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RESUMO 

 

Turismo Sustentável em Áreas Indígenas: Uma Alternativa para a Aldeia Guarani 

Araponga no Município de Paraty/RJ tem como dois principais objetivos contribuir para o 

preenchimento de uma grande lacuna existente quanto à discussão acadêmica em torno do 

turismo indígena e realizar o início de um estudo de viabilidade da elaboração e 

implementação de um projeto turístico para a Aldeia Araponga. O intuito principal deste 

projeto é o de se promover uma maior integração dos índios desta comunidade com a 

sociedade, a recuperação da cultura e da auto-estima local, além de uma nova, abrangente e 

mais eficaz fonte de subsistência, de maneira a utilizar as demais existentes atualmente, como 

complemento, numa espécie de relação simbiótica entre elas. Para se alcançar estes objetivos, 

utilizou-se a metodologia empírica, unindo material teórico com dados obtidos através de 

entrevistas, audiências de palestras, pesquisa de campo e registros da cultura local. Desse 

modo, são levantadas discussões e fatores que estão diretamente ligados ao cumprimento do 

objetivo proposto como: o poder de transformação sócio-cultural do turismo; a importância do 

planejamento e de políticas públicas do turismo e de um direcionamento adequado dos 

mesmos; os principais aspectos culturais da aldeia Araponga; a abordagem do material teórico 

existente relativo ao turismo indígena; a aplicação do material teórico ao exemplo da 

comunidade estudada; e estudos de caso de algumas práticas de turismo indígena existentes 

no país. O conceito de etnodesenvolvimento e da gerência e controle de toda a atividade 

turística realizados única e exclusivamente pelos índios aparece como norteador primordial do 

estudo, além de condição essencial para a execução do turismo sustentável em áreas 



  

indígenas. Ressalta-se que este estudo foi realizado com seu foco na Aldeia Guarani 

Araponga e que algumas características inerentes a esta, como a notável resistência cultural 

dos Guarani ao longo dos séculos, sendo este grupo étnico um dos poucos que realizou os 

primeiros contatos com os colonizadores e que até os dias de hoje sobrevivem, mantendo seus 

costumes e sua língua, se apresentaram como fatores viabilizadores para uma possível 

implementação de projeto turístico para a localidade, pois estas características atenuam 

algumas preocupações existentes em debates acadêmicos quanto ao turismo indígena e suas 

problemáticas quanto à descaracterização cultural. Outros fatores viabilizadores foram 

encontrados como a existência de demanda e de oferta reprimida, representadas pelas recentes 

práticas clandestinas da atividade turística nas aldeias Guarani do Rio de Janeiro, realizadas 

de maneira irregular e desordenada, e nas áreas indígenas do Brasil de uma maneira 

geral.Verificou-se, no entanto, que existe a necessidade de orientação inicial de base científica 

para uma otimização da atividade, potencializando os aspectos positivos e minimizando os 

aspectos negativos. Como resultado, constata-se essencialmente que o turismo sustentável em 

áreas indígenas, para muitas comunidades, surge como a melhor alternativa de integração, 

valorização cultural e forma de subsistência, desde que respeitados todos os princípios, 

critérios e diretrizes mencionados, considerando-se a atual e futura dinâmica das relações 

sociais neste século XXI.  

 

 

 

 

 

Palavras chave: Turismo, cultura, turismo indígena, turismo sustentável, ecoturismo, 

projeto, planejamento, etnodesenvolvimento, etnoturismo. 



ABSTRACT 

 

Sustainable Tourism in Indigenous Areas: An Alternative for the Guarani Village 

Araponga  of the City of Paraty/RJ has as two main goals the contribution for the filling of a 

big gap concerning the academic debate around indigenous tourism and the carrying out of 

the beginning of a feasibility study for the elaboration and implementation of a tourist project 

for the Village Araponga. Its main purpose is to promote through this one a better integration 

between these community’s indians and society, cultural and self-steam local recovering, 

beyond a new, comprehensive and effective subsistence source in a way to use the other 

existing ones nowadays, as a complement, in a type of symbiotic relation between them. In 

order to achieve these goals, the empiric methodology was utilized, unifying the theoretical 

material with data obtained by interviews, lectures audience, in loco research and registers of 

the local culture. On that way, debates and factors which are directly connected to the 

achieving of the main proposed goal are raised such as: the social-cultural transformation 

power of tourism; the importance of tourism planning, tourism public policy and an 

appropriate leading of these ones; the main cultural features of the Village Araponga; the 

approach of the existing theoretical material related to indigenous tourism; the application of 

the theoretical material to the example of the studied community; and the feasibility studies 

regarding existing practices of indigenous tourism in the country. The concept of 

ethnodevelopment and of management and control of the entire tourist activity done uniquely 

and exclusively by the indians appear as the primordial study leader, beyond being the 

essential condition for the execution of sustainable tourism in indigenous areas. It is 



emphasized that this study has taken place with its focus on the Guarani Village Araponga 

and that some features inherent to this one, as the remarkable Guarani cultural resistance 

throughout the centuries, being this ethnical group one of the first few of being in touch with 

the colonialists and which still survives until the present days, maintaining its habits and 

language, are presented as the aspects that promoted the feasibility of a possible 

implementation of a tourist project for the location, because these features low some existing 

concerns in academic debates regarding indigenous tourism and its problems related to 

cultural degradation. Other aspects were found as the existing repressed supply and demand, 

represented by the recent clandestine practices of tourist activities in the Guarani Villages of 

Rio de Janeiro, which take place in an irregular and uncontrolled way, and, generally 

speaking, in indigenous areas of Brazil. Nevertheless, it was noticed that there is a need for an 

initial orientation with scientific basis to an optimization of the activity, in order to empower 

the positive aspects and to minimize the negative ones. As a result, it is essentially noticed 

that the sustainable tourism in indigenous areas, for many communities, emerges as the best 

alternative for integration, cultural strengthening and subsistence mean, on the condition that 

all the mentioned principles, criteria and directive are respected, regarding the current 

dynamism of the social relations in this twenty-first century. 

 

 

 

 

 

 

Key-words: Tourism, culture, indigenous tourism, sustainable tourism, project, 

planning, ethnodevelopment, ethnotourism.  
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INTRODUÇÃO 

 

Há pouco mais de 500 anos, o Brasil foi oficialmente descoberto pelos portugueses e a 

partir deste fato se iniciou todo um processo de choque cultural entre os então habitantes da 

região, os índios, e os europeus, mais especificamente os portugueses, que viriam a ser os 

colonizadores destas terras. Entretanto, desse choque cultural surgiu uma série de 

conseqüências dentre as quais talvez a mais cruel tenha sido o avassalador extermínio e 

depreciação cultural das raças indígenas ao longo destes cinco séculos. Estima-se que o 

número de índios habitantes, por volta de 1500, tenha sido em torno de 1 a 10 milhões 

(FUNAI,2005). Hoje, os dados estatísticos da FUNAI(2005) apontam para o número de 500 

mil indígenas no país, divididos em 215 sociedades (pertencentes ou não a reservas 

indígenas). Essa brutal mudança força a sociedade a uma reflexão sobre a importância do 

índio para o Brasil, principalmente, como um dos elementos essenciais da formação e 

caracterização da cultura brasileira como uma cultura única no mundo seja através dos 

costumes, do idioma, da música ou da culinária. Como conseqüência desta reflexão, faz-se 

necessário um conjunto de ações práticas a fim de que se minimize este desgastante processo 

que se arrasta por toda a história do país. 

