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Resumo  

A investigação realizada no Jalapão teve como objetivo avaliar o processo de 

alteração espacial ocorrido naquele território, após a intervenção do poder 

público na gestão do capim dourado na comunidade de Mumbuca. Como 

resultado da análise pudemos perceber que as políticas públicas introduzidas 

na comunidade geraram um grande impactado em Mumbuca. A expansão da 

produção e comercialização do capim dourado para outros estados do Brasil e 

para o exterior foi outra ocorrência importante, mas em contrapartida a 

população perdeu grande parte das tradições culturais e religiosas inerentes a 

uma comunidade descendentes de negros escravos, inclusive no que diz 

respeito à religião uma vez que muitos habitantes de Mumbuca tornaram-se 

evangélicos, também não foram apresentadas melhorias nos serviços básicos 

de infraestrutura como água encanada, comunicação e assistência à saúde da 

população. A imagem atribuída ao Jalapão é de um deserto, uma identidade 

forjada pela ação governamental que define toda a proposta articuladora do 

governo do Tocantins. 

 

Para entender a questão do território 

O Jalapão é uma vasta área do cerrado brasileiro no extremo leste do 

Estado do Tocantins, que situa na região Norte, uma área definida como 

Amazônia Legal. É uma área de fronteira com o noroeste da Bahia, o sul do 

Maranhão e o Piauí. A abundância de rios, cachoeiras e águas subterrâneas 

contrasta com a paisagem de vegetação de arbustos retorcidos e agressivos. 

Quem olha vê uma vastidão de terra contornada por morros e chapadas 

e quem se embrenha em seus territórios se sobressalta com dunas e oásis, 

como se estivéssemos num grande deserto.  
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A proteção desses espaços, que abriga várias das fitofisionomias 

características do cerrado brasileiro é creditada ao Parque Estadual do 

Jalapão3, um dos poucos locais ainda bem protegidos em toda ecorregião do 

Cerrado, assegurando a sobrevivência de fauna e flora que estão em 

permanente pressão em outras áreas de cerrado brasileiro. 

 O Parque é uma área em grande tensão ecológica, pois protege 

importantes ecossistemas como a Floresta Amazônica, a Caatinga e o próprio 

Cerrado. Esta UC se constitui numa área promissora para várias pesquisas 

científicas, que para melhorar a caracterização do acervo e atributos naturais 

ali existentes. 

A posição geográfica do Parque agrega valor ao seu já elevado valor 

natural, pois se situa estrategicamente entre as várias UC estabelecidas 

naquela área. O PEJ, com cerca de 159 mil hectares, encontra-se situado na 

macro-região do Jalapão, estando envolvido pela APA Palapão (com 467 mil 

hectares) e tendo estreita relação de distância com a Serra Geral do Tocantins 

ao sul (com 716 mil hectares) e as nascentes do Rio Parnaíba à noroeste (com 

quase 730 mil hectares). 

 Além de todos esses atributos descritos sobre o PEJ, existem outros 

que o fazem estar incluído na categoria de Parque Estadual que são as suas 

peculiares belezas, que compõe, realmente, um cenário deslumbrante, definido 

como um atrativo turístico de cunho ecológico, bastante competitivo.  

A riqueza de opções associadas à drenagem natural da região como os 

rios e lagos, as várias, corredeiras e ressurgências hídricas (conhecidos como 

fervedouros) além dos tabuleiros de arenito e as dunas, a própria população 

nativa, o isolamento de todo esse ecossistema, faz dele um lugar distinto, em 

meio ao grande Cerrado. 

 Grandiosa e deserta o Jalapão é ocupado pela cultura do capim 

dourado, uma espécie de sempre viva que oferece emprego e renda à 

população de Mumbuca, área povoada por descendentes de quilombo que se 

tornou o símbolo de identidade regional e territorial do Tocantins, é este cenário 

que o representa para o restante do Brasil e do mundo. 

                                                 
3
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 Entender o processo de desterritorialização ocorrido na comunidade de 

Mumbuca, tomando como referência as transformações ocasionadas a partir 

das políticas estaduais que promoveram a produção e comercialização do 

capim dourado é o que gerou este artigo. É determinante antes de nos 

aprofundarmos nessa discussão entender que quando nos referimos a 

desterritorialização temos que apresentar um problema concreto: Aqui é o 

território do Jalapão e a comunidade de Mumbuca. Esse problema pode ser 

traduzido pela questão central que é: Como ocorreu a desterritorialização no 

Jalapão? Quais os atores que fizeram ou fazem parte desse processo? 

Propomos uma discussão centrada na terra, sobre o território seus 

habitantes e a desterritorialização, são termos complexos e trazem na 

essências de suas definições outros conceitos não menos difíceis de serem 

relacionados, como o que envolve o poder e o que está a ele adjacente, as 

subjetividades de tempo e espaço além da percepção ideológica e 

metodológica inerente a cada autor que trabalha com essas categorias de 

análise. 

