentido ideológico, pois visa a 

inclusão social das comunidades tradicionais, as quais possuem estilo de vida reduzido as 

necessidades básicas.   

O objetivo principal do desenvolvimento local no território indígena Krahô é valorizar 

a cultura, proteger o território e desenvolver atividades econômicas que possam atender as 

comunidades. 

Neste sentido, foi criado o Programa Demonstrativo dos Povos Indígenas da 

Amazônia Legal Brasileira (PDPI), o qual surgiu a partir da avaliação do histórico da 

participação dos povos indígenas brasileiros em linhas de financiamentos do governo 
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federal. A participação foi considerada pouco significativa, a qual é fruto da inexistência de 

políticas públicas setoriais para os povos indígenas. O PDPI é um programa recente, tendo 

as suas regras definidas no ano de 1999 e divulgação nos anos de 2000 e 2001. 

As comunidades indígenas da Amazônia Legal Brasileira através de suas 

organizações poderão encaminhar projetos para o PDPI, reivindicando recursos financeiros 

para o desenvolvimento de projetos e de subprojetos locais, em três áreas prioritárias, entre 

elas: Valorização Cultural, Atividades Econômicas Sustentáveis e Proteção das Terras 

Indígenas. Este programa financia projetos e subprojetos que sejam planejados e 

executados com a participação das comunidades e organizações indígenas. É uma forma 

de incentivar novas propostas que possam resultar na melhoria da qualidade de vida, 

garantido a sustentabilidade econômica, social e cultural. No estado do Tocantins foram 

aprovados dois (02) projetos, os quais estão sendo desenvolvidos junto aos povos indígenas 

Krahô. 

Neste sentido, a Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira 

(COIAB), fundada em 19 de abril de 1989, constitui numa organização que tem por objetivo 

articular as organizações indígenas, reunindo em sua base política setenta e cinco (75) 

organizações divididas em 31 regiões e representando 165 povos dos estados da Amazônia 

Legal Brasileira. Neste aspecto, o PDPI é resultado das ações da COIAB e tem 

proporcionado o fortalecimento da autonomia dos povos indígenas através de suas 

organizações. 

No Brasil, o debate sobre o desenvolvimento com base local pode ser considerado 

uma iniciativa recente que passou a ser adotado no final da última década do século XX. 

Rodrigues (2003) ressalta que existe a possibilidade de estabelecer a relação entre os 

movimentos sociais e a teoria do desenvolvimento sustentável, como algo que ocorreu 

quase ao mesmo tempo. A Eco-92 (Agenda 21) – Conferência das Nações Unidas sobre o 

Meio Ambiente e Desenvolvimento – provocou a realização de discussões sobre políticas 

públicas no contexto internacional, nacional e local. As nações do mundo aceitaram adotar 

uma abordagem equilibrada e integrada das questões sobre meio ambiente e 

desenvolvimento. 

O capítulo 26 da Eco-92 (Agenda 21) - intitulado “Reconhecimento e Fortalecimento 

do Papel das Populações Indígenas e suas Comunidades” traz propostas voltadas para o 

desenvolvimento sustentável das populações indígenas e suas comunidades. Os objetivos e 

as atividades para serem implementados precisam da cooperação plena das comunidades 

indígenas, dos governos e das organizações-intergovernamentais. Logicamente, foi uma 

forma adotada para possibilitar os povos indígenas a participar e desfrutar da plenitude dos 

direitos humanos e das liberdades fundamentais, sem práticas discriminatórias. 
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Os projetos que estão sendo desenvolvidos no território indígena Krahô estão 

inseridos na lógica da Eco 92, reunindo parcerias com o governo federal, instituições 

internacionais, universidades, governo do estado do Tocantins e prefeituras locais. (Ver 

Tabela 01). 

Tabela 01: Projetos Desenvolvidos pela KAPEY- União das Aldeias Krahô 

 

Projetos Parcerias  

1. Projeto Conservação e uso de 

Recursos Genéticos na Terra Krahô 

EMBRAPA- Cerrados (PESQUISA) 

2. O Projeto Escola Catxêkwyj – Vivência 

Agro- Ambiental 

PDPI- Projetos Demonstrativos dos 

Povos Indígenas (FINANCIAMENTO) 

3. Projeto de Desenvolvimento Integrado 

Social Krahô (PDISK) 

BNDES- Banco Nacional 

Desenvolvimento Econômico e Social 

(FINANCIAMENTO) 

4. Projeto Resgate, Valorização e 

Comercialização do Artesanato Krahô 

FUNDAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A 

(FINANCIAMENTO) 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2004 

Projeto Conservação e uso de recursos genéticos na terra Krahô. Este projeto tem 

por objetivo a “recuperação da agricultura tradicional dos povos indígenas Krahô e seus 

valores”, pode ser considerado um projeto maior que norteia outros projetos menores, 

perspectivando a valorização da cultura. 

O interesse na efetivação e construção de propostas de parcerias vem resultando na 

sustentação dos projetos Krahô. A parceria com a EMBRAPA – Empresa Brasileira de 

Pesquisa Agropecuária está permitindo conservar os valores culturais dos povos indígenas 

Krahô. A Kapey – União das Aldeias Krahô tem autonomia para articular e formalizar 

parcerias com órgãos desta natureza. 