Em um contexto mais amplo, percebe-se o efetivo surgimento de um dos mais recentes 

fenômenos de transformação sócio-econômica-cultural do mundo contemporâneo: a atividade 

turística. Esta atividade de múltiplas facetas vem se desenvolvendo muito rapidamente, 

principalmente após a primeira metade do século passado, quando houve um considerável 

avanço dos meios de transporte em termos globais e, mais recentemente, no final do século, o
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desenvolvimento das telecomunicações, proporcionando um fluxo de informações 

extremamente rápido por todo o mundo. No entanto, o turismo pode vir a ser destruidor e 

predatório se não for devidamente controlado. Para isso, deve-se realizar um planejamento da 

atividade sempre aliado ao conceito de sustentabilidade. 

Unindo os dois temas citados, este trabalho tem por objetivo vir a ajudar a preencher 

uma lacuna de estudos científicos do turismo como uma força importante de transformação 

social e de valorização cultural. Para tanto, será estudada a viabilidade do uso de práticas de 

turismo sustentável como uma nova alternativa de recuperação e manutenção da cultura e da 

auto-estima da comunidade indígena Guarani Araponga, localizada no município de Paraty, 

no Parque Nacional da Serra da Bocaina, além de uma outra fonte de renda maior e mais 

abrangente do que a principal usada nos dias de hoje, ou seja, a venda de artesanato. 

A gradual marginalização dos índios desta comunidade, facilmente visualizada por 

turistas e habitantes da cidade e arredores de Paraty, traz à tona a real necessidade de se 

implantar um projeto de apoio aos indígenas nessa região. Este projeto teria como 

conseqüência uma espécie de integração da comunidade com a sociedade, dando fim ao atual 

caráter marginal dos índios no local sem que haja uma perda de identidade. Isso porque o 

objeto de observação dos supostos turistas seria exatamente os elementos ligados à cultura 

local e, como conseqüência disso, haveria uma maior necessidade de preservação desta 

cultura em seus diversos aspectos. Há, ainda, o fato destas tribos serem uma das poucas a 

habitarem o Estado do Rio de Janeiro, o que agrava, ainda mais, a situação. Porém, cabe 

também a observação de que a tentativa de reversão deste quadro, através do turismo, 

beneficiaria não só esta comunidade, mas também a região, agregando valor ao produto 

turístico da costa verde fluminense e acarretando em impactos econômicos positivos para a 

cidade. Todos esses fatores engrandecem a importância do estudo de execução de um projeto 

desta natureza e magnitude. 
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O trabalho apresentado a seguir se utilizou de metodologia empírica, unindo o 

conhecimento teórico já gerado sobre o assunto com pesquisas de campo, entrevistas, 

audiência de palestras e registros diversos da cultura local. A divisão capitular foi feita de 

maneira a separar criteriosamente as diferentes áreas de estudo. 

No primeiro capítulo, será apresentada uma visão do turismo aliado ao seu caráter 

transformador e de suas conseqüências quando planejado de maneira correta, com elaboração 

de estratégias e plano de ação para se alcançar determinado objetivo. Para uma ilustração da 

proposta deste trabalho, será citado e analisado um estudo de caso, de maneira a enfatizar a 

importância do planejamento e da gestão da atividade turística. 

O segundo capítulo abordará as características da comunidade Araponga, dando certa 

ênfase aos aspectos culturais que seriam os principais atrativos na realização do turismo, além 

de mencionar e analisar outros pontos, como a acessibilidade da aldeia e a estrutura física da 

mesma. 

No terceiro capítulo, o turismo sustentável em aldeias indígenas será trabalhado com o 

intuito de se aplicar o material teórico existente sobre o assunto, que estabelece conceitos, 

além de princípios, critérios e diretrizes, em algumas práticas deste segmento do turismo no 

país. Dessa maneira, analisar-se-á detalhadamente cada caso, aproveitando-se destas 

experiências, seus erros e acertos, para um melhor direcionamento de um futuro projeto que 

poderia vir a ser implantado na aldeia Araponga. 
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1: O TURISMO E SEU CARÁTER TRANSFORMADOR 

Com a chegada de um novo milênio, surgem novas perspectivas de diferentes 

caminhos e rumos a serem tomados pelas atividades sócio-econômicas e culturais 

dentro de um contexto global. A grande velocidade com que tudo acontece nos dias de 

hoje tem sua causa no crescimento e desenvolvimento acelerado de tecnologias como os 

meios de transporte e as telecomunicações, fato este que proporciona uma agilização no 

fluxo de pessoas e informações ao redor do mundo, caracterizando o fenômeno da 

globalização. Como conseqüência de todo esse processo, algumas atividades começam a 

perder força e a se tornarem obsoletas, devido a suas naturezas não se adaptarem a todas 

essas mudanças. Como bom exemplo, há o envio e uso de cartas de correspondência 

sendo substituídos por e-mails. No entanto, outras seguem o caminho oposto, ganhando 

cada vez mais importância. Dentre estas, a que talvez tenha apresentando o maior e mais 

rápido crescimento é a indústria do turismo. 

Sendo uma das indústrias mais recentes, o turismo surgiu como atividade 

econômica-social no final da primeira metade do século XIX, na Inglaterra, por meio 

das conseqüências da revolução industrial, principalmente em decorrência do 

desenvolvimento da malha ferroviária. Como um marco importante desse início, há o 

fato de ter ocorrido a primeira viagem organizada, onde Thomas Cook, que é 

considerado o “pai do turismo”, foi a pessoa responsável pela elaboração e execução da 

atividade, conforme este trecho de Acarenza: 
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Em 5 de julho de 1841, um trem partiu de Leceister, na Inglaterra, levando 
um grupo de 570 passageiros, membros da “Sociedade da Esperança”, cujo 
objetivo era encontrar novos povos, novas pessoas e novas coisas, que iam 
participar de um Congresso em Longhborough. Assim começou a primeira 
viagem organizada, dirigida por Thomas Cook, praticamente iniciando a 
época moderna do Turismo. Nessa primeira viagem, Cook: 
“fez todos os acertos da viagem sem pretender nenhum benefício pessoal, 
mas logo compreendeu o imenso potencial de negócios existente na 
organização de viagens, e é dessa maneira que, em 1845, inicia sua atividade 
em tempo integral”(ACARENZA, 2002 apud DIAS, 2003, p. 48).  
 
