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INTRODUÇÃO 

  

 Dentre as três etnias indígenas existentes em território goiano: Avá-Canoeiro, 

Tapuio e Karajá, escolhi a última como foco desta pesquisa por apresentar uma peculiar 

situação espacial - a aldeia invadida pela cidade - que permite leituras e interpretações 

geográficas que podem contribuir para a compreensão e o aprofundamento de estudos 

posteriores dessa relação estabelecida entre território, territorialidade, etnicidade, 

globalização, modernização, turismo, cultura e identidade.  

 A pesquisa tem como foco o povo Karajá, da aldeia Buridina, localizada na 

cidade de Aruanã–Go, como mostra a figura 1, a 312 km de Goiânia capital do estado. 

Este município pertence à mesorregião denominada Noroeste Goiano e a microrregião 

conhecida por Rio Vermelho, possuindo uma área total de 3.050,303 km ² (SEPLAN, 

2007).  Situada à margem direita do Rio Araguaia, na confluência com o Rio Vermelho, 

Aruanã é conhecida como “Porteira do Araguaia”, conotando sua forte função turística. 

 Esta cidade foi fundada no século XIX e passou à condição de município na 

década de 50. Pertence a mesorregião denominada Noroeste Goiano e a microrregião 

conhecida por rio vermelho, possuindo área total de 3.050,303 km² (SEPLAN, 2007).  

Aruanã, antes conhecida como Leopoldina, foi estabelecida em 1850 como um presídio 

militar na região do vale do Araguaia, território tradicional da etnia Karajá. 

 

 

 

 

         

    Figura 1 – Localização do município de Aruanã em Goiás 
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        Fonte: commons.Wikimedia.org, 2007 

  

 O povo Karajá, como são conhecidos, se auto-denomina: Iny e pertence ao 

tronco lingüístico Macro-Jê, que se divide em três línguas: Karajá (Go); Javaé e 

Xambioá (Ilha do Bananal – To). 

 Hoje, há 29 aldeias espalhadas ao longo do vale do rio Araguaia nos estados de 

Goiás e Tocantins. A espacialidade das aldeias tem sua lógica explicada pela 

cosmologia desse povo, segundo a qual eles originaram-se das profundezas do rio. Esta 

visão constitui-se em uma das fundamentações que explicam o forte vínculo desse povo 

com o rio Araguaia, estabelecendo uma intensa relação entre identidade e território.  

           Aldeias inteiras foram expulsas desta região em função do crescimento da 

pecuária e da cidade. Algumas poucas famílias resistiram e enfrentaram o contato cada 

vez mais próximo com a sociedade não-indígena que se estabeleceu no lugar.  

 Neste contato, a perda cultural e lingüística foi intensa, sendo necessário o 

desenvolvimento de projetos de resgate da cultura e da língua Karajá pelas 

Universidades Católica e Federal de Goiás com o apoio da Fundação Nacional do Índio 

– FUNAI. 
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 Dessa maneira, em relação ao território, Aruanã mudou os limites da terra e da 

aldeia Buridina, restringindo-a em três áreas demarcadas (FUNAI, 1998), como mostra 

a figura 2, que são: 

• Terra Indígena Karajá de Aruanã I - com 11 hectares, está no centro da cidade, 

onde se localiza a aldeia Buridina, foco deste trabalho. Moram nessa aldeia em 

torno de 186 pessoas; 

• Terra Indígena Karajá de Aruanã II – com 769 hectares, está situada no estado 

do Mato Grosso, no município de Cocalinho, do lado aposto ao da Terra 

Indígena I; 

• Terra Indígena Karajá de Aruanã III – com 586 hectares, localiza-se a 8 km de 

Aruanã. Há algumas famílias de posseiros e Karajá provenientes da ilha do 

Bananal que moram na aldeia denominada Aricá. 

         Neste espaço delimitado, o modus vivendi Karajá extrapola os limites da cerca de 

arame e estabelece relação com a sociedade não-indígena. Há reciprocidade em tal 

relação e o grupo tanto influi como é influenciado pela sociedade não-indígena 

local/global existente. Os resultados dessa convivência ora causam atração, ora rejeição, 

dependendo dos interesses econômicos, políticos, socioespaciais e culturais em jogo.  

A relação espacial é de proximidade, onde invasor e invadido, dependendo do 

ponto de vista, gerou no povo Karajá de Aruanã – que são minoritários – um processo 

de integração à sociedade não-indígena.  

Neste contato, o grupo foi estabelecendo formas de sobreviver sustentavelmente 

no tempo e no espaço em uma sociedade cuja lógica é totalmente diferente da sua.  

