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RESUMO 

A pesquisa visa levantar dados acerca do impacto do turismo no povoado de Mumbuca, localizada 

no município de Mateiros, no deserto do Jalapão, estado do Tocantins, norte do Brasil, área de 

cerrado. O desafio das políticas públicas no Brasil é promover o desenvolvimento do cerrado 

brasileiro, conjugando harmoniosamente os verbos crescer, desenvolver e preservar, o que tem se 

evidenciado como uma utopia. A proposta é analisar como o turismo tem auxiliado na estrutura da 

renda das famílias de Mumbuca uma vez que a exploração do capim dourado, fonte de renda 

principal dessas famílias tornou-se apenas possível pela presença dos turistas que chegam até o 

povoado de Mumbuca. Percebe-se que a vasta exploração das hastes do capim dourado in natura 

por outros indivíduos, chamados de atravessadores, pelos moradores do quilombo, tem sido 

determinante para a escassez dessa sempre-viva no interior das veredas do Parque Estadual do 

Jalapão e áreas circunvizinhas, o que dificulta a comercialização do artesanato de capim dourado 

fora do povoado, além de aviltar o preço das mercadorias vendidas que já estão sendo trocadas por 

alimentos para a sobrevivência dos moradores do quilombo e de artesãos que moram em Mateiros. 
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ABSTRACT 

The survey aims to collect data on the impact of tourism in the village of Mumbuca, in the 

municipality of Mateiros in Jalapão’s desert cited in the state of Tocantins, northern Brazil, and 

savannah area. The challenge of public policies in Brazil is to promote the development of the 

Brazilian alpine mountains, combining harmoniously to multiply revenues while developing and 

preserving, what has been evident as a utopia. The proposal is to analyze how tourism has been 

helping the structure of Mumbuca families income since the exploitation of golden grass, the main 

source of income of these families became possible only through the presence of tourists arriving to 

the village of Mumbuca. It is noticed that the vast exploitation of stalks of golden grass by other 

individuals, called middlemenby the residents of the quilombo, has been defined to the scarcity of 

this evergreen inside the paths of Jalapão State Park and surrounding areas, which makes the 

marketing of golden grass crafts out of town, and lowers the price of goods sold that are already 

being exchanged for food for the survival of the residents of the quilombos and artisans who live in 

Mateiros. 
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INTRODUÇÃO 

As políticas públicas voltadas para o turismo no Brasil visam resgatar os valores patrimoniais 

evidenciados pela natureza, abundante e diversificada no Brasil, apenas na região central e norte 

distinguimos três distintos ecossistemas que são determinantes para a exploração do turismo: a 

Floresta Tropical, o Pantanal e o Cerrado que sozinho já oferece um grande desafio para esses 

projetos de desenvolvimento porque são áreas mais distantes e isoladas, ocupadas por uma 



população de indivíduos com hábitos de agricultura familiar como os quilombolas, povos indígenas, 

sertanejos que detém grande patrimônio cultural e sensibilidade no que diz respeito à necessidade 

de conservação dos seus territórios invadidos pela biotecnologia, agribusiness, espaço de 

compensação para a reserva de carbono. 

Promover tais políticas públicas direcionadas à atividade turística sob a perspectiva da ecologia ou a 

economia solidária focada nos turismo de base local (TBL) ou de base comunitária é uma tarefa 

desafiadora, vez que o turismo se tornou um dos setores produtivos mais atuantes de países e 

regiões em desenvolvimento, principalmente as dotadas de recursos naturais se tornando em muitas 

localidades segmento determinante para a sobrevivência e desenvolvimento econômico, social e 

cultural de muitas comunidades, mas é altamente predador. 

Certamente, este setor da economia é um dos mais criticados pela capacidade de alterar as áreas 

onde atua, pelos distúrbios que acarreta nas comunidades que o desenvolve, tanto como indutor de 

inflação, como destruidor de culturas ancestrais, como exponencial de exclusão da população local 

para áreas mais afastadas das zonas onde a atividade se desenrola, ícone do capitalismo selvagem. 

A atividade tem realmente o poder de gerar novas teias de produção, ampliar a oferta de serviços 

básicos e infraestruturais edificando uma superestrutura de serviços que tem início com a 

construção civil. O turismo também oferece incremento no primeiro setor da economia com a 

demanda de produtos adquiridos da agropecuária, da pesca voltados a atender o consumo de hotéis 

e restaurante o que vem atender às necessidades de sobrevivência de uma camada expressiva da 

população de baixa renda.  

A par dos aspectos positivos o turismo interfere de forma negativa quando as localidades receptoras 

não são adequadamente preparadas para receber os visitantes, o que pode provocar escassez nos 

serviços de água, comprometimento da limpeza urbana e destruição gradativa dos ambientes 

urbanos e rurais e culturais, embora a história possa ser contada de forma diferente quando existe 

planejamento adequado e uma governança atuante que leva em conta as necessidades da 

coletividade. 

No caso do Cerrado e do Pantanal esses destinos foram tratados de maneira peculiar e se tornaram 

fronteiras agrícolas e ambos conforme Mendonça (2011) apresentam uma conformação espacial 

historicamente vinculada ao campesinato brasileiro que ocorre em meio à produção capitalista, 

nascendo e se recriando da “expropriação, da mobilidade espacial e das migrações”.  