 

Na segunda metade do século XX, houve o início de um crescimento mais 

acelerado devido, principalmente, a ampliação do direito de férias conquistadas pelos 

trabalhadores, particularmente nos países desenvolvidos. (DIAS, 2003) 

Hoje em dia, o turismo é uma das atividades que mais gera divisas e empregos 

em vários países do mundo, além de infra-estrutura para as localidades receptoras de 

turistas. Há ainda uma série de impactos negativos. No entanto, serão abordados neste 

capítulo os impactos do turismo praticado de maneira sustentável (aparecendo cada vez 

mais como a principal bandeira e caminho da indústria na visão de órgãos reguladores, 

sociedade, governo e iniciativa privada), que possuem caráter transformador de 

comunidades, sociedades e até países, aliados a apresentação de um caso prático de tais 

impactos. Antes, porém, é necessário se estabelecer alguns conceitos para uma melhor 

compreensão do fenômeno. 
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1.1 CONCEITOS 

1.1.1 Turismo 

Primeiramente, precisa-se conceituar turismo. É evidente que, ainda hoje, há 

várias divergências com relação as diferentes definições de turismo, isso porque a 

atividade em si é extremamente complexa, envolvendo os mais diversificados fatores e 

aspectos. Para que se inicie em um ponto comum, será usada a definição atribuída e 

recomendada pela Organização Mundial do Turismo: 

 

Turismo se entende por todas as atividades que realizam as pessoas durante 
suas viagens e estadias em lugares diferentes ao de sua moradia habitual, por 
um período de tempo consecutivo inferior a um ano, com fins de lazer, por 
negócios ou outros motivos, não relacionados com o exercício de uma 
atividade remunerada no lugar visitado. (OMT,2005) 

 
 
 

Esta concepção foi utilizada com o intuito de padronizar os critérios de base para 

a construção de estatísticas, para que dados relativos à indústria turística de diferentes 

países pudessem ser comparados. Há também o entendimento da figura do visitante, 

como peça fundamental deste fenômeno. Por esse motivo, a Organização Mundial do 

Turismo o define como (OMT,2005):“Qualquer pessoa que viaje a um lugar que não 

seja aquele de seu meio habitual por um período de menos de 12 meses e cuja finalidade 

ao viajar seja alheia ao exercício de uma atividade remunerada no lugar que visite.” 

Há, ainda, a concepção de turista: “Aquele que permanece pelo menos uma noite 

em um alojamento coletivo ou privado no lugar que visita”(OMT,2005). 

E a definição de “visitante por um dia”: “Aquele que não faz o pernoite em um 

alojamento coletivo ou privado no lugar que visita. Inclui os passageiros de cruzeiro que 

desembarcam em um país, mas passam as noites no barco”(OMT,2005). 

Portanto, entende-se que “visitante por um dia” e turista são subdivisões do 

conceito de visitante. 
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1.1.2 Turismo Sustentável 

A partir da década de 70, houve um início das preocupações referentes às 

questões ambientais por parte de acadêmicos e governantes. Isso ocorreu devido ao 

então surgimento do problema de esgotamento de alguns recursos naturais, como 

podemos perceber nesse trecho de Diegues: 

A emergência das questões ambientais no cenário político internacional deu-
se a partir dos anos 70, período em que a crença no desenvolvimento linear e 
continuado sofreu um grande abalo com as crises sucessivas do petróleo, que 
atingiram seu ponto culminante em 1973, colocando em xeque os diversos 
modelos econômicos de desenvolvimento baseados no uso intensivo dos 
recursos naturais, considerados, até então, inesgotáveis (DIEGUES, 1992 
apud DIAS, 2003, p. 63). 
 
 

Logo após, o debate se tornou cada vez mais intenso, em torno destas questões, 

por meio de conferências e eventos. Porém, o principal marco destes debates aconteceu 

na realização da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio-Ambiente e 

Desenvolvimento, que aconteceu no Rio de Janeiro em 1992, onde surgiu e se 

popularizou o termo “desenvolvimento sustentável”, ainda que genericamente: “O 

desenvolvimento deve ser exercido de modo a permitir que sejam atendidas 

equitativamente as necessidades ambientais e de desenvolvimento de gerações presentes 

e futuras” (DIAS, 2003). 

Desde então, este termo passou por diferentes definições. A Organização 

Mundial do Turismo, dentro do contexto da atividade turística, considera o conceito 

como modelo de desenvolvimento econômico que é elaborado, levando-se em conta os 

seguintes objetivos: melhorar a qualidade de vida da comunidade receptora; prover 

experiência de alta qualidade para o visitante e manter as qualidades ambientais, sociais 

e culturais tanto para a comunidade quanto para o visitante (BARBOSA, ZAMOT In 

BARBOSA, ZOUAIN, 2004). 
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Ou seja, deve haver um equilíbrio entre os fatores econômico, sócio-cultural e 

ambiental, sendo as necessidades básicas de sustentação de cada um destes aspectos 

respeitada, para que aconteça o desenvolvimento sustentável. 

Com base nestes conceitos, será abordada a experiência realizada no município 

de Rio das Ostras/RJ com o intuito de ilustrar e exemplificar as possibilidades da 

atividade turística quando devidamente planejada, executada e monitorada. 

 

1.2 Estudo de Caso: Rio das Ostras 

Na abordagem do estudo de caso de Rio das Ostras, será utilizado como base um 

artigo de autoria de Luís Gustavo Medeiros Barbosa e Fuad Sacramento Zamot 

(BARBOSA, ZOUAIN, 2004). É importante salientar que a utilização deste artigo, e 

somente deste, ocorre pelo fato de que há uma enorme escassez de material literário 

abordando a análise da elaboração e execução de políticas públicas no setor de turismo, 

conforme mencionado no mesmo1. O objetivo deste artigo foi definido como o de 

confirmar se as políticas adotadas pela prefeitura municipal de Rio das Ostras para o 

desenvolvimento sustentável estão alinhadas com o referencial teórico proposto: a 

gerência da oferta e da demanda turísticas. 

Considerando a parte do referencial teórico que realmente interessa a este 

trabalho, ou seja, a que concerne o conceito de turismo sustentável, tomando-se como 

base a definição da OMT, já citada e que também consta no artigo aqui utilizado, não 

será abordado o início do texto, onde há um embasamento teórico e conceitual. 

Portanto, serão analisadas a metodologia (p. 98) e o estudo de caso em si. 

A metodologia se baseou na coleta de dados secundários e primários. 

                                                 
1 As tabelas e gráficos usados foram extraídos do artigo citado e os quadros foram criados a partir de 
informações encontradas no mesmo artigo. 
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A coleta de dados secundários se deu, principalmente, no que diz respeito à 

consulta do programa de fomento ao turismo elaborado e em processo de execução pela 

prefeitura municipal de Rio das Ostras e, ainda, os dados estatísticos oficiais da própria 

prefeitura. Estes dados possibilitaram aos pesquisadores uma idéia mais concreta das 

propostas de ações e políticas e do perfil do turista que visita a cidade. 

A coleta de dados primários no local possibilitou a mensuração dos resultados 

parciais destas políticas dirigidas, por meio de entrevistas diretas, com aplicação de 

questionário estruturado para a oferta turística (meios de hospedagem) e para a 

demanda. 

O município de Rio das Ostras, situado no norte fluminense, distando 170 km da 

cidade do Rio de janeiro e tendo como principais acessos a BR-101 e a Rodovia Amaral 

Peixoto (RJ-106), vem sendo amplamente beneficiado financeiramente em decorrência 

das royalties de petróleo. Com isso, o município tem uma grande possibilidade de 

investimentos a curto, médio e longo prazo.  A criação da Zona Especial de Negócio, 

condomínio industrial dotado de toda a infra-estrutura necessária para a instalação de 

empresas de tecnologia de ponta, é um bom exemplo de investimento realizado 

levando-se em conta a forte influência do pólo petrolífero da Petrobrás instalado no 

norte fluminense, mais especificamente em Macaé.  