Discutir sobre o território e a desterritorialização de um povo do interior 

do Tocantins abrigado no Jalapão é sempre uma tarefa árdua e complexa. O 

contexto histórico, a procedência do habitante local, as condições de vida que 

promoveram a manutenção dessa população nesse espaço são elementos que 

foram obtidos em uma vasta pesquisa bibliográfica e nos sites oficiais e 

documentos institucionais, além das entrevistas realizadas com as pessoas 

que moram na comunidade de Mumbuca. 

Este artigo é um fragmento de um trabalho de pesquisa maior ainda em 

andamento, mas que já disponibiliza alguns resultados, que nos permitem 

serem apresentados dadaa relevância temática e pelo valor que atribuímos a 

própria população pesquisada. 

 

Antes do território tem o espaço 

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

homogêneo, uniforme e neutro o geográfico é feito de espaços diferenciados. 

“O relevo, o céu, a flora, a mão do homem dá a cada lugar uma singularidade 

em seu aspecto. O espaço geográfico é único; ele tem nome próprio”. O autor 
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toma como via de acesso ao espaço a fenomenologia, a questão que para ele 

se relaciona com a realidade. 

Santos et. al. (2002, p. 18) busca relacionar as formas, as funções e as 

estruturas do espaço que se torna uno para atender as várias necessidades 

produtivas de um território em época de globalização. A questão do espaço 

para Santos (2002) está atrelada à percepção crítica e as conotações 

ideológicas do autor que dão amplitude a ambiguidade desses termos e do 

sentido dessas palavras emitindo o conceito de território que para o autor: 

“[...] o território passa a ser visto como unidade e diversidade, 
uma questão central da história humana, se constituindo no pano 
de fundo de vários estudos geográficos e de outras abordagens 
onde as questões da humanidade são entendidas levando-se em 
conta as transformações do homem nos espaços onde habita, 
tanto em épocas remotas como na contemporaneidade”. 

   
A ordem espacial é a marca e a reflexão que a Geografia oferece ao 

estudar certos fenômenos, configurando uma espécie de arranjo físico das 

coisas e dos indivíduos que são orientados seguindo um plano de dispersão 

sobre o espaço (GOMES, 2009). Há muito tempo que a Geografia estuda os 

lugares individualmente, buscando compreender o caráter único de cada fração 

do planeta. Por isso é tão importante entender a concepção que os autores 

atribuem ao espaço, ao lócus à região. 

É importante frisar, de antemão que todos esses conceitos nos valerão 

para explicarmos uma organização social, com foco nas práticas laborativas 

que esses indivíduos exercem, e que no devir de suas vidas estabelecem com 

as estruturas de poder; contudo, são circunstâncias particulares conjuradas 

pelas paisagens, pelas interferências ideológicas, pelas exigências de raça e 

formação humana ali encontrada inerente ao ambiente social, ou seja, em 

constante movimento. 

 Almeida (2004, p. 104) constata que o termo território tornou-se comum 

e banalizado, uma comodidade da linguagem para definir qualquer esfera de 

espaço territorial. Se para a autora o vocábulo não é um termo próprio da 

Geografia, tornou-se uma palavra chave nos estudos geográficos. “Três ideias 

são apontadas pelos geógrafos em seus estudos espaciais: o de área 

dominada pelo controle territorial, o de limites face às fronteiras e àquela da 

dominação vinculada ao poder do governante”.  
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Na esfera da área dominada pelo controle territorial, no caso do Brasil, o 

que predominou inicialmente foram territorialidades de poder absoluto sem uma 

distinção do que seria esfera pública ou privada. Nessa assertiva Heidrich 

(2008, p. 242) ressalta o atraso com que as instituições mais modernas 

apareceram, transformando o caráter de dominação social. As instituições mais 

modernas cooperaram em certa medida para a destituição das oligarquias e 

deram respaldo para a construção de um argumento mais regionalista. 

Na ideia limite entre fronteiras, tomamos a relação do Brasil entre os 

países da América Latina e constatamos que a construção dos Estados 

nacionais não esteve atrelada a um projeto de pacto entre Estado e região, não 

empreendeu a autonomia dos indivíduos e nem a aceitação entre governantes 

e governados, a participação do povo no processo de construção foi 

inexistente, como atesta Heidrich. 

No Brasil, mesmo após a independência a escravidão manteve-se, com 

a dominação sendo exercida pelo poder das oligarquias rurais. A história nos 

mostrou que na construção do Brasil, nas primeiras décadas do século XX 

existia uma classe nacional constituída em grande parte, pelos descendentes 

de antigos proprietários de escravos. As regiões formadas neste período eram 

territorialidades de domínios oligárquicos, sujeitas à administração da Coroa, 

que tinha como objetivo a exploração territorial para a produção de ganhos 

para o sistema colonial e a concessão de terras. 