Na essência, área de oportunidades econômicas imediatas, mas é no Cerrado que ocorre o maior 

desmatamento, seja para a exploração mais intensiva da agricultura, seja para pôr plantios florestais 

para fixar carbono na atmosfera (STEINBERG, 2003). Essas práticas tem gerado a maior fonte de 

divisas e promovido alterações expressivas e simultâneas na complexidade desse Bioma, que entre 

1960 a 1970, o uso da terra predominantemente nos estados de Goiás e Mato Grosso, serviu para a 

pecuária extensiva
1
 e a agricultura de subsistência

2
, “realizada dominantemente com a aplicação dos 

saberes tradicionais pelos produtores” (CALAÇA, 2010). 

As manifestações espacialmente conflituosas que ocorrem no Cerrado estão relacionadas ao pacote 

tecnológico de aproveitamento do ecossistema Cerrado que ameaça a sua sustentabilidade e que 

põe em risco grande parte desse bioma que coexiste em alta pressão, como “todo território do 

Estado do Mato Grosso do Sul até o limite com o Pantanal, boa parte do Estado de Goiás, em 

especial na que faz limite com o Estado de Minas Gerais, e a parte do sul do Mato Grosso, além do 

Distrito Federal como um todo” (STEINBERG, 2003, p. 615). 

Para Chaveiro & Castilho (2007) o cerrado é um dos Biomas com maior riqueza de biodiversidade, 

sendo também um dos maiores em diversidades de espécies endêmicas, mas com certeza, os autores 

reconhecem que toda a riqueza proveniente do Cerrado está sendo destruída podendo o mesmo 

passar a categoria de hotspot, graças ao processo de intensificação de ocupação pelo capital. 

No caso específico do Jalapão, a monocultura e o turismo são os dois segmentos que determinam o 

enriquecimento de sojicultores, principalmente e a sobrevivência de um segmento da população. O 

turismo tem sido determinante para assegurar a sobrevivência da população nativa que é a 

                                                             
1 Nota de rodapé do autor: “Com baixos níveis de investimento de capital e uso predominante de pastagens nativas”. 
2 Nota de rodapé do autor: “Destinada ao autoconsumo, com excedente destinado ao mercado”. 



responsável por garantir a manutenção de dois setores que são essenciais para assegurar o 

desenvolvimento local: a exploração do capim dourado e do olho do buriti, de onde se retira a seda 

para a costura dos artesanatos, e a necessidade da realização de um manejo adequado dessa espécie 

para que a mesma não venha se extinguir em médio prazo. 

O Jalapão é um território com características bem singulares, o vazio demográfico é significativo 

(0,23) habitante por quilômetro quadrado a vegetação é semelhante às savanas da África e devido à 

abundância de areais cria-se a aparência de um deserto simbólico, o que atrai turistas de várias 

partes do Brasil e do exterior, principalmente para a prática do turismo de aventura e de 

contemplação da natureza. 

O Jalapão está compreendido numa área que abrange quatro estados do Brasil: Bahia, Maranhão e 

Piauí na região Nordeste; Tocantins, na região Norte, isso significa em termos espaciais um total de 

dezessete municípios, totalizando uma área de 53,3 mil quilômetros quadrados, sendo que 34,1 mil 

quilômetros quadrados estão inseridos no Estado do Tocantins. (ATLAS DO CORREDOR 

ECOLÓGICO DO JALAPÃO) 

A microrregião do Jalapão abrange depressões resultantes de processo de recuo das escarpas da 

Serra geral e da Chapada das Mangabeiras. Na região existem cinco unidades de conservação 

federais e estaduais que são: Área de Proteção Ambiental Jalapão; Área de Proteção Ambiental 

Serra da Tabatinga; Estação Ecológica Serra Geral do Tocantins; Parque Estadual do Jalapão e 

Parque Nacional das Nascentes do Rio Parnaíba. 

A região do Jalapão é estratégica devido à presença de importantes bacias hidrográficas como a 

Tocantins-Araguaia onde estão presentes os biomas Amazônia, na parte norte e noroeste, e Cerrado 

nas demais áreas. Na região Nordeste abrange o rio Parnaíba, a  bacia do rio São Francisco e avança 

pelo estado do Piauí e parte dos estados do Maranhão e do Ceará. A região ocupa uma área de 

344.112 km², o equivalente a 3,9% do território nacional, e drena a quase totalidade do estado do 

Piauí (99%), parte do Maranhão (19%) e do Ceará (10%). (ATLAS DO CORREDOR 

ECOLÓGICO DO JALAPÃO) 

Neste artigo concentraremos nossa atenção na área do Jalapão localizada na porção leste do Estado 

do Tocantins, inserida na compreensão do Parque Estadual do jalapão (PEJ) criado pela lei Estadual 

1.203 de 12 de janeiro de 2001, pertencente à categoria de Unidades de Conservação de Proteção 

Integral do Estado do Tocantins.  

O Parque do Jalapão tem o objetivo de preservar os recursos naturais da região na qual está inserido 

o que restringe as formas de exploração da área pela comunidade. A dimensão total do parque é de 

158.885,5 hectares e toda esta extensão se concentra no município de Mateiros, onde se encontra o 

povoado de Mumbuca, ocupado por quilombolas, que são os detentores da produção in natura e 

posterior manufatura do capim dourado. 

No caso do Tocantins, tomando como recorte o Jalapão a iniciativa do governo em investir em 

turismo tem o objetivo de dinamizar o complexo paisagístico existente na localidade acreditando na 

eficácia do turismo em incrementar os vários setores da economia.  Outra intenção é promover o 

investimento em construção e infraestrutura básica, saneamento, esgoto, eletrificação e 

comunicação, que são estruturas coadjuvantes da possível longevidade dos produtos turísticos não 

descartando, ainda a introdução da população nativa no processo produtivo. 