No entanto, com a percepção da natureza da atividade de exploração de petróleo, 

ou seja, de um recurso natural esgotável, a prefeitura municipal vem realizando também 

investimentos a médio e longo prazo, especialmente no setor de turismo, considerando 

para tanto os moldes de desenvolvimento sustentável para a atividade. Em outras 

palavras, a idéia central destes projetos é o gradual fortalecimento da atividade turística 

e futura substituição da atividade petrolífera por esta, uma vez que o petróleo irá se 

esgotar num futuro não tão distante. 
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Um estudo realizado pela Secretaria Municipal de Turismo, Indústria e 

Comércio (SEMTIC) aponta o turismo como responsável por 20,18 por cento do 

faturamento no ano de 2002. Além disso, foram gerados 1881 postos de trabalho diretos 

e indiretos na alta temporada e 1166 na baixa temporada. 

A partir do resultado de pesquisas para se identificar o perfil do turista visitante 

do município e sua percepção do produto turístico oferecido, foi possível definir alguns 

principais objetivos da SEMTIC no que tange a políticas públicas, tais como: 

redirecionar o perfil do turista de Rio das Ostras, atraindo público de maior poder 

aquisitivo; desenvolver um setor de turismo de alta qualidade para atender à demanda 

esperada; distribuir os benefícios econômicos do turismo, diretos e indiretos, da forma 

mais ampla e para uma maior parcela da comunidade; preservar os recursos naturais e 

culturais como parte do desenvolvimento do turismo; atrair largo segmento de turistas 

por meio de políticas e programas de desenvolvimento de locais e de instalações; 

maximizar as receitas para assegurar um desenvolvimento econômico; aumentar a oferta 

de emprego e trabalho e utilizar o turismo para atingir o desenvolvimento sustentável de 

Rio das Ostras. 

Ressalta-se a importância da participação e sinergia entre os setores público, 

privado e da comunidade para que se alcancem estes objetivos listados anteriormente. 

Como se pôde observar, estes objetivos estão de acordo com os conceitos teóricos já 

citados. 

Para uma melhor análise, dividiu-se, a seguir, um maior detalhamento das 

políticas, em: desenvolvimento da oferta turística (Infra-estrutura, superestrutura e 

desenvolvimento do produto turístico) e macroprograma de demanda (Marketing e 

promoção, eventos e monitoramento). Por último, a apresentação e análise dos 

primeiros resultados parciais das políticas de fomento ao turismo adotadas. 
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1.2.1 Desenvolvimento da oferta turística  

Deve-se compreender que pelo fato da atividade turística ser complexa e 

envolver diversos setores, há uma necessidade de um envolvimento e comprometimento 

de outras secretarias e órgãos governamentais, além da SEMTIC. 

 

1.2.1.1 Programas de infra-estrutura 
 
Com o objetivo de implantar infra-estrutura adequada ao atendimento da 

população local e, também, do turista, o programa está dividido conforme o quadro 1: 

 

Programas Ações a Realizar Ações em andamento 
 

Saneamento Básico 
 � Fornecer distribuição de água e coleta de esgoto 

para todas as residências até o fim de 2004. 
� Construção do emissário submarino para manter 

a qualidade das praias. 
 
 
 
 
 

Transporte 

� Elaboração e 
implementação do 
sistema uniforme 
de informação 
turística para ajudar 
o visitante e 
contribuir para a 
dispersão, dando 
objetividade ao 
turista, diminuindo 
o intenso trânsito 
interno. 

� Construir um anel rodoviário para desafogar o 
trânsito do centro da cidade 
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1.2.1.2 Programas de Superestrutura 
 

Esses programas visam à melhoria da qualidade da prestação de serviços 

turísticos ou correlatos, através da padronização de serviços e o atendimento de 

excelência ao turista e ao morador. No quadro abaixo segue o detalhamento destes: 

 

Programas Ações a Realizar Ações em 
andamento 

Ações Realizadas 

 
 
 
 
 
 
 
 
Capacitação profissional 

 Realizar parcerias 
com instituições de 
ensino como 
SEBRAE (Serviço 
Brasileiro de Apoio 
à Micro e Pequena 
Empresa) e SENAC 
(Serviço Nacional 
de Apoio ao 
Comércio) para 
oferecer 
treinamento para 
funcionários e 
proprietários 
gerentes. 
 
 
 
 

� Realização de parcerias com 
instituições de ensino como 
SEBRAE (Serviço Brasileiro 
de Apoio à Micro e Pequena 
Empresa) e SENAC (Serviço 
Nacional de Apoio ao 
Comércio). 1400 
profissionais já treinados 
entre 2001 e 2003. 

 
 
 
 
 
 

Adaptação dos meios de 
hospedagem 

� Criar o guia de 
arquitetura para 
pequenos meios 
de hospedagem. 

� Realizar 
seminários e 
treinamentos 
sobre a atividade 
hoteleira 
moderna. 
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Programas Ações a Realizar Ações em 
Andamento 

Ações Realizadas 

 
 
 
 
 
 

Padronização dos serviços 
prestados 

� Criar e 
implementar o 
sistema de 
padronização de 
qualidade para os 
pequenos hotéis 
e 
estabelecimentos 
comerciais 

� Lançar um selo 
próprio de 
qualidade para 
empresas 
turísticas 

  

 
 
 

Atração de novos 
investimentos 

� Aproximar os 
investidores 
hoteleiros dos 
proprietários de 
terra do 
município por 
meio de eventos 
específicos. 

 

  

 
 
 

1.2.1.3 Programa de desenvolvimento do produto turístico 
 

Este programa tem como objetivo desenvolver novos produtos e melhorar os 

existentes, a fim de aumentar a oferta e o tempo de estada do turista em Rio das Ostras, 

aproveitando, assim, as potencialidades locais e maximizando os impactos econômicos 

da atividade turística. 

 

Programas Ações a Realizar Ações em 
Andamento 

Ações Realizadas 

 
 
 

Rio das Ostras ecológico 

  Criação do Parque Municipal da 
Lagoa do Iriry e o Parque 
Municipal dos Pássaros. O 
intuito é o de aproveitar a 
recente legalização (2001) da 
exploração turística das 
Unidades de conservação. 
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Programas Ações a Realizar Ações em 
Andamento 

Ações Realizadas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qualidade total das praias 

� Criar um 
certificado de 
qualidade das 
praias por meio 
do sistema de 
monitoramento e 
divulgação da 
qualidade das 
águas e areias: 
projeto de 
cromatização 
(divisão da praia 
em diferentes 
cores). 

� Aumentar o 
número de cestas 
de lixo na praia. 

� Distribuir sacolas 
plásticas aos 
visitantes para 
depósito de lixo. 

� Cadastrar e 
treinar os 
vendedores de 
praia. 

� Criar grupamento 
de salva-vidas. 
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Programas Ações a Realizar Ações em 
Andamento 

Ações Realizadas 

 
 
 
 
 
 
 

Desenvolvimento de uma 
região turística com 

municípios da região dos 
lagos 

 

 � Desenvolvimento 
conjunto de 
produtos 
temático-
regionais             
(ecológico, 
cultural e praias). 

� Criação de 
roteiros 
integrados. 

� Legalização do 
conselho de 
secretários de 
turismo da região 
dos lagos 

� Realização de 
planejamento 
estratégico 
regional. 

