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“[...]Nossas vidas são os rios,
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Indecifrável.
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Ao qual se volta sempre,
Como a um luar, fatídico e feliz.
As famílias que chegam, retirantes;
os enfermos que vão à deriva;
as cargas, e as cartas trêmulas;
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somando-se às águas como peixes.
E eu, pela manhã, lavando-me do sono
Com o espelho incandescente ao sol da outra
outra margem;
eu, pela tarde, entrando,
reverente, estrangeiro,
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RESUMO

O presente estudo busca apurar o patrimônio cultural imaterial dos Karajá e suas
contradições durante o festival de praia de Luciara – MT. Para que os mesmo fossem
obtidos foram adotados objetivos norteadores que visam identificar a mercantilização
do patrimônio cultural imaterial durante o festival de praia para o mercado do
turismo; conhecer as estratégias utilizadas na comercialização do patrimônio cultural
imaterial dos Karajá durante o festival de praia; verificar se há elementos que
favorecem a superação da discriminação contra o povo Karajá e demonstrar a perda
de sentido da cultura Karajá e de seu patrimônio imaterial. Para isso foi traçado um
caminho para a realização da pesquisa através da reconstrução da história, dos fatos e
acontecimentos, do passado e do presente tendo como marco referencial a década de
1990. Para o desenvolvimento dessa proposta foi usada à técnica da observação
participante com um enfoque etnográfico holístico desde o macro até o micro espaço
da praia, além de ter sido feita uma seleção bibliográfica fazendo-se um
planejamento de leitura e observação direta. Obteve-se como resultado a
identificação da existência de problemas sociais, ambientais, econômicos e culturais
na realização do festival de praia de Luciara – MT, bem como no âmbito social a
população fica exposta a situações de risco como o alcoolismo, consumo de drogas e
prostituição e a incapacidade do conselho tutelar em atuar com firmeza diante de tais
questões. Identificou-se ainda que os conselhos responsáveis pelas questões
ambientais, culturais, sobretudo do turismo não conseguem exercer o seu papel de
proteção o que tem como consequência a degradação do espaço da praia, com o
acumulo de lixo, excesso da prática de pesca predatória prejudicando o equilíbrio e a
sustentabilidade do meio. Por outro lado, constata-se a grande riqueza patrimonial
dos Inỹ-Karajá, e a valorização e reconhecimento dessa riqueza por parte dos turistas
descortinando um olhar positivo frente à cultura dos mesmos por parte da população
local como motivo de orgulho e engrandecimento.

Palavras-chave: 1. Patrimônio cultural 2. Inỹ-Karajá, 3. Turismo Cultural 4. Festival
de Praia de Luciara - MT.
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RESUMEN (abstract)

Este estudio busca determinar el patrimonio cultural inmaterial de Karajá y
contradicciones durante el festival de playa Luciara - MT. Por la misma se
obtuvieron fueron utilizados para ayudar a identificar los objetivos rectores de la
mercantilización del patrimonio cultural inmaterial en la fiesta de playa para el
mercado turístico, conocer las estrategias utilizadas en la comercialización del
patrimonio cultural inmaterial de Karajá playa durante el festival, consulte hay
elementos que favorecen la eliminación de la discriminación contra las personas y
demostrar la pérdida de sentido de la cultura Karajá y su patrimonio inmaterial. Para
esto era una manera de seguir la investigación a través de la reconstrucción de la
historia, hechos y acontecimientos, pasado y presente tiene como referencia la
década de 1990. Para el desarrollo de esta propuesta se utilizó la técnica de
observación participante con un enfoque holístico etnográficos de la macro a la
micro-espacio de la playa, además de haber sido una selección bibliográfica,
haciendo un plan para la lectura y la observación directa. Se obtuvo como resultado
la identificación de la existencia de cambios sociales, ambientales, económicos y
culturales en el festival de playa Luciara - se expone MT, así como en el social de la
población a condiciones de riesgo como el alcoholismo, consumo de drogas y la
prostitución y la incapacidad de Protección a la Infancia del Consejo de actuar con
firmeza en respuesta a estas cuestiones. También se encontró que los consejos
responsables de medio ambiente, cultural, especialmente en el turismo no puede
ejercer su función de protección que conduce a la degradación de la zona de playa,
con la acumulación de basura, en la práctica perjudicial de la pesca excesiva
equilibrio y la sostenibilidad del medio ambiente. Por otro lado, hay un rico
patrimonio de la Inỹ-Karajá, y el aprecio y el reconocimiento de esta gran cantidad
de turistas, revelando una mirada positiva frente a la cultura de la misma por los
lugareños como una fuente de orgullo y engrandecimiento.

Palabras claves: 1. Patrimonio Cultural 2. Inỹ-Karajá, 3. Turismo Cultural 4.
Luciara playa Festival – MT.
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INTRODUÇÃO

O Patrimônio Cultural Imaterial dos Karajá e suas contradições durante o
festival de praia de Luciara - MT, que ocorre no mês de Julho, ou temporada das
férias, Será abordada por meio do levantamento da problemática que envolve a
complexidade desse tema manifesto pela diversidade cultural da população. Que
compreende os indígenas originários dessa porção do município desde os tempos
imemoráveis, os ribeirinhos, sertanejos e migrantes que vieram em busca de terras
para a pecuária, pelo projeto integracionista da sociedade nacional na fase dos
bandeirantes.
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Também da relação de conflitos entre as diferentes culturas resultantes
pela disputa dos territórios indígenas, com isso são construídos vários estereótipos
negativos a respeito dos indígenas. A vulnerabilidade da população Inỹ-Karajá e de
seu patrimônio cultural imaterial que vem sendo transformado em cultura folclórica
pela industrialização da mesma para o mercado e da perda de sentido dos sujeitos
culturais que ficam expostos aos excessos do álcool, das drogas, e da prostituição e
de todas as formas de violência que vem associada à atividade de turismo e dos
interesses políticos e econômicos dos agentes ativadores do festival de praia que se
beneficiam com a proposta do turismo cultural. Por isso elaboraram-se as seguintes
perguntas para verificar a apropriação dos bens culturais dos Inỹ-Karajá com a
prática da indústria da diversão do festival de praia em Luciara: quais são os
beneficiários das manifestações do patrimônio cultural imaterial dos Karajá durante o
festival de praia? Como os elementos do patrimônio cultural imaterial dos Karajá são
comercializados, usurpados no festival? O festival de praia de Luciara promove a
superação da discriminação contra o povo Karajá ou favorece a perda de sentido de
cultura e de seu patrimônio cultural imaterial?
O aprofundamento da investigação foi sendo tecido através da elaboração
dos objetivos norteadores: identificar a mercantilização do patrimônio cultural
imaterial durante o festival de praia para o mercado do turismo; conhecer as
estratégias utilizadas na comercialização do patrimônio cultural imaterial dos Karajá
durante o festival de praia; verificar se há elementos que favorecem a superação da
discriminação contra o povo Karajá e demonstrar a perda de sentido da cultura
Karajá e de seu patrimônio imaterial.
Os conceitos apresentados pelos diversos autores construirão o suporte
teórico e metodológico que fundamentara esse trabalho, sendo tecido como uma teia
que vai costurando-se e dando unidade às partes em conjunto com os testemunhos
das distintas vozes dos sujeitos sociais que se entrelaçam na conjuntura do festival de
praia de Luciara-Mt. Para percorrer esse caminho com precisão, e desenvoltura a
investigação constituiu-se de três capítulos. O primeiro configura-se pela construção
do marco teórico e metodológico. O segundo retrata a história de contatos e do
festival de praia, seu contexto histórico; como parte da atividade emergente de
turismo integrada à agenda do estado de Mato Grosso e o terceiro contemplará o
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desenvolvimento da festa e o patrimônio cultural imaterial dos Karajá integrado à
programação do festival de praia, como vitrine para o turismo cultural e a
mercantilização dos bens culturais abordados pelos sujeitos envolvidos no festival de
praia. O enfoque da interculturalidade como perspectiva a ser construída na relação
de igualdade entre as alteridades da sociedade luciarense e instituições nas esferas
locais e estaduais.
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CAPITULO I

1 Marco Teórico
O debate teórico sobre patrimônio Cultural imaterial traz as contribuições
conceituais de Silvia Helena e Wagner Costa (2.006), Karyn Ferreira (2011) e Prats
(1997) para verificar o que vem ocorrendo com o patrimônio cultural imaterial dos
Inỹ-Karajá, no evento do festival de praia de Luciara - MT.
Para a compreensão do patrimônio dos Inỹ-Karajá nesse evento é preciso
mencionar o histórico de contatos, a convivência e a relação intercultural entre a
sociedade indígena e a não indígena como forma de entender os discursos
construídos trazendo às abordagens de Maria do socorro Pimentel (2.009), Elizete
Azambuja (2.005), Ryszard kapuscinski (2.006), Maristela Torres (2.007), como
temas secundários.
O enfoque da indústria da cultural e o capitalismo serão discutidos por
Jesús Martín Barbero e outros [...]. Os temas sobre usurpação simbólica, cultura,
turismo cultural e enculturação são abordados por Patrício Guerrero (2.002 e 2.007),
Lívia Feitosa e Denys Cuche (2.002).
Silvia Helena e Wagner Costa fizeram uma análise sobre patrimônio
cultural, em artigo publicado em (2.006 p 1 a 3). Estes autores afirmam que o
conceito de Patrimônio Cultural adquiriu grande relevância na sociedade ocidental,
onde foi construído o discurso patrimonial, a partir dos grandes monumentos
artísticos do passado, interpretados como fatos destacados de uma civilização. Com
isso, conseguiu – se dar um grande passo para uma nova concepção a respeito do
patrimônio cultural, procurando entendê-lo como um conjunto de bens culturais,
tendo como referentes às identidades coletivas.
Eles confirmam que as “várias paisagens, arquiteturas, tradições,
gastronomias, expressões de arte, documentos e sítios arqueológicos passam a ser
valorizados e reconhecidos pelas comunidades e órgãos governamentais nas
seguintes esferas: local, estadual, nacional ou internacional”.
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“Os bens materiais e imateriais, tangíveis e intangíveis que compreendem
o patrimônio cultural são considerados” “manifestações” ou “testemunhos
significativo da cultura humana”, reputados como imprescindíveis para a
conformação da identidade cultural de um povo.
Em se tratando também de patrimônio natural a avaliação é ainda maior,
visto que para salvaguarda dos recursos materiais do conhecimento tradicional sobre
os usos desses recursos são tidas como essencial para garantia de uma vida digna
para a população humana. Além disso, outros interesses são identificados na
conservação do patrimônio natural, há uma especial intenção de preservar
informação genética nas áreas protegidas para uso no futuro.
O patrimônio compreendido como monumentos nacionais, considerados
por critérios estéticos ou históricos, explicitados por uma obra de arte ou um objeto
adquirido frente ao desenvolvimento da arte ou da história foi reconhecido há menos
de um século.
Os autores localizam que a grande preocupação em definir políticas
públicas para salvaguarda dos bens que configuram o patrimônio cultural de um
povo remonta – se para o final do século XVIII, precisamente com a Revolução
Francesa, quando se desenvolveu outra sensibilidade com relação aos monumentos
designados como evocação da memória como forma de impedir que os mesmos
caíssem no esquecimento. A partir desse marco histórico, foram implantadas as
primeiras ações políticas para a conservação dos bens, que denotassem o poder e a
grandeza da nação que os tivessem sob sua guarda, contando-se com uma
administração, encarregada de produzir instrumentos jurídicos e técnicos para a
conservação, preservação e restauração dos monumentos.
Os acontecimentos, nunca estiveram desvinculados da história, portanto,
o testemunho irrepreensível de uma história lhe confere a visibilidade das etapas que
dão seguimento à atividade da humanidade.
Dessa forma alargou-se uma preocupação maior em outras partes do
ocidente. Os fatos singulares e importantes da história nas suas particularidades e nas
suas grandezas demonstraram o crescimento das ações dos seres humanos, e do seu
aperfeiçoamento, rumo ao desenvolvimento e progresso civilizacional.
12

Prats (l997, p.20 a 21) afirma sem temor e sem equívoco que existe um
consenso generalizado quanto à ideia de patrimônio como uma construção social,
pois, para ele não existe na natureza, não é algo dado, nem se quer um fenômeno
social universal, já que não se produz em todas as sociedades humanas, nem em
todos os períodos históricos; significa também, correlativamente que é um artifício
idealizado por alguém (ou um discurso de algum processo coletivo), em algum lugar
e momento com determinados fins. Pode historicamente modificar-se de acordo com
seus critérios e interesses.
Segundo ele, foi nas duas últimas décadas, que o conceito de patrimônio
passou a ser entendido de duas formas: como uma “invenção” do patrimônio e uma
construção social ou cultural. (Prats 1997 apud Berger e Luckman, l993). O primeiro
conceito remete para o contexto da ideia de universos simbólicos legitimados,
enquanto o segundo conceito aborda a idéia de “manipulação”. (Prats, 1997 apud,
Hobsbawm e Ranger l988).
Prats define que o fator determinante do patrimônio cultural, é o seu
caráter simbólico, pois este possui a capacidade de representar simbolicamente uma
identidade e isto explica a movimentação de recursos para conservá-los e expô-los.
O autor esclarece o seu entendimento sobre identidade, da seguinte
forma: “a identidade do tipo que seja é também uma construção social e um fato
dinâmico, talvez com um nível razoável de fixação e perduração e que toda
formulação da identidade é unicamente uma versão dessa identidade como uma
determinada etiqueta”. Prats (1997, p. 22 e 31).
Karyn Ferreira (2007) discorre sobre os avanços que se tem obtido para
melhor compreensão do patrimônio cultural, que não se limita aos monumentos de
“pedra e cal”, ou aos bens materiais tangíveis; mas reconhece nas manifestações
culturais imateriais mais uma dimensão desse patrimônio. Por isso, o patrimônio
cultural imaterial diz respeito àquela porção intangível da produção cultural dos
povos, encontradas nas tradições, nos saberes, no folclore, nas línguas, nas festas, e
nas outras manifestações que são transmitidas de uma geração a outra.
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1.1 Proteção do Patrimônio Cultural Imaterial.
Karyn Ferreira (2007) afirma que o patrimônio cultural imaterial tem
sido amplamente reconhecido pela importância de promover e proteger a memória e
as manifestações culturais representadas em todo o mundo. O Patrimônio Cultural
Intangível ou Imaterial compreende as expressões de vida e tradições que
comunidades, grupos e indivíduos em todas as partes do mundo recebem de
seus ancestrais e passam seus conhecimentos a seus descendentes.1
A autora diz que apesar de tentar manter um senso de identidade e
continuidade, este patrimônio é particularmente vulnerável uma vez que está em
constante mutação e multiplicação de seus portadores. Por esta razão, a comunidade
internacional adotou a Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural
Intangível em 2003.
Patrimônio Cultural compreende monumentos, sítios históricos e
paisagens culturais. Mas não só de aspectos físicos se constitui a cultura de um povo.
Há muito mais, contido nas tradições, no folclore, nos saberes, nas línguas, nas festas
e em diversos outros aspectos e manifestações, transmitidos oral ou gestualmente,
recriados coletivamente e modificados ao longo do tempo. A essa porção intangível
da herança cultural dos povos, dá-se o nome de patrimônio cultural imaterial.
Para muitas pessoas, especialmente as minorias étnicas e os povos
indígenas, o patrimônio imaterial é uma fonte de identidade e carrega a sua própria
história. A filosofia, os valores e formas de pensar refletidos nas línguas, tradições
orais e diversas manifestações culturais constituem o fundamento da vida
comunitária. Num mundo de crescentes interações globais, a revitalização de culturas
tradicionais e populares assegura a sobrevivência da diversidade de culturas dentro
de cada comunidade, contribuindo para o alcance de um mundo plural.
De acordo com as explicações de Aguinaga (2007), a importância desse
patrimônio tem sido difundida ao longo desses últimos vinte anos pela Unesco, que
ciente da sua importância e da complexiade que envolve a sua proteção, tem se
esforçado no sentido de definir e consolidar instrumentos que propiciem o seu
1

Grifos da autora.
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reconhecimento e sua defesa. Desse modo tem estimulado os governos, as
organizações não governamentais e também, as próprias comunidades locais a
reconhecer, valorizar e preservar o seu patrimônio intangível. A organização
estabeleceu em 1989, a recomendação sobre a Salvaguarda da Cultura Tradicional e
Popular, que fornece elementos para a identificação, preservação e continuidade
desse papatrimônio.
Em 2.001 criou-se um título internacional: a Proclamação das ObrasPrimas do Patrimônio Oral e intangível da Humanidade, concedido a cada dois anos
e que premia os espaços e expressões de excepcional importância. A primeira
candidatura do Brasil foi preparada em 2.002 pelo Museu do Índio, e retratava a
cosmologia e a linguagem gráfica dos índios Wajãpi do Amapa. Em 2.003 a
UNESCO adotou a convenção para Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial,
que de forma complementar à convenção do Patrimônio mundial (1972), que cuida
dos bens tangíveis, trata a questão do patrimônio cultural imaterial.
FERREIRA (apud Santos, 2.001 p.143):
Afirma que com o processo de globalização vem influênciando
todos os aspectos da vida humana, a questão da cultural surge
como importante elemento dessa dinâmica. Nesse sentido, o
mercado vai impondo elementos da cultura de massa,
indispensáveis a expansão das formas de globalização econômica,
financeira, técnica e cultural.

Milton Santos segue dizendo, que os serviços e produtos globalizados
correspondem com os hábitos e necessidades da cultura local, não existe
contradições. Por outro lado configura-se conflitos, quando a globalização vai se
impondo de forma brusca, provocando mudanças de hábitos de consumos e tradições
nas culturas locais, sendo a cultura de massa seu instrumento fundamental. Sabe-se
que ao mesmo tempo, em que há uma pressão para a implantação de uma cultura de
massa, abre-se a possibilidade da cultura popular utilizar os mesmos instrumentos
dessa cultura de massa para sua propagação e visibilidade nos meios de
comunicação.
Nos dias atuais, a globalização impõe uma maneira de viver, de sentir, de
pensar homogêneo, em que a questão da valorização da diversidade cultural constitui
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um bem de imenso valor, onde a cultura torna – se mais visível, assim com a sua
proteção e continuidade.
O tratamento constitucional do bem cultural está previsto nos art. 215 e
216 da carta Federal de 1988. O artigo 215 trata a proteção do patrimônio cultural de
modo amplo, mencionando o direito de todos ao exercício dos direitos culturais e o
acesso às fontes da cultura nacional, cabendo ao estado garantir o exercício desses
direitos, assim como a valorização e difusão das manifestações culturais.
O artigo 216 traz o conceito de patrimônio cultural e os meios utilizados
para a sua proteção de acordo com a seguinte redação:
Constituem patrimônio cultural brasileiro” os bens de natureza
material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto,
portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos
diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se
incluem: I as formas de expressão; II – os modos de criar, fazer e
viver; III – as criações científicas, artísticas e tecnológicas; IV – as
obras, objetos, documentos, edificações, e demais espaços
destinados ás manifestações atísticos-culturais; V- os conjuntos
urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico,
arqueológico, palenontológico, ecológico e científico.
§ primeiro. O Poder Público, com colaboração da comunidade
promoverá e protegerá o patrimõnio cultural brasileiro, por meio de
inventários, vigilância, tombamento e desapropriação, e de outras
formas de acautelamento e preservação.
§ Segundo. Cabem à administração pública, na forma da lei, a
gestão da documentação governamental e as providências para
franquear a sua consulta a quantos dela necessitem.
§ Terceriro. A lei estabelecerá incentivos para a produção e o
conhecimento de bens e valores culturais.
§ Quarto. Os danos e ameaças ao patrimônio cultural serão
punidos, na forma da lei.
§ Quinto. Ficam tombados todos os documentos e sítios detentores
de reminiscências históricas dos antigos quilombos [...]

O artigo 216 aqui analisado deixa em evidência o grande avanço que
ocorreu no tratamento do bem cultural, que inclui no seu conceito o aspecto
imaterial, assimilando as concepções mais modernas referentes à matéria.
Dessa forma, o conceito de patrimônio cultural possibilita a proteção dos
mais variados bens, alargando – se um universo que transpõe as manifestações
materiais, tangíveis, para abarcar outras dimensões de cunho imaterial, fluídas, tão
importantes quanto aquelas e que são expressões da história de um povo, no seu
modo de ver e pensar o mundo, e sua própria identidade.
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Ferreira apud Machado (2.001):
Diz que se faz necessário diferenciar entre os disposto no Caput do
artigo 216 e o que consta de seus incisos.Esclarece que o caput se
refere à identidade, á ação e á memória dos grupos formadores da
sociedade brasileira e os seus incisos reportam-se á relação de bens
de natureza material e imaterial que “podem ou não se relacionar
com os grupos formadores da sociedade brasileira.

A autora aborda também sobre os instrumentos da política de
preservação do Patrimônio Cultural Imaterial, enfatizando o período em que essa
política passou a se constituir em direito.
A partir da promulgação da Carta Federal de l988 a proteção ao
patrimônio imaterial (art.216, I e II) se constituiu em direito-dever
constitucional. O Decreto 3.551, de 4 de agosto de 2.000, instituiu
o Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial que constituem
Patrimônio Cultural Brasileiro e criou o Programa Nacional do
Patrimônio Imaterial, que viabiliza projetos de identificação,
reconhecimento e salvaguarda e promoção da dimensão imaterial
do patrimônio. Ferreira, apud RODRIGUES (2001)