Assim, a aldeia Buridina, dos índios Karajá de Aruanã, por sua espacialidade 

permite-nos diferentes abordagens na interpretação dos fenômenos que ocorrem nesta 

dinâmica, da aldeia territorializada na cidade e da cidade territorializada na aldeia.   

As relações paradoxais, oriundas dessa proximidade entre duas distintas 

sociedades, fizeram emergir questões que podem ser analisadas pela ciência geográfica: 

a mercantilização da cultura material Karajá; a disputa pelo território apropriado pelos 

moradores da cidade e para práticas do turismo; insuficiência de território para práticas 

tradicionais de alimentação e manifestação cultural; readaptação sociocultural e de 

sustentabilidade econômica; resgate cultural; vandalismo, alcoolismo, prostituição, 

depredação do meio-ambiente; inclusão social e exclusão cultural, dentre outras. 
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Neste sentido, analisar essas múltiplas relações passa pela compreensão dos 

rearranjos socioespaciais e culturais no qual o território goiano foi submetido 

principalmente a partir da década de 70, acentuando-se na década de 90 quando o estado 

de Goiás passa a se inserir na divisão internacional dos lugares turísticos promovendo o 

turismo alternativo: cultural, ecológico, etc. Neste momento é acentuando o estímulo ao 

ecoturismo com a criação do Projeto de Execução Descentralizado (PED) de 1994 a 

1998.  

 

Turismo, Rio Araguaia e povo Karajá 

 

No Brasil no início dos anos 90, a reestruturação da EMBRATUR (Empresa 

Brasileira de Turismo) levou a mudança de postura em relação ao uso e função dos 

lugares. O turismo passa a ser uma forma de preservar, valorizar e promover os 

patrimônios naturais e culturais (almeida, 2002), trazendo um novo valor para a 

paisagem. Almeida, afirma que “a paisagem com essa política, adquire novo valor, desta 

feita conferido pelo olhar do turista. Em razão do uso turístico, esses lugares 

turistificados, transformados em mercadorias, inserem-se na atual divisão internacional 

dos locais turísticos.” (2002, p. 197). 

Nesta nova dinâmica socioespacial, alguns espaços goianos são caracterizados 

como atrativos turísticos, dentre eles, o vale do rio Araguaia, com ênfase nas cidades de 

São Miguel do Araguaia e Aruanã. 

Assim, a cidade de Aruanã com forte função turística se insere no processo de 

modernização do território goiano que apresentou, nos últimos 30 anos, várias frentes de 

incremento de sua economia como a atividade agroindustrial, farmacêutica e turística.  

Em relação ao incremento turístico, para Almeida (2002, p. 219) “o que passa a 

animar os gestores municipais é o reconhecimento da existência em seus municípios de 

'mercadoria exportável ou de consumo pelos turistas', para efeito de inserção da 

localidade no circuito turístico nacional, como pólo de ecoturismo”. 

Neste contexto de incentivo ao turismo, os mais de 2.000 km de praias do rio 

Araguaia, configuram-se em localidade com “status de forte atrativo turístico”. 

(Almeida 2002, p. 199). Situação reafirmada, pelo lançamento do SEBRAE em 2001 do 

programa “Caminhos para o Desenvolvimento Sustentável de Goiás”, que apresenta um 
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roteiro de atividade turística no eixo Goiânia-Aruanã como uma opção de lazer 

denominada “Caminhos do Sol”, objetivando consolidar a já existente caminhada 

ecológica. Neste contexto, Aruanã recebe prioridade de marketing entre os lugares de 

turismo ecológico. 

Desta feita, os dados da SEPLAN (1999) apontam está nova dinâmica, pois em 

1997, 150 mil turistas visitaram Aruanã. Esse fluxo migratório representa um número 

relevante para análise dessa pesquisa, principalmente, quando são analisados os dados 

demográficos da cidade, cujos números apresentam: uma reduzida população urbana e 

rural; baixa densidade demográfica - 1,72 hab/km² e pequena taxa de crescimento da 

população, como mostra a tabela 1. 

 

Tabela 1 – crescimento da população de Aruanã de1980 a 2007 

População 

Ano Referência População Urbana Rural 

1980  7.293 hab  1.766 hab  5.527 hab  

1991  4.909 hab  3.580 hab  1.329 hab  

1996  5.336 hab  4.302 hab  1.034 hab  

2000  5.095 hab  3.880 hab  1.215 hab  

2001  5.022 hab  -  -  

2002  5.134 hab  -  -  

2003  5.152 hab  -  -  

2004  5.190 hab  -  -  

2005  5.212 hab  -  -  

2006  5.232 hab  -  -  

2007  6.405 hab  -  -  

Fonte: Seplan NOTA: 1980, 1991 e 2000 - Censo Demográfico. 
1996 - Contagem. 2001 a 2006 - Estimativa 01/07.  
2007 - Contagem preliminar. 