 

 

 
 
1.2.2 Macroprograma de demanda 
 
O objetivo deste macroprograma é de modificar o perfil dos turistas, aumentar o 

fluxo turístico e diminuir a sazonalidade de Rio das Ostras, por intermédio dos 

programas de marketing, eventos e monitoramento. 

Programas Ações a Realizar Ações em Andamento 
 
 
 
 

Marketing e promoção 

 � Redirecionar divulgação a veículos 
de comunicação orientados para 
consumidores de alto poder 
aquisitivo, respeitando as condições 
de oferta existentes no município.  

� Realizar o endomarketing, ou seja, 
divulgar Rio das Ostras para Rio das 
Ostras com o intuito de melhorar a 
auto-estima da população local. 

 
 

Eventos 

� Estimular a iniciativa 
privada na construção de 
espaços para eventos na 
cidade. 

� Criar uma equipe de captação de 
eventos. 

� Criar um calendário de eventos. 

 
 

Monitoramento 

 � Verificar se as ações propostas e 
executadas conseguiram o efeito 
esperado (pesquisas). 
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1.2.3 Descrição e análise dos resultados 

O resultado obtido nas pesquisas de monitoramento segue nos gráficos abaixo: 

 

 

 

Pesquisa de oferta turística – Nota para as ações da secretaria de turismo. 
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Conforme a conclusão dos autores do artigo, com base nestas pesquisas de 

monitoramento, pode-se notar um bom desempenho dos resultados das políticas 

públicas junto a demanda (turistas) e oferta (meios de hospedagem, comércio e 

profissionais envolvidos com turismo) no que se refere à satisfação destes. Há ainda, 

alguns pontos a serem melhorados, como o transporte, por exemplo. No entanto, a 

maioria dos itens teve boa avaliação.  

A questão da sustentabilidade também é abordada, destacando-se a recorrência 

histórica em ciclos econômicos, que possuíram, até hoje, um caráter puramente 

exploratório, sendo as regiões de produção abandonadas após o declínio da atividade. O 

fomento a uma atividade planejada e monitorada como o turismo sustentável, no 

município de Rio das Ostras, representa uma quebra de paradigma, onde a boa 

seqüência dos resultados será alcançada através da continuidade deste trabalho, sempre 

considerando as variáveis ambiental, sócio-cultural e econômica.  

Este estudo de caso é de grande importância para o trabalho aqui realizado, pois 

mostra que boas práticas de turismo sustentável podem vir a trazer benefícios para a 

comunidade receptora, desde que obedecidos os critérios, já descritos, de condução das 

atividades.  

O exemplo pode ajudar na proposição deste trabalho, salvo que haja uma 

adaptação para a realidade das comunidades indígenas, principalmente no que se refere 

à autonomia da comunidade, pois esta é a que deve ser responsável pela grande parte da 

gestão das atividades turísticas, seguindo sempre suas necessidades e ajustes a esta 

forma de subsistência. 

No entanto, o principal objetivo é, sem duvida, embasar a afirmação de que o 

turismo possui um caráter transformador em diversos aspectos, principalmente de auto-
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estima e do ponto de vista cultural da comunidade receptora, além de garantir uma nova 

forma de subsistência.  
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2: A ALDEIA INDÍGENA ARAPONGA 

 

O município de Paraty é um dos principais destinos turísticos do Brasil. Com 

29544 habitantes (IBGE,2001), essa região é privilegiada por belezas naturais únicas e 

pela rica herança da época da colonização, com construções que datam dos séculos 

XVII e XVIII e remetem os visitantes e moradores à época do ciclo do ouro, quando 

Paraty servia de escoamento do nobre metal que vinha de Ouro Preto e de suas cidades 

vizinhas. Antes dos colonizadores chegarem à região, esta era habitada pelos índios 

Guaianá, os quais deixaram como herança, dentre outras contribuições, o nome da 

cidade, que significa, segundo o historiador da cidade, Diuner José Mello(2005), 

“alagado de mar” ou “pequeno golfo”. 

Dentre os índios que fizeram os primeiros contatos com os colonizadores, a 

maioria fazia parte do grande grupo tupi-guarani, que formava a raiz das etnias 

indígenas do país antes do início da colonização. Estas etnias, que possuíam várias 

semelhanças entre suas línguas, eram divididas, basicamente, em dois povos: os 

tupinambá e os guarani. Apesar dos Guaianá não fazerem parte do tronco linguístico 

tupi-guarani, estes, assim como os tupinambá e outros pequenos grupos, foram 

totalmente exterminados pelo impiedoso processo de colonização ao longo dos séculos. 

Como exemplo pode-se citar o próprio Estado do Rio de Janeiro, que, na época do 

descobrimento, possuía uma grande população indígena, mas, contudo, no início do 

século XX, já não havia mais nenhum índio que habitasse a região, fato comprovado 

pela total ausência de registros históricos que, ao menos, mencionem a existência de 
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algum sobrevivente (FREIRE;MALHEIOROS,1997). Como consequência deste 

processo, todos os aspectos culturais destes grupos desapareceram, como suas línguas e 

seus costumes. No entanto, o outro grupo que esteve em constante contato com os 

colonizadores desde o séc. XVI, ou seja, os Guarani, conseguiu resistir e sobreviver, 

conservando sua identidade, seus costumes, tradições, mitos, rituais e sua língua, que é 

atualmente falada no Brasil, Argentina, Uruguai e no Paraguai, onde é, inclusive, um 

dos idiomas oficiais. Isso porque, atualmente, estes países possuem uma grande 

população de índios Guarani. No Brasil, a população deste grupo é estimada em 

aproximadamente 40 mil índios. Estes se encontram nos estados do Rio Grande do Sul, 

Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Pará, Tocantins, 

Maranhão e Rio de Janeiro. (PRÓ-ÍNDIO,2002). 

 No município de Paraty, a 17 quilômetros da cidade de mesmo nome, o qual, 

conforme já citado, foi dado pelos índios Guaianá, se encontra uma das 5 aldeias 

Guarani do território do Estado do Rio de Janeiro: a aldeia indígena Guarani Araponga. 

Situada na altura do quilômetro 202 da BR-101, esta comunidade está inserida na Serra 

da Bocaina, a seiscentos metros de altitude e seu acesso é bastante difícil. Demarcada na 

década de 1990 pela FUNAI com 223 hectares, esta aldeia ou tekoá, como chamam os 

índios, possui população em torno de 40 pessoas e é o principal objeto de estudo deste 

trabalho (PRÓ-ÍNDIO,2002).  

Devido ao fato das características físicas e culturais das aldeias do estado do Rio 

de Janeiro serem, de uma maneira geral, muito semelhantes e, ainda, de haver uma 

enorme carência no que diz respeito a dados específicos da Aldeia Araponga, até 

mesmo em órgãos governamentais diretamente ligados ao conhecimento desta, como a 

FUNAI, será citada e analisada uma grande quantidade de informações gerais sobre a 
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população indígena Guarani do Rio de Janeiro, servindo de base para a proposta do 

presente capítulo.  

Este capítulo visa abordar as diferentes características físicas e culturais da 

comunidade servindo de base para a implementação de um projeto de planejamento da 

atividade turística na região. Para tanto, serão considerados os pontos vistos como 

atrativos por futuros visitantes e, ainda, aqueles de vital importância para uma melhor 

compreensão e aproximação da cultura Guarani, possibilitando, assim, que se saiba 

respeitar e fazer melhores contatos com os índios. 