 

 

 

 

 

 



Figura 1 – As dunas de areia localizadas na Serra do Espírito Santo há 50 km de Mateiros. 

 
 Fonte: Acervo Naturatins
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O patrimônio paisagístico do Jalapão é o que o distingue dos demais atrativos turísticos que 

compõem os destinos turísticos do Tocantins. As dunas é um dos (figura 1) principais atrativos e 

recursos turísticos tendo como foco os recursos naturais. Este patrimônio também tem na cultura 

forte atrativo mas é na abundância de rios riachos, cachoeiras e na vastidão do cerrado que se alia a 

produção do capim dourado. 

Dos belos lugares de visitação estão a cachoeira da Velha, propriedade do Estado, mas com 

concessão para a fazenda Trigo, com capacidade para receber até vinte pessoas simultaneamente. A 

cachoeira da Formiga com capacidade de receber dez pessoas simultaneamente é de propriedade 

particular e está localizada no interior do Parque Estadual do Jalapão.  

As dunas de areias finas e avermelhas se localizam na Serra do Espírito Santo S10º36,642´ e está 

distante aproximadamente 58 km de Mateiros. As condições de acesso são ruins apenas com carro 

de tração. Nas imediações ocorrem riachos e lagoas em meio a vegetação do cerrado que compõem 

a paisagem. O local recebe uma quantidade representativa de visitantes. A entrada para o atrativo é 

cobrado e existe um controle de acesso. 

O Fervedouro é outro atrativo é uma nascente de tributário do córrego Formiga e está distante 22,5 

km de Mateiros. As condições de acesso também são precárias apenas com veículo de tração e é de 

propriedade particular. Apenas seis pessoas por vez pode entrar no local. As águas cristalinas 

formam um poço com aproximadamente seis metros de diâmetro, local onde afloram as águas a 

                                                             
3
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partir de gases submersos que emergem das águas e impedem que as pessoas submerjam, fenômeno 

conhecido como ressurgência das águas. 

 

 

Figura 2 – Serra do Espírito Santo, situada na porção sul do PEJ, é considerada um refúgio de vida 

silvestre, protegida para evitar o processo de erosão natural como a arenização e subsequente 

formação de dunas que naturalmente vem ocorrendo. 

 

      

 
Fonte: Produção da autora 

 

Autores como Bursztyn (2004) menciona a dificuldade de se implantar um modelo de 

desenvolvimento da atividade turística que priorize a sustentabilidade, esta dificuldade se revela 

com maior intensidade em regiões, como a estudada, marcada pela elevada fragilidade do poder 

político local, desigualdade social e baixo grau de organização social, embora, também, ocorra em 

locais com intenso poder capitalista e ordenamento político.  

A grande crítica para a atividade turística reside no fato de que além de pôr em risco o patrimônio 

natural, a contrapartida que a atividade oferece está assentada apenas em aumento da oferta de 

subempregos, com parcos indicadores que atestem a melhoria da qualidade de vida da comunidade 

local.  

A inserção do turismo com base local nas políticas públicas de determinadas regiões do Brasil, 

visaram minorar os impactos negativos do turismo, incorporar atores locais no processo de gestão 

das várias atividades que desencadeia, instituindo um modelo mais harmônico e inclusivo, adverso 

ao turismo de massa e aos grandes conglomerados corporativistas das cadeias de hotéis e resorts.  

As políticas públicas voltadas para o turismo no Brasil objetivam resgatar os valores patrimoniais 

evidenciados pela natureza, neste aspecto, se deixarmos de lado o turismo de sol e mar, um mercado 

consolidado nos litorais do Rio de Janeiro e toda costa nordestina, a característica de produto 

oferecida pela região Norte e Centro-Oeste do Brasil são totalmente diversos: a Floresta Tropical, o 



Pantanal e o Cerrado; diferente também pelo patrimônio ambiental nelas inseridos, turismo de 

aventura e de natureza, diversificado pelos aspectos históricos e culturais, interiorizados no Brasil 

dando singularidade aos diferentes tipos humanos que compõem esse elenco de ofertas 

regionalizadas. 

No caso específico do Jalapão, o Turismo de Base Local (TBL) foi a proposta de exploração 

assentada a partir da portaria 092/2005 que institui diretrizes normatizadas pelo Naturatins depois 

de um período de pesquisa e estudo do capim dourado e do buriti promovendo um plano de 

desenvolvimento para aquela área assentado no Turismo de Base Local e na exploração disciplinada 

do capim dourado e do olho do buriti de onde se retira a seda para a costura dos artesanatos. 

Essas ações de forma nenhuma descartaram os investimentos em latifúndios de soja, muito menos o 

turismo, atividade associada à atividade da manufatura do capim dourado, também nenhuma dessas 

atividades minoraram os gritantes desequilíbrios econômicos e sociais de quem ali vive, nem 

descartaram a exaustão desse importante bioma que se destaca pela elevada disponibilidade da 

ofertar de recursos hídricos, cobertura vegetal, uma estimativa de abrigar 524 espécies de 

mamíferos, sem falar nos tipos humanos, que sofrem pela pressão avassaladora da economia 

desfocada da necessidade humana e centrada na permanência de grupos poderosos de capital que 

tem como base o desmatamento e a exploração da agroindústria. 

