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Resumo 

 

A presente pesquisa em andamento analisa as representações cartográficas numa perspectiva 

temporal da Terra Indígena Karajá-Xambioá, no Estado de Tocantins, esta etnia vive 

tradicionalmente às margens do Rio Araguaia, do qual, segundo sua cosmologia, são originários. 

Desde o século XVII, com o Mapa da Capitania de Goyaz (1750 ) por Francesco Tosi Colombina, a 

cartografia colonial registra a presença do ―gentio‖, especificamente dos Karajá. No século XX, 

trabalhos como o mapa Etno-Histórico de Curt Nimuendaju, que trazem representações da 

ocupação Karajá e de sua historicidade, incluindo rotas migratórias. Esta concepção se manifesta 

em suas representações visuais e mapas mentais da área e do território Karajá. O espaço indígena, 

inclusive sua problemática territorial, é uma produção em que agentes índios e não índios 

participam em trocas diferenciadas e desiguais. O contato de indígenas Karajá com a cartografia 

cartesiana não é recente, ele se dá na atuação política, na vida escolar e acadêmica ou simplesmente 

em seus trajetos entre a Terra Indígena, o entorno e áreas mais distantes e implica no conhecimento 
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e apropriação de diferenciadas representações cartográficas de suas terras e territórios. Neste 

sentido, podemos dizer que há uma memória do conhecimento e da apropriação da cartografia 

cartesiana entre os Karajá. Para execução deste trabalho temos utilizado informações de diferentes 

interfaces que possibilitam mapear os territórios da Terra Indígena Karajá-Xambioá de acordo com 

os registros/normatizações cartográficas ocidentais e nas várias linguagens gráficas de indígenas da 

comunidade, através de mapas mentais, orais, descrições, entrevistas e desenhos.  

 

Palavras-chave : Karajá, Cartografia, Terra, Território, Memória, Indígena 

 

A presente pesquisa em andamento analisa as representações cartográficas numa perspectiva 

temporal da Terra Indígena Karajá - Xambioá, no Estado de Tocantins, também inserida na 

denominada ―região‖ Araguaia – Tocantins (Figura 1). A etnia Karajá vive tradicionalmente às 

margens do Rio Araguaia, do qual, segundo sua cosmologia, são originários. Nesta área delimitada 

por estes rios há vários povos indígenas presentes nos estados de Goiás, Mato Grosso, Tocantins e 

Maranhão. 
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Figura 1. Territórios Indígenas da CLIFPI na “região” Araguaia – Tocantins. 

 

Em um primeiro momento tivemos um breve contato no ano de 2004 e 2005, com a etnia Karajá 

nas margens do Rio Araguaia grupo que resistia aos conflitos para permanecer no seu território no 

município de Aruanã – GO, essas questões foram abordadas no texto dissertativo intitulado ―Os 

Karajá, O Rio Araguaia e os Outros: Territorialidades em Conflito‖ de Olga Maria Fernandes 

Motta. Porém, em 2008 nos encontramos em Goiânia, na UFG, como professores do Curso de 

Licenciatura Intercultural de Formação de Professores Indígenas (CLIFPI) do Núcleo Takinahakỹ 

de Formação Superior Indígena da Universidade Federal de Goiás (UFG, 2005), que atende grupos 

indígenas da bacia Araguaia-Tocantins, dentre ele os Karajá, numa proposta educacional sustentada 

nos eixos diversidade e sustentabilidade buscando experiências interculturais e transdisciplinares. 

O universo dos povos que se encontram envolvidos na licenciatura (CLIFPI) é muito grande, por 

isso há necessidade de um recorte espacial, desta forma para essa pesquisa se fez uma opção pelo 
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grupo étnico Karajá Xambioá ou do Norte (Figura 2). Este grupo pertence à etnia Karajá vinculada 

ao tronco lingüístico Macro-Jê, que se autodenomina Inỹ, que secularmente se mantém na bacia do 

Rio Araguaia. Hoje se dividem em três subgrupos: os Javaé, os Xambioá (ou Norte) e os Karajá 

(Ilha do Bananal – TO e Aruanã – GO) suas áreas ocupadas seguem as margens do Rio Araguaia 

passando por áreas geográficas diferenciadas ao longo da referida bacia (TORAL, 1992). 