Atualmente, este projeto está subdividido em cinco (05) projetos menores: 

I) Coleta, Caracterização e Conservação de Recursos Genéticos – 

Será realizado levantamento e caracterização da flora no território 

dos povos indígenas Krahô. Este projeto também tem o intuito de 

fazer a coleta e conservação do material genético, bem como 

recuperar materiais genéticos que por ventura forem considerados 
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perdidos. O acordo firmado (contrato assinado) entre a EMBRAPA e 

os povos indígenas Krahô prevê que os materiais genéticos são dos 

povos indígenas Krahô, e que para eventual repasse a terceiros 

precisa de autorização, concedida somente pelos povos indígenas 

Krahô. 
II) Inter-relação entre o Conhecimento Tradicional e o Conhecimento 

Científico – Os interesses culturais podem traduzir-se na produção e 

não-produção, para isto este projeto visa levantar alguns elementos 

e questões sobre o conhecimento tradicional dos povos indígenas 

Krahô, principalmente, no que diz respeito à alimentação e 

agricultura. Como se sabe, nas roças existem diversidades de 

espécies de batatas, de mandioca, de banana, entre outras. A 

agricultura tradicional Krahô constituiu numa ruptura com a atual 

agricultura moderna e industrial. Esse conhecimento pode reforçar a 

necessidade na valorização da cultura Krahô. 

III)  Introdução, Reintrodução e Translocação de Materiais Genéticos 

na Terra Krahô- No quadro das mudanças históricas os povos 

indígenas Krahô perderam materiais genéticos. Neste sentido, este 

projeto prevê resgate, translocação e introdução de materiais 

genéticos no território Krahô. 

IV) Uso, Manejo e Conservação de Solos na Terra Krahô –Os solos 

precisam ser analisados, de posse da caracterização dos solos 

serão definidas as deficiências e potencialidades, assim como a 

maneira adequada de garantir a conservação e manejo auto-

sustentáveis, contribuindo para melhorar a agricultura. 

V) Documentação e Difusão do Projeto – Reunir os documentos de 

todo o Projeto Krahô como material de registro sob a forma de 

documentação audio-visual (vídeo, fotografia e desenhos). O 

material de registro permitirá a produção de outros materiais de 

divulgação. 

Projeto Escola Catxêkwyj – Vivência Agro-Ambiental - É através da prática que os 

povos indígenas buscam o aprendizado, os mais velhos têm uma importância fundamental 

na transferência dos valores culturais, principalmente, os ensinamentos relacionados à 

agricultura tradicional. A Escola Catxêkwy – Vivência Agro- Ambiental, constitui o espaço de 

ensinamentos e de aprendizado. A sede desta escola está localizada no território dos povos 

indígenas Krahô e o projeto é desenvolvido no próprio território, contribuindo com a 

valorização cultural. Os índios mais velhos ensinam para os alunos jovens o conhecimento 
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da agricultura tradicional, o que constitui uma forma de valorizar a cultura indígena Krahô e 

também acompanhar as técnicas que estão sendo difundidas na atualidade. 

As oficinas podem ser ministradas por técnicos que possuem formação específica, 

por exemplo, Engenheiro Agronônomo, Engenheiro Florestal, Nutricionista, Geógrafo, 

Antropólogo, entre outros. A Escola Catxêkwy – Vivência Agro-Ambiental – segundo os 

povos indígenas Krahô é aberta, isto é, tem projetos que favorecem a melhoria e poderá ser 

ministrados sob a forma de oficinas. As observações e a realização de experiências fazem 

com que os professores e alunos permaneçam no ambiente da escola e os experimentos 

são feitos nas plantações próximas a esta escola. 

Os povos indígenas Krahô têm a preocupação de conhecer outros projetos 

implantados em outros locais. Para isto, os representantes da Kapey-União das Aldeias 

Krahô estão dispostos a realizarem viagens para trazer experiências novas para o território. 

Existe uma preocupação com as atuais mudanças na sociedade de uma forma geral, por 

isso precisam aprender tanto com os índios mais velhos, quanto com os povos não-

indígenas. As inovações tecnológicas estão sendo produzidas por todos e os povos 

indígenas têm as suas tecnologias assim como também os povos não-indígenas, por isso 

faz-se necessário acontecer troca de experiências.   

Projeto de Desenvolvimento Integrado Social Krahô (PDISK)- Pode-se dizer que os 

interesses políticos estão mudando, o que antes dificilmente seria aprovado um projeto em 

que os próprios povos indígenas poderiam administrar os recursos. Atualmente os povos 

indígenas podem contar com financiamentos do governo federal. Um exemplo concreto foi 

proposto pelo BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social aprovou o 

Projeto de Desenvolvimento Integrado Social Krahô, o qual permitiu realizar as construções 

da: Escola Catxêkwyj–Vivência Agro-Ambiental, Armazém Comunitário, Casa de 

Beneficiamento de Matéria-Prima, Casa de Hospedagem de Instrutores, Instalação de 

Energia Alternativa/Solar, Captação de Água, Rádio Comunitária, Pontes e Estradas que 

dão acesso às aldeias, Escritório da Kapey, Casa do Artesanato e a Oficina para 

manutenção dos veículos. Deve-se mencionar também a compra de veículos (camionetes e 

trator) e de equipamentos para a Rádio Comunitária e escritório. 

