
 

VivenciasTribais: Ritual Ketuwayê - 07 dias e 06 noites 

A RESERVA: 
Localizada no Centro-Oeste do Brasil a aproximadamente 1200 km de Brasília, as Aldeias indígenas Krahô 
contribuem para a preservação de cerca de 300.000 Ha (3000 km2) de cerrado, sendo a maior área contínua 
preservada deste bioma. 

AS VIVÊNCIAS TRIBAIS: 
As vivências tribais que serão conduzidas pelo indigenista Fernando Schiavini e nossa equipe vão além de um 
belo passeio, proporcionando aos nossos visitantes aprender sobre a história, os hábitos e costumes desta 
comunidade indígena, uma experiência de resultado transformador. 
Os participantes serão preparados antes de adentrar nas comunidades, onde terão a oportunidade de vivenciar de 
fato o cotidiano dos índios Krahôs. Dentre as atividades, pode-se participar das reuniões e festividades no pátio 
central, visitar roçados, participar do corte da tora de Buriti, fazer caminhadas, pintar-se, alimentar-se de comidas 
tradicionais e toda a solidariedade grupal inerente a este sistema tribal existente há milênios e que vem resistindo 
aos impactos da civilização. Ao final de nossa aventura será organizada uma feira de artesanato, onde os visitantes 
poderão adquirir os mais variados tipos, confeccionados pelos indígenas. 
Os eventos denominados Amikis (Festas), na língua Krahô, são festividades sempre com propósitos culturais. Eles 
contam a história da etnia e fortalecem os laços tribais com outras aldeias. 
 
LOCAL: Aldeia Manoel Alves Pequeno: 
A aldeia leva este nome por causa do Rio que faz fronteira com a Terra Krahô, com uma população de 346 
pessoas, está localizada a cerca de 8km da cidade de Itacarajá –TO. Construída no formato Circular, original das 
aldeias Krahô, conta com serviços de telefone e internet. 
A proximidade com a cidade permite que os jovens tenham mais oportunidade de estudar, muitos cursam o 
ensino médio e faculdade, mas isso não impede que participem ativamente das festas e rituais da aldeia 
mantendo vivas às tradições culturais. 
 
FESTA: ‘’Ritual Ketuwayê‘’: 
Trata-se do primeiro ritual do qual as crianças, que até ali foram livres para brincar, participam para ingressar no 
mundo social e espiritual da tribo. Elas começam a aprender os costumes, as tecnologias e os rituais do grupo, a 
festa pode ser considerada o pontapé inicial da educação tradicional do povo Krahô. É um ritual belíssimo em que 
as crianças são emplumadas e realizam um desfile em torno da aldeia abatendo animais domésticos que 
representam a primeira ‘’ caça ‘’. 
 
OS KRAHÔ: 
A etnia Krahô compõe-se aproximadamente de 32 aldeias, localizadas no estado do Tocantins. Os cenários da 
terra Krahô são belíssimos com seu cerrado recortado por centenas de nascentes, veredas e buritizais. 
Culturalmente os Krahôs são considerados como um dos povos mais resistentes do Brasil. Tiveram seus primeiros 
contatos com as frentes colonizadoras oriundas do litoral nordestino, em meados do século XVIII no estado do 
Maranhão. Pressionados, vieram habitar o atual estado do Tocantins. Em 1940, sofreram um massacre pelos 
criadores de gado que teve grande repercussão nacional, o governo mandou então demarcar ao atual território, 
ato que se consolidou em 1951. Nas últimas décadas, os Krahôs ficaram famosos pelos movimentos que 
realizaram em busca de elementos de sua ancestralidade.  
Em 1987, em um verdadeiro ato guerreiro, recuperou a “Kyiré”, machadinha sagrada da tribo, que havia sido 
levada por um pesquisador para o Museu Paulista em 1949. No princípio da década de 1990 iniciou o processo de 
recuperação das sementes tradicionais de agricultura, movimento que se espalhou depois para praticamente 
todos os povos indígenas do Brasil e se transformou em políticas públicas de vários órgãos governamentais, além 
de ter sido a referência para a construção do Plano Nacional de Produção Orgânica (PLANAPO).  
Os Krahôs continuam mantendo seus costumes e tradições baseados em um complexo e organizado sistema 
tribal, alicerçado por sua vez em uma complexa rede de parentescos e um rico calendário ritualístico que celebra 
os ciclos da vida e da natureza. Os antropólogos chegaram a catalogar cerca de 200 brincadeiras, festas e rituais 
realizados pelos Krahôs, que continuam preservando inúmeras delas. Dotadas de grande beleza plástica, elas são 
recheadas por corridas de toras – o esporte-religião da etnia, comidas tradicionais, como o beiju e o “paparuto”, 
um enorme bolo comunal de mandioca e carne e as cantorias que varam por toda a noite. 

CRONOGRAMA: 

 1º Dia - 18/04/2020 - Origem / Palmas 
Chegada ao Aeroporto Internacional de Palmas e translado para hospedagem no Hotel Girassol. Faremos um bate 
papo durante a tarde com o indigenista Fernando Schiavini, abordando os costumes e o conceito de integração 
da proposta de visitação da Aldeia. Ao final da tarde, passeio flutuante ou voadeira pelo rio Tocantins para banho e 
contemplação do pôr do sol. Retorno ao porto e transfer de volta ao Hotel (neste dia refeições não inclusas). 