André Toral, antropólogo, apresenta o histórico da denominação dos Karajá Xambioá, que são 

conhecidos também por Karajá do Norte devido sua posição geográfica nas margens do Rio 

Araguaia. Entre os parentes de língua são conhecidos como ―[...]ixybiowa ou ainda de iraru mahãdu 

("turma de baixo"), em oposição aos demais, chamados de ibòò mahãdu ("turma do alto") [...]‖ 

(TORAL, 2001:1), mas na literatura etnológica são conhecidos como Xambioá.  

No contexto não indígena essa população regionalmente é denominada "Karajá", contudo o termo 

―Xambioá‖ se consolida contribuindo para isso a denominação "Karajá do Norte" a uma utilização 

quase simbólica partindo de referências anteriores, nas descrições de viajantes, missionários, por 

funcionários do SPI e da FUNAI (TORAL, 2001). Atualmente o grupo está na busca do resgate 

desta denominação primária a ―[...] auto-designação Karajá do Norte, e o desuso do termo 

Xambioá, indica o desejo do grupo de se identificar, prioritariamente, com a macro-etnia, com uma 

matriz cultural comum a todos os grupos Karajá [...]‖ (TORAL, 2001:1). 

A localização das aldeias é diferenciada por subgrupos Karajá (Aruanã, Ilha do Bananal e Xambioá) 

está intimamente ligada às margens do Rio Araguaia. Por sua vez, os Javaé ficam às margens do 

Rio Javaé, um afluente (braço menor) do rio Araguaia que delimita a parte leste da Ilha do Bananal, 

no estado do Tocantins.  
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Figura 2. Acesso a Terra Indígena Karajá – Xambioá. 

 

Ao analisarmos o território Karajá percebemos grandes distâncias geográficas existentes entre as 

aldeias, isso não se caracteriza dificuldade de manutenção destes subgrupos, pois se consideram um 

só povo, com os mesmos valores e traços culturais, e a mesma língua (SALERA JÚNIOR, 2006). 

Os Karajá do Norte localizam-se no município de Santa Fé do Araguaia do estado de Tocantins, na 

região do Bico – do - Papagaio, porção baixa do rio Araguaia, posicionadas às suas margens. Na 

Terra Indígena Karajá Xambioá há atualmente quatro aldeias: Kuherê, Xambioá, Wari Lỹtỹ e Nova 

Kuherê. Outro fato que ocorre na Terra Indígena Karajá Xambioá é a presença e a convivência com 

um grupo da etnia Guarani. 

Diante do encontro e das leituras referentes às noções cartográficas tecnicistas, científicas e voltadas 

para o ensino percebemos vertentes amplas cuja, os horizontes são os mais diversos. Este percurso 

permeia pelo trabalho de Seemann (2005) começando uma nova aventura cartográfica, ao vivenciar 

as relações que se iniciavam nas experiências do Curso da Licenciatura Intercultural de Formação 

Superior Indígena (CLIFPI). Os questionamentos só aumentaram, pois como Castrogiovanni (1998) 

aponta, há um ―misterioso mundo que os mapas escondem‖, não podendo deixar de lado as 

inúmeras ―história e histórias da aventura cartográfica‖ de Dreyer-Eimbke (1992). Apresentando 

assim novos caminhos para compreensão da Cartografia onde esta que almeja com suas medidas 

corretas e sua ética de precisão como aponta Harley (1989), dialogar com uma que permite entender 

as relações humanas presentes nas representações cartográficas abordando os elementos culturais e 

ambientais fundamentais para a comunidade, porém sem perder a cientificidade. 

O dialogo entre a geografia e a educação indígena se iniciava e as inter-relações com as práticas 

cotidianas da escola se apresentavam, neste contexto, os olhares e as indagações didáticas, 

metodológicas e de leitura sobre o espaço geográfico tem crescido. Outra autora que dialoga com as 

inter-relações é Gisele Girardi que relata uma situação semelhante vivenciada em sua pesquisa de 

mestrado quando percebe que discutir uma cartografia no planejamento não seria possível apenas ao 