Projeto “Resgate, Valorização e Comercialização do Artesanato Krahô”- Os povos 

indígenas Krahô produzem artesanatos de qualidade e variedade de material e os quais 

estão sendo comercializados por atravessadores nos grandes centros urbanos. É uma 

necessidade fazer o levantamento quantitativo e qualitativo do artesanato para verificar os 

que estão sendo produzidos e os que não são mais confeccionados e assim recuperar a 

arte de fazer e de refazer os artesanatos considerados perdidos. O levantamento dos 
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principais artesãos da comunidade indígena Krahô permitirá de uma certa forma que se 

realize o resgate e sua recuperação, pois os mais velhos poderão ministrar oficinas na 

Escola Catxêkwyj – Vivência Agro-Ambiental, passando o conhecimento e a prática para os 

mais jovens. Enfim, criar as condições para que o artesanato Krahô possa ser 

comercializado no Brasil e no exterior. Com os recursos financeiros está sendo construída a 

Casa do Artesanato, na sede da Kapey- União das Aldeias Krahô. 

Contudo, a partir do desenvolvimento dos projetos (pesquisa e financiamentos) no 

território indígena Krahô pode-se afirmar que as perspectivas do desenvolvimento com base 

local são promissoras. Espera-se que em breve estas experiências sejam repassadas para 

outras etnias. 

Construção das imagens do turismo 

 Na atualidade os turistas estão em busca de opções de viagens para as localidades 

que apresentam imagens autênticas, que não sejam artificializadas. A hipótese de que os 

turistas estão cansados de fazer viagens para diversos locais para apreciarem as mesmas 

coisas é um sinal de que as comunidades tradicionais possuem potencialidades para o 

turismo voltado para pequenos grupos de visitantes. 

Dessa forma, os povos indígenas Krahô possuem forte tradição, território e 

patrimônio, favorecendo a construção das imagens autênticas necessárias ao turismo. O 

turismo indígena é uma alternativa para os povos indígenas proporcionar aos turistas o 

conhecimento de sua cultura. 

Os eventos considerados importantes são realizados na KAPEY7. Este local é o 

ponto de encontro dos povos indígenas Krahô, onde são recebidas as visitas de vários 

lugares, nacionais e internacionais. Os índios estão sempre esperando novos visitantes e 

alimentam a esperança de viajar para os lugares dos visitantes que ali passam e deixam as 

suas lembranças. KÁPEY é o nome das aldeias Krahô. O nome KAPEY significa KÁ 

(pátio/centro) e PEY (as pessoas ficam lá dentro em reunião, por isso é bom/bonito) “Pátio 

Bonito”, local de reunião e de tomada de decisões das lideranças políticas de todas aldeias. 

Os povos indígenas Krahô estão divididos em dezessete aldeias, as quais estão 

associadas a KÁPEY – União das Aldeias Krahô, Cachoeira, Pedra Branca, Manoel Alves 

Pequeno, Santa Cruz, Lagoinha, Serra Grande, Morro do Boi, Galheiro, Macaúba, Forno 

Velho, Água Branca, Riozinho, Pedra Furada, Campo Lindo, Rio Vermelho, Aldeia Nova e 

Bacuri. (Ver Tabela 02) 

                                                 
7 Kapey- União das Aldeias Krahô.  Esta entidade foi fundada no ano de 1993 com o objetivo de 
defender os interesses dos povos indígenas Krahô.  
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Na KAPEY foram construídas as Casas das Aldeias (dezessete casas, sendo uma 

para cada aldeia), a Casa da Pousada, o Armazém comunitário, a Escola Catxêkwyj – 

Vivência Agro-Ambiental, a Cozinha, o Pátio, a Casa do Rádio, a Casa do Correio, Campo 

de Futebol, a Biblioteca, a Casa do Artesanato, a Casa da oficina, as Pontes e as Estradas 

que ligam todas as aldeias. Os índios sempre estão preocupados com os acontecimentos 

nas comunidades indígenas, se comunicam pelo rádio amador e realizam um programa de 

rádio, na Rádio Comunitária, na própria Língua Krahô. 

A estrutura política das aldeias constitui-se da seguinte maneira: PAAHI (Cacique), 

HÕMRẼM (Prefeito), MẼ CUMÃ HAPAC KRE CATÊ (Conselheiro). Estes representam as 

lideranças mais fortes das aldeias, sendo autoridades respeitadas pela comunidade. 

Cada aldeia tem o seu CÁ (Pátio), na forma do (Pyt) sol, tendo um caminho que liga 

o centro do Pátio a cada casa da aldeia. O Pátio tem um significado importante para os 

povos indígenas Krahô: representa o alto do mundo, o lugar de resolver conflitos, de firmar 

acordos e manter a união. O Pátio das aldeias varia de tamanho, a medida deste depende 

da quantidade de casas. As aldeias mais populosas têm a necessidade de ter o Pátio maior 

para fazer as reuniões e realizar os rituais, este também é o local de receber os visitantes: 

os MẼHĨ (índios) de outras aldeias e etnias, os CUPẼ (povos não-indígenas) brasileiros e 

estrangeiros. 

O PAAHI (Cacique), o HÕMRẼM (Prefeito) e o MẼ CUMÃ HAPAC KRE CATÊ 

(Conselheiro) recebem os visitantes primeiro no CÁ (Pátio) para apresentar à comunidade 

da aldeia. Essa é a forma de proteger a MẼHCUNA (comunidade) e o PJÊ (território) 

indígena da presença de pessoas desconhecidas. 