 

 
 2º Dia - 19/04/2020 - Transfer para a Aldeia - Município de Itacajá / TO 
Saída de Palmas após o café da manhã em direção ao norte do estado, nos deslocaremos cerca de 330 km por 
uma estrada que em dado momento tem em seu lado direito a Serra do Lajeado, e em seu outro lado, na margem 
esquerda, o lago da represa do Rio Tocantins. Chegaremos na cidade de Itacajá (Parada para almoço na cidade de 
Sta. Maria ou Itacajá em restaurantes de comida caseira). A partir dali iniciaremos uma caminhada de 6 km por 
uma agradável trilha no meio do cerrado até chegar à Aldeia, onde seremos recebidos pelos nossos anfitriões. 
Faremos reconhecimento da Aldeia e um jantar de boas-vindas, junto com uma roda de prosa em frente à 
fogueira. As bagagens ficam por conta da nossa equipe, que serão acomodadas nas barracas já devidamente 
montadas. 
 
 3º Dia - 20/04/2020 - Passeio de Barco, Visita a Aldeia Vizinha e Início da Festa 
Saída após o café da manhã para subir o rio a bordo de voadeiras em direção a Aldeia da Barra, onde seremos 
recebidos pela comunidade liderada pelo seu Cacique. Nossa alimentação neste dia será servida pelos nossos 
anfitriões. Durante o trajeto náutico teremos parada para banhos refrescantes em um afluente de águas cristalinas. 
Retornamos para almoço no acampamento, descanso em redes e atividades com arco e flecha. Terminamos o dia 
com banho no rio, jantar e conversa com os Krahôs ao redor da fogueira para dar inícios aos ritos do Amikin (é a 
expressão Krahô para o estado de felicidade. Este estado pode ser comemorado através de uma simples 
brincadeira ou um grande ritual, que por mais sério que seja, significa celebração e contentamento). 
 
 4º Dia - 21/04/2020 - Conhecendo a cultura da Aldeia 
Neste dia, logo pela manhã, assistiremos as mulheres da aldeia pintarem os corpos e cortarem os cabelos dos 
jovens, depois eles sairão para a mata acompanhados pelos pais. Dejejum após o rito para mais tarde caminhar 
por cerca de 4km (ida e volta) até o roçado de uma das famílias da aldeia, para que todos conheçam as formas de 
plantio e os alimentos cultivados pelos Krahôs. Durante o percurso teremos a orientação de lideranças Krahô 
sobre o trabalho de recuperação das sementes tradicionais, movimento no qual os Krahôs são pioneiros no Brasil 
e na América Latina. Seguimos até uma agradável cachoeira, desfrutaremos de banhos refrescantes e relaxantes. 
Retorno para almoço na aldeia. Por volta das 17 horas todas as crianças retornarão com os resultados da caçada 
para entregar na casa da rainha. Após o jantar, conversa com os anciões ao redor da fogueira e cantorias sob o 
céu estrelado do Tocantins. 
 
 5º Dia - 22/04/2020 - Fim da Festa 
Neste dia, logo pela manhã, serão realizadas as famosas corridas com troncos de buriti (corrida de toras), após as 
competições serão distribuídos os pedaços de Paparuto que ficaram assando durante a noite. Após a finalização 
do rito participaremos de uma exposição de artesanato Krahô, neste momento o visitante pode negociar com os 
indígenas e levar para casa os belíssimos artefatos desta milenar etnia. Durante a tarde teremos um bate papo 
com explicações da cultura e do sistema tribal Krahô, depois faremos uma divertida dinâmica com a língua Krahô. 
Após o jantar, conversa com os anciões ao redor da fogueira com nossa noite terminando no pátio junto com os 
Krahôs reunidos para cantorias sob o céu estrelado. 
 
 6º Dia - 23/04/2020 - Retorno para Palmas 
Saída após o café da manhã para retornar à cidade de Palmas. Parada para almoço no restaurante Mirante do 
Segredo, com a belíssima vista para o Lago do Rio Tocantins. Chegada em Palmas para hospedagem no Hotel 
Girassol.  
 
 7º Dia - 24/04/2020 - Palmas / Origem 
Café da manhã e saída do Hotel para retornar ao aeroporto de Palmas. Embarque para cidade de origem em voo 
a partir das 17hrs. 

"A ordem dos passeios não será obrigatoriamente a descrita no roteiro dia a dia, ou seja, poderá ser alterada a 
critério do guia/receptivo local." 

SAÍDA: 18/04/2020 

 

 

 
 
 
 

 

INCLUI: Translados terrestres e fluviais mencionados, hospedagem em palmas (2 noites), camping em Itacajá (4 noites), vivências 
conforme itinerário. 6 cafés da manhã, 5 almoços, 4 jantares, 2 lanches de trilha.. Acompanhamento de motorista/guia loca, Coletes 
Salva-Vidas, e Assistência de Viagem Travel Ace. 

NÃO INCLUI: Passagem aérea, bebidas nas refeições, gorjetas e despesas de ordem pessoal. 

  