―[...] apontar simplesmente possíveis erros técnicos, mas as implicações sociais desses erros 

cartográficos, para enfrentar as deficiências na formação universitária‖ (2005:61). A mesma autora 

que em suas leituras havia se deparado com abordagens que reforçavam a tese da não neutralidade 

dos mapas e que as representações estão permeadas de valores relata ―[...] assim minha busca em 

compreender esses valores nos mapas constantes nos Relatórios de Impacto Ambiental, material 

produzido para divulgação e audiências públicas de obras que afetam a vida das pessoas e seu 

ambiente [...]‖ (GIRARDI, 2005:62). Diante destes questionamentos ela redireciona sua pesquisa 

apontando que os  
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[...] geógrafos deveriam saber mais do que dominar técnicas de execução e 

procedimentos de leitura literal dos mapas. Deveriam saber ler a sociedade 

por meio dos mapas, única via para compreender a importância social das 

representações cartográficas, uma vez que essas são discursos sobre o 

território, e, no caso de serem os executores dos mapas, traduzir os valores 

sociais em mapas [...] (2005:62). 

No curso de Licenciatura Intercultural Indígena da Universidade Federal de Goiás questionamentos 

semelhantes nos foram surgindo ao iniciarmos as atividades desenvolvidas, discussões e releituras 

iniciadas a partir da cartografia e dos diversos olhares sobre um objeto específico e conflituoso: 

―terra e território indígena‖. Diante das atividades propostas no material apresentado como 

resultado das observações, esboços cartográficos e relatos de experiência dos(as) 

professores(as)/alunos(as) do curso. 

Como as experiências foram crescendo, nos vários encontros provenientes das etapas na UFG e em 

terras indígenas as indagações e dúvida de uma forma para entender como aliar tanto saber e formas 

de entender os vários mundos que permeavam e em vários momentos desses encontros. Pois, a sala 

de aula da licenciatura se tornava um espaço de troca e cada vez mais tinha o desejo do encontro 

que alimentava nosso interesse e aumentava as dúvidas também. 

As questões iniciais que motivaram essa pesquisa foram: quantos e que tipos de mundos natural, 

sobrenatural? Quais são as diferentes representações/visões de mundo? Quais as visões 

cartográficas existentes? Quais as cartografias existentes? Essas questões foram suscitadas porque 

esses(as) alunos(as)/professores(as) da Licenciatura (CLIFPI) estão aplicando e discutindo esses 

conhecimentos nas salas do ensino básico das escolas indígenas.  

A relação com terra e o território no que se refere à população indígena, relembrando que 

alguns grupos se apropriaram de grande parcela do que hoje se denomina de ―território nacional‖, 

aponta em alguns casos uma realidade de relativo confinamento em terras delimitada pelo Estado, é 

importante colocar que são definidas por concepções diferentes dos habitantes e que têm outros 

limites para sua manutenção cultural e das tradições. 

Os/as professores/as indígenas estão política, social e culturalmente envolvidos nesses 

processos de identificação e delimitação de suas terras por que além de educadores/as são lideranças 

e formadores em suas respectivas áreas e grupos étnicos. Por isso, também que na intensa luta por 

seus direitos estão utilizando subsídios da sociedade não-indígena como forma de resistência e 

sobrevivência, o caminho da educação formal foi um deles. Assim, a busca por uma nova 

construção didática e de material didático específicos, tornou-se para esses povos um mecanismo de 

defender e/ou estabelecer a manutenção de suas vidas, de suas terras e, assim traçarem políticas de 

desenvolvimento sustentável e definir ações de defesa de seus direitos. 
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O fato mais claro e presente nas observações e relatos vêem de encontro com um dos pilares 

do curso a sustentabilidade, para nós essa busca direciona e permite uma nova leitura acerca desta 

parcela da população brasileira — a indígena —, e nesta ótica por um ponto final nos conceito 

estereotipado, romanceado e bucólico fruto da literatura. Neste momento estão buscando reforçar 

seus posicionamentos atuais de produtores de seus contextos sociais, econômicos e culturais, onde a 

outra parcela populacional deve conhecer e respeitar de forma igualitária. 