Acreditamos que em longo prazo nenhuma outra atividade vai ser introduzida com tanta ênfase 

como a cultura da soja e que essa mesma cultura vai invadir as áreas do Jalapão de forma 

determinante. Sem uma política eficaz para o Jalapão a intensificação da exploração do capim 

dourado para fins comerciais ocasionou um desajuste nas estruturas atávicas da economia da 

comunidade de Mumbuca, bem como um perceptível desequilíbrio na preservação do capim 

dourado e da fibra de buriti, mesmo que os exploradores da espécie obedeçam às normativas do 

Naturatins. 

 

O CAPIM DOURADO 

 

Syngonanthus nitens. Nitens em latim quer dizer “que brilha”, o nome científico já indica a 

propriedade que se acentua nesse tipo de sempre-viva, pertencendo efetivamente à família das 

Eriocauláceas. O capim dourado está presente em todo o Cerrado do Brasil, mas se concentra com 

maior volume no Jalapão. (SAMPAIO, 2011) 

As veredas onde eles florescem se encontram no fundo das baixadas, local de terreno mais 

encharcado e ali se desenvolvem também os buritis, que são árvores altas que margeiam os 

córregos. Muitas plantas similares ao capim dourado vivem nesses campos úmidos e já são 

utilizadas para a produção de artesanato, mas não apresentam a mesma qualidade e o brilho do 

capim dourado. 

O artesanato de capim-dourado foi introduzido no povoado de Mumbuca através do convívio dos 

quilombolas com os indígenas da etnia Xerente, do estado do Tocantins, por volta de 1930, quando 

a comunidade indígena acampou naquelas terras (Sampaio, et,al. 2011). Apenas em 1990 as peças 

de capim dourado ganharam notoriedade e passaram a ser comercializadas, antes eram usadas 

apenas pelos moradores do povoado de Mumbuca e algumas vezes trocadas por outras mercadorias. 

No ano de 1996 uma parceria do governo do Tocantins com a prefeitura de Mateiros, município 

onde Mumbuca está localizado, passaram a incentivar a produção do artesanato, levando os artesãos 

para as feiras da cidade de Palmas e de outros centros. Já no ano de 1999 e 2001 houve um aumento 

considerável do número de artesãos. Os produtos ganharam ainda maior aceitação depois que o 

Sebrae
4
 em parceria com a Fundação Cultural do Tocantins iniciou oficinas para dar maior 

                                                             

4 Serviço Brasileiro de Apoio as  Micro e pequenas Empresas é uma entidade privada sem fins lucrativos, agente de 

capacitação e de promoção do desenvolvimento, criado para dar apoio aos pequenos negócios de todo o país. Trabalha 

para estimular o empreendedorismo e possibilitar a competitividade do pequeno empresário. 

 



qualidade e acabamento as peças produzidas pelos artesãos de Mumbuca, o que garantiu as grandes 

vendas dos produtos , ao mesmo tempo o Jalapão inicia seu percurso como destino turístico de 

aventura, passando a ser trecho do destino do evento Rally dos Sertões, assegurando para o estado 

do Tocantins um roteiro de turismo de aventura competitivo, com entrada de turistas estrangeiros 

diretamente no Jalapão, através de operadoras que descartam a visitação à cidade de Palmas. 

O capim dourado tornou-se conhecido e comercializado em todo o Brasil e no exterior, logo surgiu 

o problema de preservação da espécie que passou a ser colhida de forma predatória e bem antes do 

período recomendado pelo Naturantins, o que contribuiu para a proliferação do artesanato em quase 

todos os municípios que compreendem o Jalapão, inclusive no norte de Goiás e no oeste da Bahia, 

com indícios de que as hastes chegam aos artesãos de várias partes do Brasil. 

A grande aceitação do capim dourado e dos adornos e utensílios produzidos com a haste 

promoveram uma expansão do produto que tinha como valor agregado o exotismo da produção 

através de um povo remanescente de quilombo que residia encerrado num deserto denominado de 

Jalapão. Essa simbologia foi adotada pelo governo do Estado que passou a investir na imagem do 

capim dourado e do Jalapão, adotando um marketing institucional que o legitimasse como uma 

governança inclusiva das minorias raciais. 

Na contramão dessa história a população de Mumbuca não atingiu os mínimos benefícios que um 

estado de direito movido pela ideia contemporânea de sustentabilidade de seus recursos naturais 

poderia obter: a integridade de seu território e do capim dourado como fonte de produção; acesso ao 

uso de sanitários, o mais elementar das conquistas que qualquer sistema pode prover aos seus 

cidadãos, assegurando àquela comunidade condições de produção e infraestrutura mínima de 

sobrevivência. 

 A política de preservação de acordo com as diretrizes normatizadas pelo Naturatins depois de um 

período de pesquisa e estudo do capim dourado e do buriti através da portaria 092/2005 e que previa 

que apenas as hastes do capim dourado podem ser colhidas após o dia 20 de setembro; as flores 

(capítulos ou frutos) devem ser cortados e dispersados no solo após a colheita, as hastes de capim 

dourado não podem sair da região in natura, apenas em forma de artesanato 

Estudos que se sucedem junto ao capim dourado, oriundos da ONG Pequi no Jalapão indicam que a 

colheita das hastes do capim dourado não acarreta prejuízo para a espécie, só se a colheita se 

realizar antes da maturação, pois ocorre o desenraizamento das plantas e a consequente morte, além 

de perda da produção de sementes. 

No estudo realizado por Fichino et. al. (2012) ficou evidenciado que o fogo utilizado como 

ferramenta de manejo em campos úmidos para estimulação da produção de escarpos florais de 

Syngonanthus nitens não causa prejuízo à sobrevivência e germinação de sementes no seu ambiente 

natural, o que corrobora para certificar as vozes populares dos moradores de Mumbuca, que ateiam 

fogo ao capim dourado para fortalecer a fibra e torna-lo adequada à manufatura das peças. 