1.2 Afirmação e Negação do Povo como Sujeito:
Raymond Willians, discorre nos processos políticos sobre os conceitos
que envolvem o Povo-mito, Romantismo versos Ilustração. Pontuando no
iluminismo a “ambivalência do povo”, na perspectiva política: uma inclusão abstrata,
tendo o povo como instância legitimadora do governo, da “vontade geral”. Na
perspectiva cultural: a exclusão é concreta, o povo como instância oposto a
racionalidade, à supertição e ignorância.
No Romantismo se faz a “descoberta do povo”, em três vias: exaltação
revolucionária, nacionalismo e reação política e estética diante da ilustração. A
afirmação do popular como espaço de criatividade, atividade e de produção.
Existência da mistificação na relação povo-nação: com os românticos conforma uma
“comunidade orgânica”, constituída por laços biológico, telúrico, por laços naturais,
quer dizer, sem história, como seriam a raça e a geografia, na persistência da
concepção da cultura política dos populismos.
Neste caso, Raymond ao citar Garcia Canclini resume a operação da
mistificação dessa maneira: “se esquecermos os conflitos pelo meio dos quais se
formaram as tradições nacionais ou os narra legendariamente, como simples trâmites
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arcaicos para configurar instituições e relações sociais que garantirão para sempre a
essência da Nação”.
Originalidade e autonomia da cultura popular: Negar a circulação cultural
ou negar o processso histórico da formação do popular e o sentido social das
diferenças culturais: a exclusão, a cumplicidade da dominação e a impugnação. E ao
negar o sentido histórico, o regatado acaba sendo uma cultura que não pode ser
olhada como se fazia no passado, cultura-patrimônio, folclore de arquivo ou museu
em que se conserva a pureza original de um povo como criança, primitivo visão
patrimonialista da cultura.
Os românticos acabam se encontrando de acordo com o seu adversário,
os ilustrados, culturalmente falando do povo em seu passado não no mesmo sentido.
Para ambos o futuro o configuram nas generalidades, essas abstrações em que se
encarnam, acabam “realizando”, a burguesia. Onde um estado reabsorve desde o
centro todas as diferenças culturais, já que resultam obstáculos ao exercício unificado
do poder, e uma nação não analisável em categorias sociais, não divididas em classe,
já que se acham constituída por laços naturais, de terra e sangue. Aqui se entrelaça a
operação “antropológica”, no enlace dos trabalhos dos folcloristas com o trabalho
dos antropológos, mediante o contato com as sociedades “primitivas” não européias
com a idéia da diversidade das culturas adquirindo um estatuto de científico. Povo
como enfrentamento estrutural.
1.3 Indústria Cultural e o Capitalismo.
Horkheimer e Adorno: aborda a unidade sistêmica da indústria cultural,
integração, produção seriada de objetos e produção de necessidades; atrofia a
atividade do espectador. Degradação da cultura em indústria da diversão; separação
entre a esfera do trabalho e a esfera do lazer. A linguagem da mídia promove o
sentimento de evasão e impotência. A dessublimação da arte, que é desligada do
sagrado graças à autonomia que o mercado garante. Fim da ritualização e
transformação da arte em mercadoria. A condição de possibilidade da arte é o
estranhamento. A função da arte não é a emoção, mas a comoção.
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Para Benjamin, a compreensão da cultura de massa a partir da
experiência, da percepção e do uso das próprias massas, com a temática: das novas
tecnologias. Estimula nas massas a sensibilidade pela aproximação e pelo “igual-nomundo”, o novo sensorium facilita o acesso às realidades. A técnica promove
também um modo de recepção dispersivo e de exibição frente ao padrão anterior de
interiorização. A cultura se torna distração. A relação da massa com a cidade: figura
da conspiração; figura da dissolução das marcas individuais na aglomeração urbana;
figura a experiência da multidão. (pg. 56 a 62)
Morim fala sobre o descrédito pelo potencial democratizador da mídia,
mas há certa sedução pela transformação cultural que ela produz. Ele analisa a
cultura de massa em duas direções; estrutura semântica da indústria cultural funde a
informação e o imaginário de ficção; e modos de inscrição no cotidiano. Faz a
redescoberta do acontecimento, superando uma visão de cultura reduzida a código.
(pg. 63 a 66)
Foucault faz uma releitura das relações entre cultura e política: o poder
central nega o sentido e a legitimidade de todas as produções culturais que não
procedem do centro. A indústria cultural nega o popular como sujeito. (pg.67)
Baudrillard discorre sobre a dinâmica econômica da seguinte forma: a
informação como único espaço de produção de poder e de sentido. A dinâmica
política: faz a separação axiomática entre informação e significado, segue dizendo
que os processos de abstração que destrói os intercâmbios simbólicos: a informação
suprime o social, a mensagem substitui o real. E o modo de ser das massas torna - se
inércia, passividade, silêncio e fim político. (pg.68 e 69)
Habermas na abordagem sobre o mercado, e o econômico diz que esse
não pode garantir a integração social. O sistema sofre de “necessidade de
legitimação”. Pode ocorrer redução dos problemas políticos a problemas técnicos. A
cultura aparece como espaço da contradição, que manifesta o déficit da racionalidade
e adverte sobre a crise de sentido. (pg. 70 e 71)
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1.4 Cultura como Espaço de Hegemonia
A vigência do popular nos estudos históricos, segundo Le Goff: “O
popular não é o tema, mas o lugar metodológico para empreender uma leitura da
história. Há um procedimento analítico sobre dois movimentos: de enfrentamento de
intercâmbios e entre cultura “folclórica” e cultura oficial escrita. (pg. 74)”.
Para Bejtin, a comunicação da cultura popular em espaços próprios (a
praça) e tempos fortes (o carnaval). A cultura popular tem dois eixos ambíguos, do
grotesco e do cômico. O realismo do corpo: o riso, o carnaval, a máscara. (pg. 76).
Ginzburg oferece um modelo metodológico para ver a cultura popular
como espaço de conflito e criatividade das classes populares. (p. 79)
Muchembled trata da heterogeneidade e da diversidade cultural, este
autor fala que a configuração do estado promove uma cultura nacional, com a
unificação do mercado e da centralização do poder. [...] Destruindo ou suplantando a
pluralidade de mediações que teciam a vida das comunidades ou regiões [...] pouco a
pouco as diferenças culturais se convertem, ou melhor, são vistas como ameaça ao
poder central através da unificação do idioma e condenação de superstições, busca-se
a constituição de uma cultura nacional que legitime a unificação do poder. A
destruição das diferenças culturais regionais para a criação das culturas nacionais que
levará a construção de uma cultura supra ou transnacional (p. 79 e 80)
Thompson discorre sobre o conteúdo político e a contradição entre o
conservadorismo das formas e a rebeldia dos conteúdos. Uma “rebeldia em nome dos
costumes” que paradoxalmente expressa uma forma de defender a identidade. (p. 83)
Na abordagem de Gramsci sobre cultura e hegemonia, enfatiza que a
“cultura popular ou subalterna, tem uma particular tenacidade, uma espontânea
capacidade de aderir às condições da vida e de suas transformações”. Ele desenvolve
a temática da cultura hegemônica e cotidianidade, no âmbito do marxismo,
desbloqueio da questão cultural.

Abordando o conceito e de folclore e a

popularidade como composição relacional, não como substância. A capacidade de
ação, resistência e impugnação da classe dominada. (Apud, Garcia Canclini) é que
insistiu tanto na contraposição da cultura subalterna e a hegemônica, e na
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necessidade de defender a independência da primeira, que ambas foram pensadas
como exteriores entre si. Mas, para Gramsci as classes hegemônicas não implicam
exterioridade entre ambas. (p. 85 e 86)
Contudo Hoggart (p. 87) faz uma analise da experiência e da
cotidianidade popular na sociedade de massas. “A vida cotidiana da classe operária
inglesa configura um mundo vivo de experiências popular”. O funcionamento da
hegemonia na indústria cultural: dispositivo de reconhecimento e operação de
expropriação. E a transformação da rebeldia em consumo, da tolerância em
indiferença e da solidariedade em igualitarismo conformista. Raymond Willians
segue dizendo que a cultura comum da tradição democrata tem o seu eixo na classe
trabalhadora. Sua proposta metodológica: topologia das formas culturais: arcaicas,
residuais e emergentes. (p. 89)
Bordieu diz que a educação é como a reprodução dos hábitos de classe.
Ele faz a analise da competência cultural numa teoria geral das práticas. Sendo a arte
como distinção e etnocentrismo de classe. (90 a 93). Certeau trabalha a teoria dos
usos como “operadores de apropriação”, Com atenção aos modos de ler-escutar da
cultura popular, aos seus mecanismos de suspensão das lógicas textuais e de
reconstrução. A cultura popular no âmbito conflitante dos espaços urbanos.
Conceitos de “resto” e de “estilo”. (p. 93 e 94).
1.5 O processo de Enculturação.
O contexto do processo de enculturação está fundamentado nos seguintes
eixos:
•

Dispositivo de hegemonia do estado-nação-Centralização política e
unificação cultural; integração horizontal (incompatibilidade com uma
sociedade poli-seguimentária) e integração vertical (autoridade central);

•

Estado como soberania política e unidade de mercado. Para garantir a
centralização do estado, cria-se a cultura nacional;

•

Atenção das ciências às culturas populares no momento em que elas são
negadas e censuradas pelo modelo de estado; rupturas de sentidos de
tempo; rupturas no modo de saber; cultura política da resistência popular;
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•

Conflito entre a economia moral popular e a economia abstrata do
mercado;

•

Conflito entre o modelo descentralizado e autônomo tradicional e a
lógica emergente do capital e da máquina;

•

As lutas se desenvolvem na esfera do simbólico, juntando tradição e
rebeldia; protestos populares como protestos simbólicos.
Denys Cuche pontua que “O fenômeno da aculturação como um conjunto

que resulta do contato contínuo e direto entre grupos de indivíduos de culturas
diferentes e que provocam mudanças nos modelos (Parttnes), culturais iniciais de um
ou dois grupos”.
De acordo com o autor, os processos de aculturação renovaram
profundamente a concepção que os pesquisadores tinham da cultura. Considerar a
relação intercultural e as situações nas quais ela efetua levou a uma definição
dinâmica da cultura.
Não se parte mais da cultura para compreender a aculturação, mas da
aculturação para se compreender a cultura. Nenhuma cultura existe em “estado
puro”, sempre igual a si mesma sem ter sofrido a mínima influência externa. O
processo de aculturação é um fenômeno universal, mesmo que ele tenha formas e
graus muito diversos [...], toda cultura é um processo permanente de construção,
desconstrução e reconstrução. (Denys Cuche, 2.002: p.115 e 136).
A sabedoria oferece referentes de sentidos para a existência [...]
marcados pelo calor dos afetos, (Guerrero 2.007. p. 28). A
sabedoria faz possível compreender a vida desde a experiência da
vida, para transformá-la. Ela permite o encontro entre explicações
e compreensão [...] o diálogo entre o conhecimento: amor-saber e
intuição.

Tendo essa perspectiva como abordagem das relações interculturais na
construção de sentidos. A sabedoria insurgente como busca de entender a totalidade
do ser e das inter-relações, sentir, pensar, fazer, dizer [...]; o heterogêneo oferece um
sentido holístico do conhecimento.
Pode – se perguntar: o que é a cultura? Vejamos o que nos afirma
Guerrero, (2002:51):
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La cultura tiene que ser mirada como una construcción
específicamente humana, resultante de la acción social.” [...]. Si
vemos la cultura como una construcción social presente en la
diversidad de la sociedad humana, seria equívoco entenderla al
margen de la misma sociedad y sus sujetos sociales que la
construyen, puesto que la cultura es posible, porque existen seres
concretos que la construyen desde su propia cotidianidad como
respuesta a la dialítico transformadora de la realidad y de la vida.

Guerrero, 2002 p.70, diz: “La visión de la cultura como folklore se sustenta
en una para a existencia de ambos” como afirma Patrício Guerrero:
Visión cognitiva y objetiva de la cultura, que convierte en objeto,
en cosa a ser mirada y por ello termina exotizándola. Está cargada
de contenidos ideologizantes que alimentan una mirada romántica,
paternalista e ilusoria de la cultura, a que la se quiere despojar de
su historicidad, pues solo la ven atada a la nostalgia del pasado, a
tradiciones inmemoriales en las que se pretende encontrar la
nobleza de nuestras “raza”, la autenticidad, la originalidad y la
pureza de las manifestaciones del pueblo. La antropología ha
aportado una mirada más sistémica sobre la cultura, que no la
reduce únicamente a aspectos materiales expresiones exotizantes
destinadas a agradar la mirada de los turistas y antropólogos de lo
exótico, que están a la carceria de manifestaciones de culturales a
ser fotografiada. Mientras que la cultura se producen processos de
interacción simbólica, que hacen posible la construcción de los
diversos sentidos de la vida social de un grupo, en las
manifestaciones folkloriccas apenas se expresan formas de
intercâmbios sígnicos que quedan en el nível más manifiesto
externo, secundario de la cultura.

Afirma ainda que:
Hay que ver la cultura no solo como ese montón de cosa a ser
observadas, esa dimensión meramente sígnica de bienes y
patrimonios materiales, que solo implica el folklore. Em la fiesta
cada personaje conoce y vive el significado y significación del
sentido de lo simbólico, mientras que en un acto folklórico, por
mas armonía que expresen sus movimientos, no podrá acercarse al
sentido sagrado de la danza. Para el danzante indígena, en cambio,
cada paso de baile es una expresión de agradecimiento a la Pacha
Mama por todos los días le ofrece generosa, es un pedido para que
el semen de la lluvia fecunde el vientre de la tierra, para que pueda
continuar el milagro maravilloso de la vida.
A dimensión simbólica del placer, de la seducción que genera el
poder, se encuentra en núcleo mismo de los individuos y alcanza
sus imaginarios y sus cuerpos; se inserta en sus gestos, en sus
discursos, sus atictitudes, sus anhelos sus deseos, en sus vida
cotidiana; lo que importa es la alegría de vivir esse tiempo
extraordinario que es la fiesta, saber que ahí se podrá estar cercas
de las niñas ricas y bailar con ellas [...].
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Guerrero (2.007, p 439-440), diz o seguinte sobre a dimensão política da
cultura:
Se consideramos a la cultura como una construcción, un proceso y
producto de la sociedad, si la vemos como constructora del sentido
de la existencia, debemos por tanto considerar a la cultura como un
escenario de luchas he sentido por la vida y por cambiar a vida [...].
Si la cultura es un escenario de luchas de sentido, entonces puede
por un lado ser instrumentalizada desde el poder, para su
legitimación, para o ejercicio de la dominación y naturalización de
las desigualdades, allí estaríamos hablando de un proceso al que
hemos caracterizado de Usurpación Simbólica. Pero por otro,
desde quienes sufren la dominación y El poder, puede ser y es un
instrumento insurgente, de lucha en perspectivas de la
impugnación y superación de esse poder; proceso al que hemos
denominado de Insurgencia Simbólico.
[...] La cultura cumple una función política, pues es una respuesta
creadora frente a la realidad y a la vida, por ello es un instrumento
imprescindible para su transformación. Los pueblos indios y
negros han venido resistiendo hace siglos su cultura, y desde ella
hoy insurgen para dejar de ser pueblos clandestino y construirse
como pueblos con destino. E por ello que la defensa de la cultura
hoy parte fundamental de las propuestas programáticas y de los
horizontes históricos de las diversidades y los movimientos
sociales contra hegemónicos, por la construcción de sus horizontes
de futuro y sus utopías posibles

1.6 Marco Metodológico
O caminho traçado para a realização da pesquisa foi construído na
reconstrução da história, dos fatos e acontecimentos, do passado e do presente, tendo
como marco referencial a década de noventa, (l990) a qual foi oficializada o festival
de praia que já acontecia como parte da convivência da população com seus
familiares que retornavam para as férias no tempo das praias e organizava de forma
espontânea, várias atividades para se divertirem tendo o elo de parentesco e de
amigos que vinham curtir as férias de julho.
Para buscar as informações, sobre o patrimônio cultural imaterial do
povo Inỹ-Karajá que ocorre no evento do festival de praia, foi eleger os sujeitos
culturais, que constituem a população luciarense nas suas diferenças, por categorias
de idade, sexo e gênero; de trabalho e representantes das instituições locais.
Apropriei-me da técnica da observação participante, segundo Guerrero
(2.007, p.349) ela compreende o eixo central do método desenvolvido por
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Malinowski, que a definiu da seguinte forma: a convivência intima e prolongada com
os “informantes nativos”, foi que permitiu um determinado tipo de relação a qual o
antropólogo se coloca como um instrumento de pesquisa, propiciando à antropologia
a perspectiva intersticial, ou seja, um olhar desde dentro como ferramenta básica,
como marca registrada, para obtenção de informações.
Acompanhando o povo Inỹ-Karajá com sua cultura, integrada na
programação, do evento suscitou no primeiro momento de curiosidade investigar as
relações interculturais e os intercâmbios culturais, no espaço onde reuni a
diversidade. Após refletir com o olhar crítico do orientador vimos que o tema que
envolvia os Inỹ-Karajá no festival de praia era o seu patrimônio cultural imaterial.
A uniformidade cultural da sociedade de menor complexidade estava
presente, nesse evento com possibilidades de um trabalho de campo, livre para a
observação direta Guerrero (idem: 349).
A aplicabilidade do enfoque etnográfico holístico desde o macro ao
micro espaço da praia reunindo o grande fluxo populacional oriunda dos grandes
centros urbanos, como Goiânia, Brasília, dos municípios vizinhos e outros, ao
pequeno mundo rural do município de Luciara, especificamente na praia, tecendo-se
relações locais de processos sócio-culturais contagiantes. Fez-se a seleção de várias
bibliografias de autores que desenvolvem a temática intercultural, a ser trabalhada
como uma perspectiva a ser construída, mesmo assim já havia feito um planejamento
de leituras e observação direta.
A busca por um problema antropológico que valorizasse e respeitasse a
cultura do povo Inỹ-Karajá foi o primeiro passo metodológico, para me sentir livre e
ao mesmo tempo ética na pesquisa, com longos dias de reflexões às vezes pairava
dúvidas, pois não queria entrar em temas internos, mas desenvolver algo no âmbito
dos processos sociais e culturais que envolvem os sujeitos concretos e atuantes na
realidade. Ao dialogar com o professor orientador, e aprofundar alguns conceitos
nasce o tema sobre o patrimônio cultural imaterial do povo Inỹ-Karajá e suas
contradições durante o festival de praia, ampliando-se outros autores para tratar a
teoria do patrimônio.
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A aproximação da realidade investigada favorecia-me para abrir
caminhos de experimentação, confrontar a teoria com a realidade, escutando com
atenção os relatos das pessoas envolvidas. A escuta foi vivenciada por meio de
visitas ao público alvo, e encontros informais seguindo a tradição oral da memória
coletiva, por não encontrar registros escritos sobre o histórico do festival. Com isso,
veio à proposta de trabalhar com a idéia de textos polifônicos que incluísse um novo
olhar etnográfico, e escutasse as diversas vozes dos interlocutores desde suas
próprias enunciações e discursos [...], para que a escrita polifônica recolha as
diversas vozes e através da qual fale a vida e a cultura. Guerrero (2.007 p. 390).
Solicitei para as pessoas que dominavam a escrita, que fizessem um
pequeno relato sobre a cultura Inỹ-Karajá como parte da programação do evento
turístico da praia. Para aqueles que apresentavam dificuldades na escrita, fazia
registro dos relatos orais. Já para quem tinha limite de tempo, fazia a proposta de
retornar em outro momento, onde as pessoas puseram entregar os seus textos,
fazendo a leitura dos mesmos, sendo que eu transcrevia no computador.
Para os casos que não foram alcançados nas propostas citadas a cima,
retornava em outro momento oportuno e com uma pergunta iniciava o assunto da
pesquisa de forma espontânea deixando a pessoa à vontade, sem interromper seu
trabalho procurando respeitar a rotina das pessoas no cotidiano, anotava pontos
importantes e para quebrar o ritmo de monotonia ou de repetições interferia com
outras interrogações. Após a escuta sempre agradecia a colaboração. Em casa,
visualizava o cenário da conversa no imaginário e com as anotações estruturava o
texto.
A técnica tradicional de campo favoreceu na elaboração de um roteiro de
perguntas para organizar a ordenação da fala dos entrevistados, as fichas de registros
e o diário de campo favoreceram na coleta de dados. Isso contribuiu no processo da
sistematização das informações para em seguida, confrontar as teorias e fazer
comparações das coincidências e das divergências entre as opiniões teóricas e
relatos, sendo as interpretações um vasto campo de aprendizagens realizadas no
caminho da descoberta de novos conhecimentos.
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Guerrero (2.007: p.351), cita Rosaldo quando se refere ao método
etnográfico qualitativo, diz: a cultura ao apresentar-se como “sujeito de análises”,
abre possibilidades para a compreensão da riqueza da diversidade, da variabilidade e
da diferença das condutas culturais, para que esta não seja vista como exótica, mas
ser contemplada e desnaturalizada possibilitando-a como construção especificamente
humana, com características próprias e diferenciadas.
A experiência de quase cinco anos de convivência com o mundo cultural
indígena e a sociedade envolvente, proporcionou-me a participação na cotidianidade
dos sujeitos culturais desde os rituais, às atividades das roças e programações do
departamento de mulheres indígenas até a convivência familiar nos momentos de
alegrias e dores, acompanhava também os torneios de futebol nas aldeias e na cidade.
Com a população envolvente estabeleci relações de amizades e interações
através da comunidade católica, que compreende a convivência com o povo Kanela
do Araguaia, na experiência de ser indígena desaldeado. A princípio a relação com os
povos indígenas era de encanto e ao mesmo tempo de estranhamento. Aos pouco se
construiu confiança e amizades. Sem pretensões, abriram-se espaços de diálogo e
naturalmente surgiram informantes tanto na cidade como nas aldeias.
A casa na cidade propiciou espaços de aproximação das diferenças,
estreitamento de laços, de escuta e neutralidade das questões internas que não se
efetivava na casa da equipe indigenista na aldeia, valorizou-se o tempo da escuta e
atenção das mulheres que chegavam a nossa casa, com os artesanatos, para
venderem, nas praias ou para as caravanas de pescadores, na acolhida das idosas que
paravam para descansar saciar a sede ou alimentar-se até que o sol baixasse para
continuar a rotina da procura de compradores de artesanatos ou de galinhas, dos
jovens a procura de água, antes ou após os torneios de futebol e outras competições
esportivas, do encontro com os pescadores Karajá trazendo os pescados para
venderem, procurando dar atenção aos que ficavam rodados após as festas, como eles
mesmos dizem, e assim criou-se um espaço de acolhida e da convivência contínua e
direta.
Outro aspecto interessante foi à utilização da máquina digital que gerou
curiosidades e aproximações, favorecendo contatos e solicitações para registrar
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rituais, e outros acontecimentos da vida na escola, aniversários e outros, num
estreitamento com jovens, crianças e adultos e idosos.
O desafio enfrentado era o limite de domínio do computador como uma
tecnologia estranha, e de resistência no âmbito pessoal que me estressava por falta de
capacitação; mas aos poucos fui superando com alguns cursos, mesmo precário. A
comunicação pela falta de domínio do Inỹrubé, idioma dos Inỹ-Karajá, solucionando
com a mediação dos que dominam tanto a língua materna quanto a língua portuguesa
sendo essa os sujeitos culturais facilitadores no processo. Exigiu paciência reflexiva,
esforço para aguçar todos os sentidos procurando escutar além da falas, os gestos e
entender as traduções de sentidos e significados.
Sendo esse um dos recursos de ampliação da participação, de acordo com
Guerrero (2.007, p.354). “Estabelecer contatos prévios com pessoas” que conheçam
a realidade [...], estabelecer uma estratégia de visibilidade de sua presença [...],
encontrar canais institucionais que facilitem a entrada na comunidade [...], manter
uma paciência ativa e reflexiva durante os primeiros dias [...], não desaparecer por
obter informações [...].
Tudo isso foi desafiador para organizar o tempo de contatos e o de
isolamento para a escrita da matéria a ser produzida, ocasionando interrupções para
continuar dando atenção aos que chegam e as saídas da equipe para as programações
do Conselho Indigenista Missionário e o deslocamento para as atividades nas aldeias,
entre outras.
O desafio em construir textos polifônicos, foi uma rica aprendizagem
para escuta atenta, de enormes relatos de vida, de desabafos, ouvirem críticas e
rejeição que os indígenas fazem aos antropólogos estudantes e outros pesquisadores
de sua cultura, que vem usurparem seus conhecimentos para graduarem-se como
doutorandos, mestrandos e nada contribuem com seus anseios, exigindo disciplina e
vigilância diante das tentações de interferir, de emitir opiniões, ou julgamentos,
referentes a conhecimentos adquiridos, a conceitos, pré-estabelecidos por outros
teóricos, na confrontação com a realidade vivida, no passado e o momento atual,
como também delimitar novamente o que interessava frente a muitos relatos e de fato
construir textos etnográficos.
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Outro aspecto desafiador foi à experiência de permanecer no festival de
praia durante a noite e presenciar situações constrangedoras de conflitos entre casais,
devido aos excessos de bebidas, como lidar com o público masculino em certos
momentos.
Como pontua Guerrero,(2.007: p.390):
Hoy desde nuevas miradas deconstructivas, la escritura etnográfica
se plantea la necesidad de construcción de textos polifónicos en los
que se escuchen diversas voces, por un lado la voz de los
interlocutores desde sus propias enunciaciones y discurso, por otro
lado, la voz de los autores, con cuyas fuentes bibliográfica hemos
dialogado y por sobre todo que esté presente la voz del
antropólogo, que este deje muy claro El locus de enunciación, El
lugar de enunciación desde donde habla. Se hace necesaria una
escritura etnográfica polifónica que recoja las diversas voces a
través de las cuales habla la vida y la cultura.
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CAPITULO II
2 Histórico de Contatos e a Relação Intercultural e suas Ambigüidades.
O histórico do contato dos Karajá, que se autodenominam como Povo
Inỹ, será abordado no conjunto dos acontecimentos da história do passado para nos
dar possibilidade de fazer aproximação dos fatos do presente e compreender os
fenômenos da relação intercultural e dos intercâmbios entre os indígenas e a
sociedade envolvente de Luciara - MT.
Segundo as afirmativas de Guerrero (2.002 p.31):
Todo Hecho de la realidad tiene historia, se construye desde que el
ser humano está presente en el mundo. Toda acción humana está
inserta en la historicidad e en una dialéctica continua de
transformacíones y cambios. [...]

Disse ainda:
A história vai sendo construída a partir da perspectiva diacrônica
como possibilidade de conhecimento do universo histórico, de sua
problemática e dos fenômenos desse processo sócio cultural que se
investiga, e a perspectiva sincrônica, nos remete para aos fatos do
presente permitindo alcançar às características do momento atual,
de sua denominação, sua estrutura e funcionalidade presente.