O posicionamento frente à sociedade não-indígena se expressa a partir da análise dos 

contextos culturais, sócio-econômicos, lingüísticos e políticos, evidenciando quem são os sujeitos 

detentores destes saberes, mesmo que as práticas da oralidade mantêm toda uma história. Este 

enfrentamento está se intensificando quando os estudantes da licenciatura pertencentes das etnias 

Karajá, Tapuio, Tapirapé, Xerente e Gavião, oriundos da área dos rios Araguaia e Tocantins, dos 

estados de Goiás, Tocantins, Mato Grosso e Maranhão. Vale ressaltar que as demais etnias 

indígenas também buscam definir ações em defesa de seus direitos, adotarem políticas de 

manutenção das culturas e de suas línguas maternas e, de suas terras e traçar políticas de 

desenvolvimento sustentável. 

A organização, dos povos indígenas proporcionou significativas conquistas no contexto 

político, sócio-econômico e cultural, pois após a homologação da Constituição Brasileira (BRASIL, 

1988). Foi conquistado o reconhecimento do direito ao fortalecimento da identidade indígena e o 

rompimento com uma visão integracionista e ―harmônica‖ cuja sociedade não-indígena ainda 

perpetua uma visão que os indígenas precisam ser tutelados e estar sob ―os cuidados do Estado‖ 

(UFG, 2005).  

A educação e o direito ao ensino formal, já era previstos para as comunidades indígenas, 

porém eles reivindicavam uma proposta que contemplem as especificidades de cada povo foi uma 

das grandes bandeiras de luta, principalmente que a partir da formação dos professores indígenas o 

resgate e manutenção da língua e da cultura materna estão garantidos. E assim, auxiliando 

diretamente as suas comunidades ―[...] a traçar seus destinos e se libertar, de verdade, da política de 

dominação cultural [...]‖ (UFG, 2005:7). 

A troca de saberes é uma forma de apreender aspectos culturais e humanos, contribuindo 

desta forma para o acumulo de informação acerca dos processos educacionais vigentes na sociedade 

não-indígena, para assim, inter-relacionar a oralidade e estabelecer uma relação direta com a escrita, 

pois estão convictos que está é a forma de contribuir para a manutenção de suas culturas, impedindo 

que ela se perca ao decorrer da história. 

A visão de natureza desses(as) alunos(as)/professores(as) da Licenciatura (CLIFPI) Indígena 

muitas vezes está relacionada com os mitos aos quais referem sua existência. Assim, percebe-se a 
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intensa relação dos indígenas com seu meio, além do princípio que os mesmos têm em relação à 

conservação e utilização de seus recursos. 

Desta forma, o processo de ensino e aprendizagem sobre a natureza deve considerar o 

aspecto do vivido destes povos, em geral, possuem uma visão mais integrada da natureza. Ao 

valorizar este aspecto, o indígena não se sente intimidado em relação ao conhecimento científico 

que é produzido na Universidade, uma vez que vivenciam esta realidade. 

É importante salientar que as concepções indígenas de humanidade e natureza são em 

grande parte diferentes das não-indígenas. Elas não se enquadram nas oposições em que operam as 

ciências ocidentais, e não colocam os seres humanos e suas sociedades numa relação de 

descontinuidade: por exemplo, alguns animais e plantas são como os seres humanos dotados de 

cultura, e possuem até mesmo organização social. 

Para esse trabalho objetiva-se em apreender a relação ambiente e território no contexto da 

Terra Indígena Karajá Xambioá no Estado do Tocantins, através de observações em campo e da 

interlocução com professoras(es), estudantes e lideranças a respeito das diversas formas de 

representações cartográficas do seu espaço geográfico. Para realizar esta pesquisa se fazem 

necessário alguns objetivos específicos: 

 mapear os territórios da Terra Indígena Karajá Xambioá de forma cartesiana e na ótica 

dos representantes da comunidade, através de mapas mentais, orais, descrições, 

entrevistas e depoimentos; 

 realizar uma análise geoambiental da Terra Indígena Karajá Xambioá, utilizando as 

ferramentas de geoprocessamento (mapas históricos, fotografias aéreas e imagens de 

satélite) e observação em campo; 

 analisar e discutir o território nas múltiplas representações deste espaço geográfico 

referenciado por uma bibliografia acadêmica e nas memórias dos anciões; 

 identificar como as questões ambientais e territoriais têm sido abordadas nas escolas da 

Terra Indígena Karajá Xambioá, através da interlocução com professoras(es) de 

Geografia e Ciências e com representantes da comunidade. 