Quando lemos sobre ecologia, economia e sustentabilidade nos vem a ideia de que a preservação 

ecológica é um dos maiores obstáculos para o crescimento econômico. Ao mesmo tempo, existe 

uma tese definida como “ecologismo dos pobres”, que Martínez (1998, p. 31) divulga: 

 

“O ecologismo é uma preocupação ou um movimento social de países ricos. Aqueles 

que já têm atendidas suas necessidades em excesso, podem então preocupar-se e 

mobilizar-se pela qualidade de vida, pela ecologia. Os pobres, não. Ao contrário, os 

pobres, devido, à sua demografia galopante e à crise econômica que tem açoitado 

tantos países desde os anos oitenta, viram-se obrigados a depredar o ambiente para 

garantir sua sobrevivência imediata. Nada mais longe de suas preocupações e de suas 

possibilidades que o ecologismo. 

 

Ao mesmo tempo em que introduz esses conceitos, Martinèz oferece seu ponto de vista sobre a 

questão do ecologismo e da economia enfatizando que a palavra “ecologia” não se refere a luxos 

estéticos da vida, mas ao fluxo de energia e materiais, à diversidade biológica e ao uso 



agroecológico do solo e, portanto, “resulta absurdo pensar que a consciência ecológica é uma 

novidade nascida nos círculos ricos dos países ricos”. 

O turismo assume, assim, um compromisso de oferecer às cidades e comunidades rurais a proposta 

de um relacionamento organizado entre sistemas econômicos dinâmicos e sistemas socioculturais, 

também dinâmicos. As mudanças pretendidas para a atuação cidadã são lentas, mas é preciso 

creditar a elas a possibilidade de obtermos um turismo que obedeça a limites para a destruição tanto 

da diversidade ambiental, tanto dos sistemas culturais comunitários existentes em vilas de 

pescadores, quilombos, áreas indígenas, por exemplo. 

O código de ética para a atividade turística como define Krinppendorf (2003) dada à sobrecarga da 

natureza e da cultura causada pelo turista continua sendo um impacto muito destrutivo e está longe 

o restabelecimento do sistema, posto que “a harmonia só pode ser instalada numa situação de 

equilíbrio”. 

Essa consideração mostrou que o desequilíbrio decorre, principalmente, do descontrolado 

crescimento populacional e da superexploração dos recursos naturais e que se não houver 

estabilidade populacional, econômica e ecológica, tudo pode ser extinto, independente dos 

investimentos, das políticas públicas adotadas para as áreas. O ideário de preservação do ambiente 

se choca com as diretrizes de crescimento econômico em voga para a atividade do turismo.  

 

O CAMPO 

 

O trabalho de campo foi realizado no período de 20 a 25 de agosto de 2014 e teve por finalidade 

identificar a importância do turismo e do capim dourado no Jalapão, especificamente na 

comunidade de Mumbuca. Utilizamos um questionário semiestruturado para levantarmos as 

questões que dizem respeito à atenção com a preservação do capim dourado, além de buscar 

identificar a melhoria da qualidade de vida das pessoas que lidam diretamente com a manufatura do 

capim dourado no interior do quilombo de Mumbuca. 

Inicialmente percebemos que nem a entrevista semiestruturada e não estruturada daria conta de 

apreender as invocações dos habitantes de Mumbuca. Tratamos então de gravar e filmar os 

entrevistados, porque muitas intervenções eram realizadas no momento das entrevistas, com 

colocações de uns se sobrepondo ao outro. Conquanto daremos atenção ao áudio desprezando as 

imagens, para facilitar a análise.  

É importante também frisar que a fala do entrevistador será definida pela letra “P” e o entrevistado 

será identificado por E1, caso seja o primeiro a ser entrevistado. E2, caso seja o segundo e assim 

sucessivamente. Na aplicação do questionário as perguntas foram introduzidas a partir da leitura 

dessas para o entrevistado. Depois eram oferecidas as opções de escolhas. Para serem contemplados 

os critérios quantitativos, também se optou pela leitura das perguntas e a consequente leitura das 

opções de escolhas, que variavam de uma pergunta à outra, sem a necessidade de compor cem por 

cento. Foram realizadas 15 questões das quais 10 delas dizem respeito ao capim dourado as 

seguintes à atividade turística.  

Das duzentas pessoas que compõem o povoado foram ouvidas cinquenta, preferencialmente aquelas 

que estão produzindo com o capim dourado e vinculadas à Associação dos Produtores de Capim 

Dourado. Outra busca foi entrevistar os parentes mais próximos da Dona Miúda, que é a matriarca 

da população que reside no povoado de Mumbuca. Dona Miúda foi a pessoa quem introduziu e deu 

notoriedade ao artesanato com a haste. Tivemos também o cuidado de levantarmos informações que 

compõem o cenário de identidade de Mumbuca, como os anciãos, que vivenciaram a trajetória do 

capim dourado e demais pessoas comuns do povoado, visando ampliar o máximo possível as 

informações e sentimentos sobre a questão da sobrevivência do capim dourado e do turismo como 

atividade de sustento dessa comunidade. 

 

Caracterização da área estudada 

O povoado de Mumbuca é uma área que está inserida no Parque Estadual do Jalapão e localizada 

S10º20,695` e W46º34,335`, nas proximidades do córrego do mesmo nome e é a mais antiga de 



Mateiros e dista cerca de 26 quilômetros do município sede. A população em sua maioria é 

descendente de negros provenientes de antigos quilombos da Bahia, a busca por melhores condições 

de vida e a necessidade de proteção atraíram esses indivíduos que foram ocupando os fundos de 

vales e brejos.  