Em 2001, o programa “Caminhos para o Desenvolvimento Sustentável de goiás” 

e lançado pelo SEBRAE e Aruanã recebe prioridade de marketing entre os lugares de 

turismo ecológico. 
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O incentivo ao turismo em Goiás fez então acentuar o fluxo de turistas à procura 

de lazer nas praias do rio Araguaia, o que provocou uma intensificação nas relações 

entre indígenas e não-indígenas. 

Os lugares passam a serem marcados por funções (Santos, 1997, 2005) novas e o 

turismo em Goiás estabelece uma nova estrutura socioespacial que sacralizou (Almeida, 

2002) alguns lugares como turísticos, dentre eles, Aruanã, onde vivem os Karajá. 

Nesse sentido, metaforicamente podemos dizer que entre a lógica mercadológica 

do consumo do lugar, há um povo entre o Rio e a cidade. Esse povo caracterizado pela 

etnicidade aguça – ou não - naqueles que consomem o lugar a busca pelo Outro (Ratts, 

2003), pelo diferente, pelo exótico.  

Essa relação entre aquele que busca e o que é buscado causa expectativa em 

ambos (Grunewald, 2001) e o povo Karajá nessa relação paradoxal entre o que são, o 

que pensam e a maneira que vivem atualmente, traçou um caminho de sustentabilidade 

permitindo ser, a exemplo da paisagem e do Rio: consumidos. A despeito disso, 

Chaveiro (2007, p. 10) afirma que “a força do símbolo mercantil adentra as 

representações indígenas”. 

A comercialização de artefatos cerâmicos constitui-se um bom exemplo da 

mercantilização da cultura material dessa etnia. Este povo é o único do Brasil a produzir 

boneca em cerâmica. Elas são oferecidas às crianças e possuem muitas representações 

simbólicas que ao serem apreendidas, perpetuam a cultura Karajá nas gerações mais 

novas. No entanto, em função do território reduzido, o grupo foi forçado a encontrar 

novas formas de estabelecer sua sustentabilidade econômica e a boneca passa a ter mais 

um significado: o de troca.  

 Assim, a venda dos artefatos de cerâmica e madeira, a venda de sua imagem em 

fotos, o aluguel de suas terras para estacionamento de carros, a venda de peixes e o 

aluguel de espaços em praias são algumas características dessas intensas relações 

permeadas pela lógica do capitalismo na atual fase da globalização.  

Neste contexto, na alta temporada, dos meses de junho a setembro, nas praias do 

Araguaia, diferentes interesses e tempos convivem, convergem e se confrontam.  

Portanto, algumas questões emergem e balizam esta pesquisa: o povo Karajá da 

aldeia Buridina, constitui-se em um espaço de exclusão à medida que interesses 

conflitantes se articulam e medem forças  pelo uso e apropriação do território em 
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Aruanã? Nesse rearranjo socioespacial do território goiano impulsionado pelo turismo, a 

aldeia Buridina constitui-se como entrave ao crescimento da cidade ou como 

possibilidade de atrativo nesse mercado turístico?  

 Estas discussões são relevantes tanto para o povo Karajá como para a sociedade 

goianiense e nacional à medida que, analisar as relações socioespaciais e culturais que 

se estabelecem no município de Aruanã-Go possibilita compreender algumas dinâmicas 

que marcam o território goiano e sua inserção nas escalas regional, nacional e global. E 

ainda, faz-se relevante para que o grupo étnico em questão conheça a partir da 

sistematização da pesquisa, uma outra maneira de explicar suas múltiplas relações com 

a sociedade não-indígena.  

 

REFERENCIAL TEÓRICO-CONCEITUAL 

 

Para compreender as múltiplas e paradoxais relações que se estabelecem entre o 

povo Karajá da aldeia Buridina e Ariká e Aruanã faz-se necessário compreender a 

inserção de Goiás na dinâmica do capitalismo global.  

A modernização que se instalou no território goiano, principalmente a partir da 

década de 70, trouxe consigo algumas vertentes, dentre elas, o turismo. Como o foco do 

trabalho é o povo Karajá de Aruanã e esta se encontra inserida em um lugar 

caracterizado por forte atração turística, faz-se necessário compreender a dinâmica 

socioespacial de Goiás pela via do turismo através de autores como Almeida (2003a, 

2003b, 2005), Rodrigues (1997), e Cruz (2003).  