Os procedimentos metodológicos utilizados nesta pesquisa compreendem o levantamento 

das características geoambientais, baseadas em arranjos espaciais caracterizados pela convergência 

de semelhanças dos seus aspectos físicos e bióticos, considerados como geossistemas uma leitura 

cartesiana (CHRISTOFOLETTI, 1999; MARTINELLI, 2008). O trabalho prossegue conjugando 

uma caracterização do ambiente, do território e dos aspectos sociocultural (ação antrópica), numa 

visão transdisciplinar e intercultural (PIMENTEL DA SILVA & ROCHA, 2000). 

As análises dos processos de produção das representações cartográficas refletirão as relações 

produzidas entre os diversos atores sociais, na ótica não-indígena (pesquisadores/as, organizações 
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governamentais e não-governamentais, lideranças e professores/as indígenas e a comunidade 

envolvida) (ALMEIDA, 2003). Para subsidiar essas análises serão considerados as interações ente 

os conhecimentos indígenas e os científicos, calcados em metodologias participativas alicerçadas 

nos saberes indígenas sob as bases cartesianas da cartografia científica, vinculando os processos de 

dominação e ocupação dos espaços geográficos nos territórios indígenas expressando a identidade 

Karajá - Xambioá (LACOSTE, 1977 e PIMENTEL DA SILVA, 2000). 

Para melhor entendimento dos procedimentos metodológicos a pesquisa será divida em duas 

partes: o mapeamento geoambiental e mapeamento cartográfico no território Karajá Xambioá, estes 

levantamentos permeará entre a compilação dos dados bibliográficos e cartográficos com 

verificação em campo (VENTURI, 2005). 

Na etapa de levantamento um dos procedimentos fundamentais são as entrevistas para que 

se tenha uma leitura transdisciplinar e intercultural permitindo caracterizar a área de estudo, sua 

ocupação e sua importância ambiental e cultural, coletar as informações que são acompanhadas de 

vários métodos, pois se lida com o humano que tem muitas variações no campo subjetivo 

(MARANGONI, 2005). 

O trabalho de campo acontece em duas situações distintas e aproveitando o calendário da 

licenciatura intercultural indígena da UFG, sendo que nos meses de abril e outubro dos respectivos 

anos de vigência da pesquisa acontecerá na Terra Indígena Karajá Xambioá e nos meses de janeiro 

– fevereiro e julho – agosto os encontros serão em Goiânia para entrevistas, fazendo coincidir com a 

presença de algumas lideranças que cursam a licenciatura indígena na UFG. O trabalho de campo 

permitirá validar as informações cartográficas, permitirá as observações e estabelecerá contato 

necessário para a leitura das realidades e relações do grupo estudado. As etapas dos mapeamentos 

geoambiental e cartográfico:  

 levantamento da bibliografia específica e geral; 

 seleção e consulta da cartografia existente para composição da carta base; 

 consultas em acervos de instituições como FUNAI, IBAMA, IBGE, Governo do Estado 

do Tocantins; 

 análise autorizada de documentos produzidos durante as atividades desenvolvidas na 

licenciatura intercultural indígena da UFG. Além, de dados e representações cartográficas 

produzidos pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI e outras instituições 

governamentais e não – governamentais (ONG’s). 

 elaboração das diversas representações cartográficas dos aspectos físicos, bióticos, do 

ambiente, das paisagens, dos territórios e dos aspectos sociocultural (ação antrópica), 

numa visão transdiciplinar e intercultural. 
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 interpretações preliminares por intermédio do geoprocessamento, com suporte dos mapas 

históricos, mentais, orais, fotografias aéreas e imagens de satélite. Utilizando como 

material de trabalho, fotografias, desenhos, depoimentos, anotações de lendas e contos, os 

mapas produzidos durante as diferentes etapas do trabalho da licenciatura intercultural 

indígena da UFG.  

 será analisada também a forma de representação dos seus mitos, suas lendas, fatos 

históricos, e como as representações gráficas retratando a cultura destas comunidades, seu 

modo de vida e as relações sociais e econômicas. 

Para construção desta etapa será necessário fazer as observações e as entrevistas com 

os(as) professoras(es) indígenas de Geografia e Ciências do segundo ciclo do Ensino Fundamental e 

com os(as) representantes da comunidade. Para o levantamento de dados cartográficos, é necessária 

a criação de um banco de dados (em Sistema de Informação Geográfica – SIG), complementado 

com métodos e técnicas da cartografia digital.  