Além das ideias de pensar o território sob as perspectivas da área 

dominada pelo controle territorial, o de limites face às fronteiras e àquela da 

dominação vinculada ao poder do governante, há de se admitir o caráter 

imagético do território, a concepção do cenário físico que nos oferta referências 

e metáforas para dar sentido a determinadas experiências sociais: 

“Não se trata apenas de postular a dimensão cultural e 
simbólica envolvida na apreensão da paisagem ou do 
espaço [...] mas de sustentar que esse simbolismo 
pode mesmo servir não só para representação de um 
lugar, mas a uma discussão teórica na qual o espaço 
se associe a certas qualidades ou propriedades de 
fenômenos de outra ordem. Como então essa 
conjunção entre imagem simbólica e pensamento 

social pode ser vislumbrada na prática e a que serve?” 
(MAIA, 2008, p. 57). 
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Maia (2008, p. 12) usa a categoria terra para enfatizar a dimensão 

inventiva e pragmática da formação brasileira. Uma maneira de pensar calcada 

na teoria sociológica para se conceber o território. A abordagem da 

territorialidade e da consequente desterritorialidade está distante de uma 

concepção de território como fonte de recurso ou como simples apropriação da 

natureza, no dizer de Haesbaert (2000). Entretanto, o próprio autor acrescenta 

que estas características não estão completamente superadas e dependendo 

do grupo social e das suas bases tecnológicas essas podem manter profunda 

ligação com a terra.  

Haesbaert (2009, p. 105) antes de propor um entendimento para o 

conceito de desterritorialização diz que primeiro é preciso esclarecer a que 

noção de território estamos nos referindo. Para o autor o conceito é um 

instrumento, uma “medi-ação”, um sentido concomitante de meio e ação, ao 

qual recorremos para compreendermos o fenômeno, mas “de forma alguma, se 

restringe a este caráter “mediador” ou de “meio””. Para Haesbaert é na relação 

com o que é externo, com a alteridade que se configura da melhor forma a 

definição territorial de uma região.  

Enquanto Santos busca centrar o entendimento de território a partir da 

ação do homem através da técnica, que une esses indivíduos num 

determinado espaço, para Haesbaert é no sistema de produção com o que é 

externo, com aquilo que promove a alteridade que a territorialidade regional 

pode ser melhor definida. 

Neste sentido a própria construção do território adquire feições 

diferentes, como preconizou Haesbaert (2009, p. 105): 

[...] É preciso, de saída, ainda que de forma bastante geral, 
esclarecer em que medida espaço e território, embora muito 
frequentemente utilizados como sinônimos, principalmente 
quando da referência à dimensão geográfica dos fenômenos 
sociais por outras disciplinas que não a Geografia, devem ser 
tratados como concepções distintas. Provavelmente a distinção 
mais conhecida (e citada) seja a de Raffestin (1993), para quem 
o espaço está mais próximo de uma “noção” e o território de um 
“conceito” – “que permite uma formalização e/ou uma 

quantificação mais precisa”. 
 

A visão de Raffestin (1993, p. 143) é de que não há equivalência entre 

espaço e território, são coisas distintas e o primeiro: espaço antecede o 

segundo, território: “o território resulta de “uma ação conduzida por um ator 
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sintagmático (que realiza um programa) em qualquer nível” (e não somente o 

estatal)”. Para o autor é no espaço que ocorre a territorialização e nesse 

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

concreta ou simbólica. 

A relação de poder está imbricada no entendimento do território. As 

múltiplas relações econômicas, políticas, a própria cultura compõem uma 

tríplice configuração espacial que como proposta por Lefebvre (2006) diz 

respeito às práticas espaciais, representações do espaço e espaço de 

representação, ou seja, conceitos que se referem ao percebido, ao concebido e 

ao vivido. 

  Mas é em Raffestin (1993, p. 7-8) que encontramos com melhor 

propriedade o conceito de território para a problemática levantada neste artigo. 

O autor reconhece a importância dos atores sociais na reprodução do território, 

partindo do espaço. Para o autor: “Há, portanto, um processo do território, 

quando se manifestam todas as espécies de relações de poder”.  

A diferenciação entre espaço e território é nítida em Raffestin, além do 

que a proposta de creditar à população o poder de dar concretude às relações 

define, por vez o que o autor entende por território e como o diferencia de 

espaço: “O território não é menos indispensáve [...] mas sem a população, ele 

se resume apenas a uma potencialidade, um dado estático a organizar e a 

integrar uma estratégia”. (RAFFESTIN, 1993, p. 58). 