 

Tabela 02: Relação das Aldeias Krahô e população 

 

 
Aldeia 

 
População
 

01. Pedra Branca 304 
02. Pedra Furada  80 
03. Manoel Alves Pequeno 179 

04. Cachoeira 286 

05. Rio Vermelho 263 

06. Santa Cruz 283 

07. Forno Velho  90 
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08. Morro do Boi  89 

09. Água Branca  48 

10. Riozinho  50 

11. Lagoinha  50 

12. Campos Lindo  79 

13. Macaúba  23 

14. Serra Grande  76 

15. Bacuri  74 

16. Aldeia Nova  93 

17. Galheiro  80 

Total da População Indígena 2.099 

 Fonte: Pesquisa de Campo, 2004 

Pode-se mencionar a existência de dois grupos distintos na organização social dos 

povos indígenas Krahô: o primeiro, constituído pela família residencial, o marido, a mulher e 

os filhos8 e o segundo, formado pelo sogro, a sogra, as filhas, os genros e os netos e as 

netas9. Devem-se incluir também as metades sazonais, que se dividem de acordo com as 

estações: a estação seca (ao dia, a leste, ao pátio central) e a estação chuvosa (à noite, ao 

oeste, à periferia). As reuniões acontecem no pátio, tem a presença das duas metades 

sazonais, os dois “prefeitos”, mas as decisões são tomadas pela metade que está em 

exercício, a outra metade obedece. Cada metade recebe um nome específico para se 

identificar com o grupo10, as mulheres solteiras pertencem à metade do pai e as casadas à 

metade do marido. 

                                                 
8 Este grupo é mais comum nos povos indígenas Krahô, na língua Krahô é denominado de Família 
Residencial (IH KRÃRĨ IKRE JÕ PAHI MÃ APREQUÊT), o marido, a mulher e os filhos podem construir 
uma família menos numerosa, com menos pessoas em casa. Com o Nascimento do primeiro filho 
forma a família, permitindo a separação da casa e da roça. A roça às vezes continua junto à roça do 
sogro e da sogra. (pesquisa de campo, fevereiro de 2004)      
9  Atualmente está cada vez mais difícil mantê-lo, apenas os mais velhos mantém esse costume 
enquanto os mais jovens estão estudando e procurando permanecer mais no primeiro grupo. O 
primeiro neto é como um filho, os avos cuidam e tratam bem. Mas, pode-se registrar a existência da 
estrutura familiar tendo o sogro e a sogra como os donos da casa, na lígua Krahô é chamado de 
Família Geral (IKRE KÃM MẼHCUNÃ). Além dos  Prefeitos, dos Caciques e dos Conselheiros, o sogro 
representa uma autoridade na aldeia indígena. (pesquisa de campo, fevereiro de 2004) 
10Por exemplo: Txyhcapro Txêpỳm Inxũm Crà Parkãmpen Mumico esses nomes em MẼHĨ pertecem 
apenas a um Índio Kraho, o define como membro da metade sazonal da estação seca  (ao dia, a 
leste) , nas reuniões no Cà (Pátio) permanece na posição Leste. Os povos indígenas Krahô que 
pertecem a estação seca estarão na posição Leste.  Ao nascer a criança recebe os nomes dos 
parentes, na véspera do nascimento os parentes procuram ficar mais próximos da casa para dar os 
nomes, do lado do pai ou da mãe, esses nomes implicam na participação política na comunidade 
indígena. De manhã bem cedo, quando a criança nasce o Cantador ou Conselheiro visita a casa dos 
pais da criança e depois desloca até o CÁ (Pátio) e começa a cantar uma música para as pessoas que 
não visitaram a criança, toda a comunidade da aldeia vai saber do nascimento da criança e pela 
música vai saber que partido vai pertencer (Chuva/Katameye ou Seca/Wakmye). A maioria das 
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A KAPEY- União das aldeias Krahô tem a forma das aldeias. Todas as aldeias são 

responsáveis para fazer manutenção, reformas, limpeza e administrar o patrimônio dos 

povos indígenas Krahô. Quando tem um evento importante todas as aldeias mobilizam 

esforços para cuidar das reformas. Os Caciques, os Prefeitos, os Conselheiros fazem 

reuniões nas aldeias e definem quais são os índios que vão contribuir para fazer as 

reformas. Todos os índios têm orgulho de fazer os trabalhos para deixar a KAPEY mais 

bonita para receber os visitantes indígenas e não-indígenas. Cabe ressaltar que a maioria 

dos visitantes é de povos indígenas e o restante de povos não-indígenas (estudantes 

universitários e funcionários públicos no âmbito do governo federal ligado aos povos 

indígenas). 

Os eventos mais esperados no ano de 2004 foram: a inauguração do Projeto Krahô, 

o qual aconteceu no dia 19 de abril e a VI Feira Krahô de Sementes Tradicionais, que 

ocorreu no período de 23 a 25 de setembro. As dezessete aldeias Krahô marcaram 

presença na KAPEY, além de outras etnias para efetuarem trocas de variedades de 

sementes tradicionais, cada índio trouxe de sua roça sementes tradicionais para trocar por 

outras sementes tradicionais, mantendo variedades de sementes na agricultura tradicional. 