2.1 Do Império até o século XX
De acordo com artigo do CIMI (2.001) que faz um resumo sobre o
histórico de contato dos povos indígenas com os não-indígenas, relata que: mesmo
depois da independência do Brasil, a situação de escravização de índios pouco
mudou, embora já estivesse proibida desde meados do século XIII, quando Dom José
I, através do Marquês de Pombal, publicou o Diretório de 175 que previa transformar
os índios em mão-de-obra disponível para ser recrutada para o trabalho forçado em
obras públicas e junto a particulares.
No início do século XIX, ainda estava em voga à guerra justa, agora
invocada não apenas para escravizar índios, mas, sobretudo para que fossem
declaradas devolutas as terras dos povos conquistados para, para depois, serem
destinadas aos assentamentos de colonos. Logo que a corte portuguesa chegou ao
Brasil, em 1.808, Dom João VI, declarou guerra contra os povos chamados pelos
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colonos de Botocudos, em Minas e Espírito Santos, e contra os Xokleng, alegando
fim de “pacificação”.
Uma Carta Régia de 1811 também autorizou guerra contra os Xavantes,
Karajá, Apinajé e Canoeiros. As autorizações de guerra de Dom João VI
inauguraram uma nova era de escravização: a escravização temporária para os
sobreviventes dos massacres, que se iniciava com o batismo, mas que, na prática, não
fixava período determinado para começar ou para terminar. Nove anos após a
independência, a Lei de 27 de outubro de 1831 determinou a libertação de todos os
índios escravizados em guerras, mas mesmo assim, a escravização continuou sendo
praticada, chegando até o século XX.
Nos idos de 1848, o governador da Província do Rio Negro (atual estado
do Amazonas) permitiu que se fizesse descimento de índios para serem escravizados,
pois na região a população indígena fora reduzida. No Sul e Sudeste do País, índios
serviam como mão-de-obra escrava, não só a particulares, como também a
autoridades.
Em 1818, o príncipe alemão Maximiliano Wied-neuwied encontrou,
entre o Espírito Santo e a Bahia, o ouvidor de Vila viçosa com um séquito de vários
escravos negros e “dez ou doze Botocudos de Belmonte, e um rapaz Machacali”. No
Rio de Janeiro, em 1850, escravos indígenas ainda eram comercializados
regularmente. (Outros 500: construindo uma nova história. 2.001 p. 33).
2.2 Histórico de contato dos Karajá com outros indígenas
Socorro Pimentel discorre sobre o histórico de contato dos Inỹ, com
diversos atores sociais (PIMENTEL, 2.009, p. 46 apud TORAL l992), cujas
informações afirmam que: todos os Karajá vieram do norte, do baixo rio Araguaia.
Ele considera a possibilidade desses indígenas terem sido empurrados para o sul,
pelo povo Tupi - Guarani que habitava mais ao sul do baixo Tocantins.
Segundo a autora (idem, p.46):
Em data anterior a 1.500, parte da população Karajá teria se
deslocado para o sul, estabelecendo-se na altura da Ilha do Bananal
e teria passado a se relacionar com uma série de povos de
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referência mítica, como os Kalatina, dos Besoheni, dos Hyte, dos
Ijewè e dos Were.
[...] Antes dos Karajá se estabelecerem definitivamente no
território em que vivem hoje, esses indígenas mantiveram contatos
com outros povos. Estiveram em disputa como os Kayapó, os
Tapirapé, os Xavantes, os Xerente, os Avá-Canoeiro e com menos
freqüência com os Bororo e Apinayé, na defesa de seus territórios,
havendo também relações de trocas de bens e de práticas culturais
como resultante desses contatos.
[...] Mantinham relações ora amigáveis, às vezes de conflitos, na
proteção de suas mulheres, sabe – se que a relação dos Karajá com
os Xavantes, nas décadas, de 1940 e 1950 do século XX, foi de
muito conflito. Esses últimos costumavam atravessar a margem
direita do Araguaia, território Karajá, para lhes roubar as roças,
suas mulheres, suas crianças e para prepararem emboscadas
sangrentas contra eles os Karajá narram até hoje suas vinganças
contra as traições preparada pelos Xavantes, atualmente esses
povos mantêm relações cordiais.

Já com os Xerente, segundo Nimuendajú (1942), os contatos
aconteceram de modo pacífico. Esses indígenas vivem hoje no norte do estado do
Tocantins. Com os Xerente os Karajá aprenderam um tipo de cestarias que é bastante
produzida por aqueles indígenas. Os Karajá mantiveram contato também com os
Avá-Canoeiro, grupo Tupi-Guarani, originários da região do alto Tocantins. Quando
estes indígenas se refugiavam de conflitos com a população regional. Hoje, dos AváCanoeiro resta uma população de mais ou menos 30 pessoas, que vivem na Ilha, na
aldeia Javaé Canoanã, e em Goiás na Terra indígena Avá-Canoeiro, no município de
Minaçu.
Os Karajá relacionam-se também com outro povo tupi, os Tapirapé, seus
vizinhos hoje. Segundo Donahue (1992), estes indígenas foram expulsos da ilha do
Bananal pelos Javaé, na metade do século XIX. Em 1950, segundo Toral (1992),
suas relações com os Karajá foram de muitas lutas [...] Os Tapirapé criados com
Karajá, adotivos – bedeòbyna – assim denominam os adotivos com o passar do
tempo as família dos adotivos foram crescendo nas aldeias Karajá e foram se
misturando.
2.3 História de contatos dos Karajá com os não-indígenas.
As primeiras frentes de contato da sociedade nacional com as populações
originárias dessa região datam – se desde o final do Séc. XVI com os Padres Jesuítas
do estado do Pará e inicio do Séc. XVII (1.718 – 1.746), segundo Érica de Oliveira
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(2.008 p.13) No século XVII, o movimento de Entradas e Bandeiras se intensifica e
penetra o sertão brasileiro, atraído pela exploração de riquezas naturais e a captura de
índios e negros.
De acordo com PIMENTEL (2.009 p.51 apud RIBEIRO, 1979):
Os Karajá foram encontrados pela sociedade dita civilizada,
primeiro pelos bandeirantes e, mais tarde, pelos mineradores de
ouro, traficantes e militares, os quais se estabeleceram nas
nascentes do Araguaia e procuravam uma saída para o oceano. A
navegação pelo Araguaia era de importância capital para aquela
sociedade, que se viam na contingência de transportar de São
Paulo, em lombo de burro, por milhares de quilômetros de sertões
desertos, o sal, as ferramentas e tudo o que carecia.

Conforme PIMENTEL, (2.009, p. 51): havia um interesse especial em
escravizar os indígenas como remeiros para o transporte de mercadorias, em
colaboração com os traficantes que não podiam dispensar o indígena porque ele
conhecia o rio e constituía a única mão-de-obra na região [...] Durante todo o século
XIX, entre os Karajá e as guarnições militares locais, transcorreram relações cheias
de conflitos.
PIMENTEL (2.009, p.51, apud COSTA 1978):
Refere-se a esses conflitos, ainda no séc.XVII. Ela menciona a
ação traiçoeira e cruel do Coronel Ancôneo Pires, que estabelecia
relações cordiais com os Karajá com a intenção de atacá-los
depois, matando muitos deles, sem poupar as crianças. Muitos
indígenas foram levados para São Paulo como escravos. A maioria
dos Karajá conseguiu fugir e ao retornar contaram às crueldades
que sofreram.

A partir do século XVII, estiveram em contato com eles as seguintes
frentes religiosas: London South Evangelical Union, de 1606 a 1931; New Tribes
Mission, 1935 até hoje atuam (na aldeia de Macaúba); Summer Institute of
Linguístics, de l958 a l980; Missão Batista de l965 a l968; Missão Adventista do
Sétimo Dia, de l935 a l977. Posteriormente os órgãos governamentais desde 1910,
atuam no meio indígena Serviço de Proteção aos Índios (SPI), de l927 a l968;
Fundação Nacional do Índio (FUNAI), de l968 até hoje.
Atualmente diversos órgãos estaduais prestam algum atendimento às
comunidades Karajá e, entre eles, citamos as secretarias de Educação dos Estados do
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Tocantins, Mato Grosso e Goiás. A partir dessas frentes de contatos, os povos
indígenas da região do vale do Araguaia: Xavante, Karajá, Kayapó e Tapirapé, foram
obrigados a manter contatos constantes com a sociedade nacional estabelecendo
relações de trocas de bens e serviços e passaram a consumir os seguintes produtos:
sal, fumo, café, bebidas, roupas, anzol, rede de pesca, espelho entre outros, nem
sempre essas relações eram amistosas.
Essas distintas formas de contatos com o outro, me fez recordar o que
disse Ryszard Kapuscinski (2006 p. 14 a 15), quando discorre sobre suas viagens
prolongadas pelo mundo durante muitos anos fala de suas impressões sobre as
fronteiras e frentes, bem como das penalidades e perigos próprios das viagens, mas o
que lhe havia inquietado como uma incógnita a cada novo encontro com os outros,
com pessoas estranhas que encontrava em seu caminho era:
El encuentro con el Otro, con personas diferentes desde siempre ha
constituido a experiencia básica y universal de nuestras especie.
Los arqueólogos nos dicen que los grupos humanos más antiguos
no contaban más que treinta o, a lo sumo, cincuenta personas. Si
aquellas familias-tribus hubiesen sido, más numerosas, les habría
resultado difícil trasladarse con la rapidez suficiente [...] Y he aquí
a nuestra familia-tribu siguiendo su camino en busca de alimentos
y que de pronto se topa con otra familia-tribu! Qué momento tan
transcendental en la historia del mundo! Qué descubrimiento más
fabuloso!
!Descubrir que el mundo está habitado por otras personas! [...]?
Cómo comportarse ante tamaña revelación? ? Como aturar? ? Qué
decisiones tomar? ?Abalanzarse con ferocidad sobre los extraños?
? pasar a su lado con indiferencia y seguir el camino propio? / O,
tal vez, intentar conocerlos y tratar de encontrar una manera de
entenderse con ellos? [...] de manera que al hombre siempre se le
abría tres posibilidades ante el encuentro con el Otro: podía elegir
la guerra, aislarse trás una muralla o entablar un diálogo.
A lo largo de la historia, el hombre siempre ha vacilado ante estas
tres opciones y, dependiendo de su cultura y de la época en que el
ha tocado vivir, elige una u otra. Constatamos que es bastante
veleidoso en sus decisiones; no siempre pisa un terreno firme.
Siendo o diálogo o que manifiesta una relación en pié de igualdad
[...] no cual se debe mantener un diálogo en que se tiene
obligaciones de “ser responsables de ellos.

Os Karajá no seu histórico de contato com o outro, passaram pelos três
processos abordados pelo autor, sendo o diálogo, o caminho atual que esse povo vem
construindo com os vários setores da sociedade envolvente.
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Conquistando espaços na secretária de assuntos Indígenas no que se
referem à participação deles nas principais programações interculturais da agenda da
Cidade, especificamente no festival de praia apresentando suas danças, expondo os
artesanatos indígenas a pintura corporal muito apreciada pelos turistas, participando
nos campeonatos de ciclismo, maratonas, nado livre entre outros. Nessa interação
mostram suas habilidades artísticas e resistência física. O festival acontece na
temporada de praia, no mês de julho.
A região do Araguaia abrange quatorze (14) municípios: São Félix do
Araguaia, Santa Terezinha, Vila Rica, Confresa, Porto Alegre do Norte, Cana Brava
do Norte, São José do Xingu, Santa Cruz do Xingu, Bom Jesus do Araguaia, Serra
Nova Dourada, Novo Santo Antônio, Alto da boa Vista e Luciara Ribeirão
Cascalheira.
Limita-se a leste com a Ilha do bananal, a maior Ilha fluvial de água doce
com a extensão de 2.500 milhões de hectares, habitada pelo Povo Inỹ - Karajá, a
oeste com o Parque Nacional do Xingu, ao norte com a floresta Amazônica Paraense
e ao sul com a planície do rio Araguaia (Laudo Socioeconômico, 2.006, p.10).
Segundo Pina de Barros (1999, p.5 apud RODRIGUES, 1999) Desde
tempos imemoriais os Karajá como um todo habitam no vale do rio Araguaia, tido
como um dos rios mais piscosos do mundo, até a bem pouco tempo. O rio Araguaia,
que nasce na serra dos Caiapó – situada na divisa entre Goiás e Mato Grosso do Sul –
tem uma extensão de cerca de 2.000 quilômetros e forma, em seu curso médio, a
maior ilha fluvial do mundo: a Ilha do Bananal.
(IDEM, apud TORAL 1992) Os Karajá estão nas margens do rio
Araguaia há pelo menos quatro séculos. As primeiras informações
sobre a localização do grupo, que datam do final do século XVI,
Ou seja, caracteriza-os como habitantes do baixo e médio curso
desse rio. Ou seja, os Karajá nunca se afastaram daquilo que
consideram seu território tradicional, mesmo depois da ocupação
de uma parte dele pelos brasileiros. Ao contrário a fundação dos
núcleos pioneiros no alto Araguaia serviu como um fator a mais
para o estabelecimento de aldeias nessa região. Alguns grupos
locais, numericamente insignificantes, viviam no baixo curso de
alguns de seus afluentes.

(IDEM, p.6) Ao longo do eixo desse rio distribui-se uma população
falante da língua Karajá, do tronco lingüístico Macro-Jê, subdividida em três grupos
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– Karajá do Norte ou Xambioá, os Javaé e os Karajá propriamente ditos. BARROS,
(1.999 apud TORAL, p.6):
O “nós todos”, Inỹboro, que mais se assemelham a uma forma de
designação própria, refere-se à totalidade dos falantes de línguas da
família Karajá [...]. Apesar da ausência de designações próprias
que enfatizem a diferença entre os três grupos, os Karajá do Norte
e Javaé consideram como três grupos histórica e lingüisticamente
diferenciados, porém com um substrato cultural que lhe é
basicamente, comum. Compartilham basicamente uma mesma
cultura e falam línguas inteligíveis entre si.

A população procedente do sul do Pará estabeleceu – se em Luciara no
Séc.XX, em busca de “desenvolvimento” com atividades de pecuária extensiva,
devido às pastagens nativas características dessa região, motivados também pela
dimensão simbólica e mítica presente em seu imaginário (Soares 2.004, pág.114).
Esse povoado constituiu – se em território indígena, onde os Karajá se instalavam no
período das enchentes do Rio Araguaia onde faziam suas roças tradicionais, seus
rituais de passagens como à festa do rapaz (o Hetohoky). Nesse local estão os
cemitérios de seus antepassados.
A ocupação do município de Luciara – MT, na sua origem esteve
marcada pelos conflitos, pela conquista da terra e conseqüentemente pela resistência
dos indígenas procurando defender seus territórios imemoráveis. Esse fato fez com
que os não índios, se aglomerassem num sítio, em terrenos livres dos alagamentos
das enchentes do inverno atual município de Luciara.
Constituindo - se o município de Luciara – MT, denominada de Mato
Verde pelos Karajá da região do Araguaia, localiza – se no nordeste de Mato grosso
– na micro-região do Araguaia, ou Médio Araguaia.
A extensão territorial do município de Luciara é de 4.145 km, limita – se
a Leste com o Rio Araguaia, a Oeste com o município de Porto Alegre do Norte e
Cana Brava do Norte, ao Sul com o município de São Félix do Araguaia, e ao Norte
com o município de Santa Terezinha.
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FIGURA 01: Mapa do Brasil
FONTE: Secretaria de Comunicação, 2011.

FIGURA 02: Mapa de Mato Grosso
FONTE: Secretaria de Comunicação, 2011.

FIGURA 03: Mapa de Luciara
FONTE: Secretaria de Comunicação, 2011.
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A população é de 2.224 habitantes aproximadamente, constituída por:
Indígenas, Migrantes do Sul e Sudeste do país, Sertanejos, Ribeirinhos. A população
feminina é de 1.078 e a masculina é de 1.146, sendo que as crianças e jovens
predominam no conjunto dessa população, representando 49% com até 19 anos de
idade, adultos e idosos 42%, da população total do município com habitações fixas
em

terrenos

livres

de

alagações

das

enchentes

do

inverno.

http://www.ibge.gov.br/cidadesat/topwindow.htm.

FIGURA 04: Gráfico Populacional
FONTE: IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), 2011.

Os terrenos livres de alagações no tempo do inverno serviam como
estratégia militar, por ser uma terra mais plana e mais elevada, para melhor se
organizarem contra as incursões possíveis dos indígenas como afirma um morador de
Luciara.
Segundo relato de um retireiro (pequeno criador de gado), “Nóis
chegando aqui em 1941, eu era menino ainda." O veio Lúcio já tava aqui. Ele chegou
em 1934 quase todo mundo vinha trabalhá pra ele. Comecei com 10 anos de idade,
lidando com gado nesse campo aí, cheio de Kayapó. Tinha que andá armado e de
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turma, se não os Kayapó pegava. Estrada num tinha era só canoa e tropa de cavalos
“(B.P.S., - retireiro)". (Laudo Socioeconômico, 2.006, p.14).
Os Karajá, que denominam a si mesmos como Povos Inỹ caracterizam-se
como uma sociedade nômade, pertence ao tronco lingüístico Macro-Jê Nathalie
Petesch registrou que a língua apresenta diferenças dialetais entre os três subgrupos:
os Karajá do Norte (antigos Xambioá) são tradicionais habitantes do baixo curso do
Araguaia, próximo à sua foz no Tocantins; os Javaé, atualmente, concentram-se ao
longo do rio que leva o nome do grupo, o braço menor do Araguaia, formador da Ilha
do Bananal; os Karajá, propriamente ditos, que se localizam ao longo do médio alto
curso do Araguaia. Foi influenciado ou aculturado por grupos tupi vizinhos, como os
Tapirapé. BARROS (1.999, 6 apud PETESCH, 1993).
Existe uma variação em termos de idade e de gênero, entre os Karajá
como um todo é a diferenciação entre a fala das mulheres e crianças e a fala dos
homens, feitas através de alguns fonemas e expressões específicas para cada gênero,
que é mais acentuada entre os Karajá propriamente ditos e expressa à forte divisão
entre os papéis masculino e feminino. BARROS, (1999, 6 apud RODRIGUES,
1999).
Possuem tecnologias simples, caracterizada pela fabricação de arco feito
de taquara (bambu), as flechas de madeira, as canoas de tronco de árvores (landi),
utilizam ervas (tingui timbó entre outras), para embriagar ou intoxicar os peixes,
tornando fácil a sua presa na pescaria, as casas feitas de palhas de piaçaba (palmeira).
As mulheres Karajá têm o domínio na fabricação de potes, panelas e
bonecas de argila, as esteiras e cestas de seda da palha de buriti (palmeira), a
extração de óleo de tari (óleo de tucum – coco de uma palmeira) de uso estético na
conservação da cor do cabelo e no termino do luto, as tintas extraídas de frutos
nativos do cerrado são utilizadas nas pinturas corporais, em seus artesanatos e as
artes plumarias em adornos para os rituais, muito cobiçados pelos não índios.
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FIGURA 05: Artesanatos Inỹ
FONTE: Elismar Vieira

FIGURA 06: Artesanatos Inỹ na Praia
FONTE: Elismar Vieira

Porém esse povo não conseguiu manter – se isolados e sem contato,
devido ao fluxo de comerciantes de especiarias e de turistas que trafegavam no rio
Araguaia, como também dos caçadores e pescadores clandestinos, que influenciavam
os indígenas na aceitação de novos padrões culturais. (BARROS, 2004, pág. 45).
“O fenômeno da aculturação como um conjunto que resulta do contato
contínuo e direto entre grupos de indivíduos de culturas diferentes e que provocam
mudanças nos modelos (parttens) Culturais iniciais de um ou dois grupos”. (Cuche,
Denys 2.002 p. 115) Os fenômenos produzidos entre uma população inteira e grupos
particulares de uma população, por exemplo: o contato dos Karajá com os
missionários, com os colonizadores e migrantes ora foram amigáveis ou hostis, isso
serve para entender a relação intercultural entre culturas do mesmo nível de
complexidade, para compreender a inserção desses novos padrões culturais tendo
como resultantes negativos e positivos influenciadores dos seus seguintes hábitos
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culturais: como o consumo excessivo de bebidas alcoólicas, discórdias, indisposição
para o trabalho de roças, das atividades rituais ocorrendo perda de interesse por sua
religião e seus costumes, despertando o entusiasmo por essa nova forma de vida.
Por outro lado os Inỹ são falantes bilíngües e caminham entre dois
mundos culturais distintos, integram – se em partidos políticos dos não indígenas,
mantendo seus processos internos de decisões no sistema de parentesco na escolha de
suas lideranças quando assumem cargos públicos.
Os indígenas dominam com facilidade a região dos lagos e matas,
conhecedores da diversidade da fauna e da flora, passaram a servir de guias turísticos
para as caravanas de pescadores e caçadores e comerciantes ambulantes (mascates),
que lhes recompensavam em trocas de alimentos, vestuários, bebidas, entre outros
objetos.
Os Inỹ como grandes pescadores, caçadores, artesãos e coletores
adquiriram a habilidade do domínio do comércio do pescado, tartarugas, frutos
nativos, artesanatos e adotaram a criação de pequenos animais como galinhas, patos,
possuem um pequeno rebanho de gado, na apicultura, mantém o costume de coleta
de mel silvestre, atualmente essas atividades de auto-sustentabilidade, Além dessas
atividades, são funcionários público nas áreas de saúde, educação, segurança e em
áreas administrativas, a maioria desses funcionários são graduados e ocupam postos
de serviços nos órgão da FUNAI e FUNASA. Contudo, seus recursos naturais vêm
sendo explorados por diversos grupos externos ocorrendo à depredação ambiental
como a escassez do pescado e das tartarugas que são protegidas por leis ambientais,
mas faltam fiscalização e controle do poder público.
Os não índios (populações ribeirinhos e sertanejos) não ficaram passivos,
a relação é dinâmica e dialética, havendo intercâmbios culturais, pois a manifestação
cultural desses povos indígenas está presente em grande parte das atividades e
costumes da sociedade envolvente que se fixou na região por volta do ano de 1934,
vindos do sul do Pará a procura de pastagens para o gado (Laudo Socioeconômico,
2004, p.24). Destacando – se a pecuária semi - intensiva, com o sistema de cria,
recria e corte de gado uma das principais atividades econômicas do município, a
agricultura difundida nos minifúndios com dedicação às culturas de subsistência.
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FIGURA 07: Praticas Similares da Cultura
FONTE: Elismar Vieira

As atividades de pesca e de caça além de estar vinculada a sobrevivência
dos Karajá, se relacionavam com as práticas de lazer e convivência das famílias
extensas que acampavam no tempo das praias alimentando – se de peixes, tartarugas,
tracajá e seus ovos na estação das secas. Essas atividades foram assimiladas pelas
famílias locais dos ribeirinhos, sertanejos e pelos grupos de turistas caravaneiros, na
beira dos rios e lagos, no período das praias. Surgindo o turismo como força
emergente na economia regional, caracterizada nas temporadas de praia pelas
programações do festival de praia, nos meses de maio a setembro; sendo também
incluídas, as seguintes atrações culturais das distintas sociedades: shows artísticos e
cultural, festival da canção, atividade esportivas, campeonato de pesca e concursos
de beleza.

FIGURA 08: Homem Pescando
FONTE: Ulisses Soares, 2011.
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Diferentes discursos foram construídos ao longo da convivência, dessa
relação intercultural e dos intercâmbios de bens matérias e culturais, que são
marcadas pela afirmação das diferenças culturais, das fronteiras criadas na luta e
retomada das terras, pelos indígenas, da saída dos não índios que antes ocupavam e
conviviam num mesmo espaço, social simbólico e geográfico; impondo – se limites
também no âmbito cultural de universos simbólicos distintos essenciais na
construção de novos sentidos para a existência de ambos como afirma GUERREIRO,
(2.007. p.28), “A sabedoria oferece referentes de sentidos para a existência [...]
marcados pelo calor dos afetos. A sabedoria faz possível compreender a vida desde a
experiência da vida, para transformá-la. Ela permite o encontro entre explicações e
compreensão [...] o diálogo entre o conhecimento: amor-saber e intuição”.
(IDEM, p.29) Tendo essa perspectiva como abordagem das relações
interculturais na construção de sentidos. A sabedoria insurgente como busca de
entender a totalidade do ser e das inter-relações, sentir, pensar, fazer, dizer [...]; o
heterogêneo oferece um sentido holístico do conhecimento.
Para compreender todas essas inter-relações é muito importante fazer
uma abordagem sobre o significado da cultura.
Neste sentido, GUERREIRO, (2002:04) afirma que:
La cultura tiene que ser mirada como una construcción
específicamente humana, resultante de la acción social.” [...] Si
vemos la cultura como una construcción social presente en la
diversidad la sociedad humana, seria equívoco entenderla al
margen de la misma sociedad y sus sujetos sociales que la
construyen, puesto que la cultura es posible, porque existen seres
concretos que la construyen desde su propia cotidianidad como
respuesta a la dialéctica transformadora de la realidad y de la vida.