 Como preconizou Haesbaert o conceito é este “meio-ação” diverso do 

“real-empírico”, mas é uma apreensão, uma forma de reconhecer as estruturas 

que vamos narrar e que se configuram num sentido lógico e coerente se 

levando em conta o tempo histórico. O território, o espaço, o tempo, o lugar, a 

terra são categorias de análise que desde tempos remotos são observadas e 

relativizadas de acordo com a necessidade e os aspectos estruturais 

adjacentes ao fenômeno que o pesquisador se propõe a observar. 

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

visão integralizadora; nessa integração o poder torna-se algo inerente ao 

território e não é representado apenas pela figura do Estado. O poder emana, 

neste sentido das gestões de grandes empresas, multinacionais de serviços e 

sistema financeiro.  
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Para se entender a importância do território centrada nas relações de 

poder, é preciso antes de tudo entender de qual poder estamos nos referindo. 

Da mesma forma que o território, o sentido de poder é amplo e definido por 

vários autores de maneira peculiar. 

Vamos entender como a capacidade de uma classe social realizar os 

seus interesses e objetivos específicos a partir da submissão de determinado 

grupo. Foucault (1984) define o poder em sincronia com o movimento dos 

indivíduos, ou como relações de poderes entre os indivíduos, neste 

entendimento o poder não é possuído nem transferido, mas exercido. 

Maquiavel diz que é através do governante (príncipe) que se efetiva o poder, 

pela conquista e pela manutenção desse poder, para tanto o governante 

precisa criar algumas estratégias. 

Contudo não é apenas o caráter de poder que necessita ser evidenciado 

para dar entendimento às questões que visamos discutir, mas o papel da 

ideologia que é subjacente a este conceito. Althusser (2001) quando menciona 

a questão da ideologia faz referência a uma estrutura e um funcionamento que 

existe de forma imutável em toda a história. 

A Ideologia é, em verdade, uma estrutura básica, uma engrenagem que 

determina as diversas manifestações do poder: seus mecanismos sujeitam os 

indivíduos fazendo-os reconhecerem-se enquanto sujeitos sociais de uma 

concretude falsa e, naturalmente, sujeitados por ideais abstratos, mas tidos 

como ‘reais’ e absolutos.  

Sobre essas constatações acima como pensar o sentido da 

territorialidade para a população de Mumbuca? É preciso antes entender essa 

comunidade, perceber que ali existe um projeto de relevo comunitário, pelo 

qual indivíduos de raça negra, classes sociais menos afortunadas, segmentos 

da nação apartados do poder econômico e político, ali se reorganizaram.  

Essa população que agora se articula nesse processo de 

territorialização, é proveniente de outros espaços territoriais, migrantes que 

chegaram motivados pela necessidade de sobrevivência, que foi encontrada 

pela exploração dos recursos naturais que eram vitais para a sobrevida 

comunal. 

 Castells (1996, p. 24) se refere a um projeto político para estabelecer a 

relação de identidade que esses indivíduos, de maneira coesa e aglutinada, se 
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propõem a exercer, para adquirir esse senso de pertencimento identitário, tanto 

do indivíduo como do grupo a que pertence. Mesmo o migrante na tentativa de 

estabelecer trincheiras de resistência e sobrevivência com base em princípios 

legitimadores.  

Guattari e Rolnik (1986, p. 323) dizem que o território pode se 

desterritorializar, isto é, abrir-se, engajar-se em linhas de fuga e até sair do seu 

curso e se destruir. Os autores dizem que este movimento acompanha desde 

sempre a espécie humana, uma vez que seus territórios originais se desfazem 

através de vários mecanismos entre os quais apontamos “a divisão social do 

trabalho, com a ação dos deuses universais que ultrapassam os quadros da 

tribo e da etnia, com os sistemas maquínicos que a levam a atravessar cada 

vez mais rapidamente, as estratificações materiais e mentais”. 

É possível ainda haver a reterritorialização, que é o movimento de 

construção do território, essas duas condições pelas quais perpassa a vida 

humana são processos indissociáveis, isso quer dizer que se há um movimento 

de desterritorialização é através dele que ocorre outro de reterritorialização.  

Falamos anteriormente que a desterritorialização é um problema 

concreto. Nesta concepção Gattari propõe a divisão da desterritorialização em 

absoluta e relativa. Isso não significa que há predomínio de força entre uma ou 

outra, como dito, elas se perpassam, mas são distintas. 

Enquanto a desterritorialização absoluta trata do campo das ideias, do 

pensamento, não se pode esquecer que para o pensamento existir é 

necessário o solo, o meio que seriam em linhas gerais a própria terra. Na 

desterritorialização relativa a presença física da terra, das relações primitivas 

são impactadas pelas relações de poder, onde a dinâmica do capitalismo 

operam amplamente. 