Da mesma forma que os moradores de Mateiros parte dos moradores não tem título de propriedade 

das terras, embora a regularização dessas tenha ocorrido em 1980, pelo Instituto de 

Desenvolvimento Agrário do Estado de Goiás, antes do desmembramento do estado do Tocantins. 

Em Mumbuca as casas são quase todas de adobe e não há banheiros, nem abastecimento de água 

adequado. (Plano de Manejo, SEPLAN, 2003). 

 

Importância do capim dourado 

A primeira pergunta diz respeito à importância do capim dourado na renda familiar.  Nessa primeira 

pergunta 100% dos entrevistados reconheceram a importância do capim dourado para a renda 

familiar. As interlocuções mais enfatizadas estão relacionadas ao fato de que a atividade com o 

capim dourado está bastante comprometida pelas consequentes queimadas que vem ocorrendo na 

área de colheita, antes do período determinado pelo Naturatins, que compreende o mês de setembro. 

O que ocorre, analisando as falas dos entrevistados é que os atravessadores colhem o capim antes da 

época e ateiam fogo as veredas para impedir que os moradores de Mumbuca, que são mais 

policiados por estarem inseridos nos limites do PEJ, possam colher as hastes em condições ideais de 

manuseio na época correta. 

 

P1: Qual a atividade mais importante aqui em Mumbuca? 

E1: O capim dourado, com certeza. Já foi mais....mas ainda é importante 

P1: Quantas pessoas da sua família trabalham com o capim dourado? 

E1: A gente aqui aprende a trançar desde menina....na minha família a minha avó, minha tia, minha 

mãe..tudo mexe com o capim. 

E2: Aqui o capim dourado faz parte da nossa vida...é a nossa vida né? 

P1: Você colhe o capim dourado? 

E2:  Colho nas veredas e compro também....(Intervenção de E1) na resposta: 

E1: O capim da rareando....quase não se colhe mais como antes....ta acabando 

P1: Acabando? Como? 

E1: O povo colhe antes do tempo certo ai falta capim pra nós  

A falta do capim dourado tem gerado a necessidade premente das famílias de Mumbuca recorrerem 

ao dinheiro do programa bolsa família
5
 como fonte de renda para a sobrevivência como foi atestado 

pela entrevista do gerente do bolsa família em Mateiros, Alexandre de Almeida Maya – Data: 

22/05/2014 com tempo total de total: 2’36’’. Algumas falas gravadas são importantes para 

evidenciar a gravidade da situação da população de Mumbuca. 

 

P: Você falou que o capim dourado perdeu mercado. Isso significa o que? 

E1: Significa que hoje eles trocam o artesanato de capim por comida, por exemplo. Só que o 

alimento é pouco, ai eles vêm e se cadastram no bolsa família. 

P: Um aumento de procura do bolsa família de quanto por cento? 

E1: Eram 156 famílias quando eu entrei aqui na Prefeitura em 2013, hoje
6
 são 207 famílias. Um 

aumento de 50% em Mateiros. 

P: E em Mumbuca? Como está a situação? 

E1: Em Mumbuca o bolsa família representa para a renda, mais que o capim dourado e vem 

aumentando a procura a cada ano. 

                                                             
5 O Bolsa Família é um programa de transferência direta de renda que beneficia famílias em situação de pobreza e de 

extrema pobreza em todo o país. O Bolsa Família integra o Plano Brasil Sem Miséria, que tem como foco de atuação os 

milhões de brasileiros com renda familiar per capita inferior a R$ 77 mensais e está baseado na garantia de renda, 

inclusão produtiva e no acesso aos serviços públicos. (http://www.mds.gov.br/bolsafamilia) 
6 Pesquisa realizada em agosto de 2013. 



P: Sabe dizer o uso desse dinheiro? Para que fim? 

E1: O destino é compra de alimento e material. 

      

              Figura – 3 Gráfico de fonte de renda 

 
 Fonte: Elaborado pela autora 

 

Apoio do governo 

Outra questão também de importância tem relação com a assistência ou apoio que o governo do 

Estado do Tocantins tem oferecido aos artesãos de Mumbuca e Mateiros. 

Essa pergunta foi uma das que gerou mais respostas polêmicas. Os entrevistados se mostravam 

desconfiados sobre a origem da pesquisa. Mesmo explicando se tratar de um trabalho científico, 

muitos ainda, aparentemente não se sentiam à vontade, mas a insatisfação com o apoio recebido 

pelo governo do Estado foi evidenciada tanto nas respostas, no momento das perguntas, como nas 

falas que foram gravadas em audiovisual. 

E3: O governo, autoridades, passou a perna no povo de Mumbuca. Tem até um shopping com o 

nome “Capim Dourado” grande por lá, mas de nós quem lembra? 

P1: Mas o governo não apoia vocês?  

E3: Apoia não..... se não fosse o turista que vem e traz coisas pra nós aqui....roupa....coisas... a 

gente tava pior ainda.. o capim a história foi tudo criado por mamãe
7
...mas eles lá usa isso porque o 

turista acha bom... mas ninguém aqui ganha nada... o capim que nós arranca só serve pra nós comer. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
7 A entrevistada refere-se à Dona Miúda, matriarca do quilombo e que deu notoriedade ao artesanato com capim 

dourado, costurando as peças com a fibra do buriti. 