O povo Inỹ, busca sua organização a partir de sua compreensão cultural
de territorialidade baseado no grupo de descendência da família extensa. Encontra-se
aí o fortalecimento para retomar suas lutas para a construção de novos sentidos para
continuar existindo como cultura distinta, iniciando uma ação concreta e coletiva na
retomada de seus territórios invadidos.
Como registra o antropólogo, BARROS (1.999 p.15 apud TORAL
1.992): os grupos de descendência, dessa maneira, estão ligados à ocupação do
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território e adquirem significação ao serem utilizados como argumento de
reivindicação política de seus descendentes face aos demais Karajá e aos torí
(“brancos”). (IDEM p. 15):
Todos os habitantes das pequenas aldeias têm bem vivos na
memória os nomes dos seus antepassados fundadores dos grupos
de descendência de que fazem parte e que lideram a ocupação do
local em que vivem ou de onde são originários. Observa-se aqui
uma relação direta entre os vivos e os mortos, entre ascendentes e
descendentes, demarcando no espaço por eles ocupado há séculos,
direito que incluem os “cemitérios”, articulados a uma vida
seminômade, sazonal.

A idéia de grupo de descendência transparece em frases como a de
waihoá, de são Domingos, ao explicar , em 1980, a formação de sua aldeia; “é uma
família grande aqui, desde os tempos de papai, uma fila só”. (BARROS 1.999 p. 15
apud TORAL, 1992).
Na década de setenta (1970), iniciou – se a luta pela demarcação das
terras indígenas, liderada por Waximahuri Karajá que era o atual chefe da aldeia
Karajá de São Domingos, filho do filho de Mahaú, líder da facção que se fixou no
local após a fundação de Luciara, em 1930 (1992; 61). Junto com um conselho da
comunidade. Esses grupos de descendência bilineares têm expressão territorial. É a
descendência de seus fundadores, os “originais”, que funda a reivindicação de
direitos territoriais e políticos dos habitantes de um dado aldeamento, (BARROS,
1.999. p.15). Em l982 foi criado um grupo técnico da FUNAI (Fundação Nacional do
Índio), para identificação da área sendo no mesmo ano declarada como terra
indígena, em 1988 foi determinado o processo de demarcação da terra e homologada
por decreto em 1991. A área Indígena São Domingos, com 5.705 hectares no
município de Luciara – MT, a 3 km do perímetro urbano.
A terra foi retomada dos fazendeiros que haviam se apropriado das terras
indígenas de forma leviana, segundo testemunha dos Anciões da aldeia, um Senhor
por nome de Lúcio Pereira da Luz, havia passado com o trator no cemitério dos
Karajá, para tirar os vestígios que legitimam a terra indígena, negociando – a por
uma saca de farinha e rapaduras, passando – a terra para terceiros. (KUADY 2.009).
Os indígenas morando no meio deles em habitações em baixo das
mangueiras mesmo assim realizavam seus rituais, sendo vistos como folclore; esses
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fatos insultaram os indígenas, mas foi fundamental na conquista da demarcação de
suas terras.
Segundo “a voz das pessoas mais velhas da comunidade citado por
Sandra Hakuwi Kuady, (2.009 p.80)” Os Inỹ dizem:
Antes do contato nois vivia tranqüilos, não tinha consumismo de
álcool, de drogas, não existia discórdia nas aldeias, a produção era
com fartura de plantio de batata, de abóbora, amendoim, mandioca,
milho, melancia, a pesca era de arco e flecha, transporte era só
canoa, quando aconteciam casamentos, era só os pais da moça que
escolhia o marido pra ela casar, as famílias iam conversando, pra
dar casamento hoje tudo mudou, começou a perder algumas coisas
da cultura e das tradições.

Os

professores

indígenas

também

afirmam:

“que

desde

o

“descobrimento”, e o contato com os Portugueses, eles só tiveram perdas, além de
seus territórios invadidos suas famílias foram massacradas nem mesmo as crianças
foram poupadas, só não tiraram a nossa língua e o nosso orgulho não podemos dizer
que perdemos totalmente a cultura, algumas práticas mudaram com no contato com
os não índios. Mas não podemos afirmar que tivemos vantagens, com as coisas, os
costumes que aprendemos de forma forçada como a língua deles para poder nos
comunicar e entender nossos direitos, muitos dos nossos antepassados eram
obrigados a sair das aldeias para estudar, a miscigenação com os casamentos,
favoreceu muitas mudanças de nossas tradições, por isso, é que nas nossas escolas
ensinamos a língua materna, (Inỹ rybe – do tronco lingüístico Macro J) para manter
viva a nossa identidade e a cultura além do português que precisamos para assumir a
saúde, a educação e outras áreas de conhecimentos”.
Por isso, essa relação com o outro tem a nos dizer que: “La construcción
social de la cultura implica que esta solo puede ser creada con y junto a los “otros” y
para los otros, en comunión, en relación dialógica con los “otros”. En consecuencia
nosotros pensamos que la cultura constituye un acto supremo de la alteridad”.
(GUERREIRO, 2002 p.4).
De acordo com (CUCHE, 2002 p.136):
O processo de aculturação renovou profundamente a concepção
que os pesquisadores tinham da cultura. Considerar a relação
intercultural e as situações nas quais ela efetua levou a uma
definição dinâmica da cultura. Não se parte mais da cultura para
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compreender a aculturação, mas da aculturação para se
compreender a cultura. Nenhuma cultura existe em “estado puro”,
sempre igual a si mesma sem ter sofrido a mínima influência
externa. O processo de aculturação é um fenômeno universal,
mesmo que ele tenha formas e graus muito diversos [...], toda
cultura é um processo permanente de construção, desconstrução e
reconstrução.

Esses autores nos atualizam sobre o processo doloroso de aculturação
que se torna evidente na relação intercultural dos Inỹ com a sociedade envolvente de
Luciara, como também das ambigüidades e dos desafios de reconstruírem
culturalmente em situação de contato, ocorrendo ainda à desestruturação e depois a
reconstrução, inserindo novos elementos da cultura distinta e perdas daquilo que se
diz “puro”, no âmbito das tradições de seus antepassados, como se referiu os anciões
da comunidade indígena em seus relatos supracitados.
Elizete Azambuja (2.005) nas suas afirmativas discorre sobre os vários
discursos em relação ao outro, a partir da seguinte epígrafe: O processo de
apagamento do índio da identidade cultural tem sido escrupulosamente mantido
durante séculos. E produz mecanismos mais variados dos qual a linguagem, com
violência simbólica que ela representa, é uma das mais eficazes. AZAMBUJA,
(2.005, p.30 apud ORLANDI, 1990).
Os discursos sobre o outro são construídos na negação da
existência do índio em nossa sociedade apresentado sobre ele, diz
ainda que seja fundamental trazer o discurso de (Authier, 1982 p.
140), a respeito da heterogeneidade: o discurso é constitutivamente
atravessado pelo discurso do outro”. As diferentes vozes que
retratam o funcionamento da negação, que aparecem construídos
nos distintos enunciados do município de Luciara – MT.

Faz referencia a alguns teóricos (DUCROT, 1984; GUIMARÃES, 1987)
que sustentam que “a negação nos enunciados sempre envolve dois enunciadores, um
que afirma algo e outro que nega tal afirmação”. (AZAMBUJA, 2.005 p.30, 31,).
Nesse trecho pode-se perceber a negação do outro em seu território. [...]
Lúcio Pereira da Luz, fundador da cidade de Luciara: chama de “sertão bruto” a terra
ainda não bem conhecida por eles e pelos seus semelhantes, e ao estabelecer-se nela
não tem escrúpulos de considerá-las sua. É o etnocentrismo que o impede de
compreender o fato de todo o sertão não percorrido pelo branco ter dono. (BARROS,
1.999. p.31).
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Não existe uma dicotomia afirmação/negação, pois as negações contem a
afirmação [...] todo discurso apresenta ainda um deslocamento feito no âmbito da
análise do discurso, em que a polêmica que ocorre não é individual: tratam – se de
posições de sujeitos que representam formações discursivas antagônicas decorrentes
de confronto entre práticas discursivas sociais. Que se expressam na relação entre
dois sujeitos históricos com posturas distintas bem definidas sobre o outro cultural.
AZAMBUJA, (2.005 p.33) cita entrevista e faz uma análise das mesmas
com não índio: GV1. A: “Não gosto de Karajá, índio é bicho traiçoeiro”. “Não gosto
de índio de jeito nenhum. Não dou confiança a esses índios daí de jeito nenhum. Eles
não prestam”. A partir daí pode – se perceber dentro da negação nas seqüências
discursivas a possibilidade das várias afirmações: “Gosto de índio; Dou confiança a
esses índios daí.”.
A sociedade envolvente (ribeirinhos, sertanejos, fazendeiros, migrantes)
manifesta – se insatisfeita por terem perdido a causa da terra para os indígenas, sente
– se lesada nos “direitos” afirma com veemência, que “só os Índios Karajá têm
direitos, que possuem muita terra mais não derrubam um pedaço de pau”, eles são
“preguiçosos” não plantam. Um “bando de homens fortes bom de uma enxada pra
trabalhar”, “só vivem bêbados e sustentados pelo governo”.
Vários estereótipos foram construídos contra os indígenas da região que
têm como resultante a luta pela retomada de suas terras, contra os que haviam se
apropriado de forma indevida de terras indígenas.
TORRES (2.007 p.15), afirma que as relações entre os indígenas e os
seguimentos da sociedade envolvente de Luciara e de modo especial entre os Inỹ
Mahadu como se autodenominam o povo Karajá e a comunidade escolar suscitaram
vários questionamentos a respeito da forma de interação entre esse povo e os
moradores locais; levantando-se os motivos para se entender os preconceitos e a
discriminação nessa relação: “os Inỹ Mahadu mesmo sofrendo vários tipos de
discriminações por parte da sociedade local, fizeram questão de assumir sua
identidade?”.
Os Inỹ Mahadu mesmo estabelecendo um contato muito próximo da
cultura ocidental, continuam mantendo suas práticas tradicionais que sustentam seu
47

modo de vida cultural e sua forma de alimentar-se, a sua religião, sua língua, suas
danças e musicas. É possível conhecer quem está remando uma canoa descendo ou
subindo o rio Araguaia, pois mesmo de longe se escuta a música cantada por um Inỹ,
em sua própria língua que quase não entendemos, sabemos que é um Inỹ trazendo
peixe, tartaruga ou artesanato rumo à cidade.
Os elementos abordados são característicos da sociedade Karajá, que dão
legitimidade às diferenças culturais como também expressam os diversos produtos de
intercâmbios culturais que se concretizam nas relações interculturais existentes na
cidade, que compreendem também a convivência que se estabelecem no festival de
praia. Esta autora aborda ainda nos seus estudos metodológicos, a relação entre os
Inỹ Mahadu e a sociedade dominante, sobretudo a situação de discriminação entre os
alunos indígenas na comunidade escolar.

FIGURA 09: Índios e não Índios Juntos
FONTE: Secretaria Municipal de Comunicação, 2011.
[...] Então o Karajá é olhado pelos defeitos não pelas qualidades, é
difícil você ver um professor, expondo a questão da qualidade que
ele produziu ali, o que ele sobressaiu, geralmente olha mais a parte
que não foi bem, os avanços não são mostrados (Professora de
Luciara). Observa-se aqui a dificuldade dos professores em
reconhecer que os alunos Karajá são capazes de aprender, que são
inteligentes, demonstram assim uma postura preconceituosa, que é
passada, de que os Karajá não possuem inteligência. Com relação
aos alunos indígenas estudarem nas escolas da cidade, professores
e alunos afirmam que seria melhor os Karajá estudarem nas escolas
das aldeias, alegando que é difícil para eles o deslocamento para a
cidade, mas, não fazem referencia ás dificuldades nas relações
interpessoais e de acompanhamento das aulas [...] não mencionam
o empobrecimento que a ausência das relações interculturais traria
para o enriquecimento em termos de conhecimentos para os alunos.
Na proposta de se trazer um indígena na escola para falar de sua
cultura a resposta foi a seguinte: Tem uns que nunca foram na lá,
muita gente tem medo de aldeia, o povo aqui tem medo de lá,
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cuidado com isso, lá tem índio bêbado lá, então não vão para a
escola vai quando tem trabalho em conjunto com a aldeia, vamos
levar as crianças lá para conversar com pessoas mais velhas lá da
aldeia, conhecer um pouco da história. Eu já vi professor fazer
grupo pra trazer um raizeiro aqui da cidade que mexe com plantas
medicinais, isso eu já vi, mas trazer o índio ou levar as pessoas lá
eu nunca vi (Professor – Luciara). TORRES, (2.007, p.82-83).

Os Inỹ - Karajá sofrem discriminações e falta de respeito por parte da
população jovem que acessam os meios informatizados através de Orkut e outros,
com comentários que reforçam estereótipos negativos com relação ao número
expressivo da população indígena, de sua participação nesse evento, Conforme
podemos observar nos seguintes comentários2:
∞ Talita Feitosa Ai que lindo, as meninas em família...
(Danii, Maria)
srrs 11 jul
Daniela Cardoso kkkkkkkkkkk OMG!
que bafo ! 11 jul
∞ Talita Feitosa kkkkk 11 jul
Lorena Feitoza kkkkkkkkkkk 11 jul
LIDIANI To Indo Luciaraaaaaa. kkkkkkkkkkkkkkkk.. só Karajá quase nao
vi vcs... 11 jul
@lucas_ feiitoza Meu Deus olha só tem Karajá... 11 jul
srŧª Micilla . KKKKK Karajá em PEESO 11 jul
Ivonira Barros Não vejo motivos para os kkkkk. Mas tudo bem! Vejo algo
muito bacana. Uma multeculturalidade. Karajá tbm são gente. De cultura
diferente mais é gente!!! 11 jul
Lorena Feitoza - O motivo dos meus kkkkkkk foi esse comentário: "
Talita Feitosa Ai que lindo, as meniinas em família...
(Danii, Maria)
srrs 12:40 ''
Acho que se prestar mais atenção entende! 11 jul
Rozangela Rocha Vixxxiii só tem meu povo aí. kkkkkkkkkk .. 12 jul
Daniela Cardoso kkkk 12 jul
Cidinha Fiusmick" kkkkkkkkkkk" quee sorte emm* ainda beem que eu nem
fui, jaa pensoou com tantos gatinhosss como o povo falaam, e capaz de eu me
APAIXONAR kk" 13 jul
Marcos Ω A. Silva Ferreira✔
✔ ♀○ so tem e Karajá ai kkkkk' 14 jul
Thiago português - rapaz.. sorte q eu tava travado ñ vi esse tanto dhoróssá..
dani minha subrinha...cuidado p/ ñ se apaixonar por ai :::14 jul
∞ Talita Feitosa aiai 15 jul
Daniela Cardoso kkkk pode deixar Zaelaa! 15 jul

2

Comentários disponíveis na pagina de relacionamentos Orkut:
http://www.orkut.com.br/Main#AlbumList?uid=13622195199249006703
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Maria Clara Cunha (: É nós q tá! rsrs.. 17 jul
Cleder Irineu Awire!!!! 18 jul
♥*ღ
ღ Daniella ♥*ღ
ღ Nos estavamos na aldeia ow a aldeia q estava
aki?kkkkk... 19 jul
Tony # ei cade a população de luciara 12:55
∞ Talita Feitosa No canto Inferior direito, Daniela e Maria.
srrs 13:01
Tony # kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
pior kkkkkkkkkkkkkkk 13:04
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CAPÍTUO III

3 O Expansionismo na Região do Araguaia e o Festival de Praia de Luciara-MT
Conforme o Laudo Socioeconômico, (2.006, p.8). O expansionismo na
região nordeste do Mato Grosso, especificamente no vale do Araguaia, onde está
situado o município de Luciara - MT, que se reveste de enormes relevâncias pelas
suas particularidades ecológicas como também pelos conflitos sociais, com graves
implicações ambientais que se relacionam intimamente com as continuidades do
desenvolvimento

econômico

expansionista,

desencadeados

pelas

políticas

deliberadas desde o fim dos anos sessenta (1960).
Incidindo com a abertura de rodovias (BR, 168), que integram o Centro
Sul do país á Amazônia legal, instalando – se na um novo modelo de ocupação
territorial, favorecendo o contato direto com os diferentes atores sociais, munidos de
condições econômicas elevadas para se firmarem de forma desigual, frente às
populações locais: os Karajá originários dessa região. (Idem).
WAGNER, (2.009, p.1 ss.). “Os Kanela do Araguaia que vinham do
Maranhão, que é os Apaniekrá e hoje nós estamos no Mato Grosso, dá-se o nome
Kanela do Araguaia porque sempre viveram na beira do Araguaia e ainda hoje vivem
no Araguaia. (Dona Joana, Oficina de Mapas)”. O povo Kanela hoje é isso, é mistura
do mato-grossense. É o ribeirinho, nós estamos impregnados com ribeirinho da nossa
região, com os retireiros da nossa região, com posseiros da nossa região, porque tem
filho de Kanela casado com posseiro, com ribeirinho, com retireiro, [...] Lenimar,
Oficina de Mapas.
Esse grupo vem sendo empurrado de seus territórios a mais de quatro
décadas vitimas da política de concentração da terra no país, se instalaram nessa
região assimilados como retireiros, sertanejos e ribeirinhos, hoje reassumem sua
identidade indígena, sua cultura e a luta pela terra para sua subsistência.
O governo federal e estadual vem beneficiando outros setores nesse novo
processo de ocupação da terra, como fazendeiro, empresários ligados ao complexo
financeiro industrial e tecnológico, grileiros de terras ligados ao comércio
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clandestino que vem comprando terras para “limpar” seu capital, grandes
latifundiários, do centro sul do país (migrantes), que vem se instalando na região.
Conhecidos como os donos do Agronegócio (produção de grãos, milho,
3

soja, algodão para a exportação), cana de açúcar para o etanol (combustível)

pecuarista, que vem adquirindo terras a baixo custo, aproveitando – se das leis
geográficas do mercado de terras (lei de Von Thünem). O que justifica o grande
interesse desses grupos que vem protagonizando uma ocupação geradora de conflitos
com as demais populações e que se relacionam de forma diferente com a natureza,
com uma visão de exploração dos recursos naturais para o crescimento do capital de
forma desigual. Vem ocorrendo uma tensão nessa região decorrente das práticas que
tendem para a monocultura e as práticas da diversidade biológicas e culturais, sendo
um desafio a ser enfrentado pelo poder público local e federal enquanto sujeito que
deve zelar do patrimônio comum das sociedades de direitos diferenciados, dos
patrimônios naturais e culturais. Conforme os pesquisadores que assinam o laudo
socioeconômico constataram uma enorme riqueza de diversidade biológica e cultural
que se manifesta pelo conhecimento de variedade de espécies do complexo
ecossistema da região, especialmente como parte dos saberes das populações
indígenas originárias (Karajá, Tapirapé, Xavante), dos ribeirinhos e retireiros que
assimilaram esses conhecimentos na convivência entre os indígenas há séculos. [...]
Essa história de contato contínuo e direto foi tecida na relação desses sujeitos com a
natureza como detentores de vasto e rico patrimônio cultural.
As últimas administrações públicas datam desde os anos (1989 – 2.010),
pela visão desenvolvimentista, vem incentivando a partir das riquezas ambientais e
culturais, presentes na região que favorece as atividades de turismo, têm sido
implementadas aproveitando – se das características diversificadas das populações
nativas e tradicionais.

5. Grandes empresários ligados ao complexo financeiro, industrial-tecnológico. Lei de Von Thünem é
a que conforma preços baixos para as terras localizadas nas regiões mais afastadas dos centros
geográficos do mercado. Diagnóstico Preliminar Para Criação Da Reserva Extrativista. P.08-10
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FIGURA 10: Fauna
FONTE: Secretaria Municipal de Comunicação, 2011.

FIGURA 11: Flora
FONTE: Secretaria Municipal de Comunicação, 2011.

Integrando-as no conjunto de políticas públicas desenvolvidas através das
secretárias de cultura, meio ambiente esportes e lazer com programações variadas
promovidas ao longo do ano que envolve desde as festas religiosas populares,
torneios de futebol, carnaval de rua de Luciara comemorado por todas as populações
da região nordeste de Mato Grosso. De julho a outubro são realizadas várias festas
entre elas o festival de praia no mês de Julho em Luciara - MT, que reúne além dos
moradores e sues parentes que vem passar as férias, pessoas vindas de outros
municípios e de outros estados das regiões Sul e sudeste.
As estratégias de comunicação e marketing incluem divulgação do
projeto elaborado na mídia com distribuição de materiais impressos de divulgação
como cartazes, faixas, folders e outros, para incentivar e mobilizar os visitantes e
turistas para o festival de praia em Luciara - MT. Conforme está escrito nos
informativos em folders e cartazes, de 2.010 e 2.011. A seguinte redação:
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FIGURA 12: Folder Programático do Festival de Praia
FONTE: Secretaria Municipal de Comunicação, 2011.

Inicia-se o período de estiagem que vai dos meses de maio a outubro e os
moradores e visitantes da cidade são agraciados com as belas praias de águas doces e
a riqueza paisagística da fauna e da flora da maior Ilha fluvial do mundo: a Ilha do
Bananal e “as tribos” Karajá com seus artesanatos conhecidos mundialmente é o
grande atrativo da região do Araguaia também são incluídas apresentações da cultura
na abertura dos eventos da cidade como são levados para representar o município de
Luciara. em exposições culturais em outros espaços como atrações turísticas. A
cozinha é exótica com pratos típicos: pirarucu, tucunaré, pacu e pintado.

FIGURA 13: Cozinha Exótica
FONTE: Secretaria de Comunicação, 2011.
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FIGURA 14: Cozinha Exótica
FONTE: Secretaria de Comunicação, 2011.

Os hotéis e pousadas oferecem confortos e passeios ecológicos e equipes
para a pesca esportiva. Luciara: quem conhece nunca esquece, assim está escrito no
slogan de divulgação do festival de praia.

FIGURA 15: Pesca Esportiva
FONTE: Secretaria Municipal de Comunicação, 2011.

FIGURA 16: Pesca Esportiva
FONTE: Secretaria Municipal de Comunicação, 2011.
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GUERRERO, (2002 p.70), diz:
La visión de la cultura como folklore se sustenta em una visión
cognitiva y objetiva de la cultura, que convierte em objeto, en cosa
a ser mirada y por ello termina exotizándola. Está cargada de
contenidos ideologizantes que alimentan una mirada romántica,
paternalista e ilusoria de la cultura, a que la se quiere despojar de
su historicidad, pues solo la ven atada a la nostalgia del pasado, a
tradiciones inmemoriales em las que se pretende encontrar la
nobleza de nuestras “raza”, la autenticidad, la originalidad y la
pureza de las manifestaciones del pueblo”. La antropología ha
aportado una mirada más sistémica sobre la cultura, que no la
reduce únicamente a aspectos materiales expresiones exotizantes
destinadas a agradar la mirada de los turistas y antropólogos de lo
exótico, que están a la carceria de manifestaciones de culturales a
ser fotografada.
Mientras que la cultura se producen processos de interacción
simbólica, que hacen posible la construcción de los diversos
sentidos de la vida social de un grupo, em las manifestaciones
folkloriccas apenas se expresan formas de intercâmbios sígnicos
que quedan em el nível más manifiesto externo, secundario de la
cultura. O exemplo disso se torna evidente o que ocorre nas
aberturas das festas da cidade de Luciara onde os Inỹ são
convidados para fazerem a apresentações culturais de suas danças.

Afirma ainda que:
Hay que ver la cultura no solo como esse monton de cosa a ser
observadas, esa dimensión meramente sígnica de bienes y
patrimônios materiales, que solo implica el folklore. Em la fiesta
cada personaje conoce y vive el significado y significación del
sentido de lo simbólico, mientras que en un acto folklórico, por
mas armonía que expresen sus movimientos, no podrá acercarse al
sentido sagrado de la danza. Para el danzante indígena, em
cambio, cada paso de baile es una expresión de agradecimiento a la
Pacha Mama por todos los días le ofrece generosa, es un pedido
para que el semen de la lluvia fecunde el vientre de la tierra, para
que pueda continuar el milagro maravilloso de la vida.

Atualmente as festas populares têm sido transformadas em eventos da
agenda de turismo do Estado atraindo turistas de outras regiões brasileiras, também
no festival acontece à pesca esportiva, sendo considerada a mais importante para as
atrações de turistas na região centro-oeste.