Os dados da Tabela 1, sobre a dinâmica da população de Aruanã, mostram que a 

relação entre os indígenas e os não-indígenas, sobretudo os turistas, se dá em uma 

acentuada proporção por causa do enorme fluxo migratório nas altas temporadas. Sendo 

importante então, analisar essas relações que se estabelecem entre turismo e etnicidade, 

Grunewald (2001).  

   Para compreender estas relações entre identidade, etnicidade e território que são 

fundamentais para a compreensão dessa pesquisa serão abordadas a partir de estudos de 

Ratts (2003), Haesbaert (2006a, 2006b), dentre outros. As obras de Corrêa (1999), Hall 

(2006), constituem referencial importante para discutir a questão da identidade cultural, 

cujo entendimento é fundamental para atingir os objetivos da pesquisa. 
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  As categorias lugar, paisagem e território contribuem para interpretar o espaço 

globalizado e turístico de Aruanã e as relações étnicas que são, neste contexto, 

estabelecidas. Essas categorias serão discutidas a partir de autores como Santos (1997, 

2005), Carlos (1996) e Raffestin (1993). 

Para Santos (1996) a globalização se concretiza nos lugares, o local e o global se 

estabelecem numa relação dialética. Carlos (1996) corrobora para a importância da 

geografia na análise do espaço pela via do território ao afirmar que o processo de 

globalização permite que todos os lugares estabeleçam relações globais, ou seja, tudo o 

que existe entra em contato com o mundo e os lugares são modificados através dos 

processos de (re)significação do território. 

Há que se ressaltar ainda que o tema da pesquisa exige a interface com outras 

ciências, sendo destaque as contribuições da antropologia, ciência que já avançou 

substancialmente nas discussões étnicas. Autores como Ribeiro (1999) e Grupioni 

(1994) poderão contribuir para a compreensão da organização dos povos indígenas no 

Brasil. 

 

PROPOSTA METODOLÓGICA 

 

A pesquisa tem como enfoque metodológico à análise das representações sociais 

dos sujeitos, no caso deste estudo, o povo Karajá da aldeia Buridina em Aruanã – Go.  

Essa escolha foi feita com base na adequação do método ao objeto pesquisado à 

medida que a vida social é abordada, considerando múltiplas relações que existem dos 

sujeitos entre si e destes com o espaço. 

O processo de apreensão coletiva e individual do mundo, denominado 

representação social, é responsável, segundo Olanda (2006 p.44) pela “construção e re-

construção da realidade visando interpretar e significar esse mundo para si mesmo, 

onde o indivíduo atribui-lhe sentido, resultando em imagens e em significante, a 

representação”. Essas representações revelam contextos socioespaciais e históricos de 

indivíduos e de grupos, reitera a autora. 

Assim, para compreender as múltiplas formas de apreensão do espaço de 

vivência e das relações materiais e imateriais estabelecidas, a representação social 

constitui-se em uma metodologia básica para alcançar os objetivos propostos nesta 
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pesquisa, ou seja, é fundamental para compreender a inserção da aldeia Buridina na 

dinâmica socioespacial que o território goiano está submetido e a partir disso, 

compreender as múltiplas relações que se estabelecem nas escalas local, regional, 

nacional e global. 

Assim, Jovchelovitch (2000) citado por Olanda (p. 45) considera que: 

 

“A análise das representações sociais deve concentrar–se sobre 

aqueles processos de comunicação e vida social, que não apenas 

as produzem, mas que também lhe conferem uma estrutura 

peculiar. Estes processos são todos de mediação social. A vida 

social não é imediata; ela é mediada”.(Jovchelovitch, 2000, 

P.80). 

 

Olanda (p. 45) afirma que na “investigação das representações sociais, parte-se 

para a interpretação mediante a idéia manifesta no próprio texto vislumbrando as 

imagens comunicadas, não esquecendo de seu processo contextual e comunicacional”.  

E ainda, sintetiza afirmando que efetivar a pesquisa, a partir dessa abordagem das 

representações sociais, faz-se necessário estabelecer o encontro, o diálogo, a 

interpretação. 

Ratts (2003) contribui com esse pensamento da relação dialógica entre 

pesquisador e objeto ao afirmar que a habilidade de interpretar os lugares passa pela 

sensibilidade do pesquisador. 

Em função da natureza do tema, esta pesquisa possui cunho qualitativo, mas vale 

ressaltar que as análises poderão ser em algumas etapas da pesquisa, feitas com base em 

levantamento, interpretação e análise de dados quantitativos, com vista à apreensão 

mais ampla do objeto de estudo. 
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