8,2 

Bolsa Família

Capim Dourado

Turismo

Agricultura



Figura 4 - Maiores Problemas 

 
        Fonte: Elaborado pela autora 

 

A ação dos atravessadores é a maior reclamação por parte dos moradores de Mumbuca com relação 

às dificuldades que encontram para se manter as custas do capim dourado. Quando falam eles são 

mais enfáticos em mostrar que não há apoio governamental e que o povoado vive em dificuldades. 

A impossibilidade de preservar as hastes e mantê-las apenas para a produção do povo de Mumbuca 

gerou um forte mercado paralelo dada a aceitação dessas manufaturas que são belas, exóticas e 

vendidas a preços exorbitantes em muitas lojas de grife. Algumas peças já foram usadas para 

adornar atrizes e cenários de telenovelas e programas de auditório em várias emissoras de televisão. 

A contradição reside no fato de que embora tenha se popularizado no Brasil e tenha entrado em 

alguns países da Europa, principalmente Portugal, Espanha e Itália onde há incidência da 

comercialização do capim dourado, a população de Mumbuca não consegue receber o retorno dessa 

expansão, nem no trato comercial, nem mesmo numa pequena elevação da qualidade de vida e de 

consumo. 

Alguns índices registrados no IDHM mostram que Mateiros foi de 2000 a 2010 o município que 

atingiu o maior incremento no IDHM em todo o Brasil, (0,326) e em toda a região Norte. O 

Tocantins representa na região Norte um total de 68 municípios, com crescimento muito acima da 

média. O que não podemos deixar de se dizer é que são municípios caracterizados como de baixo 

desenvolvimento humano e formado por uma população com pessoas em situação de pobreza que 

integram o núcleo dos mais vulneráveis. 

Outra questão pergunatda diz respeito ao Naturatins: O Naturatins tem auxiliado na preservação do 

capim dourado? A partir de 2002 as políticas estaduais voltaram a atenção para o Jalapão e se 

debruçaram em promover um projeto de desenvolvimento tomando como parâmetro a exploração 

do capim dourado e do Turismo de Base Local. (TBL). Coube ao Naturatins gerir um plano de 

desenvolvimento que oferecesse condições de preservação da espécie (Syngonanthus nitens).  

De acordo com as diretrizes normatizadas pelo Naturatins depois de um período de pesquisa e 

estudo do capim dourado e do buriti foi determinado através da portaria 092/2005 que: as hastes 

apenas podem ser colhidas após o dia 20 de setembro; as flores (capítulos ou frutos) deveriam ser 

cortados e dispersados no solo após a colheita; as hastes de capim dourado não poderiam sair da 

região in natura, apenas em forma de artesanato. O que não ocorreu. 

O grande contribuição que o Naturatins oferece, a partir dos depoimentos dos entrevistados está 

relacionada ao combate ao fogo nas veredas do Jalapão. Esse trabalho tem se realizado através de 

um planejamento (MAF) Manejo Integrado do Fogo, que recebe a parceria do Centro Nacional de 
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Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais-Prevfogo junto o próprio Naturatins que tem 

buscado novas tecnologias de combate ao fogo no cerrado junto a entidades internacionais como a 

GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) através do projeto Cerrado-Jalapão. 

Ao mesmo tempo algumas falas são bem enfáticas no sentido de mostrar que as queimadas é um 

fato típico do cerrado e no Jalapão é essencial para que o capim floresça mais forte e adequado ao 

manejo. Outro ponto é que há muito tempo os antepassados dos atuais moradores de Mumbuca já 

utilizavam as práticas adequadas para impedir que o capim se tornasse escasso. Essa fala de forma 

mais contundente foi-nos colocada pela entrevista. 

P1: O Naturatins tem ajudado a vocês na preservação do capim dourado? 

E4: O Naturatins ajuda a proteção, mas o meu antepassado deu muito respeito ao capim dourado, 

por isso ainda tem hoje. Os atravessador já invadiu o campo e as normas do Naturatins já era 

conhecida pelo antepassados que foi deixada pelos nossos avós e país. Para nós não interessa ganhar 

dinheiro, mas o fortalecimento do cerrado. 

P1: Para quem você vende o capim dourado?  

E4: Eu só colho...quando há capim pra colher...mas o pessoal só vende quando chega um turista por 

aqui. 

P1: Eles chegam e vão direito na loja? 

E4: É... já chega querendo comprar ali na loja
8
. 

  

Figura 5 – Importância do turismo para Mumbuca 

 
         Fonte: Elaborado pela autora 

A pesquisa identificou que o turismo tem sido a atividade mais importante para a sobrevivência do 

povoado de Mumbuca. A partir da chegada dos turistas no povoado de Mumbuca é que 

efetivamente há a comercialização dos artesanatos de capim dourado. 

Neste sentido, o turismo torna-se um segmento de atividade que tem agregado valor ao patrimônio 

simbólico do Jalapão que é vendido como um deserto e do capim dourado, representante do poder e 

da opulência de um governo que não legitima a prerrogativa de fazer do Jalapão cenário de 

desenvolvimento e inserção social de uma população que sem capacidade de resposta, apenas atesta 

a deficiência da governança estadual. 

 

                                                             
8 A loja é da Associação de produtores de Capim Dourado de Mumbuca, localizada no interior do quilombo. 
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Figura 6 – Peças de capim dourado no interior da Associação dos Artesãos de Mumbuca 

 
Fonte: Produzido pela autora 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em meio ao cerrado, ao latifúndio, às veredas, ao sentimento de abandono e ao isolamento do 

Jalapão está Mumbuca. O povoado está localizado no município de Mateiros, a trinta quilômetros 

da sede. O acesso é difícil, uma ponte em precárias condições liga o povoado a Mateiros. 