Outras atividades são as Festas do

Bumba-Meu-Boi, Torneios de Vaquejadas, fazem parte das tradições ligadas ao ciclo
do gado e as populações sertanejas, ribeirinhas, retireiras, celebrados nos meses de
novembro a janeiro, tanto a cultura indígena quanto a popular tem sido transformadas
em atrativos exóticos para os turistas que chegam à cidade de Luciara.
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As apresentações culturais dos indígenas da região a divulgação de sua
imagem nas programações, da diversidade dos artesanatos e das pinturas corporais
muito procuradas pelos não índios, as lutas entre outras que são ensinadas nas
oficinas promovidas pela secretária de assistência social e SENAI, SEBRAE. Entre
outras atividades alimentícias.
As diversas programações, que vem sendo ampliadas para o turismo,
sobretudo as do Festival de Praia, com bandas musicais de forró e sertanejas e outras
têm favorecido o crescimento de bares, pousadas, comércios, hotéis na região, mas
vem atraindo também o comércio de drogas entre outros, o fenômeno do alcoolismo
e da prostituição envolve, sobretudo a população mais jovem. Tendo como
conseqüências ondas de violências que fogem do controle do poder.
No diagnóstico realizado pelos participantes do curso do SENAR sobre
educação ambiental, os problemas aumentaram com a melhoria das vias de acesso
dos transportes públicos, o município antes era pouco visitado, porém hoje muitos
pescadores chegam a caravanas que vem de toda parte do Brasil, não contribuem
para o desenvolvimento da cidade, ao contrário promovem a degradação ambiental e
ainda seduzem as moças da cidade.
Assim também como os problemas relacionados ao meio ambiente: como
a prática da pesca ilegal e predatória da pirosca, ou pirarucu, enorme peixe da água
doce, tucunaré e tartarugas entre outras espécies, por caravanas de turistas e
pescadores ribeirinhos pescam excessivamente estes causam desperdícios jogando
peixes nos sacos de lixo em terrenos baldios. Outro problema é o lixo deixado pelos
turistas e moradores nas regiões dos principais Lagos (dos Veados e dos Patos e nas
praias do Araguaia).
No município não existe sistema de coleta seletiva do lixo, falta
melhoramento no aterro sanitário. Constatou – se na aula de campo, que a mata ciliar
na beira dos lagos vem sendo degradada pelas pessoas que acampam na beira dos
lagos, cortando as espécies de árvores nativas para armarem barracas e redes. Faltam
fiscalizações mais rígidas, estas caravanas levam quilos e mais quilos de peixes sem
pagar nenhuma taxa para o município.
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FIGURA 17: Lixão.
FONTE: Secretaria Municipal de Comunicação, 2011.

FIGURA 18: Lixão.
FONTE: Secretaria Municipal de Comunicação, 2011.

Falta consciência ambiental, pois o artigo 225 da Constituição Federal
diz: “Todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado”, mas é
preciso conscientização da população para ajudar na preservação e redução dos
problemas ambientais. Segundo relato dos participantes do curso de educação
ambiental, promovido pelo articulador Eduardo Dorta que aconteceu no mês de
junho de 2010.
O município de Luciara em parceria com a EMPAER, Sindicato dos
trabalhadores Rurais de São Félix do Araguaia e SENAR (Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural), promovendo cursos e treinamento para capacitar o trabalhador
rural nas diversas áreas: Turismo Rural, Educadores Ambientais, atendimento ao
público, Hotelaria entre outros em vista do turismo cultural, investindo nas
manifestações culturais, no folclore, na produção de artesanatos, gastronomias
típicas, pontos de vendas.
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FIGURA 19: Projeto Quelônios.
FONTE: Secretaria Municipal de Comunicação, 2011.

FIGURA 20: Projeto Quelônios.
FONTE: Secretaria Municipal de Comunicação, 2011.

FIGURA 21: Projeto Quelônios.
FONTE: Secretaria Municipal de Comunicação, 2011.

59

FIGURA 22: Projeto Quelônios.
FONTE: Secretaria Municipal de Comunicação, 2011.

Os diversos cursos têm como objetivo, criar relações de compreensão
entre os atrativos turísticos e as manifestações culturais do meio rural, e a formação
de produtos diferenciados que envolvem modalidades e motivos que levam a atração
dos turistas para o município. Tendo como propostas articuladas a pavimentação de
estradas, linhas de ônibus, linhas telefônicas, acesso a internet, construção de
conjuntos habitacionais com características urbanas, promovendo um ritmo de
mudanças, costumes e hábitos dos habitantes rurais para o ritmo de mudanças às
zonas urbanas e favorecer “a valorização” da população rural em vista das
instalações dos serviços de turismo e para atrair os visitantes para os espaços rurais
como instrumento importante de fixação da identidade da cultura local.
A capacitação do trabalhador rural nessa proposta oferece recursos para o
turismo rural, composto de bens culturais, bens naturais, e atividades produtivas
somadas à paisagem rural, qualificando a população em vista do seu potencial
cultural.

FIGURA 23: Paisagem Lago dos Veados.
FONTE: Secretaria Municipal de Comunicação, 2011.
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3.1 Turismos e as políticas de turismo cultural
Conforme Lívia Feitosa, (2008 p.33, apud RUSCHMANN, 2.001.p14) na
contextualização sobre turismo, afirma que: os primeiros indícios que originou o
fenômeno do turismo foi a partir do século XIX, porém a atividade estende suas
raízes pela história, mais precisamente após a segunda guerra mundial, onde houve
realmente a evolução dessa atividade, como conseqüência dos aspectos relacionados,
à produtividade empresarial, ao poder de compra das pessoas, entre outros aspectos.
Para FEITOSA o turismo na visão de MOESCH (apud BENI,
2.001.p.41): “O turismo constituiu-se num fenômeno sócio cultural de profundo
valor simbólico para os sujeitos que o praticam”. Segundo essa afirmativa, turismo e
cultura possuem dois pilares fundamentais: o primeiro é a existência das pessoas
motivadas em conhecer diversas culturas e o segundo é a possibilidade do turismo
servir de instrumento de valorização da identidade cultural, da preservação e
conservação do patrimônio tanto cultural quanto do natural e da promoção
econômica desses bens culturais.
A autora também destaca que: o turismo cultural e os fatores que
originam a cultura do povo constituem-se de seu posicionamento geográfico, do seu
lugar na história e das condições de encontro com outras culturas como uma das mais
importantes motivações das viagens turísticas, entretanto o desejo de conhecer os
modos de vida de outros povos e do legítimo interesse pôr parte dos visitantes (apud.
RUSCHIMANN, 2.001).
A autora atribuía ainda através da fala de BARRETO (1995). O turismo
cultural tem como principal atrativo o conhecimento e a vivência de outras culturas,
ou seja, tem como objetivo os bens materiais e imateriais produzidos pelo homem.
Seu valor simbólico pelo qual uma determinada comunidade atribui aos objetos e
artefatos da comunidade, tanto de caráter material como imaterial que são
decorrentes dos valores a que esses elementos representam no contexto históricosocial dessas comunidades, além de fomentar a cultura da localidade em questão e
desenvolver a atividade turística, assim o turismo torna-se parte integrante da política
cultural de uma comunidade e contribui para a preservação de seus valores. Portanto
a comunidade tem o papel fundamental na organização do turismo, pois, a vivência
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histórica dos povos antepassados, ao ser valorizado pelo turismo, enriquece a
experiência do turista e reforça o sentimento de pertença.
De acordo com a autora Apud Ignarra (2.001):
O turismo cultural compreende uma infinidade de aspectos
passíveis de serem explorados para a atração dos visitantes, assim
esse seguimento procura valorizar o cotidiano e não simplesmente
produzir manifestação cultural para ser exposta ao turista. O
turismo cultural se materializa quando o turista é motivado a se
deslocar especificamente com finalidade de vivenciar aspectos e
situações que podem ser consideradas particulares da cultura. A
arte é um dos elementos que mais atraem turistas, a pintura, a
escultura, as artes gráficas, a arquitetura, são elementos procurados
pelos visitantes, também a música e a dança.

FEITOSA, (2008, p. 35 apud IGNARRA 2.001) ressalta que são vários
os elementos importantes na composição do produto turístico cultural bem como: a
gastronomia típica, as manifestações religiosas, o folclore manifestado através de
danças, espetáculo teatrais, desfile, e outros. Sobretudo quando a história da
comunidade local autóctone é um atrativo, principalmente quando possui alguma
relação com a história do local de origem do visitante, aspectos culturais são fortes
atrativos para o turismo.
A mesma enfatiza segundo o argumento de Dias Aguiar (2.002). Os
fatores que beneficiam a implantação do turismo cultural em uma determinada região
são: aumento do conhecimento das culturas locais pelo visitante, que tomam
consciência de sua história, da arte, da musica, comida, religião, língua e outros.
Aumento de contatos sociais produzidos com a chegada dos visitantes, ocorrendo
estímulo para a circulação de novas idéias e valores na comunidade receptora. A
cultura local em muitos casos é renovada pelo interesse despertado pelos turistas.
Nesse sentido vale lembrar o interesse das mulheres Inỹ (Karajá), que
vem dedicando maior parte do tempo entre as tarefas domésticas, e a extração de
matéria prima do fruto nativo utilizado na pintura corporal e na tintura da seda do
buriti para a produção de artesanatos especificamente para a comercialização no
período do festival de praia, enquanto os homens se dedicam com mais intensidade à
pesca, coleta do barro e preparação do mesmo para as mulheres na fabricação de
peças de argilas e coleta do broto ou olho da palha da palmeira de buriti, dos serviços
de guia do turismo de pesca.
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FIGURA 24: Inỹ Fazendo Pintura.
FONTE: Secretaria Municipal de Comunicação, 2011.

FIGURA 25: Inỹ Fazendo Pintura.
FONTE: Elismar Vieira.

A presença dos turistas leva a criação de vários serviços úteis que
facilitam e amenizam a vida da população; maior troca cultural entre os diferentes
povos aumentando a tolerância e a compreensão. No reconhecimento da existência
dos povos indígenas.
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FIGURA: 26 Dança Cultural Inỹ.
FONTE: Secretaria de Comunicação, 2011.

FIGURA: 27 Dança Cultural Inỹ.
FONTE: Secretaria de Comunicação, 2011.

Aqui me reporto para o que diz a Sra. F. N. professora aposentada,
quando afirma que:
Os turistas é que valorizam a dança dos Índios Karajá, e ficam
admirados de verem eles misturados com a população luciarense e de
sua participação nas várias atividades durante o festival.".
O festival de praia chamava atenção de gente de fora que vem
participar, contribuindo para o comércio dando renda para as pessoas
venderem comidas e para os indígenas na venda de peixes, tartarugas e
os artesanatos. Trazendo animação para a cidade, para os donos de
barracas na praia, com vendas de comidas e bebidas. Mais há
prostituição, drogas, muitas bebidas alcoólicas, os próprios pescadores
da cidade levam os pescadores de fora que dizem que vem para passear
e levam peixes escondidos da lei e até fiscais contribui pra isso.
Eu vejo que os indígenas gostam de vir para a cidade e participar dos
jogos, apresentarem a dança deles na abertura do festival de praia, eles
gostam das bandas de forró, as mulheres vem vender seus artesanatos
quando vem o barco de Fontoura ficam três dias.
Eu acho boa a participação deles no meio de nós, acho bonito a dança e
os cantos na própria língua deles, o povo da cidade não dão tanta
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importância porque já estão acostumados a ver a ir às aldeias
praticamente moram juntos, os meninos mais novos estudam juntos na
escola e são amigos. Mais o povo de fora vem para ver os indígenas e
acham os Karajá bem diferentes, a presença deles no meio de gente, os
acha bonitos e gostam muito de comprar artesanatos de ver a dança
deles e dão muita importância, gostam até de visitar as Aldeias.
Os turistas vêm com a idéia de que os índios são brabos e têm medo
deles mais quando chegam encontram outra realidade. Nas
administrações passadas tinham muita divulgação do festival de praia
saía até nas revistas os indígenas. "Faustina Nunes de Sousa, professora
aposentada da escola estadual de Luciara”.
Essa atitude de valorização dos indígenas pelos agentes externos, no caso
dos turistas, leva a população local a perceber e reconhecer a presença dos indígenas
de forma positiva, e serem mais tolerantes com as diferenças culturais como riquezas
para a localidade. O rosto da diversidade cultural encontrada e valorizada pelos
sujeitos externos, no caso dos turistas, modifica o olhar dos sujeitos internos,
passando a reconhecerem e valorizarem a cultura indígena.
Porém, esses aspectos positivos só poderão ser evidenciados por meio de
um planejamento efetivo e através de informações, referente à cultura que se deseja
conhecer. Porque conhecer sua cultura faz com que a comunidade receptora
reconstrua o seu orgulho cultural fortalecendo sua identidade.
Mas de acordo com a visão do Professor Indígena Domilto Inarury
Karajá a cultura Inỹ, Karajá serve só para chamar atenção das pessoas que vem de
fora, os dançarinos indígenas, são como vitrine para atrair turistas para a região e não
sabe se esses recebem algum pagamento para realizarem tais apresentações. E que a
vivencia de sua cultura de seus rituais no quotidiano, não é apoiada pelo poder local,
não há aplicação dos recursos que chegam com o uso do nome dos Povos indígenas,
com a finalidade de fortalecer a cultura, mais de dar visibilidade para aos turistas que
vem de fora que o município está fazendo alguma coisa pelos indígenas. Porém as
pessoas que vem de fora não sabem o que realmente acontece com os Karajá.
Por outro lado, RUSCHMANN (2.001), destaca alguns impactos, que
segundo ele pode ser desfavoráveis decorrentes do turismo cultural: a
descaracterização da cultura local e de suas produções artesanais voltadas
unicamente para o consumo de turistas, descaracterizando sua função utilitária dos
objetos transformando-os em itens de decoração.
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Ao que afirma o autor reporta-me para a voz do Professor Indígena: o
festival de praia torna a cultura indígena para o mercado, através da exposição de
seus artesanatos e de suas danças é meramente representativa e demonstrativa de
vitrine para os turistas, que chegam a Luciara.
Conforme a Professora J. S. de O. 39 anos casada afirma que:
Os indígenas mudaram muito no seu modo de vestir, as mulheres gostam
de andar bem vestidas com roupas da moda, usam maquiagem no rosto,
gostam de bijuterias modernas, andam bem bonitas, raramente elas
usam as bijuterias naturais que produzem.". Mudaram o tipo de fazer
suas casas. O povo de fora valoriza muito os artesanatos da cultura
indígena é uma coisa muito rica e o festival é um espaço para mostrar a
cultura, mais precisa fazer um planejamento com projeto bem elaborado
junto com a participação dos indígenas para ir valorizando e inserindo
eles, na programação, com uma barraca do artesanato indígena, um
espaço para apresentação da cultura, pois, contribui, enriquece e
valoriza a nossa cidade, acho que vem recurso, mais é mal aplicado.
Hoje em dia só têm a produção de artesanato da cultura dos Karajá, no
passado tinha a Valmerice que gostava de investir em trabalhos
artesanais, ela foi embora e as pessoas não gostam muito de produção
de artesanatos. A barraca de comida oferece vários pratos: peixe
assado, caldo de peixe, de frango, espetinho de carne, salgados e
bebidas, mais o peixe não é feito do tipo que os Karajá fazem só a
tartaruga que é assada no casco do jeito deles.
Vejo que deveria ter programações que criasse mais interação entre as
duas culturas, por exemplo, um time de futebol, um desfile, incluindo as mulheres
porque eu vejo que os Karajá ficam sempre juntinho, unidos somente eles. J. S. O de
39 anos e funcionária pública.
Ao que afirma os autores Horkheimer e Adorno sobre a industrialização
cultural que vai integrando a produção seriada de objetos e produção de
necessidades; atrofiando a atividade do expectador, promovendo a cultura em
indústria de diversão [...] ocasionando a dessublimação da arte, desligando-a do
sagrado graças à autonomia que o mercado garante com o fim da ritualização, e a
transformação da arte em mercadoria.
Com isso, grande parte da produção de artefatos e artesanatos do Povo
Inỹ-Karajá, nas suas variedades de bijuterias naturais, peças em madeiras remos,
canoas, bonecos arcos, flechas, cestas, potes vasos, bonecas de argila entre outros,
raramente são utilizadas no quotidiano dos Inỹ-Karajá, mas intensificado a produção
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direcionada para a comercialização, no festival, para as caravanas de turistas na
temporada das praias, feiras e exposições culturais.

FIGURA 28: Barraca de Artesanato Indígena no Festival.
FONTE: Secretaria Municipal de Comunicação, 2011.

FIGURA 29: Barraca de Artesanato Indígena no Festival.
FONTE: Secretaria Municipal de Comunicação, 2011.

FIGURA 30: Barraca de Artesanato Indígena no Festival.
FONTE: Elismar Vieira.
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Outra parte da produção, como os artefatos tradicionais, (de seda de
buriti:

Warabaho,

(cesto),

Bykyrè,

(esteira),

wèriri;

(cesta)

peças

de

argila:Watxiwèyla( panelas de colocar kalugi comida típica do Karajá), Bèsè
(pratos), vasos, potes, Ritxoko (bonecas de argila), e toda a arte plumaria:
Rareto,(cocar grande de pena), kuè (brincos), lòrilòri (cocar)...) é comercializada na
casa da cultura, de propriedade dos indígenas em São Félix do Araguaia, sendo
escoadas também para outros espaços. Os artefatos utilizados nos rituais tradicionais
da cultura desse Povo têm sido solicitados pelo Museu do Índio, por entidades
estrangeiras, com as quais fazem parcerias.
Outras produções são utilizadas com finalidades rituais e de uso
doméstico, contudo é bom lembrar que as comunidades em contato contínuo
acompanham o consumo de novas tecnologias, que lhes facilitam a vida no dia a dia,
devido à inserção desses sujeitos na sociedade contemporânea.
Na lógica analítica de Habermas sobre o mercado, o econômico
não pode garantir a integração social, o sistema segundo ele sofre
de legitimação reduzindo os problemas políticos em problemas
técnicos e aqui se percebe a cultura como espaço de contradições
que se manifesta como déficit de racionalidade e adverte sobre a
crise de sentidos. (1995, pg.70 e 71).

3.2 O Festival de Praia de Luciara
O poder público, nas instâncias municipal, estadual e federal, é o agente
ativador desses patrimônios inseridos na agenda do turismo cultural, como uma
atividade emergente para o novo mercado do turismo, articulado pelos recursos
destinados às políticas públicas através dos projetos elaborados pelas secretarias de
cultura, turismo e meio ambiente, para o planejamento de diversas atividades
culturais dos municípios. No estado são realizados vários Festivais, de julho a
outubro, estes são integrados na agenda de turismo que é desenvolvida em l5
municípios do Estado de Mato Grosso, sendo que aqui no Araguaia são realizados: o
Festival de pesca esportiva, com sua imensa riqueza na diversidade de peixes, o que
o torna um importante atrativo turístico e o Festival de praia com a duração de quinze
a trinta dias no mês de julho e de grande representatividade reunindo, além dos
habitantes de Luciara, muitas pessoas vindas de outros municípios de Mato Grosso e
demais regiões do país.
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Acontecem várias programações no município de Luciara ao longo do
ano, que envolvem os patrimônios culturais das distintas populações. Vemos isso
refletido nas tradições: dos Ribeirinhos - a Festa do Bumba meu Boi que tem sua
origem no ciclo do gado no século XVIII; dos Retireiros do Araguaia - a Vaquejada
ou os Torneios da Festa do Peão; e o carnaval de rua que envolve a população de um
modo geral.
O festival de praia na região do Araguaia, especificamente na cidade de
Luciara, Mato Grosso, será abordado pelas diversas vozes dos atores sociais que
constituem o conjunto da população luciarense, envolvendo a temática do patrimônio
cultural, imaterial da sociedade Karajá e suas contradições durante o referido festival.
Valem lembrar, que as diversas atividades que constituem a agenda
cultural do município, já faziam parte da vivência desse povo que cultiva as suas
raízes, na convivência familiar durante as temporadas de praia como nos constatam
vários relatos dos moradores luciarense. É de suma importância afirmar que as
práticas culturais dessa população construíram-se na relação dialética de convivência
estabelecida entre culturas distintas. Como veremos nos registros da memória
coletiva de seus moradores.
Acontecem várias modalidades esportivas como: futebol de praia, vôlei,
moto cross, ciclismo, campeonato de pesca, concurso de beleza, os shows de músicas
populares, gospel, bandas de forró e o luau.
O Povo Karajá participa com diversas apresentações culturais: a dança do
Myrasi ou dança de roda, a luta corporal, a pintura corporal ou grafismo, os
artesanatos, pesca, nado livre, corrida, tiro ao alvo de arco e flecha, entre outras.
Na gastronomia são oferecidos, pelas barracas, vários pratos típicos da
cozinha local à base de peixes: tucunaré, pintado, pirarucu, pacu e outros; carnes e
frangos e bebidas para a população. Há um grande consumo de tartaruga sendo
oferecido no estilo da gastronomia do Povo Karajá (a preparação da mesma assada
em seu próprio casco) aos visitantes que se hospedam nas residências de amigos pela
população local, ocorrendo fora do evento da praia.
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Destaca-se o papel do gestor executivo do município e das secretarias
como o idealizador e organizador desses eventos, sobretudo do Festival de praia, no
mês de julho, período da estiagem que vai de maio a outubro. Promovido pela
Prefeitura Municipal de Luciara, que leva toda a infra-estrutura para o local do
festival, com equipe de salvamento, barracas, palco, para os shows artísticos e
culturais, festival de canção.
O festival de praia surgiu oficialmente na década de l990, como atividade
emergente de turismo, com a visão de expansionismo, da região do Vale do
Araguaia, com a chegada de grupos empresariais do Agronegócio, com abertura de
BR (rodovias).
Ocorrem vários problemas de ordem ambiental, sociocultural, de infraestrutura na realização do festival de praia como evento turístico, onde a tecnologia
implementada para atender a demanda não atinge os padrões exigidos para a
realização do evento, pois ainda é visível a precariedade dos meios de comunicação;
existe uma única antena repetidora de sinal das seguintes emissoras: TV Globo, TV
Record e TV Bandeirantes. Conta ainda com uma Agência de Correios, com
atendimento do Bradesco, Casa Lotérica, com serviços de Caixa Econômica Federal,
uma única rede de celular da operadora Oi, e um sistema de internet precário via
rádio oferecido pelo município, para quem mantém o IPTU em dia, um sistema de
telefone analógico, acesso à internet da Oi. Existe apenas um ônibus intermunicipal,
que funciona três (3) vezes por semana e outros transportes particulares que fazem
fretes. As distâncias dos órgãos fiscais e de segurança tornam a região vulnerável às
práticas fora das leis federais.
Segundo o Relato do Sr. Élson Nunes de Sousa (2010), onde diz que:
O primeiro festival Cultural do Araguaia iniciou na década de l990, com
a participação de populares, município e Povos indígenas com suas
apresentações culturais, com apoio da administração do município, se
lançou o primeiro festival cultural do Araguaia, na administração do
então prefeito Dr. Nagib Elias Quedi. O seu mandato iniciou em janeiro
de l989 a l992, no mesmo período começamos na programação do ano
com o carnaval de rua de Luciara, com a participação de dois blocos de
rua, que se chamava de: império dos anjos e o bloco vamp. Desses
blocos tinha a participação dos indígenas que fazia parte da equipe dos
blocos, foi outro lançamento do carnaval de rua, com apoio da
administração do município, do prefeito Nagib Elias Quedi.
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Assim se tornou a fazer parte do calendário do município, tanto do
festival cultural do Araguaia, conhecido como festival de praia e o nosso
carnaval de rua. Portanto todo ano teve essa festa popular com
continuidade, às vezes algum ano atrás não teve festival, mas mesmo
assim continuou no ano seguinte, até os dias de hoje.
Da década de l990 para cá, passaram seis (06) administrações do
município, no primeiro período de l989 a l992 foi administrado pelo
prefeito Nagib Elias Quedi, no período de l993 a l996 foi administrado
pelo prefeito Abi Roque de lima, no período de l997 a 2.000 foi
administrado pelo prefeito Odete Lopes Brito, no período de 2.00l a
2.004 foi administrado pela prefeita Noely Paciente Luz, foi à primeira
prefeita mulher no município. Já no período de 2.005 a 2.008 foi
administrado pelo prefeito Dr. Nagib Elias Quedi, desse período teve
uma participação e apoio por parte do município nas áreas culturais do
município principalmente com a participação dos Povos Indígenas.
Na administração do Prefeito Dr. Nagib Elias Quedi, foi criado também
o primeiro jogos indígenas do município, inclusive os 04 anos da
administração do Nagib teve esses jogos indígenas até mesmo
valorizando e fazendo integração dos Povos indígenas da região do
Araguaia.
Na atual administração do Prefeito Parassu 2.009 a 2.012 não deu
continuidade desses jogos indígenas que já vinha fazendo parte do
calendário do município, dois anos se passaram e a atual administração
não se preocupou em retornar os jogos dos povos Indígenas da região,
que era na sede da Aldeia São Domingos com apoio do governo do
Estado de Mato Grosso e Secretarias de esporte do estado e municipal
era as parcerias dos jogos Indígenas.
Vale lembrar que em todos os períodos dessas administrações teve
Festival cultural do Araguaia denominado de Festival de Praia como é
conhecido, até com participação dos Índios com apresentação de suas
danças e de sua cultura e participação do popular como jogos, vôlei,
jogo de área, canoagem e corrida de l00 metros de praia. Na
administração do prefeito Odete Lopes Brito, teve como secretário de
educação e cultura o Senhor Fausto Aquino era secretário com o
secretário estadual Elizmar Bezerra, teve projeto com parceria da
secretaria do Estado que conseguiu festival de praia e o carnaval e na
administração do governo do estado de Blairo Maggi começou o festival
de pesca.
A administração local não alcança tamanhos desafios decorrentes de
políticas implementadas para o turismo cultural onde a rentabilidade financeira não
gera auto – sustentação para as diversas populações com qualidade de vida para as
culturas locais nem para a o aumento dos impostos públicos do município.
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3.2.1 O Cenário do Festival de Praia de Luciara - MT.