Para isso, é primeiramente necessário entender a origem dos Guarani e a história 

de resistência desse povo. 

 

2.1 ORIGEM, HISTÓRIA E RESISTÊNCIA DOS GUARANI 

Os Guarani faziam parte da grande família de etnias ligadas ao tronco lingüístico 

tupi-guarani. Esta família habitava uma vasta região que compreendiam os atuais 

territórios do Brasil, Paraguai, Argentina, Uruguai, Guiana, Bolívia, Peru e Equador 

(SAGUIER,1980 apud LADEIRA,1992). De uma maneira generalizada, os Guarani, 

que, segundo estimativas, eram representados no século XVI por, pelo menos, 2 

milhões de índios (LADEIRA;MATTA,2004), habitavam, na época dos primeiros 

contatos com os colonizadores,o sul do Brasil, o norte da Argentina, o Paraguai e uma 

parte do Uruguai, conforme estes trechos de Saguier e Clastres: 

 

O núcleo Guarani propriamente dito se centrava entre os rios Paraná e 
Paraguai com certas prolongações; pode-se dizer que os Guarani habitavam a 
atual região oriental do Paraguai, o estado do Mato-Grosso e parte da costa 
Atlântica, no Brasil, e a província de Misiones na Argentina, com algumas 
fixações em território boliviano pelo noroeste e Uruguai pelo 
sudeste.(SAGUIER,1980 apud LADEIRA,1992, p.45) 
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Clastres reforça esta hipótese e acrescenta alguns detalhes: 

 
Os tupis ocupavam a parte média e inferior da bacia do Amazonas e dos 
principais afluentes da margem direita. Dominavam uma grande extensão do 
litoral Atlântico, da embocadura do Amazonas até Cananéia. Os Guarani 
ocupavam a porção do litoral compreendida entre Cananéia (SP) e o Rio 
Grande do Sul; a partir daí, estendiam-se para o interior até os rios Paraná, as 
aldeias indígenas distribuíram-se ao longo de toda a margem oriental do 
Paraguai e pelas margens do Paraná. 
Seu território era limitado ao norte pelo Rio Tietê, a oeste pelo Rio Paraguai. 
Separado deste bloco pelo Chaco, vivia outro povo Guarani, os chiriguanos, 
junto às fronteiras do Império Inca(CLASTRES,1978 apud LADEIRA,1992, 
p. 45-46)  
 
 

A continuação desta trajetória histórica revela fatos interessantes quanto à 

resistência cultural existente desde estes primeiros contatos. 

O século XVII foi marcado pelas reduções jesuíticas, as quais se espalharam 

pelas margens dos rios Paranapanema, Pirapó, Piquiri, Tibagi e Ivaí. Diversas reduções 

se estabeleceram na atual área do estado do Paraná como as de Nossa Senhora do 

Loreto, Santo Inácio, São Francisco Xavier, Encarnação, São Pedro e Santa Maria, 

assim como algumas no atual estado do Rio Grande do Sul: São Borja, São Nicolau, 

São Luiz Gonzaga, São Lourenço, São Miguel, São João Batista e Santo Ângelo 

(SIMÃO,2001 In GUIMARAENS,2003). 

Com a chegada do século XIX, se iniciou uma nova ocupação do sul do Brasil, 

através de diversos fluxos de imigrantes que chegavam, basicamente, da Europa e do 

oriente. Como conseqüência disso, mais uma vez os Guarani foram expulsos de suas 

terras, conforme trecho abaixo: 

O século XIX consolidou a ocupação do Brasil Meridional. A 
migração européia ocupou o sudeste e o sul do país. Levas de migrantes 
alemães, italianos, poloneses, etc., bem como os árabes e orientais, deixaram 
seus países de origem pelas mais diversas razões, por perseguições políticas e 
religiosas ou pela esperança de melhor qualidade de vida no continente 
americano. Nesse contexto, os Guarani foram mais uma vez expulsos de seus 
territórios tradicionais. Inicialmente circunscritos a determinadas áreas de 
florestas, foram empurrados para o interior, perseguidos e reduzidos a 
pequenos grupos (SIMÃO,2001 In GUIMARAENS,2003,p.98-107). 
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Apesar dos mais variados problemas decorrentes da colonização e da chegada do 

“homem branco” ou juruá, como os índios costumam se referir a todos os demais que 

não fazem parte da etnia, os Guarani conseguiram manter seus traços culturais, 

principalmente sua língua e religiosidade e, atualmente, representam o grupo indígena 

de maior população no Brasil. 

É nesse contexto de resistência cultural e luta por sobrevivência que os índios 

Guarani vivem nos dias de hoje, buscando sempre preservar sua cultura de uma maneira 

muito peculiar no que diz respeito ao convívio e contato com outras culturas. 

 

2.2 A SUBDIVISÃO DO GRANDE GRUPO GUARANI 

Os índios Guarani são divididos em três principais subgrupos: os Mbyá, os 

Nhandeva e os Kaiowá. Essa é uma divisão cultural e principalmente lingüística feita na 

primeira metade do século XX por autores clássicos da literatura sobre os Guarani, 

como Nimuendajú, Schaden e Cadogán, com base na variação dos três principais 

dialetos existentes do Guarani. A autodenominação e concepção do mundo de cada um 

desses grupos se apresenta de forma diferenciada. Todos os três subgrupos se 

denominam Nhandeva que, em Guarani, significa “nossa gente” ou “verdadeira pessoa 

Guarani”.  

Uma importante e marcante característica dos Guarani é a de migração. As 

diferentes tribos ao longo dos séculos se locomoveram diversas vezes, quase sempre por 

motivações religiosas, à procura do lugar ideal para se viver conhecido como “Terra 

sem males” (Yvy Marãey) (GUIMARÃES,1999). Dessa maneira, após sucessivas 

migrações, pode-se ainda dividir os três subgrupos territorialmente. Os Nhandeva se 

encontram basicamente no litoral de São Paulo e Santa Catarina, no interior dos estados 

de São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul e no Mato Grosso do Sul. Os Kaiowá, o 
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subgrupo mais populoso2, se encontram em sua grande maioria no estado do Mato 

Grosso do Sul, enquanto que os Mbyá estão localizados, principalmente, no interior e no 

litoral dos estados do sul - Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná- e em São Paulo, 

Rio de Janeiro e Espírito Santo em várias aldeias na Mata Atlântica do litoral3 

(LADEIRA;MATTA,2004) 

 Existem duas possíveis rotas traçadas pelos Mbyá para entrar no território 

brasileiro: uma proveniente da Argentina, passando pelo Rio Grande do Sul e, mais 

tarde, alcançando o norte, formando os aldeamentos de Rio Branco, em São Paulo, Boa 

Esperança, no Espírito Santo, e Boa Vista, em Ubatuba, São Paulo; e a outra rota que a 

partir do Paraguai atingiu o estado do Paraná, formando os aldeamentos de Palmeirinha, 

Rio das Cobras, etc., e que, mais tarde, seria responsável por grande parcela da 

população Mbyá dos estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo e São Paulo (LADEIRA; 

AZANHA,1989 apud SIMÃO, 2001 In GUIMARAENS, 2003). Provavelmente através 

desta rota, os ancestrais dos habitantes da aldeia Araponga, alguns ainda vivos, 

chegaram ao alto da Serra da Bocaina e iniciaram sua ocupação, em meados da década 

de 1940. No entanto, só foram “descobertos” em 1972, com a abertura da estrada Rio-

Santos. (PRÓ-ÍNDIO,2002). 