 

O território pesquisado: A desterritorialização em Mumbuca 

 

Uma das perspectivas para a desterritorialização é o processo de 

migração. A necessidade de sobrevivência ou de buscar melhores condições 

de vida em lugares outros daquele onde nascemos e sedimentamos as nossas 

identidades culturais é tão comum na história do homem, que a bem da 



11 

 

verdade foi de nômade que ele se tornou sedentário e construiu suas relações 

de poder e deu limites aos seus territórios. 

Em Mumbuca não há indícios de migração, mesmo entre os mais 

jovens, contudo o processo de desterritorialização se precipitou no passado, 

posto que o povoado tem origem nas migrações de nordestinos que em busca 

de água e melhores pastos para o rebanho acabaram por se estabelecer 

nessas terras. 

A identidade cultural do povoado de Mumbuca está diretamente 

relacionada ao manejo dos recursos naturais do cerrado entre os quais a 

manipulação de plantas medicinais de espécies nativas, da utilização da palha 

do buriti e do capim dourado na produção de artesanato, único no país com 

técnicas tradicionais influenciadas pelos índios, inicialmente, e depois 

assimilada pelos negros da região. 

A maior parte das informações sobre Mumbuca advém dos órgãos 

institucionais e são dados mais técnicos, o que dificulta a descrição de 

Mumbuca e do Jalapão de uma maneira mais integrada, contemplando os 

aspectos sociológicos, as trajetórias humanas e históricas. 

Na pesquisa realizada por Behn (2008, p.55) e publicada na revista 

“Vivências e Sentidos. O patrimônio cultural do Tocantins”, Mumbuca é 

caracterizada como uma comunidade de negros, “provavelmente descendentes 

de ex-escravos, remanescentes de quilombos fugidos da seca das cidades de 

Formoso e de Santa Rita, na Bahia, na primeira década do século passado”. 

O autor relata que a ocupação humana na região do Jalapão esteve 

relacionada à necessidade de abastecer o mercado do látex, durante a 

Segunda Guerra Mundial, na década de 40. A exploração da maniçoba 

também contribuiu para o povoamento da área. O mesmo relato dá conta da 

passagem do homem pré-histórico no Jalapão, há cerca de 10 mil anos, e que 

esses registros rupestres encontrados nas cavernas, ainda atestam a 

existência dos índios acroás4, que lá viveram e que foram extintos durante uma 

combate, no século XVIII.  

                                                 
4
 Grupo indígena que ocupou a região, extinto no século XVIII, não existindo praticamente estudos  

antropológicos ou arqueológicos sobre ele. A Assessoria de Comunicação Social da Funai informa que os 

últimos registros são de 1751. 
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 A igreja católica também esteve presente na colonização da área, como 

atesta James Wells por volta do final do século XIX: A comunidade de 

Mumbuca é fechada e matriarcal, basicamente as relações se estabelecem 

entre os parentes, como a maior parte das comunidades descendentes de 

quilombos. Dona Guilhermina Matos da Silva, conhecida como dona Miúda, foi 

quem iniciou a comunidade no artesanato de capim dourado e a maior parte 

das famílias do povoado são descendentes desse tronco familiar. 

O capim dourado (Syngonanthus nitens), que habita todo o Cerrado 

brasileiro, ganhou valor singular no Jalapão é o responsável pela afluência da 

espécie e da sua produção. Não há um dado preciso sobre quem iniciou a 

manufatura do capim dourado, mas os registros encontrados apontam para o 

fato de que foram os índios da etnia Xerente que passaram pela região há 

quase um século e introduziram a técnica de tecê-lo e produzi-lo (SCHMIDT, 

2005). 

Os artesãos inicialmente utilizavam o capim para produzir utensílios de 

uso doméstico e como não havia um núcleo de produção e consequentemente 

de distribuição o produto não era conhecido e muito menos valorizado, as 

manufaturas não eram comercializadas nem no Jalapão, nem em outra área 

onde ocorria a sua brota natural. 

 

O Estado ofertando sentido à reterritorialidade 

As condições naturais de abundância de água e pasto deram aos ex-

escravos fugidios, motivação para se reterritorializarem-se nas terras do 

Jalapão. Dos hábitos culturais comuns aos povos da África, pouco se 

preservou, muitas das tradições culturais e religiosa, principalmente, foram se 

apagando da memória e das crenças nos orixás optou-se pelos cultos 

evangélicos. 

O capim dourado adquiriu evidência a partir de 1990 quando o poder 

público estadual lançou mão de um projeto para dinamizar a área do Jalapão, 

mais precisamente na comunidade de Mumbuca, pelo significativo resultado 

que as hastes do capim artesanalmente trabalhadas pelas mãos de mulheres, 

descendentes de quilombos adquiriam, agregando valor ao produto encontrado 

em abundância, com possibilidades de se tornar um gerador de renda e 

recursos para a população do povoado (PEQUI, 2012, p 34). 
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A partir de então se iniciou a produção de cestos, chapéus e bolsas de 

capim dourado, costurados com a “seda” de buriti (Mauritia flexuosa – 

Arecaceae) tanto para uso próprio e vendas esporádicas, em pequena escala, 

posteriormente passando a receber incentivo do Sebrae5. 