FIGURA 31: Sobrevôo Praia e Barracas.
FONTE: Secretaria de Comunicação, 2011.

FIGURA 32: Lago dos Veados.
FONTE: Secretaria de Comunicação, 2011.

FIGURA 33: Ponte sobre Rio Xavantinho.
FONTE: Secretaria de Comunicação, 2011.
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FIGURA 34: Rio Xavantinho.
FONTE: Secretaria de Comunicação, 2011.

O Festival de praia de Luciara tem como grande cenário o Rio Araguaia e
suas praias, o rio nasce na divisa de Mato Grosso e Goiás, na serra dos Caiapó
possuindo, um conjunto de lagos e lagoas, as praias paradisíacas e desertas. À
margem direita do Rio Araguaia a Ilha do Bananal, medindo 20.000 km. Vinte mil
quilômetros quadrados com dois Parques: o Parque Nacional do Araguaia, com
extensão territorial reduzido aproximadamente, para 562.312, hectares administrado
pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e de recursos renováveis, no sul da ilha o
Parque Indígena do Araguaia, com extensão de 1.437.689, hectares de área,
administrado pela Fundação Nacional do Índio, criado para proteger os Índios Javaé
e Karajá, que ali habitam.
O rio Araguaia, o conjunto de lagos, as praias, que constituem o cenário
onde acontece o festival de praia, têm significados simbólicos distinto: para os InỹKarajá esse cenário possui um referencial mitológico, sobre as sua origem na história
contada de pai para filho, transforma-se no espírito da realidade para o povo, Karajá.
“Antigamente, os Karajá moravam no fundo do rio Araguaia e no fundo do rio fazia
muito frio chegava morrer de três pessoas por dia. O chefe dos Karajá do fundo do
rio mandava seus guerreiros, os “ijoi”, para procurarem um lugar de clima melhor
[...], no caminho, ele viu outro caminho bem estreito que outros. E seguiu em frente e
encontrou um buraco, parou e ficou olhando e disse consigo eu vou entrar nesse
buraco [...], viu um clarão, continuou e saiu do fundo do rio, saiu do buraco da pedra
e viu um lugar agradável, com ar, sol, e calor; sentou-se e ficou apreciando toda a
beleza: as praias e os pássaros que voavam como se estivesse o saudando, dando-lhe
boas vindas. [...] Deixou um pedaço de pau na saída da pedra, saindo da toca da
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pedra viu que estava no meio de um lago, mas havia pedras que levava até a terra
firme. Na beira do lago viu muitos patos voando, tuiuiús, colhereiros, garças e outras
árvores, viu onça na mata, na beira do lago viu porção queixada, mais na frente viu
frutos silvestres como mangaba, oiti, coco de babaçu [...] andou mais um pouco e viu
as praias e chegou até uma praia e viu o rio! Araguaia Berohoky, “Ebe!".".".". Que
lindas praias! Tirou “uma palha e sentou-se na areia, fazendo uma cesta comprida.”
Vou levar as frutas para mostrar. [...] Todos foram com ele e havia ficado uma
pessoa, chegando ao novo lugar, ele viu e ficou encantado. “Esse lugar é muito
bonito” [...] esse é o lugar que eu procurava, vamos experimentar como vai ser à
noite, apreciaram as estrelas, o ar, as vegetações, [...] O primeiro que saiu comandou
o grupo dizendo a todos que tinha que fazer uma canoa, para uso próprio, porque não
era bom um grupo grande, pois fica difícil de controlar e coordenar. Por isso,
dividiram-se. Uns subiram o rio, chegando até a cabeceira, e outros desceram o rio,
tendo hoje os de Xambioá, no norte e Buridina, no sul, assim meu pai contava há
tempos atrás. (PIMENTEL, 2.006 p.108).
O Senhor Jairo Sales, diz como era a única manifestação cultural da
região:
O que existia era os índios Carajás na época do verão, ou melhor,
quando as águas baixavam os índios Carajás que moravam em sua
aldeia ao lado da cidade de Luciara eles construíam novas casas na
praia deixando suas casas na aldeia e nas noites de lua bonita tinham a
dança do Aruanã como a brincadeiras do latenim, (ser espiritual dos
Karajá) para nós era a única diversão, todos do povoado iam para as
praias assistirem à dança dos índios nessa época era povoado de Mato
Verde e havia uma aldeia dos índios Carajás e logo depois em l964 é que
o povoado foi emancipado e mudou de Mato Verde para Luciara, até
l99l não existia festival de praia, os índios Carajás construíam suas
casas na praia em frente ao povoado que atualmente é o município de
Luciara. No mesmo ano de noventa e um, começou o festival de praia,
que para nós é uma diversão que mais chama atenção e os índios
deixaram a sua tradição de mudar para as praias, ai começa o festival
de praia. Jairo Sales foi membro da secretaria de cultura.
A Sra. Maria Helena Karajá relata como aconteceu o desmembramento
dos festejos em Luciara - MT, onde todos estavam interligados a único período
festivo. Com a mudança festiva ocorre a idéia de uma nova manifestação cultural e
atrativa que é o festival de praia.
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Segundo Maria Helena:
Antes de começar o festival de praia acontecia a festa da vaquejada,
onde os vaqueiros faziam montaria em cavalos para derrubar os touros e
para laçar os bezerros e no entorno montava-se as barracas de vários
mascates - comerciantes de outros lugares que vinham para venderem
diversidade de produtos; alimentos, vestuários, materiais de uso
doméstico entre outros, junto com a festa da Igreja Católica tudo era
misturado. Ai na administração do Prefeito Abi Roque de Lima, junto
com o Padre Pedro é que separou tudo.
[...] Ficou no dia l0 do mês de julho, o festival de praia, o prefeito fazia
projeto buscava recursos para dar as premiações em medalhas, dinheiro
troféus e alimentos. No mês de agosto a festa da Igreja Católica e no mês
de setembro a festa da vaquejada. O que traz de bom para os índios é
quando eles ganham nas competições as premiações, em medalhas,
dinheiro e troféu que ajuda a valorizar a juventude, à venda de
artesanato dá muito lucro pras Aldeias e agente sente muita alegria em
participar, mais na festa de noite só dá muitas bebedeira, prostituição
que envolve os dois lados, tanto dos brancos como dos índios, a brigas
dos índios começa na festa e vem terminar tudo dentro das Aldeias, as
bebidas alcoólicas envolvem os dois lados nisso tudo. (Maria Helena
Karajá, 2010).
Segundo Llorenç Prats (l997, p.30), os patrimônios realmente existentes
são ativados de referentes patrimoniais procedente desse El pool virtual, (a força do
poder organizador) já sejam elementos catalogados, espaços naturais protegidos,
museus, parques arqueológicos, etc. Estes repertórios são ativados (em princípio) por
versões ideológicas da identidade. Devo esclarecer que entendo que a identidade, do
tipo que seja, é uma construção social e um fato dinâmico, talvez com um razoável
nível de fixação e perduração, [...].
Portanto, podem coexistir, e de fato podem coexistir normalmente,
distintas versões de uma mesma identidade, que se articula em relações de
complementaridade ou de oposição, talvez possa suceder que se ignorem, [...]
Entendo que toda versão de uma identidade, se expresse como se expresse, é
ideológica, pois responde a uma idéia e uns valores prévios, normalmente
subsidiários de uns determinados interesses, ou, se, uma formulação tão mecanicista
resulta molestar ao leitor, que em qualquer versão da identidade se estabelece pelo
menos uma relação dialética entre realidade, as idéias e os valores, e os interesses de
quem se promulguem e se compartilhem. O patrimônio, ou melhor, dito, as diversas
ativações de determinados referentes patrimoniais, são representações simbólicas de
versões de identidade, já que esta, como disse Joan Frigolé, não é unicamente algo
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que se leva dentro e se sente, senão que também se expresse publicamente. As
representações patrimoniais podem afetar a todo o tipo de identidades (e assim
ocorre), mas, por sua mesma natureza, se costuma referir principalmente as
identidades políticas básicas, quer dizer, locais, regionais e nacionais.
Os símbolos patrimoniais, como em qual quer sistema simbólico, são
parentes de uma correlação entre idéias e valores que explicou com grande clareza
(apud; Clifford Geertz. l987). Em um modelo referido a religião, mas perfeitamente
extrapolavel a qualquer representação da realidade com vocação normativa. Geertz
lhama a esses dois extremos “visão de mundo”, e “ethos”, [...] A correlação entre
interesses, valores e situações históricas em mudanças, acredito que permitem
entender essas ativações patrimoniais como estratégias políticas. Lourenç Prats, (l997
p. 3l, 32)
[...] De todo ele se deduz que nenhuma ativação patrimonial, de
nenhum tipo, é neutra ou inocente, sejam consciente ou não desses
correspondentes gestores do patrimônio. [...] Não ativa quem quer
se não quem pode. Quer dizer, em primeiro lugar, os poderes
constituídos. O poder político fundamentalmente, os governos
locais, regionais, nacionais [...] Voltamos ao poder político que têm
sido, e é presumivelmente será o principal, agente de ativação
patrimonial, é o principal construtor de museus, parques naturais e
arqueológicos, de catálogos de monumento de identidades [...]
(PRATS, l997 p. 33).

De acordo com as afirmativas de Prats, ao aprofundar Clifford Geertz
sobre a ativação de patrimônio como correlação de interesses e valores do poder
político, como estratégia no âmbito das esferas local, regional e nacional, me reporta
para as informações citadas pelo senhor Elson, o qual faz um resgate histórico a
partir da oralidade, para fundamentar como surgiu o festival de praia de Luciara,
tendo como iniciativa o poder político executivo municipal, articulado com as
diversas Secretarias: da Cultura, Turismo, Esportes e Meio Ambiente do estado do
Mato Grosso, na busca de recursos econômicos através de projetos.
Integrando as distintas identidades, das populações indígenas, com suas
apresentações de danças, lutas, pintura corporal, artesanatos e outros, e dos
ribeirinhos, como: bumba meu boi, vaquejada, o luau na praia com musicas ao som
de violão etc. numa programação diversificada para atender a demanda das
atividades de turismo na região do Araguaia. Abordou também a continuidade do
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festival de praia pelos vários gestores como parte do calendário das programações do
município. Pois este é o agente organizador e divulgador do evento. O poder político
é o principal agente ativador do patrimônio... “Sem poder, poderíamos dizer que não
existe patrimônio”, como disse Prats (l997, p 34 - 35).
De acordo com os relatos da Sra. S. M. S. Professora de História que foi
secretária adjunta do último mandato da administração, do Dr. Nagib, onde diz que:
Adjunta do último mandato da administração, do Dr. Nagib, onde diz
que:
Havia um planejamento em conjunto com as três secretárias de Cultura,
Turismo e Meio Ambiente, dividindo as responsabilidades que competia
a cada uma conforme as atividades programadas para a realização do
festival de praia ou temporada de praia elaboravam - se projetos em
busca de recursos financeiros em parceria com as secretarias de cultura
e turismo estadual e federal. Eram planejadas várias oficinas que
aconteciam durante a semana: de artesanatos, confecções de peças da
palmeira de buriti, oficinas lúdicas de pipas e petecas, pinturas de
murais paisagísticos, desenhos, gastronomia com pratos típicos a base
de peixes, oficinas de reciclagem de garrafas petes.
Havia palestras de conscientização ambiental, associado ao festival de
pesca esportiva que acontece em 15 municípios de Mato Grosso, em
parceria com a Secretaria do Meio Ambiente (SEMA), providenciando a
carteira dos pescadores, promovendo campeonato infanto juvenil e para
adultos, com espaços para exposições e competições entre os
participantes.
Campeonato de futebol de praia, voleibol, apresentação da luta corporal
dos Karajá. Exposição dos artesanatos indígenas na barraca da cultura,
na abertura do festival apresentava – se a dança Indígena dos índios, e
seguia com outras danças populares como bumba meu boi, o lual ao som
de violão com musicas de serestas e sertanejas, shows gospel, bandas de
forró nos fins de semana.

FIGURA 35: Voleibol.
FONTE: Secretaria de Comunicação, 2011.
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FIGURA 36: Futebol de Areia.
FONTE: Secretaria de Comunicação, 2011.

FIGURA 37: Inỹ em Torneio Esportivo.
FONTE: Secretaria de Comunicação, 2011.

Na organização do festival, a prefeitura entrava com a infra – estrutura,
madeira e palhas para construção das barracas, água, luz, limpeza das praias,
banheiros, construção de palco para shows, arquibancada, os donos de barracas
construíam suas barracas: da cultura, duas de alimentos, vendedores de água,
espetinhos de carne e bebidas, que forneciam alimentos para as equipes de
segurança, marinha e conselho tutelar em contrapartida dos serviços prestados,
pagavam uma taxa pelo fornecimento de água e luz. Parcerias com as cervejarias, no
fornecimento de mesas e cadeiras, freezer para as bebidas.
Articulação das escolas, com a participação dos alunos na distribuição de
sacolas plásticas e orientação dos pontos de coleta do lixo, para os turistas. Mesmo
assim tinha problemas com a falta de educação das pessoas em não colocar o lixo nos
latões, contribuindo para os animais que perambulam na praia rasgarem as sacolas,
dispersando o lixo nas praias devido à demora do carro de coleta passar.
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Outros problemas se referem aos excessos de bebidas alcoólicas,
envolvendo adolescentes como também o envolvimento desses com turistas, nem
mesmo o Conselho Tutelar órgão responsável pelos menores não consegue controlar
a situação.
Há um grande consumo de peixe e de tartarugas, pela população que vem
nessa época, precisaria de mais controle, pois acaba ocorrendo de forma irregular,
porque é cultural consumirem esses alimentos assim afirma a professora e eis
secretária de Luciara - MT.

FIGURA 38: Abertura “Gestores”.
FONTE: Secretaria de Educação, 2011.

FIGURA 39: Diversão
FONTE: Secretaria de Educação, 2011.
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FIGURA 40: Diversão.
FONTE: Secretaria de Educação, 2011.

FIGURA 41: Laser.
FONTE: Secretaria de Educação, 2011.

O festival de praia foi uma iniciativa do executivo, para oferecer lazer,
cultura e diversão, no período das férias, gerarem emprego e renda temporária com a
duração de l5 dias no mês de julho. Não sei se passou pela câmara dos vereadores,
mas também aqui em Luciara, a cidade é pequena e todos são parentes, a forma de
fazer política recorda o tempo colonial, o poder é centralizado nas famílias, elas
conversam, dão as idéias para organização do festival, não existe separação entre o
público e o privado.
Horkheimer e Adorno: abordam a unidade sistêmica da indústria cultural,
integração produção seriada de objetos e produção de necessidades; atrofia da
atividade do espectador. Degradação da cultura em indústria da diversão; separação
entre a esfera do trabalho e a esfera do lazer. A linguagem da mídia promove o
sentimento de evasão e impotência. A dessublimação da arte, que é desligada do
sagrado graças à autonomia que o mercado garante. Fim da ritualização, e
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transformação da arte em mercadoria. A condição de possibilidade da arte é o
estranhamento. A função da arte não é a emoção, mas a comoção.
Na relação da cultura como mercadoria ela por si só não gera interação
nas relações sociais no espaço do festival de praia entre as distintas culturas e isso se
confere na percepção da professora quando a mesma diz: “Vejo que deveria ter
programações que criasse mais interação entre as duas culturas, por exemplo, um
time de futebol, um desfile, incluindo as mulheres porque eu vejo que os Karajá
ficam sempre juntinhos unidos só o grupo deles.". J. S. O de 39 anos e funcionária
pública.

FIGURA 42: Barracas de Vendas
FONTE: Secretaria de Educação, 2011.

FIGURA 43: Barracas de Vendas
FONTE: Secretaria de Educação, 2011.

Conforme o Sr. O. P (2010) afirma:
Há cinco anos eu coloco barraca no festival de praia, dá muitos gastos
pra organizar tudo uns R$ l.200 agente paga pelo terreno da praia,
aluguel de freezer mais ajudante na construção da barraca pessoal pra
trabalhar na cozinha e servir as mesas, agente vai dormir quando o dia
vai amanhecendo e só fica as malocas de bêbados dá muita briga e
confusão precisa chamar a polícia, os cristãos ficam bêbados e caídos
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na praia mais quando é um índio ai todo mundo fica falando com
discriminação.".
O lucro é pouco mais os índios é quem dão lucro pra gente, eles vendem
artesanatos e compram nas barracas comidas sorvetes e refrigerantes,
mais tem vezes que eles também não vendem nada, passam o dia todo
rodando com os artesanatos. Antes não existia festival de praias só a
festa da Igreja, a vaquejada e o rodeio, vinham muitos mascates
venderem de tudo na época da festa. Depois meu compadre Zecão fez um
abaixo assinado para separar os festejos da Padroeira da pecuária e a
população aceitou e ai mudou para a praia nos anos de 1998, com o
nome de festival de praia.
Quem se beneficia com o festival de praia atualmente são os donos de
pousadas, comerciantes que tem poder aquisitivo para montar seu bar na
praia, os bancos com maior circulação de capital, os grandes comércios,
os pescadores e guias turísticos de caravaneiros que vem nesse período
das praias, os políticos que financiam as bandas de forró e patrocinam
as atividade esportivas e culturais, pois, no evento os locutores da noite
e os cantores fazem homenagens e agradecimentos a esses
patrocinadores, que vem na abertura do festival como um refrão para
fixar na memória dos turistas afim de serem recordados nas eleições
seguintes.
A cultura vinculada ao mercado que estimula seus sujeitos em função de
criar necessidade, desejos de consumo, para sentirem-se incluídas socialmente, não
corresponde à construção de sentidos simbólicos como construção social e cultural
para dar continuidade e sentido a sua existência como seres humanos, pois esses
sujeitos na lógica do mercado só podem ser valorizados se tiverem poder de
consumo, pois o valor da pessoa se transfere para os objetos que as mesmas podem
obter no mercado.
A descaracterização das tradições e costumes das comunidades
receptoras de Luciara, com o intuito de atender expectativas e interesses de turistas,
geralmente as cerimônias tradicionais de uma determinada comunidade são
apresentadas em forma de espetáculo, especialmente preparados para fins turísticos.
Vejamos o que diz os relatos dos moradores de Luciara - MT a respeito do que o
autor chama de impactos negativos nessa relação. “O festival de praia é bom para os
índios trazerem seus artesanatos para a praia e vender na barraca da cultura, a
desvantagem é que eles entram na cachaça bebem muito e ficam caídos na praia
como se fossem uns mendigos, como um cão sem dono”. (J. S. foi funcionário da
secretaria de cultura).
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Desde que começou o festival de praia a comunidade indígena da Aldeia
São Domingos sempre participava com incentivo do Carlos Waximyry Karajá que
era vereador nessa época e estimulava os Karajá para apresentar a dança de Aruanã.
(M. H. funcionária pública). “Eu vejo que os indígenas gostam de vir para a cidade e
participar dos jogos, apresentarem a dança deles na abertura do festival de praia, eles
gostam das bandas de forró, as mulheres vem vender seus artesanatos quando vem o
barco de Fontoura ficam três dias. Há muita prostituição, drogas e bebidas
alcoólicas”. (F. S Professora aposentada).

FIGURA 44: Banda Forró Boys
FONTE: Secretaria de Educação, 2011.

FIGURA 45: Inỹ no Show
FONTE: Secretaria de Educação, 2011.