Mumbuca é uma comunidade formada por descendentes de negros foragidos de quilombos, muitos 

deles provenientes da Bahia que ali estruturaram um sistema matriarcal que foi o precursor da 

produção da manufatura do capim dourado, que serve de fonte de subsistência para as famílias, 

aliada à agricultura de subsistência. 

A proposta da pesquisa era analisar como o turismo tem auxiliado na estrutura da renda das famílias 

de Mumbuca uma vez que a exploração do capim dourado, fonte de recursos principal dessas 

famílias tornou-se apenas possível pela presença dos turistas que chegam até o povoado de 

Mumbuca. 

A pesquisa teve por objetivo identificar as políticas que visam assegurar a preservação do capim 

dourado, identificar a situação de vida dos moradores de Mumbuca que originaram essa fonte 

produtiva que, pela singularidade ofereceu uma identidade ao estado do Tocantins, além de analisar 

a proposta de preservação e desenvolvimento possível para aquela área. 

Podemos considerar que a partir das observações que realizamos naquele ambiente e pelas 

entrevistas obtidas com os moradores de Mumbuca e Mateiros que as políticas adotadas pelo estado 

do Tocantins para preservação do capim dourado não foram suficientes nem para manter a espécie 

para o manuseio dos moradores de Mumbuca, nem foram satisfatórias para assegurar a preservação 

da própria comunidade de Mumbuca, que inserida no interior do Parque Estadual do Jalapão, é 

tutelada pelas normativas provenientes pelo Naturatins.  

Podemos dizer também que a atividade turística ali desenvolvida requer um planejamento 

estratégico mais rigoroso no que tange a capacidade de carga de turistas nos atrativos visitados, mas 

esse ponto merece grande atenção dos órgãos estaduais vez que é pela visitação de turistas no 



interior do quilombo que se promove a comercialização mais efetiva do artesanato de capim 

dourado, sendo, conforme se comprovou no trabalho de campo a forma mais efetiva dos produtores 

de capim dourado inseridos na Associação de Produtores e Coletores de Mumbuca adquirirem 

retorno financeiro dos seus trabalhos com o manuseio das hastes do capim. 

Pudemos também reconhecer o descontentamento da população de Mumbuca com as condições de 

exploração do capim dourado promovido pelo Estado através do Naturatins, muito embora essa 

mesma população reconheça a importância do Naturatins no controle das queimadas. A falta de 

apoio governamental para com a população de Mumbuca é um dos pontos mais citados pelos 

entrevistados. 

Evidenciamos também que a população de Mumbuca reconhece a importância simbólica que o 

capim dourado atingiu no estado do Tocantins e é consciente que a participação histórica de 

Mumbuca neste contexto serve para enriquecer o território Jalapão; também pudemos identificar 

que os moradores de Mumbuca se sentem abandonados diante do estado, que são conhecedores que 

o Estado fez uso dessa identidade diante da aceitação que o artesanato com o capim dourado obteve 

ao transcender os areais do Jalapão e ser comercializado em várias cidades do Brasil e do exterior. 

A pesquisa pôde identificar também que sem o olhar cuidadoso do Estado para com o povo de 

Mumbuca, uma população ainda sem estrutura para se representar política e socialmente a cultura 

do capim dourado no interior do quilombo está sendo aviltada e, hoje a principal fonte de renda do 

povo de Mumbuca é o benefício social oriundo do Programa Bolsa Família. Podemos dizer que 

Mumbuca está cada vez mais se exilando do processo de desenvolvimento auferido pelas políticas 

públicas adotadas para aquela região e, pior que isso, o Estado usou de forma abusiva as 

características intrínsecas a este povo para se promover como entidade legítima e não promoveu 

aquilo que a ele cabe: proteger o patrimônio humano que se encontra em condições mais frágeis, 

principalmente quando o Estado dele faz uso. 

Finalmente, a exploração do turismo, fonte de renda de muitas pessoas ali inseridas, notoriamente 

do povo de Mumbuca, conforme identificado na pesquisa (gráfico 3) não se enquadra nem no 

formato do Turismo de Base Local, uma vez que este tipo de turismo exige um alto grau de 

participação social dos seus integrantes e de um elevado senso de autoestima da comunidade que o 

pratica, o que não é o caso da população de Mumbuca. 

O turismo no Jalapão ocorre sem planejamento sequer que discipline os impactos nos atrativos 

naturais, altamente frágeis ali encontrados, como as nascentes de fervedouros e as dunas, ocorrendo 

de maneira livre, especulativa e o que protege o Jalapão ainda é a falta de estradas que rompa os 

350 quilômetros de distância que separa Palmas, capital do Tocantins, ao deserto inventado. 

Contraditória como a história contada nas paisagens do Cerrado do Brasil, é trocando os artigos 

exóticos vendidos a preços de ouro nas lojas de shoppings, por feijão e arroz que muitos artesãos de 

Mumbuca têm, com vergonha de reconhecer, possibilitado o devir de suas vidas nas veredas à 

espera de uma colheita melhor e de um tempo de abundância. 

De contradição e de desigualdade ainda se caracteriza o enredo desses fenômenos sociais que 

indistintos de territórios e de tipos humanos se repetem na exploração financeira, nos índices 

econômicos dos indicadores de desenvolvimento. Se acreditarmos na contradição como inexorável 

para essas espacialidades interioranas talvez sejam delas que ressurjam novas formas de produção e 

de entendimento do que vem a ser desenvolver. 
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