No estado do Rio de Janeiro existem quatro aldeias indígenas Guarani, além de 

Araponga. 

A aldeia Sapukai, no município de Angra dos Reis, sendo a maior de todas com 

700 hectares e uma população de número entre 380 e 400 índios Mbyá. Demarcada na 

década de 1990, a aldeia tem o território cortado pelo rio Itatinga e se localiza a 25 km 

                                                 
2 Aproximadamente 20 mil índios, enquanto os Nhandeva 8 mil e os Mbyá 7 mil (LADEIRA; 
MATTA,2004) 
3 Os três subgrupos possuem aldeias no Paraguai, sendo que algumas aldeias Mbyá também podem ser 
encontradas na Argentina(província de Misiones) e no Uruguai (LADEIRA; MATTA,2004) 
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da cidade de Angra dos Reis, numa região conhecida como sertão de Bracuí, na Serra da 

Bocaina, distando 6 quilômetros da BR-101 (FREIRE,2000).  

A aldeia Itatim (Pedra Branca), no distrito de Paraty-Mirím, possui 79 hectares e 

uma população de 90 a 100 índios Mbyá, a 200 metros do nível do mar. A ocupação se 

deu em diferentes momentos, desde o final da década de 1940 (FREIRE,2000). 

A aldeia de Rio Pequeno foi organizada mais recentemente, entre 2002 e 2003, e 

está localizada a 5 km da cidade de Paraty, no local denominado “Rio Pequeno”. A 

comunidade tem aproximadamente 30 índios, vinculados ao subgrupo Kaiowá, 

originados do Mato Grosso do Sul, que vivem em terras adquiridas por eles próprios 

(PRÓ-ÍNDIO,2005). 

Segundo depoimentos das lideranças Guarani, da FUNAI e da FUNASA, uma 

quinta aldeia está sendo constituída no município de Paraty dentro da área da Reserva 

Ecológica da Juatinga. Atualmente a área está sendo ocupada por 22 índios Guarani 

descendentes do cacique da aldeia de Itatim.(PRÓ-ÍNDIO,2005) 

É interessante notar que há uma forte inter-relação entre as aldeias, não só no 

Estado do Rio, mas também por todo o litoral, fator esse indispensável para uma 

relativa unidade cultural e à reprodução social do grupo. (FREIRE,2000). 

                                         

2.3 A ESTRUTURA FÍSICA DA ALDEIA 

Para os Guarani Mbyá, a aldeia é o local onde o meio ambiente, o socia

divino se mesclam. Desta maneira, as aldeias no litoral brasileiro são fundadas 

base nos preceitos míticos que fundamentam especialmente sua relação com a 

Atlântica, na qual, simbólica ou praticamente, condicionam sua sobrevivê

(LADEIRA;MATTA,2004,p.8). A fauna e a flora típicas desta região configuram

espécie de lugar ideal para se viver, o qual existe e sempre existiu no imaginári
l e o 

“com 

Mata 

ncia” 

 uma 

o dos 
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Mbyá, que estão sempre buscando a yvy marãey, a terra sem mal 

(LADEIRA;MATTA,2004). 

A organização espacial tem a aparência caracterizada por um conglomerado de 

casas sem um centro que as ordene. Araponga, assim como as aldeias Mbyá em geral, 

possui basicamente dois tipos de construção: as habitações (Oó) e a casa de reza (Opy).  

A casa de reza é a maior e mais importante construção da aldeia, feita com 

material mais resistente do que os das demais habitações, presas com prego e revestidas 

de barro. Com apenas duas portas, uma voltada para o oeste e outra para o leste, e sem 

janelas, ela é usada para a reza (poharei), uma atividade religiosa e comunitária que 

acontece diariamente, geralmente após o pôr-do-sol.  

Já as habitações são construções menores e mais simples. Estas abrigam as 

famílias e a proximidade entre elas é diretamente proporcional ao grau de parentesco 

entre seus habitantes. São construídas com bambus ou troncos fincados no chão e 

amarrados com cipó guaembé, além de revestidas com taquara. O teto das habitações é 

feito com travessas de bambu ou finos barrotes de madeira, revestidos com folhas de 

palmeira pindó ou guaricanga, algumas delas reforçadas por lona, plástico e/ou papelão. 

As habitações são divididas em dois cômodos: uma área social, que ocupa a maior parte 

da casa, e uma área menor, restrita aos moradores. Na área social há espaço para 

fogueira e na área menor uma cama (tupa). 

O mobiliário se resume a alguns grandes cestos de taquara, mesas rústicas, 

estantes e armários de bambu taquara. O tupa é feito de troncos de palmeira pindó, 

coberto com suas folhas e, às vezes, algum cobertor de lã industrializado. Uma pequena 

escada também pode ser encontrada para dar acesso a uma criança (FREIRE,2000). 

Além destas construções típicas, Araponga também possui uma escola bilíngüe, 

que atualmente não está em funcionamento por problemas administrativos, uma casa de 
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farinha, implantada por iniciativa da EMATER-RIO e que existe para agilizar o 

processo de produção de farinha de mandioca, e um posto de saúde da FUNASA, cuja 

construção está sendo concluída. (PRÓ-ÌNDIO,2005). 

Há ainda um pátio central, um espaço livre usado para reuniões e algumas 

danças da aldeia, e as áreas de plantação. 

 

2.4 ATIVIDADES ECONÔMICAS E DE SUBSISTÊNCIA 

Atualmente a principal fonte de subsistência da aldeia Araponga e dos Mbyá do 

Rio de Janeiro de uma maneira geral, é a comercialização do artesanato. Além desta, 

sobrevivem da agricultura, da criação de animais domésticos, um pouco de caça, pesca, 

trabalho assalariado dentro e fora da aldeia e da aposentadoria recebida pelos mais 

velhos (PRÓ-ÍNDIO,2005). 

No entanto, deve-se observar que a Aldeia Araponga e os Guarani, de um modo 

geral, enfrentam dificuldades para manter a produção de artesanato e as atividades de 

caça e pesca, devido à escassez de matéria-prima e de animais, causada, principalmente, 

pelo desmatamento promovido pela sociedade nacional. Este fato sinaliza para a 

eminente necessidade de preservação do meio-ambiente, sendo esta uma condição para 

a existência e continuidade do modo de vida e da cultura Guarani (LADEIRA; 

MATTA,2004). Como conseqüência de todo esse processo, outras fontes de 

subsistência, como a apresentação do coral de crianças e o próprio turismo, começam a 

surgir. 
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2.4.1 Agricultura 

A agricultura Guarani é um fator bastante tradicional de sua cultura. Muito 

ligada à religião, assim como todos os outros fatores culturais, esta longa tradição 

agrícola fez com que os Guarani desenvolvessem consideravelmente sua sabedoria 

sobre a manipulação, cultivo e as propriedades medicinais dos vegetais. Todo esse 

conhecimento vem sendo cada vez mais valorizado e procurado pela sociedade, 

inclusive o uso de recursos sustentáveis nas matas subtropicais.  