Outro aspecto que o autor aborda nessa relação é o sentimento de inveja,
ressentimento diante dos hábitos dos turistas e da ostentação de tempo,
comportamento, dinheiro, muitas vezes de descaso para com os moradores. O
aumento das mercadorias e dos artesanatos.
Nesse último aspecto retrata o sentimento de descontentamento da
população de Luciara nos seus relatos, em relação aos turistas:
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Relato do grupo de Jovens que participou do seminário do Meio
Ambiente/ Julho de 2.010:
As caravanas de turistas que chegam para as temporadas de praia
vem trazendo tudo de fora e não consomem e nem deixam renda
para o município, de Luciara, simplesmente exploram os recursos
naturais (pescado), deixam muito lixo na beira dos rios e lagos,
promovendo a degradação ambiental, como também vem para
aproveitarem-se das mulheres e meninas com a prostituição outro
aspecto preocupante é o aumento do consumo de bebidas
alcoólicas e das drogas.
Os próprios pescadores da cidade levam as caravanas de turistas
que vem de fora dizendo que vem para passear e levam muitos
peixes escondidos da lei e até fiscais contribui pra isso. Mais só
pegam no pé dos moradores locais.” (Sra. F. S).
“Os turistas vêm de camioneta, com voadeira, caixa de térmica com gelo,
muitas tralhas de pescaria, estoque de comida, até água mineral e já vão direto pra
beira dos lagos e rios, antes eles pagavam os pescadores e os índios, para serem
guias, mais agora eles já aprenderam o caminho e conhecem tudo. À noite eles vêm
beber nos bares e pegar as mulheres da cidade, tem o pessoal das pousadas [...] que
leva os turistas; eles dizem que vem pescar para tirar foto de peixe, mais levam muito
peixe escondido da fiscalização durante a noite. Depois eles vão se mostrar pros
amigos deles em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. É só gente grande
advogado aposentado, empresário, que tem muito dinheiro, para passar mais de
semana, porque eles já vêm fazendo uma rota turística de outros lugares do estado. S.
jovem trabalhador de fazenda.
Conforme esses autores, os seguintes relatos, retratam com muita clareza
o que vem ocorrendo com o patrimônio cultural imaterial; como arte, a dança do
Povo Inỹ (Karajá), a dança, a gastronomia, artesanatos, artefatos, imagem, ou seja, as
tradições culturais, durante o festival de praia aonde estas vêm se transformando em
entretenimento, direcionado para o turismo cultural; como também para ser
divulgada e ter visibilidade, na mídia, através das secretarias de turismo e cultura do
estado. Inserir o relato de Inarury.
A visão do professor Domilto Inarury Karajá, no entendimento de sua
cultura inserida no festival de praia como evento turístico, do município de Luciara MT, encontra – se imbuída por diversos conceitos abordados pelos autores que
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tratam da temática da indústria da cultura e o capitalismo. Inarury discorre com
muita precisão e coerência o que ele observa no envolvimento do patrimônio cultural
imaterial de seu povo, nesse evento temporário do festival de praia: “A cultura
Karajá é pra chamar atenção das pessoas (turista) que vem de fora, os dançarinos
indígenas, são como vitrine para atrair os turistas na divulgação do festival de praia,
nem sei se eles recebem algum pagamento para fazerem apresentação da dança
cultural”.
Essa visão se confirma quando Muchembled, fala que a configuração do
estado promove uma cultura nacional, com a unificação do mercado e da
centralização do poder. [...] Destruindo ou suplantando a pluralidade de mediações
que teciam a vida das comunidades ou regiões [...] pouco a pouco as diferenças
culturais se convertem, ou melhor, são vistas como ameaça ao poder central através
da unificação do idioma e condena de superstições, busca-se a constituição de uma
cultura nacional que legitime a unificação do poder que ameaça.
Domilto Inarury Karajá discorre sobre o patrimônio cultural Karajá
envolvido no festival de praia:
O nosso patrimônio é só para trazer recurso para o município em nome
dos indígenas, não vejo a aplicação desses recursos no quotidiano da
cultura vivenciada nas aldeias e nos seus rituais. Não há um plano
organizado para apoiar a cultura. A secretaria de assuntos indígenas no
município para mim é fantasma, só existe no título a mesma não têm
espaço físico, nem recursos financeiros, muito menos equipamentos, nem
contratação de para fazer o seu trabalho, apenas tem a contratação de
um indígena, pra estar a frente da secretaria. Não existe apoio para
investir no fortalecimento e valorização da cultura. Há muitos tempos a
cultura não era valorizada, hoje em dia existe apoio e valorização da
diversidade cultural, conforme o artigo 210 e 215 da Constituição
federal.
Os povos indígenas é que estão registrando por conta própria a sua
cultura com a iniciativa dos vídeos nas aldeias, a cultura Karajá é
apenas usada no festival de praia como complementação da diversão,
como prática do exótico para as pessoas que vem de fora, porque o povo
daqui de Luciara já conhece e porque no dia-a-dia, acontece a vivência
da cultura nas aldeias e poucos aparecem para lá, mesmo sendo próxima
da cidade. A mesma coisa acontece com o artesanato, é temporal como
parte da atração turística tem certeza que as pessoas que vem de fora é
quem mais compra o artesanato que está mais bem feito e as pessoa que
faz bem feito é que ganha com eles.
Mais é meramente para atração dos turistas, se tivesse planos e projetos
bem feito, deveria investir em espaços organizado uma casa para a
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comercialização dos artesanatos e até apoio para levar para vendas la
fora. O festival de praia contribui para a superação de pré-conceitos e
discriminação com os indígenas? _ Inarury afirma que a diferença não
muda comportamento dos indivíduos, não é por falta de conhecimento e
informação da existência dos indígenas, mais os livros didáticos é que
não reconhece seus direitos a terra, a línguas, costumes e cultura
diferenciada. Para mim não existe o pré-conceito, porque já existe uma
concepção dos povos indígenas, nas esferas nacionais e internacionais,
mas o estado tem medo dos povos indígenas reivindicarem sua
independência, sua autonomia e até hoje que sofremos com o resultado
da política colonialista por isso, que pagamos até hoje o preço do
colonialismo. Já discriminação é um crime praticado contra os povos
indígenas na busca de seus direitos a “terra, saúde, educação, cultura”.
É através do movimento que indígena organizado que vem mudando o
comportamento da sociedade em geral, inclusive a informação sobre a
cultura, a valorização, o fortalecimento da identidade dos povos
indígenas, com o uso da bandeira de luta para reverter a política anti
indígena, para mudarmos a lei específica de acordo com suas
necessidades.
As instituições já conhecem os indígenas, e se aproxima quando se
planeja para atrair o turismo com os indígenas para a diversão no
festival de praia, só nessa hora que elas procuram. A questão cultural
praticada nas aldeias é especial e original, ela tem sua validade, porque
está sendo praticada para a valorização de seus rituais, como direitos
autorais da coletividade. Na aldeia a participação envolve toda uma
família que realiza seus rituais, fortalece a sua cultura, nem se quer têm
apoio para deslocamento e alimentação dos parentes que vem de outras
aldeias, mas para apresentar a cultura Karajá para os turistas que vem
de fora, tem apoio é meramente representativa, demonstrativa e para o
que não é da cultura, como jogos indígenas e festas da cidade, têm
contratação de bandas de músicas, têm muito recurso e a indígena não
ganha nada com isso, só para ter divulgação e visibilidade positiva do
município para os turistas pensar, que estão incluídos os indígenas nas
programações do festival de praia, de que está fazendo alguma coisa
pelos indígenas, até confunde o indígena que não têm o esclarecimento
de seus direitos.
O gestor municipal apenas usa a arte do discurso, meramente uma
retórica política que faz alguma coisa pelos indígenas. Mais na verdade
as pessoas de fora não sabem o acontece de fato com os indígenas. Um
dos aspectos positivo do festival é a visibilidade e a divulgação da
existência da cultura Indígena da região. E o negativo é tornar a cultura
para o mercado, a divisão interna de alguns grupos que tem apoio das
autoridades e se fortalece com isso, essa pratica de certos apoios à com
jogos indígenas tradicional de competição de lutas, arco e flecha com
premiações, não é essa pratica que agente quer, não estou discordando
da execução dos jogos indígenas, mais se quer apoio para as praticas
culturais do quotidiano feito pelas famílias, com apoio dos mais velhos
para dar continuidade da cultura para os mais novos. Dessa forma os
Karajá possa entender que é possível viver nos dois mundos e usufruir
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da diversidade cultural e nunca deixar de ser indígena porque está no
sangue, na história e na genética.
O que você pontua com relação às questões referentes consumo do
alcoolismo, drogas e prostituição que ocorrem durante o festival de praia? Inarury
diz:
No meu ponto de vista o alcoolismo, consumo de drogas e prostituição é
algo já existente no quotidiano da cidade e pela proximidade das aldeias
também atinge nosso povo, esses problemas se tornam mais visíveis no
festival de praia por causa das curtições ai as pessoas cometem excessos
e agente quando está na curtição, já está expondo a integridade física e
discussão irracional que chega até morrer, outro problema são as
doenças sexualmente transmissíveis que também acontece porque,
quando têm curtições, bebedeira, malandragem, tem traição, as pessoas
se tornam mais vulneráveis as doenças sexualmente transmissíveis que já
é identificado, não se fala nessas questões por causa da moral e da ética,
para proteger a dignidade da pessoa humana como direito fundamental.
PRATS (1.997p. 31, 32 apud GEERTZ, l987) Os símbolos patrimoniais,
como em qual quer sistema simbólico, são parentes de uma correlação entre idéias e
valores que explicou com grande clareza. Em um modelo referido a religião, mas
perfeitamente extrapolável a qualquer representação da realidade com vocação
normativa.
Haritxana Karajá afirma que:
Atualmente vivemos em um mundo moderno e essa modernização
influência os nossos sistemas de vida, mesmo assim em alguma parte da
nossa cultura, mantemos conservada. Por exemplo: as mulheres
indígenas de São Domingos confeccionam os artesanatos para as vendas
no festival de praia. Essa comercialização de artesanatos indígena é
importante porque serve como divulgação de patrimônio cultural
indígena. Nessa expectativa mostra que a cultura tradicional não está
sendo exterminada.
Entretanto é uma grande oportunidade das mulheres indígenas
mostrarem suas habilidades, as suas experiências de criatividades da
produção artesanal, além disso, essa venda de artesanatos é para as
próprias necessidades de todas as mulheres indígenas. É também para as
suas curtições na temporada de praias.
Como hoje em dia vivemos em desafios, enfrentando as dificuldades o
mesmo que os não índios, por isso as apresentação cultural, como a
dança têm que ser renumerada, em qualquer ocasião e qualquer
instituição. Em relação do ponto negativo, os jovens indígenas se
influenciam em cocaína, crack, maconha etc. Mas os outros jovens não,
têm alguns com o pensamento positivo, eles querem só estudar, mais isso
é bom, nós precisamos estudar para que possam defender os nossos
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direitos e lutar para o bem de nossa comunidade. (Haritxana Karajá, 30
anos, agente de saúde da Aldeia São Domingos, 2010).
A Pintura corporal do Povo Karajá é que nos diferenciam dos demais
povos. As pinturas também têm diferentes significados entre cada povo. Entre os
Karajá, por exemplo, a mulher casada tem uma pintura diferente das solteiras e das
virgens. Tanto quanto homens e mulheres realizam pinturas.
A tinta utilizada é natural e extraída de vários elementos da natureza, do
jenipapo a cor preta. Já do urucum a cor vermelha. Ex: a extração do jenipapo é feito
da seguinte forma: rala-se a fruta do jenipapo, somente a casca é utilizada, a semente
não é usada. Depois de ralada é misturada com o carvão assim gerando a tinta, com a
cor preta. Já o urucum é só pegar o seu fruto e passar no rosto o urucum com o
contato com a água sai rápido, já o jenipapo duram uns quinze dias no corpo. A
pintura é usada no dia- a dia das festas e em artesanatos. Em uma aldeia da ilha do
Bananal - Tocantins, a festa era de Aruanã, dança ritual, onde todos participam e os
que não dançavam participavam fazendo pinturas corporais. As mulheres nos seus
espaços cozinhavam e preparavam as tintas de fruto de jenipapo. (PIMENTEL
&MENDES, 2.006 p.137).
Tem vários tipos de pinturas: a pintura do gancho (hojuju yri) utiliza nas
crianças e adultos, a pintura do gancho é usada nas festas tradicionais do povo Inỹ.
Essa pintura significa o momento da disputa ente os donos da festa e os visitantes de
outras aldeias para derrubar o mastro, tronco de madeira que está fincado no solo.
Pintura do Bòdu, (Jyary boho) nós chamamos de bódu o rapaz de 11 a 13 anos.
A pintura chama-se tòsõ pintura de pica-pau.Pintura de máscara de
espécie de Aruanã (ser sagrado dos Inỹ), txaõhi-significa e o birariti o nome do
desenho utilizado no aruanã e também nos homens e mulheres, nos adolescentes ela
diferencia pelos riscos dentro do desenho. Tem pintura do peixe tucunaré (Benõro
Yri),usado diariamente pelos homens e mulheres, crianças e adultos principalmente
na festa da casa grande, essa pintura representa a viúvo ou viúva. Também tem a
pintura do braço da mulher (Hawky axikorti) que é usada no cotidiano das mulheres
em diferentes idades, usa-se só no braço delas, também é usada nos artesanatos. A
pintura corporal geralmente é feita pelas mulheres durante o festival de praia, muito
solicitado pelos turistas.
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FIGURA 46: Cultura Tradicional Inỹ.
FONTE: Secretaria de Comunicação, 2011.

FIGURA 47: Cultura Tradicional Inỹ.
FONTE: Secretaria de Comunicação, 2011.

Culinária tradicional Karajá/Inỹ rysyna. Bòròrò (ijòrè) ou (mingau),
comida tradicional do povo Yny, Karajá, Javaé e Xambioá, feito das vísceras de
tartaruga, apreciadas nas festas de Aruanã,(ser sagrado); Hetohoky-ritual do rapaz ou
festa da casa grande; aralahu-uni, casamento e dia-a-dia dos Inỹ etc. As vísceras de
tartaruga, junto com o filé e com pedaços de mandioca ou farinha de puba, feito no
próprio casco da tartaruga, (òtuni).

Outros tipos de comida apreciados: filé de

tartaruga frita com a farinha de puba; peixe ao molho ou assado em fogo a lenha;
tartaruga assada na lenha, acompanhada de farinha de puba, molho com pimenta e
limão. Também muito apreciado pelos não índios da região. O hábito dos Inỹ, de se
juntarem em torno de um único prato, o casco da tartaruga para comer juntos, exceto
o rapaz solteiro, que segue a regra de comer separado do grupo. A maneira de se
alimentarem difere do costume da população local e dos turistas. (Jornal informativo
Intercultural do Núcleo Takinahaky).
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“Eu acho que a vantagem no tempo de festival de praia pra elas vende
muito artesanatos e cobrar a pintura corporal para fazer nas pessoas, “tori” (é a
denominação do não índio pelos Karajá), então elas mulheres Karajá, ganha uns
recursos. As desvantagens é a distância as pessoas vai a pé, para participar das
atividades, poderia a prefeitura juntamente com a secretaria pensar, que volta de
noite no escuro.
As danças que agente apresenta no festival de praia, nós chamamos
de “Myrasi”, significa paz é a dança que pode apresentar qualquer
lugar, principalmente para as crianças ver. Essa dança quando
agente apresenta na aldeia, agente não cobra, não pede pra pagar,
por isso, agente apresenta no festival de praia sem cobrar, isso é
sem pagar.
A dança é para nós têm valor, mais é bom divulgar nossa cultura,
para entrar na mídia, para mim eu acho importante a participação
no festival de praia, eu acho a nossa cultura muito importante
porque agente está divulgando a cultura do povo Karajá. Acho
legal porque está mostrando à presença do nosso Povo Karajá, a
participação dentro do município de Luciara.

No meu ponto de vista o positivo é a participar no festival de praia é uma
festa tradicional. O festival é muito bom para os jovens se divertir e participar de
todas as atividades que acontece durante o festival, particularmente eu me preocupa
com os jovens, alguns na bebida alcoólicas, cerveja e “koka”. (Célio Kawiná
Professor da Aldeia São Domingos, 2010).
“Nós Karajá participa do Festa temporada de praia: de natação, corrida,
futebol de praia, salto livre, também luta corporal, também agente apresenta a dança
cultural, do antigo “Myrasi” uma dança de roda do antigo Weryre, com cinco grupos
de pessoas, também a música de dança é diferente, nós Karajá gostamos de
apresentar do festa de temporada de praia. Agente vende artesanato na temporada de
praia. Eu acho importante pras famílias comprar comida alimentos pra seus filhos e
pra ver qual artesanato mais bonito, mais diferente que as Aldeias faz.
A luta corporal faz parte de Hetoroky, festa do rapaz. Quando chega as
Aldeias ai tem luta pra ver quais aldeias têm melhores lutadores, mais fortes, também
a luta segundo Paulinho Karajá, é pra controlar a pescaria, quando uma pessoa vem
de outra Aldeia pra ter o direito de pescar, ele tinha que lutar primeiro com um
lutador e se ele ganhasse na luta ai podia fazer pescaria, se perdesse ai não podia
pescar, mais hoje em dia mudou tudo”. (Paulinho Karajá, aposentado, 2010).
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FIGURA 48: Luta Corporal.
FONTE: Elismar Vieira.

Vejamos as explicações do jovem Harua sobre a dança do seu povo:
Myrasi ou weryre – dança de roda do antigo faz parte da cultura Karajá,
quando os pais, as avós ou a mãe pede o líder que comanda a rapaziada
da casa dos homens pra dançar na frente da sua casa e pra lembrar tudo
do antigo, quando termina a dança, a brincadeira, os rapazes recebem
comida, no antigo recebia calugi, batata, banana, hoje só recebe suco,
bolacha, café.
A dança do Myrasi é organizada pelo chefe dos rapazes chamado no
antigo de Jure Mahadu, que avisa quando vai ter a dança e a casa onde
vai ter a dança e o horário. Avisa pro chefe dos cantos e da dança, ai
quando anoitece os rapazes começam a ir se ajuntando na casa que
convidou pra ter a dança. Ele separa dois grupos os que têm voz fina
(Ibotoutxa) os que têm voz grossa (Iboto nihiky), depois que a dança
começa é muito bonito, quando um grupo canta alto, o outro grupo vai
baixando a voz, depois termina quem convidou pra dançar na casa dá a
comida para o chefe, ele separa o solteiro dos casados e da à comida e
ele vai comer sozinho. Quando eu era criança, que eu via essa dança eu
me lembrava dos meus tios, agora quando fiquei rapaz, que eu estou
dançando e cantando me traz sentimentos de alegria por fora e de
tristeza por dentro porque agente lembra-se dos tios avôs, bisavôs, que
acompanhava essa dança às vezes eu até chora.
Quando agente vai apresentar essa dança na cidade na temporada de
praia, organiza bem os enfeito dos rapazes, os passos da dança e os
cantos, pra sair bem bonito as vozes, têm que sair tudo igual, os passos
dos pés e os cantos. A dança é pra mostrar a nossa cultura de Karajá,
para os “tori” os não índios tirar fotos com agente e ajuda a defender
agente ajudar nossa cultura. Eu gosta de apresentar nossa dança, pra
mostrar que eu sou Karajá, falo língua de Karajá, que eu sou dessa
cultura, quando termina os tori diz que nossa cultura é muito bonita pra
nós não deixar acabar, então eu acho que é bom pra nós reconhecer
mais nossa identidade.
Na temporada de praia a Aldeia são Domingos que têm muitos
pescadores profissional, vende muito benura (peixe) e otuni (tartaruga)
vem muito pessoal da cidade pra comprar na aldeia os pecadores até
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compete quem vende mais. Relato de (Harua Karajá estudante da Aldeia
São Domingos, 2010).
Patrício Guerrero, nos seus conceitos teóricos sobre a cultura como uma
construção social, afirma que:
A cultura tem que ser vista como uma “construção”
especificamente humana, resultante de uma ação social. [...], ela
não é uma invenção arbitrária ou artificial, e sim um produto de
ações sociais concretas geradas por atores sociais igualmente
concretos e em processos históricos específicos, [...]. A cultura é
possível, porque existem seres concretos que a constroem desde a
sua cotidianidade como resposta a dialética transformadora da
realidade e da vida. Daí a importância de estudar os processos
sociais e históricos que nos aproximam dos atores, construtores de
cultura, e o processo de construções e desconstruções e
revitalizações de suas criações culturais. A cultura como uma
construção social implica que esta só pode ser criada com e junto
aos “outros” e para os outros, em comunhão, em relação dialógica
com os “outros”. Em conseqüência nós pensamos que a cultura
constitui um ato supremo de alteridade, que faz possível o encontro
dialogal dos seres humanos para ir se estruturando um sentido
coletivo de seu ser e estar no mundo e na vida. (GUERRERO,
(p.5l, 52, SS, 2.002)

É nesse sentido que compreendo o sentido e o significado da dança do
myrasi abordado pelo estudante Harua Karajá, ao descrever o processo coletivo e
dialogal da dança quando realizada em seu espaço cultural, e quando eles como
sujeitos coletivos constroem desconstroem e revitaliza a dança para apresentarem no
festival de praia como forma dialogal com o “outro” e ao mesmo tempo, expressarem
a sua alteridade frente aos turistas, na busca de construir aliados na defesa de sua
cultura Karajá. Como segue dizendo Patrício, as condutas culturais para serem
criadas por uma sociedade, compartilhadas por um grupo social.
É o que Harua Karajá, discorre com clareza a construção desse processo
de compartilhamento do seu grupo social na organização e realização da dança
cultural, envolvendo a família que solicita a dança para o chefe e esse articula os
chefes dos cantos e da dança, e estes convoca e reúne os rapazes.
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FIGURA 49: Pousada Castelinho.
FONTE: Elismar Vieira.

FIGURA 50: Pousada Castelinho.
FONTE: Elismar Vieira.

Evanildes Irineu Cunha, empresária. Mais conhecida por Tilui disse:
Eu trabalho há (08) oito anos no ramo de hospedaria, recebo
turistas no período de maio a outubro, época das praias do
Araguaia. Agendo grupos de pescadores, a maioria dos turistas é
empresários, donos de usina de cana de açúcar, de frigoríficos,
seguradoras de carro, de oficinas mecânicas, donos de indústrias,
policiais civis, que vem para pescaria esportiva, vindos
principalmente de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Goiânia.
Têm os Pirangueiros ou Piloteiros de voadeiras barcos
motorizados, para levar os grupos de pescadores nos lugares bom
de pescaria. Eles vêm buscar um lugar seguro e tranqüilo, para
fugir do stress da cidade grande eles não gostam de festival de
praia.
A primeira atração deles é a pesca, segundo eles querem conhecer
os índios e visitar as Aldeias, quando eles ligam perguntam: os
índios são brabos? As índias são bonitas? Então eu digo para eles
que os índios são pacíficos, falam o português, são mesclados, e
têm muitos que já são casados com os brancos e moram nas
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Aldeias com eles, as índias Karajá são bonitas, têm um perfil fino
elegante, sabem receber as pessoas, são muito educados, eles
vestem roupas como nós, eu mostro a originalidade da minha
cultura. Então quando eles chegam vão pescar, visitam as aldeias,
compram artesanatos e pagam para ver a dança deles, também
querem levar a pintura corporal deles no corpo e confirmam o que
eu disse. Valorizam muito a cultura e o artesanato só acham que
eles deviam ser mais limpos e que têm muito cachorro nas Aldeias,
as índias vem na pousada vender seus artesanatos. A cultura
indígena é uma das coisas mais atraente e valorizada pelos turistas
de fora e a mais importante ela é o carro chefe para o turismo da
região, pois quando se fala do Araguaia se pensa logo nos índios
Karajá. Já pensei em fazer um pacote turístico para oferecer na
temporada de praia junto com os índios, incluindo visita nas
aldeias, apresentação cultural, com venda de artesanatos, fazer
pintura corporal e tirar fotos, pra eles ganharem uma renda.
Na época de festival de praia, os turistas que chegam, são os filhos
de Luciara, que vem passar as férias com seus parentes. Estes
trazem seus amigos, e deixam nas pousadas. O povo de Luciara
são como os índios, gostam de ficar à-vontade para convivência de
família, pescar na beira dos lagos, viver do extrativismo, curtir as
praias e da noitada nos bailões da praia. Os turistas nessa
temporada são regionais das cidades vizinhas, que vem para
participar da programação do festival de praia, da festa, dos
esportes, MotoCross, (corrida de motocicletas com obstáculos),
rali (competição automobilística), e até pagam para ver a dança
do bumba meu boi, mais acaba sendo um repeteco sem muita
criatividade. Os índios Karajá também gostam de participar do
festival de praia da festa dos esportes antes apresentavam a dança
na abertura do festival, eles vendem seus artesanatos. O pessoal de
Luciara já está acostumado com os índios praticamente se criaram
juntos eu mesma convivo com eles desde criança, chamo de meus
irmãos e Luciara é a minha amada Aldeia. Aqui todo mundo se
conhece, quando alguém fica doente, todo mundo vem trazer um
chá, já morei em cidade grande e lá ninguém é de ninguém, nem se
importa com o outro.
O povo daqui não consegue trabalhar no ritmo de cidade grande, à
tarde ficam sentados na porta, outros gostam de ficar na farra, têm
famílias inteiras que são alcoólatras, Luciara é a cidade que mais
consome bebidas, falta visão de empreendedorismo, falta um bom
restaurante com comidas típicas, uma boa churrascaria, se turista
quer comer um peixe vai comprar lá na aldeia, uma chalana para
passeios turísticos ecológicos, cavalgada para passeios de turismo
de trilha na ilha festival de manga e outros. Eu tenho muitas
idéias, o povo tem boa vontade, mais não têm capital para investir,
já fiz reunião na câmara de vereadores, convidei várias pessoas
pra gente organizar mais programações, fora do período do
festival de praia e aproveitar mais as belas praias.
O festival de praia traz muita renda para os comerciantes, para as
pousadas que fica lotada, para os barraqueiros que vendem
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comidas e bebidas, para os Piloteiros de voadeiras, para os donos
de postos de combustível, movimentação para o banco, e animação
pra cidade, porque quando acaba o festival que o povo vai embora,
ninguém liga mais para as praias. Eu por exemplo sou muito
criticada porque eu gosto de trabalhar muito, sou chamada de
usuária, é a pessoa que trabalho pra ganhar dinheiro, mais eu me
mantenho, e vendo meu trabalho diário. Às quatro da manhã estou
de pé, preparando um bom café para meus hospedes.
O discurso da Sra. Evanildes sobre os índios Karajá e a sua cultura
recorda as palavras de Prats, quando ele discorre sobre a temática do patrimônio
cultural como recurso turístico, onde afirma que o discurso folclórico têm sido e
continua sendo um grande aliado importante do turismo. O mantimento das
tradições, a autenticidade da “vida tradicional” de sua gente tem sido divulgada pelo
discurso folclórico e transferido ao discurso turístico, de modo que graças a ele
determinados povos têm se convertido em centros de peregrinação com motivos de
festas ou como centro de recepção de turismo em época de férias. Ele aponta de que
modo o turismo têm se apropriado do folclore até chegar a exigir de um povo que
não se mostre como realmente é na sua cotidianidade, que não se mostre segundo a
imagem que dele se têm. Prats (p, 39, l997).
Quando a senhora E. I. C divulga a imagem e o comportamento dos
indígenas, construindo um imaginário simbólico, que seja compatível com o desejo e
o interesse dos turistas naquilo que eles querem apreciar no pacote turístico. Quando
afirma ter muitas idéias numa perspectiva de inserir diversas programações ao longo
do ano para aproveitar a beleza das praias e a riqueza da cultura indígena, e
transformar o cotidiano da vida dessa população, em função do turismo cultural
como um recurso econômico para o mercado empresarial.
Destaca-se outro aspecto dessa mesma temática sobre o turismo, em que
(PRATS 1997 p.4l, 97) segue dizendo que: “Esta dinâmica afeta também ao âmbito
do patrimônio. Não só quadros e monumentos, se não as festas e tradições, processos
produtivos e culturas inteiras têm se transformado em espetáculos, em artigos de
consumo, seja para a televisão, ou seja, para o turismo cultural, até o ponto que para
muitas comunidades têm se convertido em um único ou principal modo de vida”.
Relação entre patrimônio e turismo não é um fato recente segundo ele, o patrimônio
têm sido, por assim dizer, o primeiro, ou o único dos primeiros motivos de compra
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das viagens turísticas, o qual cita como exemplo o patrimônio artístico da cidade de
Florença, no nosso caso a cidade de Luciara, e o aproveitamento de suas praias e do
patrimônio cultural, material e imaterial dos Karajá, como motivo de atrativo para os
turistas em temporada de férias.
PRATS (l997, p.4l,) continua: “De todas as formas, com a
‘espetacularização’ da realidade e a massificação do turismo, se produz uma
transformação quantitativa e qualitativa na associação entre patrimônio e turismo.
Por outra parte, os destinos patrimoniais clássicos se vêem submetidos a uma pressão
turística cada vez mais intensa em alguns casos tão brutal que chega a temer por sua
conservação”.
Aqui me refiro aos interesses dessa empresária, quando ela afirma que já
procurou os vários setores interessados para discutir a proposta de intensificar
diversas atividades para o turismo. De acordo com as afirmações dessa senhora, tanto
a pesca quanto a cultura e a imagem dos indígenas se transformam em marketing,
para atrair mais clientela com o foco do turismo para a região e garantir o ramo de
trabalho das pousadas, casas de hospedarias, maior renda para o comércio,
movimentação de bancos, piloteiros, entre outros serviços, mas, na visão dela falta
melhorar a qualidade nos serviços de restaurantes com variedades na alimentação e
qualificar a população para alargar a visão na prestação de serviços, melhor
planejamento das programações diversificando as atividades, para que se tenha maior
aproveitamento do tempo das praias.
A dimensão política da cultura traz contribuições teóricas, de Patrício
Guerrero, para compreensão do que vem ocorrendo com o patrimônio cultural do
povo Inỹ-Karajá, inserido na programação do festival de praia de Luciara e conferir o
processo de usurpação simbólica, através do qual o mesmo se submete diante da
política de turismo cultural do estado.
“O autor discorre sobre a cultura como construção, como um processo e
produto de uma sociedade, construtora de sentidos no cenário de lutas e de
existências para mudar a vida”, percebe-se que a o patrimônio cultural imaterial InỹKarajá, vem se modificando nesse novo cenário do festival de praia pelo processo de
aceleração do capital, em que as produções artesanais, a pintura corporal ou arte do
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grafismo e a dança cultural e outros esportes tradicional caracterizam-se cada vez
mais na linha de mercadorias, em vista de geração de renda. Ao que se afirma nas
vozes dos diversos atores sociais, entrevistados.
A indústria da cultura e o poder do capital vêm alcançando todas as
populações e suas culturas patrimoniais, com o objetivo de inseri-las como um novo
produto, para atender o mercado do turismo cultural. A instrumentalização da cultura
em função da legitimação do exercício poder dominante, nesse caso me refere ao
poder político, local e estadual como agentes ativadores dos patrimônios culturais
para o foco do turismo, geram desigualdades que se expressão com evidência em
quem mais se beneficia nesse mercado.
Os agentes ativadores que se apropriaram do que eram espaços de
convivência e lazer da população local com seus familiares em tempo de férias, hoje
espaços de controle e domínio do poder hegemônico, onde se realizam diversas
programações projetadas a partir da administração municipal através de suas
secretarias, com elaboração de projetos vinculados à esfera estadual como agente que
programa a política de turismo cultural de acordo com a vocação sócio ecológico e
cultural do turismo como parte da agenda do estado, constituídos na esfera
municipal. Com apoio de políticos que foram eleitos com o discurso de manter a
proposta das atividades esportivas, culturais e de turismo na região, e de trazer
recursos para essa atividade como compromisso firmado aos seus eleitores.
Articulados em seus partidos de base aliadas, que vem definindo também
o rosto político nessa região do Araguaia, onde os municípios de Santa Terezinha,
Luciara e são Felix do Araguaia se configuram pelas praias, divulgadas como
desertas e paradisíacas, pelo conjunto de lagos e lagoas de preservação ambiental
onde se exerce atividade da pesca “esportiva”, e “legal”.
E de modo singular por serem áreas de populações indígenas, que servem
de atrativo turístico, para os que manifestam o interesse e a curiosidade em conhecer
os indígenas ao vivo e levar seus artefatos como se contata nas vozes de turista que
vem para Luciara. J. R.. 31 anos de Brasília - DF.
Os artesanatos dos índios no festival de praia, como valorização da
identidade dos Karajá que já faz parte do lugar; valorizando os
próprios moradores do município.” Representa “a cultura viva dos
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índios Karajá que motiva a voltar outras vezes”. “A presença do
índio no festival de praia é favorável por ser os primeiros
habitantes e os mais antigos na terra que só tem a enriquecer os
valores culturais do índio com o não índio”. “a presença ilustre,
pois acredito que os índios estão modernos e presente no meio dos
não índios, mas sem perder suas características tradicionais.