A presente pesquisa utiliza dos procedimentos acima para analisar as representações do 

grupo étnico pelo viés da memória e dos registros históricos, com duas perspectivas uma técnica e 

outra pela vivência dos distintos habitantes que compõem a Terra Indígena Karajá – Xambioá. 

Na perspectiva ocidental, em geral objetivista, surgem as interpretações a partir da 

institucionalização do discurso universitário com os rigores da ciência cartográfica e geográfica que 

se tornam aliadas para a compreensão dos valores espaciais e culturais. Algumas das ferramentas 

historicamente utilizadas são os atlas geográficos escolares, como apresenta Martinelli  

[...] O ―Atlas general Vidal-Lablache: histoire et géographie‖ de Paul Vidal 

de La Blache, com sua primeira edição de 1894, na França, foi um clássico 

que inspirou inúmeras derivações para atlas, tanto na França como em 

outros países, sejam de referência como escolares. Já o ―Atlas de géographie 

physique, politique et historique‖ de Grosselin-Delamarche, editado em 

Paris em 1896, foi dirigido especificamente aos cursos de geografia e 

história franceses. Apesar desse notável impacto, quase trinta anos antes, em 

1868, no Brasil, se publicava o ―Atlas do Império do Brazil‖ de Cândido 

Mendes de Almeida, o primeiro atlas escolar brasileiro. Foi adotado no 

Imperial Colégio de Pedro II, no Rio de Janeiro. Partindo de São Paulo, o 

Atlas Geográfico Melhoramentos de p. Geraldo José Pauwels, com primeira 

edição em 1936, teve marcada presença nas escolas brasileiras.  No País dos 

anos 1970, o ―Atlas para estudos sociais‖ de Rodrigues (1977) constituiu 

um verdadeiro modelo para outras publicações do gênero que se seguiram. 

Sua especificidade estava em ter um formato cômodo de manuseio pela 

criança, além de contar com um conteúdo objetivo, consoante com o 

programa escolar da disciplina para a época [...] (2008:22-23). 

Bem recentemente a elaboração de atlas escolares voltadas para a questão indígena recebe 

uma contribuição especial com o Atlas Geográfico do Acre (RESENDE, 1998), uma publicação que 

faz uma releitura, deixando o cunho didático cartesiano para se apropriar de novas leituras dos 
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ambientes, principalmente na compreensão e no olhar do indígena acreano. Vale ressaltar que um 

Atlas é uma obra maior como apresenta Wurman: 

[...] uma coletânea de mapas, prontos e acabados, mas sim uma organização 

sistemática de representações trabalhadas com finalidade intelectual 

específica: são representações temáticas selecionadas, construídas a partir de 

dados consistentes, com o fim de revelar o conteúdo das informações sobre 

a atualidade, proporcionando ao estudante a compreensão de determinadas 

questões que a ele se colocam, em busca do conhecimento da realidade que 

o cerca [...] (1989 apud MARTINELLI, 2008:23). 

Nesta ótica os mapas que compõem os atlas transmitem inúmeras informações sobre os 

lugares indo além da localização bidimensional, mas inserindo dados tridimensionais que permitem 

evidenciar as variações visuais visíveis com as percepções possibilitando a representação do 

ambiente conjugada com as questões territoriais (MARTINELLI, 2008). 

Por isso, nesta pesquisa, identificar não significa apenas considerar as características 

espaciais, econômicas, mas também as questões culturais que são determinantes para compreender 

o espaço e as relações existentes.  

Entender os aspectos culturais de um grupo permite afirmar que além de indicar as 

características da identidade estamos nos remetendo às questões do território. Ratts (2009) afirma 

que esta correlação entre identidade e território não é recente, principalmente quando se trata de 

grupos ―originários‖ (como neste caso os indígenas). Esta afirmação se consolida, pois as 

denominações da maioria dos grupos fazem referência aos territórios ocupados como, por exemplo, 

os Karajá do Norte ou Xambioá, grupo a ser pesquisado, que sua denominação destaca sua 

localização geográfica ao longo das margens do rio Araguaia. 