 Os Pátios das aldeias e o Pátio da KAPEY constituem espaços de manifestação da 

cultura Krahô. Os rituais que acontecem durante o ano ocorrem nos Pátios, cada aldeia 

organiza os seus rituais seguindo o calendário de rituais Krahô. Vale ressaltar que cada 

ritual tem uma duração, significados específicos e ordem de importância. É importante 

realizar os rituais para lembrar de antigamente, como no início, tendo como preocupação 

como era no começo. Esta é uma forma de manifestação cultural milenar, marcando uma 

época em que os povos indígenas tinham nenhum e/ou pouco contato com os povos não-

indígenas. Cada aldeia possui o cantador e as cantadoras, em que os homens são os 

puxadores das cantorias e as mulheres acompanham. O instrumento musical mais utilizado 

é o CÔHTOJ (maracá) que produz som denominado de percussão, tendo também alguns 

instrumentos de sopro. Todos os instrumentos musicais são produzidos pelos povos 

indígenas, utilizando material encontrado no território indígena Krahô. De uma certa maneira, 

vários são os preparativos para a realização dos rituais, desde a preparação de alimentos 

para serem consumidos durante os rituais, as pinturas corporais e as escolhas das cantorias. 

                                                                                                                                                         
mulheres da comunidade visita à criança e fica sabendo do nome. As duas metades ficam atentas aos 
nacimentos das crianças para manter um número equilibrado nas duas metadades, mas sempre uma 
metade é maior que a outra. A metade representada pela estação da chuva/ Katameye tem um 
número maior de povos indígenas; porém a diferença entre as duas metades, uma com maior número 
de povos indígenas, a outra com menos não implica na organização política, as duas metades 
continuam representando os partidos. Enfim, existe a preocupação em manter o equilíbrio entre as 
duas metades, ou seja, uma diferença menos acentuada.   (pesquisa de campo, fevereiro 2004).       
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De uma certa maneira, o turismo indígena constitui numa atividade econômica 

importante, pois permitirá gerar renda para os povos indígenas Krahô e contribuir com o 

desenvolvimento de projetos que venham proporcionar o desenvolvimento sustentável. Por 

um lado, deve-se pensar o turismo indígena como uma atividade que não provoque 

impactos sócio-culturais. Por outro, não pode descartar essas possibilidades. Enfim, o 

turismo indígena constitui numa temática que requer estudos mais aprofundados para definir 

suas possíveis viabilidades. 

Durante a pesquisa de campo nos meses de fevereiro, abril, maio, julho e setembro 

de 2004 nas aldeias Krahô foi possível conhecer o Projeto Krahô e também colocar em 

discussão quais seriam as possibilidades de construir uma proposta de trabalho para o 

turismo indígena. As discussões preliminares com os coordenadores do Projeto Krahô 

permitiram levantar alguns elementos e algumas questões. Segundo o coordenador da 

KAPEY- União das Aldeias Krahô foram ministrados cursos pelos técnicos da Secretaria 

Estadual do Indústria, Comércio e Turismo/Tocantins, na Escola Catxêkwyj – Vivência Agro-

ambiental, cuja sede está localizada dentro do território indígena Krahô. Neste curso os 

povos indígenas tiveram algumas noções básicas do turismo indígena, os mesmos 

entenderam que seria uma atividade coordenada pelos próprios povos indígenas. 

No mês de setembro de 2004 foi ministrada uma oficina sobre turismo, a qual é parte 

deste estudo e foi construída com a participação e colaboração dos povos indígenas Krahô. 

As potencialidades turísticas existentes no território indígena Krahô estão sendo levantadas, 

muito embora, existem as preocupações de como controlar o turismo indígena. As ressalvas 

poderão ser colocadas pelos próprios povos indígenas através das associações, das 

lideranças políticas de cada comunidade. 

Todavia, o turismo indígena pode contribuir com a geração de renda, o material de 

registro produzido pelos povos indígenas Krahô pode ser comercializado. Para evitar que 

todos os bens de valor de uso tornem-se de troca o turismo indígena só pode ser pensado 

como mais uma atividade a fazer a composição da estrutura social e econômica Krahô e 

não como uma atividade em detrimento das outras existentes. Ressalta-se que já existe o 

Projeto “Resgate, Valorização e Comercialização do Artesanato Krahô”. A Casa do 

Artesanato está sendo construída e terá os seguintes produtos para serem comercializados: 

CD Músicas Krahô com músicas do repertório de cantos e rituais Krahô; Vídeo “Krahô os 

filhos da terra produzido em 1993, ano da criação da KAPEY, constitui num relato da vida 

dos povos indígenas Krahô; Livro Infantil “Catxêkwyj”, constitui numa narrativa da história da 

Catxêkwyj, a estrela-mulher que ensinou a agricultura aos povos indígenas Krahô, possui 
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ilustrações com desenhos de artistas Krahô; os artesanatos (colares, pulseiras, esteiras, 

entre outros)11; camisetas com estampas que retratam a cultura do povos indígenas Krahô. 

  Os projetos que estão sendo desenvolvidos pela KAPEY – União das Aldeias Krahô 

representam atrativos turísticos, pois valorizam a cultura dos povos indígenas, e estes têm 

orgulho de apresentar aos visitantes as novidades e mesmo o desempenho atingido nas 

últimas décadas. 

Modalidades de Turismo Indígena 

 As novas modalidades de turismo estão voltadas para os lugares considerados 

pouco visitados e que possuem atrativos turísticos ainda não explorados pelo consumo de 

massa. Como se sabe, os territórios indígenas para serem visitados precisam da elaboração 

de planos, da autorização da FUNAI e do consentimento dos povos indígenas. 