O Sebrae  foi responsável por promover oficinas para aprimorar a 

qualidade de acabamento do artesanato produzido, agregando um valor 

estético ao produto com vistas a inseri-lo no mercado nacional sob o 

gerenciamento do Naturatins6. 

 Todo este trajeto percorrido pelo capim dourado faz dele um produto 

simbólico para o Tocantins. O movimento de percurso, os espaços regionais 

trilhados pelo capim dourado capitaneado pelo Estado, expandido do seu 

território natural do Cerrado para ser exposto e comercializado em feiras 

internacionais revela uma valorização material do produto. 

Contraditoriamente a população de Mumbuca não recebeupor parte dos 

órgãos públicos a mesma atenção. O processo de valorização não ocorreu com 

a população do povoado de Mumbuca, não houve melhoria na infraestrutura 

básica de serviços públicos, como fornecimento de água encanada, 

comunicação e vias de acesso, nem atendimento de saúde pública, a exceção 

foi a educação que recebeu significativa melhora. 

O capim dourado é uma cultura ameaçada para aquela comunidade 

porque as queimadas mataram quase toda produção necessária para as 

artesãs, além do que atravessadores estão colhendo a haste antes da época 

da maturação, que ocorre antes das queimadas cíclicas do Cerrado, 

comprometendo a produção da comunidade de Mumbuca que este ano 

precisou comprar capim dourado para produzir os artesanatos. 

Essas questões de sobrevivência e ameaça do capim dourado em 

Mateiros não repercutem, se limitam na comunidade, mas a simbologia dada 

ao capim dourado extrapolou a imaginação espacial, passando a ser 

identificado como um caminho da modernização do Tocantins, uma espécie de 

modernismo do subdesenvolvimento, dando sentido ao conceito de 

desterritorialização relativa proposto por Guatarri.  

                                                 
5
 O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) é uma entidade privada sem fins 

lucrativos criada em 1972. Tem por missão promover a competitividade e o desenvolvimento sustentável dos 
empreendimentos de micro e pequeno porte.  
6
 O Naturatins foi criado pela Lei Estadual n° 29 de 21 de abril de 1989 
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A força política que age sobre o Jalapão é o exemplo de um desejo 

político, uma estratégia de manter o poder, que rearranjado nos conchavos faz 

erupir formas de vida, até então subterrâneas, apoderando-se delas e dando a 

essas vidas uma inflexão distinta daquelas que almejavam.  

As melhorias implantadas no local por meio das políticas públicas que 

deveriam em linhas gerais e como já citadas anteriormente, proporcionar a 

melhora qualitativa dos indivíduos que ali residem, ocorreram de maneira tênue 

e insignificativa. Contraditoriamente, Mateiros atesta índice de pobreza e 

estagnação produtiva de alimentos, havendo referência de produção apenas de 

soja, milho, arroz e o extrativismo de madeira para lenha, numa escala de 

produção de subsistência.  

A produção do artesanato ou da exploração do capim dourado não é 

identificada nos dados do IBGE, muito embora em linhas gerais o município 

tenha ascendido no nível de escolaridade dos seus habitantes, o que é um 

indicador de melhoria no IDH do município, o mesmo ocorrendo com a 

comunidade de Mateiros, atestando a educação como um bom desempenho 

entre os itens de ascensão social. 

Ocorreu um rápido aumento no número de artesãos e coletores de 

matéria-prima, se agigantando a pressão de coleta sobre as espécies 

utilizadas. Atualmente, a venda de artesanato constitui importante fonte de 

renda para diversos municípios da região, sendo o principal, e por vezes única 

fonte de rendimento de muitas famílias destes municípios, especialmente das 

mulheres. Fora a essa fonte de renda a população vive da assistência social do 

governo federal por se enquadrarem como produtores rurais. 

Outro fato que adveio da exploração do capim dourado foi a proliferação 

de visitas ao ambiente do Jalapão, que suscitou a ideia de promover a 

atividade turística, como um segmento econômico com excelentes 

possibilidades de êxito, já que a região é dotada de belas paisagens. 

Os investimentos das políticas públicas trouxeram para o Jalapão um 

valor simbólico para a espécie capim dourado, em síntese, outras imagens 

foram se incorporando àquela do capim dourado, sendo idealizado também um 

deserto no Jalapão, produção de uma cartografia de marketing que o tornasse 

não apenas atraente e exótico, mas também dotado de uma plasticidade 

telúrica, para não ser apenas especulativa. 
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Esses rearranjos no espaço territorial provocados pela ação do poder 

público possibilitou entre outras significativas mudanças a inserção de Mateiros 

no Índice de Competitividade do Turismo Nacional 2011, como destaque na 

modalidade economia local. O indicador mede o estágio de desenvolvimento 

dos destinos turísticos brasileiros. No total, foram contempladas 13 capitais e 

11 não capitais avaliadas nas 13 dimensões pesquisadas. O município do 

Jalapão foi destaque na modalidade “economia local” (MTur, 2011).  