No caso dos grupos indígenas da região Araguaia – Tocantins, mesmo que as terras 

indígenas estejam já delimitadas, não quer dizer que não há problemas quanto aos limites 

territoriais. Principalmente se considerarmos que estes limites não foram definidos pelos próprios 

membros da comunidade, e sim por análises e laudos de pesquisadores/estudiosos não-indígenas 

destes grupos. 

Estas questões serão abordadas ao  longo da pesquisa, pois se referem diretamente as áreas 

indígenas, as observações, os relatos e as representações cartográficas, pois são elaboradas as 

representações das áreas indígenas, entorno, territórios vistos e vividos, onde se apontam espaços 

que estão fora dos limites, porém são lugares culturalmente importantes para o grupo.  

Contudo, outro fator a ser considerado é a redistribuição de terras, os processos de ocupação 

e afirmação territorial, pois através do marco legal do Estado, às políticas de ordenamento e 

reconhecimento territorial define certas características dos lugares e ocupações das áreas de 

vivencia de cada povo. Sendo assim, a descrição e representação de vários territórios (sociais, 



 12 

econômicos, culturais, políticos) com características distintas e existentes no seio do território 

brasileiro. Nestes ambientes podem ser esboçados e registrados os confrontos contemporâneos com 

o desenvolvimentismo, o preservacionismo, o socioambientalismo e o papel do Estado no caminho 

da sustentabilidade (UFG, 2005). 

Representações gráficas dos povos Karajá, já pré-existem antes deste trabalho, desde o 

século XVII, mais precisamente a partir de 1750 com o Mapa da Capitania de Goyaz por Francesco 

Tosi Colombina, a cartografia colonial registra a presença do ―gentio‖, especificamente dos Karajá. 

No século XX, trabalhos como o mapa Etno-Histórico de Curt Nimuendaju, trazem representações, 

neste caso em manchas (manifestação zonal), da ocupação Karajá e de sua historicidade, incluindo 

rotas migratórias. Por sua vez, os Karajá consideram que ocupam já tempos imemoriais ambas as 

margens do Rio Araguaia/Bero Hokỹ, do trecho entre o encontro do Rio Vermelho/Bero Riore 

(situado no hoje município de Aruanã – GO e com divisa com o Mato Grosso) perpassando a Ilha 

do Bananal até o atual trecho que se encontra no Estado do Pará. Esta concepção se manifesta em 

suas representações visuais e mapas mentais da área e do território Karajá. Devemos ressaltar que as 

áreas ocupadas atualmente por eles não são contínuas, como, de fato, aparecem na cartografia não 

indígena antiga ou recente.  

O espaço indígena, inclusive sua problemática territorial, é uma produção em que agentes 

índios e não índios participam em trocas diferenciadas e desiguais. O contato de indígenas Karajá 

com a cartografia cartesiana não é recente. Ele se dá na atuação política, na vida escolar e 

acadêmica ou simplesmente em seus trajetos entre a Terra Indígena, o entorno e áreas mais distantes 

e implica no conhecimento e apropriação de diferenciadas representações cartográficas de suas 

terras e territórios. Neste sentido, podemos dizer que há uma memória do conhecimento e da 

apropriação da cartografia cartesiana entre os Karajá (Figura3 e 4). 

A partir destas fontes de dados tem sido possível analisar e discutir o território indígena nas 

suas múltiplas representações e numa perspectiva temporal. De um lado, temos identificado que a 

cartografia não indígena se condensa em mapas políticos, de ocupação e, sobretudo, fundiários. Nos 

desenhos indígenas, o político, a ocupação e o fundiário vêm superpostos em representações 

cartográficas nas quais se apontam, por exemplo, locais que estão dentro ou fora dos limites das 

áreas demarcadas, mas não aparecem na cartografia cartesiana, por serem um saber local de 

importância cosmológica e/ou afetiva que nem sempre se enuncia no contato com o Outro. De outro 

lado, temos identificado também uma crescente apropriação e releitura dos mapas que incluem as 

áreas indígenas no seu repertório de conhecimentos. 

 

Figura 3                                                                              Figura 4 
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Fonte e elaboração gráfica 

Figura 3. Esboço dos Territórios Indígenas da Ilha do Bananal       Figura 4. Terra Indígena Karajá 

– Xambioá 
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