Os povos indígenas Krahô estão organizados, tendo uma entidade importante, a 

Kapey – União das Aldeias Krahô, através desta associação muitos projetos que estão 

sendo desenvolvidos, podendo ser acrescentados novos projetos, desde que proporcionem 

melhorias para as comunidades indígenas. A Kapey, através das lideranças políticas 

indígenas pode potencializar a estruturação de uma proposta para a realização do turismo. 

As modalidades de turismo indígena estão dispostas nas potencialidades do território 

indígena e na própria cultura dos povos indígenas Krahô. 

Diante do exposto, o território indígena Krahô possui atrativos que despertam a 

curiosidade dos visitantes, permitindo a construção de imagens autênticas. A realização de 

atividades turísticas deverá ser administrada pelos próprios povos indígenas Krahô, 

somente assim tornará possível assegurar os impactos sócio-culturais. 

Turismo Educativo 

O turismo tornou-se um tema multidisciplinar, sendo tratado por várias áreas do 

conhecimento e pensá-lo no contexto da educação não representa nenhum ineditismo. Mas, 

construir uma abordagem sobre o turismo, povos indígenas e relações interétnicas como 

uma atividade pedagógica que proporcione o ensino-aprendizagem aos visitantes pode 

tornar a discussão interessante. De um lado, existem inúmeros trabalhos de pesquisa 

envolvendo o debate teórico-metodológico entre os termos analógicos: turismo e educação, 

perspectivando apontar a necessidade do aprofundamento de sua análise. De outro, não 

foram pesquisados todos os objetos de estudos que envolvem o tema turismo e educação. 

                                                 
11 Está sendo produzido um catálogo sobre o artesanato Krahô para divulgação no Brasil e no exterior. 
Este projeto é financiado pela Fundação Banco do Brasil.  
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Pelo contrário, ao tratar este tema vinculado ao turismo indígena percebe-se que os povos 

indígenas brasileiros foram pouco estudados, sendo apenas como uma alternativa para os 

novos fluxos de turismo a ser praticado no século XXI. 

A Embratur tem dado importância para a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

9.394/96, ao incorporar o turismo como conteúdo da educação e demais áreas 

profissionais.12 Expandir o processo de conscientização da população brasileira através das 

escolas foi uma das estratégias adotadas pela Embratur no período de 1996/1999, trazendo 

propostas pedagógicas para a educação básica. 

O ser humano do século XXI precisa dispor de uma formação profissional que 

envolva todas as áreas do conhecimento. As modalidades de turismo que vão apresentar 

crescimento nas próximas décadas do presente século estão relacionadas ao turismo e 

educação. 

De uma certa maneira, o turista utilizará o seu tempo de férias na procura de lazer, 

do turismo e da educação. Sendo assim, as comunidades indígenas apresentam as suas 

potencialidades para a recepção desta nova modalidade de turismo. Os povos indígenas 

brasileiros têm a preocupação e ao mesmo tempo estão colocando em prática muitas 

questões que estão sendo debatidas no cenário mundial. Por exemplo, possuem 

pensamentos práticos, sobre: valorização cultural, proteção do território e desenvolvimento 

de atividades econômicas sustentáveis. 

O Pátio é o lugar de construção de relações interétnicas, entre índios-índios e entre 

índios- não índios. O primeiro contato interétnico acontece no pátio. Os índios mais velhos 

são os responsáveis para falar sobre a cultura dos povos indígenas Krahô. A partir da 

vivência13 junto às comunidades indígenas os turistas podem praticar o lazer e turismo, 

                                                 
12  Também do ponto de vista conjuntural , outras razões podem ser agregadas. Entre elas a 
conscientização e a iniciação escolar, incluídas pela Embratur, na Política Nacional do Turismo – 
1996/1999, assim como “qualificação e requalificação” de recursos humanos já envolvidos nessa área, 
e até a iniciativa de criação um Centro de Altos Estudos. Se conjugadas tais proposições com a 
orientação contida na nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação, (Lei 9.394/97) fica ainda mais 
transparente a interconexidade referida, ainda mais neste momento de transição. Já não se fala em 
“currículo mínimo” (para cursos superiores) e se introduz a participação de docentes na elaboração de 
propostas pedagógicas (em especial na educação básica). É mais do que na hora de um trabalho em 
conjunto. (AZEVEDO, 1999, p. 147). 
13 O termo vivência tem o intuito de explicitar a permanência dos turistas por um determinado período 
junto às comunidades indígenas, de modo que ocorra convivência (uma semana, duas semanas, ou 
mais). De modo que os turistas possam participar das atividades cotidianas, objetivando compreender 
a vida social dos povos indígenas. Esta modalidade de turismo exige maior tempo de permanência nas 
aldeias, pois o turista tem a oportunidade de conhecer com mais profundidade às tradições (hábitos e 
costumes), podendo inclusive auxiliar nos trabalhos que estão sendo executados pelas comunidades 
indígenas, entre elas: preparo da terra para plantio, plantio, colheita, reforma das casas (corte das 
palhas de palmeiras para cobertura, bater as palhas de palmeiras, colocar as palhas na cobertura das 
casas). As casas possuem cobertura de palhas de palmeiras (piaçava), tendo curta duração, 
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assimilando os aspectos culturais dos povos indígenas, construindo imagens autênticas das 

paisagens naturais e culturais. 