 

Os atores da reterritorialização 

   A potencialidade do capim dourado como produto extrativista adequado 

à produção de artesanatos aparece aliada a ideia de conservação do Cerrado. 

Essa iniciativa deu ensejo para que no ano de 2002 o governo iniciasse o 

projeto “Conservação e manejo de Capim Dourado no Jalapão”, realizado pela 

ONG Pequi em parceria com o IBAMA com o apoio da Associação Capim 

Dourado do povoado de Mumbuca, do parque Estadual do Jalapão e da 

Estação Ecológica Serra Geral do Tocantins do Naturatins, do Programa de 

Pequenos Projetos (PPP-GEF/PNUD/ISPN), da Universidade de Brasília e da 

Embrapa Cenargen. (NATURATINS, 2012, p. 43). 

O projeto tinha os seguintes objetivos: Caracterizar as formas 

tradicionais de manejo da espécie e dos campos úmidos em que ela ocorre; 

testar efeitos da colheita de hastes e do manejo com o fogo sobre o capim 

dourado e as plantas dos campos úmidos; verificar efeitos da retirada do “olho” 

do buriti (de onde é extraída a seda usada para costurar o artesanato de capim 

dourado) sobre as populações desta palmeira. 

Por um ano mais de duas mil plantas de capim dourado foram 

acompanhadas e com o apoio dos moradores do povoado de Mumbuca foram 

descritos o ciclo da vida da planta, com a identificação da época de floração, 

crescimento e produção das sementes.  

Os resultados experimentais indicaram que a colheita de hastes de 

capim dourado, utilizadas para a produção das peças de artesanato não têm 

efeitos de curto prazo sobre a planta, mas a colheita de hastes antes da 

maturação é prejudicial às plantas adultas, podendo matá-las por 

desenraizamento, uma vez que impede a produção e dispersão das sementes. 
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A partir desse estudo no ano de 2004, o Naturatins elaborou regras para 

a colheita das hastes de capim dourado e que aparecem na portaria 092/2005. 

No documento intitulado “Apoio à consolidação de UC de Proteção Integral no 

Estado de Tocantins. Documento Técnico ajustado nº 2: Proposição de limites 

para uma nova categoria de unidade de conservação para o estado do 

Tocantins-2008”. 

No documento encontramos indicações para algumas questões que 

norteiam a problemática do manejo do capim-dourado e o aumento da 

exploração da espécie após a inclusão do Jalapão e Mateiros nas estratégias 

públicas de promover a economia local. 

Entre as considerações que o documento “Identificação de atividades 

econômicas com potencial para serem desenvolvidas na região das UCS” traz 

está a exploração da atividade turística. 

A intenção do documento era promover um projeto Piloto para formar 

parte do programa de governo dos municípios abrangidos. Outra indicação 

proposta neste plano seria a continuidade da atividade artesanal, contudo, com 

critérios para não haver enorme dependência do capim-dourado. 

Também seria conveniente moldar o mercado de consumo para peças 

pequenas e que pudessem misturar materiais de diversa natureza, uma vez 

que usando o capim do jeito que era utilizado se perdia material, se reduzia a 

taxa de benefício/custo, se desvalorizava o material e se colocava em perigo a 

subsistência da matéria prima.  

Com a perspectiva da exploração da atividade turística assinalada no 

documento oficial, o Jalapão se inseriu no circuito de localidade para o 

desenvolvimento do Turismo de Base Local (TBL) como produto para o 

consumo. 

As principais características que o TBL traz estão assentadas no 

documento intitulado “Declaração de Fortaleza” produzido no II Seminário 

Internacional de Turismo Sustentável7, em maio de 2008 onde se 

institucionalizaram os conceitos e as estratégias para o entendimento e as 

deliberações para o Turismo de Base Comunitária.  

                                                 
7
  O Congresso reuniu 19 Estados do Brasil e de outros 13 países da América e Europa (Bolívia, Peru, 

Equador, Costa Rica, Honduras, Nicarágua, México, Estados Unidos, França, Espanha, Suíça, Alemanha 

e Itália), participantes do II Seminário Internacional de Turismo Sustentável, realizado na cidade de 

Fortaleza, região Nordeste do Brasil, no período de 12 a 15 de maio de 2008. 
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A ideia central é identificá-lo como contraponto ao turismo convencional 

ou de massa, regido pela ética da sustentabilidade e da autonomia, construídas 

coletivamente em contraponto à lógica da dominação economicista. Nessa 

ordem de valores previam-se, além das normativas gerais relacionadas à 

construção de alianças entre organismos e movimentos sociais, a ampliação de 

teorias e métodos de análise de projetos, bem como de forma mais focada na 

atividade turística.  