A voz desse turista, me fez recordar a voz crítica do professor InỹKarajá. “Nossa cultura presente no festival de praia serve só para atrair turista e dar
visibilidade pro município, de que faz alguma coisa pelos Karajá é meramente
representativa, serve de vitrine para o turismo”. Por outro lado constata-se que é o
patrimônio cultural Imaterial dos Yny-Karajá, que agrega valor simbólico enriquece
e contribui para o festival e para os moradores da cidade. A cultura indígena e o
artesanato se tornam o carro chefe do turismo para o município, pois quando se fala
do rio Araguaia, pensa logo em querer ver os Karajá, assim afirma a empresária do
ramo de pousadas.
Verifica-se ainda outros comentários: “o festival movimenta
dinheiro para os bancos, traz renda para as pousadas,
comerciante e piloteiros; dar lucro para os indígenas, mais
eles acabam gastando com alimentos e bebidas no próprio
festival de praia”; “a venda de artesanato é boa para as
mulheres Karajá e para suas curtições na praia.
Em se tratando da insurgência dos povos indígenas e sua cultura, dar para
conferir a saída do mundo clandestino, como diz o autor, do quotidiano das aldeias, e
nesse novo cenário, ganham a visibilidade do espaço da localidade, para um espaço
global, das multidões, da dos holofotes das filmadoras, da imprensa jornalística, da
TV e dos blogs da internet.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Quem são os beneficiários, quais as contradições, a que interesses atende
dentro das políticas de turismo cultural e o que diz a lei de proteção patrimonial,
como também da implantação de ações políticas para a conservação preservação e
seus instrumentos jurídicos.
O patrimônio cultural imaterial constitui um conjunto de saberes
tradicionais, transmitidos pelos ancestrais de um povo às gerações mais jovens. Esse
patrimônio compreende os bens ambientais, culturais, as técnicas e conhecimentos
que abarca a identidade e a história da coletividade, do povo Inỹ-Karajá e isso lhe
confere como direito fundamental. As manifestações culturais de natureza imaterial,
como o canto a dança do Myrasi, a luta, a pintura de braço e o artesanato, reúnem
diversas formas de saber, fazer e criar, como parte de um conjunto de produto
material, de expressões que sustentam o patrimônio cultural desse povo.
A constituição brasileira alcança a proteção dos bens imateriais que se
constitui como um direito e dever, contudo a proteção desses bens, que dispõe além
dos mecanismos administrativos ou de natureza repressiva com a finalidade de
salvaguarda dos bens culturais. O festival de praia, de Luciara - MT tem como foco o
turismo cultural, contudo, o planejamento e a organização local não conseguem
atingir a dimensão dessa atividade, que envolve o patrimônio das culturas locais.
Embora o patrimônio cultural imaterial dos Inỹ-Karajá esteja integrado
na agenda do festival de praia e seja reconhecido pela população, como uma riqueza
e atração para o turismo do município, o mesmo está exposto a vários riscos e
desafios a serem enfrentados.
Constatando-se

a

existência

de

problemas

sociais,

ambientais,

econômicos e culturais bem como: No âmbito social ocorre alcoolismo, consumo de
drogas e prostituição, que expõe a população, sobretudo a mais jovem a situação
de riscos o conselho tutelar não consegue, atuar com firmeza diante das questões que
envolvem menores, sem a participação da comunidade e dos pais. Existem conselhos
que tratam das questões da cultura, turismo, e meio ambiente, porém, o mesmo não
consegue exercer o seu papel, por falta de conhecimento é necessário a capacitação
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para os conselheiros atuarem de forma participativa junto a diversidade cultural da
população.
No campo ambiental precisa de cuidados com as questões do

lixo na

praia, nos lagos e rios, deixado pela população que freqüenta, as queimadas, os
desmatamentos, a prática da pesca predatória, decorrente da fragilidade do órgão de
fiscalização estadual, o municipal não têm suporte para atender as demandas do
enorme fluxo de turistas que chegam deixando a desejar, a educação ambiental a
administração local não consegue resolver esses problemas sem a participação da
comunidade interna e externa e sem a presença do estado de forma mais efetiva.
Embora os artigos do Código florestal do município seja claro no que se refere a
proteção do patrimônio ambiental.
Segundo os artigos 22, 41 a 43, 70 a 72 e 80 e 81 do projeto de lei do
código florestal do município de Luciara - MT que discorrem sobre a política
municipal do meio ambiente, trás as seguintes atribuições do órgão central de
sistema: Realizar o zoneamento antrópico – ambiental; elaborar estudos para o
planejamento ambiental; propor normas que visam o controle; preservação e
recuperação da qualidade ambiental local; identificar, implantar e administrar e
assegurar a perpetuidade das unidades de conservação e áreas verdes; coordenar
ações e executar planos que tenham relação com a proteção ambiental, exercício do
poder de polícia administrativa com fiscalização e aplicações de penalidades
previstas na lei; expedição de licenças e efetuar levantamentos das atividades
poluidoras; avaliar a qualidade do meio ambiente e subsidiar tecnicamente todas as
ações desenvolvidas pelos órgãos setoriais do Sistema.
Os seguintes artigos ainda proíbem determinadas atividades visando à
proteção do patrimônio natural contra a exploração indevida do mesmo. Dispõe
ainda sobre os destinos do lixo urbano de forma a não comprometer a saúde pública e
os recursos Naturais.
No aspecto econômico, faltam parcerias por parte dos grupos econômicos
internos e externos que se beneficiam com o turismo, recursos financeiros para os
barraqueiros, pouca arrecadação de impostos, a prática de alguns turistas que não
contribui, com o comércio interno. Falta de incentivo e fortalecimento da cultura
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local, nas praticas cotidiana a mesma fica exposta como simples objeto de consumo
para o turismo, sendo procuradas nos momentos pontuais de festas de acordo com os
interesses do poder da instituição local e estadual, as diferenças culturais vem sendo
usurpadas e transformadas em produto para mercantilização do turismo cultural no
que se conferem diante das várias afirmações, repetitivas da população entrevistada:
o festival de praia é bom para os Karajá para venderem seus artesanatos, o artesanato
é o carro chefe para o festival de praia ao que foi dito de várias formas lingüísticas
sobre a importância da cultura Inỹ-Karajá, das expectativas dos turistas em relação à
pescaria bem como de seu interesse em conhecer os indígenas do Araguaia, da
admiração da presença e convivência deles juntos a população não indígena e da
admiração da beleza e da riqueza de mostrarem sua dança cultural, sua língua, sua
pintura e sua luta para os turistas, para tirar fotos dos indígenas, ela é uma riqueza
para o nosso município assim foi expresso pelos diferentes atores sociais que vem
para temporada do festival de praia.
Contudo os poderes institucionais não cumprem com o que está previsto
nos artigos 215 e 216 no que lhe compete a respeito da proteção do patrimônio
cultural brasileiro nas esferas estadual e municipal conforme o que foi apresentado
sobre a temática do patrimônio.
Conforme visto no final do capitulo II, pôde-se observar por meio de
comentários em sites de relacionamentos na internet, que a população mais jovem
reforça estereótipos negativos com relação ao numero expressivo da população
indígena no evento.
Os diversos relatos conferem que já existia a prática do lazer e da
diversão na praia pela população luciarense, mas a homogeneização das culturas na
proposta do festival de praia foi ativada e oficializada pela administração municipal,
integrando os patrimônios culturais como complemento da diversão e da
folclorização desses bens culturais na agenda de turismo de Luciara. Conforme o que
já foi dito nos relatos, tanto da população local como pelas lideranças indígenas do
povo Inỹ-Karajá, sua cultura só é procurada quando o município vai realizar festas na
cidade, para essas, no caso específico do festival de praia de Luciara-Mt, o poder
local consegue recursos em nome de sua cultura, fora desses eventos ela não têm
importância e não há recursos para o fortalecimento cultural na realização de seus
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rituais, nem para as atividades de roças, que é de suma importância tanto para a autosustentação, bem como para a realização de rituais no cotidiano, pois sem fartura de
alimentos, não se consegue fazer festas na cultura, sem preservação ambiental não se
tem os recursos naturais, para a reprodução da cultura física e imaterial, os
INỸMAHADU, (Todo Povo Inỹ) possuem uma estreita e intima relação com os
diversos ecossistemas, no eixo de toda extensão do vale do Rio Araguaia, como
espaço de sua simbologia mitológica de seus seres sagrados dentre outras
necessidades como transportes e combustível para trazer a parentela das aldeias
distantes.
Constata – se por um lado a grande riqueza patrimonial dos Inỹ-Karajá
inserido no festival e, sobretudo do reconhecimento e valorização desses pelos
turistas, descortinando um novo olhar positivo da cultura dos Inỹ-Karajá de LuciaraMt, pela população local como motivo de orgulho e engrandecimento,
concomitantemente, vai se desvelando contradições, riscos e perdas de sentidos e de
existência frente aos impactos negativos resultantes de vícios proporcionados pelo
excesso do consumo de bebidas alcoólicas e drogas químicas, a prática da exploração
sexual tendo como conseqüência a degradação da dignidade das pessoas, todos os
tipos de violências que põe em riscos à integridade física.
Contudo, é de suma relevância registrar que existe uma lei que proíbe a
venda de bebidas alcoólicas, para os indígenas, mas não é cumprido, pelos
comerciantes ao que afirma Daniel Coxini em entrevista ao jornal local data ano II,
número 18. Abril de 2.010.
Os comerciantes vendem caixas de bebidas para os índios
conscientes que são proibidos de forma radical. Faço um apelo
para os comerciantes para que não vendem bebidas para os índios,
pois dessa forma estarão ajudando a preservar o índio a sua cultura
e projetos de sustentação do patrimônio [...] os índios vivem coisas
boas e ruins, os índios também são seres humanos, alguns nos
discriminam por causa de nossa etnia, e muitos tem preconceito de
índio e isso nunca vai acabar no Brasil ou até no mundo [...] Peço
aos políticos que visitem as freqüentemente, porque eles vão às
aldeias para pedirem votos e nada mais, quando ganham não fazem
nada, nem se quer uma ajuda para as aldeias [...] Acho que o dia do
índio devia ser comemorado nas aldeias por que lá é que está à
realidade indígena os políticos vai saber a realidade de nossa
aldeia, lá podem ver melhor a situação que o povo indígena vive,
porque na cidade é tudo bonitinha arrumadinha, mas na aldeia
basta atravessar o rio que você vai ver o buraco, [...] Na Aldeia de
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Santa Isabel é um local ideal para festejar o dia do índio, pois
podemos fiscalizar as entradas de bebidas alcoólicas outras drogas.
[...] quando fui trabalhar e estudar eu tinha 10 a 12 anos, meus tios
sempre foram chefes tradicionais quando nascemos homens e
mulheres com uma educação à ética moral de dirigir nosso povo,
aprendi muito primeiro passo com meus próprios tios, porque a
educação Karajá é educada pelos tios e pais [...] trabalhei como
funcionário da FUNAI, [...] trabalhei na demarcação de terras,
escolas indígenas, ecologia, parques culturais, percebi que a cultura
nossa estava acabando, comecei ler jornais e muitas aldeias
perdiam sua cultura, e religiões não falavam mais suas próprias
línguas, me preocupei, pensei em trabalhar no resgate cultural,
comecei a resgatar nossa cultura, meu tio era chefe da aldeia como
politicamente aprendi ajudar o outro trabalhando em nossa cultura
resgatando e fortalecendo, junto com o estado do Tocantins.

Achei interessante trazer parte da entrevista do jornal, para demonstrar as
ambigüidades no que diz respeito à realidade do povo Karajá, bem como da prática
ilegal de venda de bebidas e dos interesses políticos criticado pelo indígena, como da
preocupação dos próprios sujeitos culturais insurgirem com propostas para
continuarem atravessando a história com os referentes simbólicos e culturais que
marcam a vida e a continuidade da história, como verdadeiros guardiões dos saberes
e da tradição de seus ancestrais, como patrimônio cultural imateriais de seu povo
para as futuras gerações.
A integração dos patrimônios no evento festival de praia nos faz pensar
uma nova forma de colonialidade, como também nos processos de hibridação das
culturas resultantes de processos migratórios, turísticos e de intercâmbios culturais,
econômicos ou comerciais onde surgem frequentemente as hibridações como
criatividades tanto individual como coletivas, não só no campo das artes, mais
também na vida cotidiana e no desenvolvimento tecnológico, que busca converter
um patrimônio, uma capacitação profissional, ou num conjunto de saberes e técnicas,
inserindo-os em produção para o mercado. Por outro lado a afirmação das diferenças
e das alteridades se torna evidentes nesses espaços hegemônicos onde se tem
visibilidade das heterogeneidades culturais e dessa forma percebemos os benefícios
da hibridação, como um suporte das políticas de homogeneização fundamentalistas
ou de um simples reconhecimento segregado da pluralidade das culturas em que a
hibridação pode conduzir e servir a projetos de políticas culturais, transnacionais e
trans-étnicas quem sabe talvez globais. Porém a temática da hibridação das culturas é
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um novo processo que requer maior aprofundamento teórico o qual suscitou como
perspectivas dentro da pesquisa no campo antropológico.
A antropologia me fez retornar para alçar vôos para as ontologias
versadas por Pedro Casaldáliga (2006, 12).
PROCLAMAS INDÍGENAS
Nas ruínas de São Miguel,
Na capela onde foi batizado
São Sapé Tiaraju.
27 de abril de l978,
Ano dos Mártires
Povos dos Sete Povos
Povos do Continente
Mortos, ainda vivos,
Escutai os proclamas!
(... O velho Uataú.).
Abre, com o nobre gesto de cartógrafo,
Sua esteira de palha:
Os dedos do seu povo caminharam por ela,
Do mato para a aldeia urbanizada,
Da aldeia urbanizada para o fatal turismo,
Para a morte matada oficialmente.
Com a língua enrolada na recente cerveja integradora,
Professa a sua fé;
“Índio não morre,
Índio vira pedra,
vira pedra bonita junto ao berocá...”
estes rios outrora preservados na inocência,
cruzados pela lua e os pássaros e o vento,
rios de paz, de peixes, de livre liberdade,
agora profanados...
Araguaia, punido Berocá!
Xavantino aramado!
Tapirapé enlameado de turismo...!)
Mortos, ainda vivos;
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navegar é burlar na linha reta...
Canoas javaé, ganhai os furos!
( Impucas de Formosos, nas costas do Bradesco,
Por onde o mururé quebra seu roxo luto florecido
Em memória dos findos Canoeiros.)
Deuses um dia dessas largar águas,
Sacerdotes da lua nas areias,
Juntai todos os remos, festeiros Karajá,
Como outros braços
Subversivos,
uníssonos
no ritmo,
na procura
e ainda impossível necessária arribada!
( Ilha do Bananal,
Parque apenas de impostos!
É tempo de Paixão,
Mas será Páscoa!

105

BIBLIOGRAFIA

AGUINAGA, Karyn Ferreira Souza. A proteção do patrimônio cultural imaterial e
os

conhecimentos

tradicionais.

Disponível

em:

http://www.conpedi.org.br/manaus/arquivos/anais/manaus/estado_dir_povos_karyn_
s_aguinaga.pdf dia 03/03/2011 às 22h30min

AZAMBUJA, Elizete. Olhares, vozes e sistemas que excluem: estereótipos de índio.
Cáceres. Ed. Unemat, 2005.

BARBERO, Jesús Martín, De los medios a las mediaciones, Ediciones G.
Gil. Umberto ECO, Cinco escritos Morales, Editorial Lumen, 1998. Clifford
GEERTZ, La interpretación de las culturas, Editorial Gedisa, Barcelona 1989. David
SLATER (et al.), Política cultural y cultura política. Espacialidad de los movimientos
sociales: Fronteras, cultura y política en la era global. Editora Aguilar, Altea, Taurus,
Alfaguara, Bogotá 2001. Slavoj ZIŽEC (et al.), Estudios culturales. Reflexiones
sobre el multiculturalismo. Multiculturalismo, o la lógica cultural del capitalismo
multinacional, Editorial Paidós, México 1998.

BARROS, Edir Pina. Laudo Pericial Histórico -Antropológico da Área Indígena São
Domingos. 1999
CASALDÁLIGA, Pedro. Versos e adversos: antologia; Ilustrações Enio Squeff;
Prefácio Alfredo Bosi. – Editora Perceu Abramo, 2006. 12.
CUCHE, Denys. A noção de cultura nas ciências sociais. Ed. Bauru. Edusc, 2002.

GUERRERO, Patrício. La cultura – estratégias conceituais para compreender a
identidade, a diversidade, a alteridade e a diferença. Ed. Abya – Yala. Quito –
Equador, 2002.

__________. Usurpación simbólica, identidade y poder. Ed. Abya – Yala. Quito –
Equador, 2004.

106

__________. Corazonar desde “Sabiduria otras” como respuestas insurgentes a La
colonialidad Del saber y Del ser: “Suplemento antropológico, vol. XLI, N-1, Junio,
Universidad Católica” Nuestra Señora de la Assunción, Paraguay – 2006.

Diagnóstico Preliminar Para Criação da Reserva Extrativa (Laudo socioeconômico Luciara - MT / 2.006.) APRUMAV (Associação dos produtores do Mato Verdinho.)
LEMTO - Laboratório de Movimentos Sociais e Novas Territorialidades – UFF.
GEPOTA – Grupo de Estudos e Pesquisa em Ordenamento Territorial e Ambiental UNEMAT Luciara - MT / 2.006. APRUMAV (Associação dos produtores do Mato
Verdinho.) LEMTO - Laboratório de Movimentos Sociais e Novas Territorialidades UFF. GEPOTA – Grupo de Estudos e Pesquisa em Ordenamento Territorial.

HAKUWI, Kuady Sandra, Educação para um mundo Melhor: Esperança no Tempo
futuro. Secretária de estado de Ciências e Tecnologia - UNEMAT-MT. (2.009).

Jornal informativo Intercultural do Núcleo Takinahaky - (estrela Dalva) de formação
superior de Professores Indígenas Licenciatura Intercultural – UFG. Goiânia, Julho
de 2.009, ano um (1), n.0.

LIMA FILHO, Manuel Ferreira et al. Bonecas Cerâmicas ritxókó: arte e ofício do
povo Karajá. Rio de Janeiro: PIHAN, CNFCP, 2011.

LLORENÇ, Prats. Antropología y patrimônio, Editorial Ariel, S. A, Barcelona, 1997.

PROJETO NOVA CARTOGRAFIA SOCIAL DA AMAZONIA SÈRIE: Povos e
comunidades tradicionais do Brasil Central fascículo 01 Povo Indígena Kanela do
Araguaia Projeto Gráfico: Elieyd Sousa Menezes-Baseado no Design Casa 8
Manaus- 2.009. ISBN:

RYSZARD, Kapúscinski. O encontro com o outro. De la traducción: Ágata
Orzeszhe. Ed. Amagramas, S.A. Pedro de la Creu. Barcelona – 2007.

107

SANTOS, Lívia Feitosa. Cultura e Turismo: Comercialização do Artesanato
Indígena da Aldeia Santa Isabel do Morro - To. Trabalho de Conclusão de Curso:
UFMT, 2008.

SETÚBAL, Manoel Antenor. O convívio da Etnia Karajá e o não índio nas aldeias
de Santa Isabel do Morro, Fontoura e São Domingos. Monografia do curso de
licenciatura plena em Geografia. UNEMAT. Universidade do Estado do Mato
Grosso – Luciara. 2007.

SILVA, Tomaz, Tadeu de. SILVA, Maria do Socorro Pimentel. Reflexões
Sociolingüística sobre línguas indígenas ameaçadas – Goiânia: Ed. Da UCG, 2.009.
Identidade e diferença: a perspectiva dos estudos culturais. Ed. Vozes. Petrópolis. RJ.
2008.

TORAL, André Amaral de: Cosmologia e Sociedade Karajá. Rio de Janeiro, Museu
Nacional UFRJ, Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social, 1992.

TORRES, Sousa Maristela, Interculturalidade e educação: Um olhar sobre as
relações interétnicas entre Inỹ e a comunidade escolar na região do Araguaia.
(Coleção educação e relações raciais, 5). Dissertação de Mestrado. EDUFMT, 2007.

108

Nombre de archivo:
3.docx
Directorio:
Plantilla:

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA = tese
C:\Users\User\Documents

C:\Users\User\AppData\Roaming\Microsoft\Plantillas\No
rmal.dotm
Título:
Asunto:
Autor:
USER-PC
Palabras clave:
Comentarios:
Fecha de creación:
17/02/2012 18:45:00
Cambio número:
2
Guardado el:
17/02/2012 18:45:00
Guardado por:
Usuario
Tiempo de edición: 2 minutos
Impreso el:
17/02/2012 18:47:00
Última impresión completa
Número de páginas:
108
Número de palabras:
32.018 (aprox.)
Número de caracteres: 176.105 (aprox.)