Ecoturismo 

O ecoturismo14 apresenta-se como viável no território indígena Krahô, pois abrange uma 

área de 320 mil hectares em áreas de cerrados conservados e constitui numa das poucas 

áreas de cerrados conservados no Brasil, por isso pode ser facilmente desenvolvido, onde a 

fauna e a flora apresentam bastante diversificadas. 15  Os pesquisadores da Embrapa 

realizaram expedições de pesquisa no território indígena com o intuito de fazer um 

levantamento das espécies da fauna e da flora, resultando num relatório confeccionado no 

período de março do ano de 2000 a julho de 2001, o qual serviu de base na análise sobre a 

riqueza do patrimônio natural existente. 

Atualmente, os pesquisadores da Embrapa continuam em suas pesquisas, durante o 

trabalho de campo foi possível estabelecer um diálogo e obter com os pesquisadores 

algumas informações importantes sobre a potencialidade ecológica existente. Os povos 

indígenas Krahô recebem atribuições de comunidades tradicionais que convivem em 

harmonia com a natureza, pois a mesma encontra-se conservada, dispondo de recursos 

genéticos e também da beleza natural. 

Os recursos paisagísticos são compostos pela fauna, flora, os rios que nascem no 

interior do território indígena, os quais estão isentos de degradação ambiental e de poluição 

por uso de defensivos químicos. As aldeias e a Kapey – União das Aldeias Krahô estão 

localizadas nas proximidades dos rios, facilitando o acesso ao lazer e turismo. 

                                                                                                                                                         
aproximadamente cinco (05) anos, o que exige reformas constantes. Foram expostos alguns exemplos, 
mas uma série de outros poderiam ter sido citados, pois existem muitas atividades para ser realizadas 
no período de vivência. Logicamente, este momento é importante para os povos indígenas Krahô 
proporcionar aos turistas o conhecimento das suas tradições (hábitos e costumes), sem formalismos 
institucionalizados, o que não provocará impactos sócio-culturais. Isto é, sem a construção de um 
empreendimento específico para o turismo (O turista deve-se adaptar ao local e não o local adaptar-
se ao turista).          
  
14 “Ecoturismo é uma atividade econômica, de baixo impacto ambiental, que se orienta para áreas de 
significativo valor natural e cultural, e que através das atividades recreativas e educativas contribui 
para a conservação da biodiversidade e da sociodiversidade, resultando em benefícios para as 
comunidades receptoras. A International Ecoturism Society define sucitamente ecoturismo como uma 
viagem responsável para áreas naturais que pretende conservar o ambiente e apoiar o bem-estar das 
populações locais.” (RODRIGUES, 2003, p. 31).    
15 Conforme projeto desenvolvido pela Embrapa – Etnobiologia, conservação de recursos genéticos e 
bem-estar alimentar em comunidades tradicionais. Este projeto é desenvolvido conforme acordo de 
cooperação técnica assinado pela Embrapa, pela Kapey - União das Aldeias Krahô e pela FUNAI – 
Fundação Nacional do Índio.  
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Com relação aos roteiros turísticos estes permitem que os visitantes possam praticar 

as caminhadas pelas trilhas ecológicas interativas. Enfim, o ecoturismo a ser praticado no 

território indígena Krahô possui uma definição diferenciada das modalidades de ecoturismo 

existentes em outros locais turísticos, permitindo o contato com os povos indígenas e com a 

natureza conservada em conformidade com a cultura local. 

Turismo Rural Etnográfico 

 Nesta modalidade de turismo, a agricultura tradicional Krahô revela as suas 

potencialidades turísticas, proporcionando possibilidades para os visitantes conhecerem 

como as comunidades indígenas estão mantendo o cultivo do arroz, do feijão, da fava, do 

milho, da cana-de-açúcar, da banana, do caju, do abacaxi, da mandioca, do cará, da 

abóbora e da batata-doce, além de outros cultivos. 

As famílias gerais e as famílias individuais têm a agricultura tradicional como a 

principal atividade econômica, plantam apenas para o consumo. O plantio sem o uso de 

defensivos químicos e a diversificação de espécies de plantas numa mesma área define a 

agricultura como agricultura natural. A Embrapa como destacado anteriormente, está 

desenvolvendo projeto de pesquisa enfocando o melhoramento genético das plantas, 

utilizando a própria terra para atingir os resultados esperados, ou seja, o melhorando 

genético acontece com as variedades de plantas na própria terra, em que o laboratório é a 

terra. Esta constitui uma experiência milenar, a qual continua sendo alvo de muitas 

pesquisas. A questão que se coloca é que o desenvolvimento sustentável já vem sendo 

praticado pelos povos indígenas. As áreas de plantio estão adaptadas às condições do 

ambiente natural, o bioma de cerrados. Atualmente, a experiência que está sendo colocada 

em prática é a agrofloresta, plantio sem o desmatamento e sem o uso do fogo. 

 A Embrapa, a Kapey, a Funai e PDPI estão contribuindo para o desenvolvimento da 

agricultura no território indígena Krahô seguindo as tradições (costumes e hábitos) dos mais 

velhos, o que permitirá contribuir com a segurança alimentar, a geração de renda e o 

desenvolvimento sustentável. 