Com relação especificamente ao funcionamento das práticas turísticas 

promovidas no Jalapão podemos considerar distantes ds propostas incluídas 

no TBL. No Jalapão acontece um tipo de turismo excludente e elitista, realizado 

por operadoras que negociam os pacotes sem que o dinheiro circule na 

comunidade local. 

Um fato que causou surpresa é que mesmo como área restrita e de 

reserva, pela fragilidade ambiental que apresenta o governo firmou acordo com 

a rede CBS e permitiu que fosse implantado um estúdio com toda infraestrutura 

necessária como para serem gravadas imagens de um reality show intitulado 

Surviver Tocantins. Uma negociação realizada sem transparência e promíscua 

que impediu a participação e circulação da comunidade residente no seu 

próprio território. 

 

Considerações finais 

 A intenção deste artigo foi descrever e entender como ocorreu a 

construção e a posterior desterritorialização de Mumbuca, comunidade 

produtora do capim dourado. Buscamos também identificar qual ou quais os 

atores são os responsáveis por estes fenômenos. 

Constatamos que o conceito de território e desterritorialização estão 

enredados com questões anteriores que nos remeteram a entender o conceito 

de poder e de ideologia. Outro ponto levantado é que a distinção eminente do 

território, em relação ao espaço está no fato deste apreender o “poder” como 

foco de toda relação que se estabelece nessas categorias. 

Identificamos que o impacto que as políticas públicas estaduais 

causaram ao Jalapão está muito mais caracterizado como uma estratégia de 

manter o poder do que propriamente vinculada a um processo de ascensão da 
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comunidade e que todas as ações para esse fim estão centradas na 

exploração do capim dourado. 

Essas ações do poder público sobre o Jalapão inseriu Mateiros no Índice 

de Competitividade do Turismo Nacional 2011, como destaque na modalidade 

economia local. O indicador mede o estágio de desenvolvimento dos destinos 

turísticos brasileiros, ou seja, uma importante conquista no cenário que se 

configurou para o Jalapão, um deserto que se transformou numa imagem 

carregada de significados que foram corporificados no capim dourado. 

Mateiros é uma fração desse espaço real ou um simulacro de um projeto 

governamental que sintetizou o próprio território e os seus habitantes crioulos, 

solitários e sobreviventes da escravidão na simbologia do produto capim 

dourado, operando aquilo que a pós-modernidade permite, tornar protagonistas 

os que outrora eram excluídos. 

A perspectiva que aponta o turismo como fonte de alavancar a economia 

deve levar em conta primeiramente à modalidade de turismo que se adéqua 

àquela região, no caso apostou-se no TBL. Nessa perspectiva compete à 

comunidade definir que tipo de turista quer receber. No TBL os turistas são 

sujeitos que oferecem um marco legal e adequado às necessidades da 

comunidade (grupos solidários, pequenas operadoras, dentre outros) o que em 

princípio destoa com as práticas efetivadas pelo governo. 

Se dissermos que o capim dourado foi decisivo na possibilidade de 

dinamizar a economia regional, seja dando visibilidade ao Tocantins nas feiras 

e congressos internacionais, seja abrindo perspectivas para que o Estado 

possa difundir um projeto de empoderamento das camadas populacionais 

formadas por pessoas negras e pobres do Tocantins, é necessário enfatizar, 

nesta intenção que a comunidade é mera espectadora desse processo, com 

pouco ou quase nenhum poder sobre as decisões e as estratégias que 

envolvem o território ao qual habitam. 

O capim dourado tornou-se o símbolo do estado, o representante legal 

da proposta de um governo que cunhou essa espécie nativa como estratégia 

para motivar as exigências das entidades de fomento nacional e internacional 

que exigem um melhor dinamismo do IDH-M das regiões, uma melhor 

distribuição de renda e da participação dos atores comunitários nos seus 

planos de ação.  
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A ideia política inferiu ao espaço vazio do Jalapão o sentido de deserto, 

o avesso de uma sociedade urbana, a qual se pretende presentear ao turista 

com a promessa do lazer e dos personagens arredios e intocados que tecem 

nas mãos as hastes do capim de ouro. 

O Jalapão é um deserto inventado, “por assim dizer pelo déspota”, como 

quis Maquiavel, mas é um espaço físico, metáfora que extrapolou a sua 

dimensão e é utilizada por aquilo que o despotismo é capaz de produzir: a 

representação de um lugar que se associe a um projeto político, imprescindível 

para a manutenção do poder e incoerente com o pensamento social.  

No Jalapão ocorre o reforço daquilo que se perscruta do território: que a 

dimensão simbólica ou concreta e sua efetiva utilização, jamais serão gratuitas. 
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