 Quanto ao roteiro turístico nas aldeias e na Kapey – União das Aldeias Krahô, este 

pode ser praticado no entorno das aldeias e da Kapey. O turismo rural etnográfico dispõe de 

diversos locais para visitação, além de contar com a mitologia dos povos indígenas Krahô, 

como exemplo a Estrela Catxêkwyj que durante as atividades de campo os povos indígenas 

comentam sobre a agricultura e sobre a mitologia. Interpretam a agricultura como uma arte, 

principalmente, se concebida no âmbito da cultura dos povos indígenas Krahô, a qual 

permite a compreensão de como a agricultura tradicional possui significados específicos, 

típicos da cultura Krahô. 
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O turismo rural etnográfico está associado ao lazer e a educação, pois novas formas 

de compreender o funcionamento da agricultura praticada pelas comunidades tradicionais 

(vários séculos) despertam nos visitantes o interesse para o conhecimento da cultura das 

diferentes civilizações. Acrescenta-se também que o calendário de rituais Krahô possui uma 

estrutura associada aos produtos alimentares que são plantados e colhidos durante o ano 

(ritual do milho, ritual da batata, entre outros). Enfim, as manifestações culturais (os rituais) 

perpassam pela agricultura tradicional. 

Turismo de Eventos 

 O evento é intitulado Feira Krahô de Sementes Tradicionais, o qual acontece de dois 

(02) em dois (02) anos, no ano de 2004 foi realizado o VI Evento e conta com a participação 

dos povos indígenas Krahô, povos indígenas de outras etnias e também povos não-

indígenas. Este evento aconteceu nos dias 23, 24 e 25 de setembro de 2004, o qual 

envolveu os povos indígenas Krahô, a Kapey – União das Aldeias Krahô, a FUNAI, 

FUNASA, Ministério do Meio Ambiente – Coordenadoria de Agroextrativismo, Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome – Secretaria de Segurança Alimentar e 

Nutricional, Embrapa, Programa Biodiversidade Brasil/Itália, Governo do Estado do 

Tocantins e Prefeitura Municipal de Itacajá. Através deste evento está sendo possível 

valorizar a agricultura dos povos indígenas Krahô.  

Durante o referido evento os povos indígenas Krahô e os povos indígenas de outras 

etnias tiveram a oportunidade de efetuar troca de sementes tradicionais, retiradas de suas 

roças, permitindo a manutenção de várias espécies de plantas na própria roça. 

Este evento pode ser considerado turístico, tendo participação de povos indígenas 

de várias etnias e de povos não-indígenas. Estes últimos podem ser considerados 

visitantes, sendo representados pelos estudantes universitários 16 , pelos funcionários 

públicos federais no âmbito do governo federal17 e Organizações Não-Governamentais18 

que trabalham diretamente com as comunidades tradicionais. 

Durante o evento os visitantes ficaram alojados na área de camping em barracas, 

cada grupo de visitante prepararam a sua alimentação. Os visitantes podem ser 

considerados turistas, embora participam das Feiras Krahô de Sementes Tradicionais 
                                                 
16 Estes são proveniente da Universidade de São Paulo, Universidade Federal do Rio de Janeiro, 
Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Universidade Federal de Uberlândia, Universidade de Brasília, 
Universidade Federal do Tocantins, Universidade Católica de Goiás e Universidade Federal de Goiás.   

17  Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Ministério do Meio 
Ambiente/Coordenadoria de Agroextrativismo, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a 
fome/Secretaria de Segurança Alimentar e Nutricional, Ministério da Cultura, Ministério da Agricultura/ 
Embrapa e Fundação Nacional de Assistência ao Índio.   
18 Programa Biodiversidade Brasil/Itália.  
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porque estão envolvidos por afinidades, seja de estudos nível de graduação ou pós-

graduação, seja profissionalmente. Os estudantes e profissionais que participaram estão 

desenvolvendo pesquisa e colocando os resultados em prática, fazendo o registro do 

evento, observações e análises para avançar na estruturação de novos projetos de 

pesquisas, aprimorar os resultados práticos, e por último, continuar com a proposta da 

realização da Feira Krahô de Sementes Tradicionais. 

Considerações Finais 

 Com a realização deste trabalho, o qual representa apenas uma etapa da pesquisa 

em andamento foi possível identificar a necessidade de aprofundar os estudos sobre o 

turismo indígena, perspectivando a construção de uma proposta metodológica que 

proporcione elementos (concepções e técnicas) para a organização do turismo. 

 É evidente e necessário ressaltar que os povos indígenas Krahô são portadores do 

rico patrimônio que compõe o território. A relação entre turismo e as imagens autênticas, as 

quais representam as alternativas atuais para os deslocamentos de pessoas com interesses 

voltados para os contatos interétnicos e contatos interculturais. O turista que faz a opção 

para o turismo indígena está à procura de símbolos (imagens e objetos) que pertencem ao 

passado, o que confirma os atuais destinos turísticos. 

 Tendo em vista o exposto, como se sabe, existe uma articulação de políticas 

públicas setoriais no âmbito do governo federal envolvendo a Funai, Embratur e os povos 

indígenas com o intuito de tornar o turismo uma atividade econômica a ser implantada nos 

territórios indígenas. Logicamente, não existe um projeto que define como deve ser o 

turismo indígena, portanto, continua o impasse entre governo federal, envolvendo a FUNAI, 

Embratur, povos indígenas e os povos não-indígenas (brasileiros e estrangeiros). Somente 

através da realização de pesquisas é que permitirá o aprofundamento dos debates teórico-

metodológicos sobre esta temática, destacando os pontos positivos e negativos, assim 

abrindo novos enfoques e perspectivas de estudos. 
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