Os principais alimentos cultivados na aldeia Araponga são: mandioca (mandio), 

milho (awati), batata (jeti), inhame, feijão, amendoim e algumas frutas como a banana 

(pakoa) e o abacaxi (ONG NHANDEVA, 2005). 

O milho, sendo o principal alimento entre os Mbyá, pode ser encontrando nas 

aldeias do Rio de Janeiro basicamente de quatro tipos diferentes: Awaxí ju (amarelo de 

espiga pequena); Awaxí í (espiga branca e macia); Awaxí para í (espiga com grãos 

coloridos) e Awaxí ju guaçú (espigas grandes amarelas) (FREIRE,2000).  

Antigamente, o milho cultivado pelos Guarani era o de tipo mole (saboró). No 

entanto, com a necessidade de dinheiro, os índios passaram a cultivar o milho de tipo 

duro, devido ao fato do milho mole não ser o ideal para o comércio. Atualmente, ambos 

os tipos são também consumidos pelas aldeias. No entanto, é interessante observar 

conforme Schaden (1974) o relato do fato dos Guarani em geral, apesar de terem 

adotado o milho duro, distinguirem claramente os dois tipos, sendo o primeiro visto 

como elemento inerente à cultura guarani e o segundo como elemento estranho.  

Além da mandioca, do milho, da banana, do feijão e do amendoim, alguns outros 

alimentos também são considerados típicos dos Mbyá: Korá (farofa a base de farinha de 

milho ou de mandioca); Huixim (paçoca de farinha de milho com amendoim); Mbojapé 
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(tipo de pão feito com farinha de trigo e/ou milho assado dentro da fogueira); Biju 

(massa feita de mandioca e água); Mbytá (bolo de milho verde) (FREIRE,2000). 

Para se ter uma idéia da importância do milho para os Guarani, pode-se destacar 

o fato de o calendário acompanhar os períodos da lavoura. Um novo período começa, 

todo ano, com o início da colheita. Para celebrar esse importante marco no calendário 

Guarani, é realizado o “batismo do milho” (nimongaraí), uma cerimônia de cunho 

religioso que envolve toda a aldeia.  

As aldeias também consomem alguns produtos industrializados como macarrão, 

arroz, sopa em pacote e enlatados. 

É importante, ainda, atentar para o fato de que a agricultura vem perdendo força, 

em decorrência da má qualidade de suas terras para o plantio nas aldeias do Rio de 

Janeiro. Apesar dessas dificuldades, os Mbyá continuam mantendo áreas de lavoura 

coletiva e roças menores mais próximas às casas, destinadas à subsistência. 

(FREIRE,2000) 

 

2.4.2 Caça e Pesca 

As atividades de caça e pesca foram durante muito tempo relevantemente 

presentes no cotidiano Guarani, principalmente entre os Mbyá. Antigamente artifícios 

tradicionais como o mundéu e o arco e flecha eram muito usados. Para a pesca, 

utilizava-se anzóis de metal, mundéus de peixe, de timbó e de covos de taquara 

(SCHADEN,1974). 

Entretanto, essas práticas sofreram algumas mudanças. Em Araponga, assim 

como em todas as aldeias do Rio de Janeiro, a caça vem desaparecendo das florestas da 

Serra do Mar devido às queimadas e a caça intensificada por parte dos brancos. Como 

fato conseqüente disso, pode-se encontrar alguns animais em extinção na área da aldeia 
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como o muriqui, o macucu, a jacutinga, o gavião-pega-macaco, o veado-mateiro e o 

catingueiro (PRÓ-ÍNDIO,2002). O sistema tradicional de caça e seus métodos ainda são 

mantidos para alguns animais como o veado, o quati, o tatu, o gambá e o porco do mato. 

O uso de arco e flecha está muito mais condicionado a venda de artesanato do que a 

função original de caça. São ainda utilizados com esse intuito, pelo único motivo de não 

haver disponibilidade de recursos para se adquirir uma arma de fogo. Atualmente, não 

só em Araponga, mas na grande maioria das aldeias Guarani não é freqüente o hábito da 

caça.  Este fato deve-se principalmente a escassez dos animais caçados, principalmente 

os de médio e grande porte, espécies que normalmente apresentam baixa densidade 

populacional (FREIRE,2000). 

A pesca é raramente praticada em decorrência da baixa piscosidade dos rios. 

Apesar disso, há um projeto elaborado pela EMATER que visa povoar o Rio 

Pirapitanga, na Aldeia de Bracuí, com várias espécies como tambaqui, pacu e tilápias 

(FREIRE,2000). 

 

2.4.3 Artesanato 

Os dados apresentados sobre o artesanato tem origem em pesquisas realizadas 

pelo Programa de Estudos dos Povos Indígenas - Pró-Índio(2005) da UERJ, que vem 

realizando alguns projetos ligados ao artesanato Guarani junto às comunidades do Rio 

de Janeiro. 

O artesanato, atualmente, é uma das principais fontes de subsistência dos 

Guarani de Araponga. Apesar disso, antigamente, o artesanato era usado somente no 

cotidiano e em rituais sagrados. Conforme o contato com a sociedade nacional foi se 

intensificando, estes artigos passaram a representar uma das poucas maneiras de se 
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sobreviver mantendo as características tradicionais da cultura Guarani viva, através da 

comercialização. 

A produção artesanal é nuclear, e cada família se responsabiliza em produzir e 

vender seu próprio artesanato. Assim, a família constitui a unidade básica de produção 

(joapyguá) e não o indivíduo em si, como na sociedade em geral. No entanto, não são 

todos que confeccionam e/ou saem da aldeia para vendê-lo. Existe uma rede de troca em 

relação ao trabalho do artesanato dentro da aldeia e também fora, com as demais 

comunidades Guarani do Rio de Janeiro. 

 Os produtos são vendidos ao longo da Rodovia Rio-Santos ou nas ruas de 

Paraty, principalmente a turistas, sendo que os que possuem maior aceitação são os 

colares, os arcos e flechas de vários tamanhos, chocalhos, abanadores, esculturas de 

animais em madeira, paus-de-chuva e cestarias de diversos tipos. No entanto, as de 

maior valor comercial são os cestos e balaios (ajaká).  

A matéria-prima utilizada para a produção artesanal é proveniente de diversas 

espécies vegetais encontradas na mata atlântica: a taquara ou taquarinha para cestaria 

em geral; a caxeta ou o angico (kurupa`y) para as esculturas em madeira; a embaúba e 

seu caule para o corpo do pau-de-chuva; as cabaças para o chocalho (mbaraká); as tiras 

de imbira retorcidas para a corda do arco, as alças dos cestos e a alça do pau-de-chuva; 

o cipó-vermelho (vembepé) para arremates nos paus-de-chuva e nas tampas dos cestos; 

e as sementes de lágrimas-de-nossa-senhora e olho-de-boi para os colares. Além destas 

fontes de matéria-prima, as penas coloridas também são utilizadas para enfeites em 

geral. 

O processo de trabalho da cestaria inicia-se com a retirada da taquara, a 

raspagem da casca, para só então, cortar e produzir tiras uniformes, na largura e 
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espessura, em uma operação que exige precisão de movimentos. Para descortinar a 

taquara, além das mãos, e de uma faca, as mulheres Guarani usam os pés e até a boca. 

Em seguida as tiras são tingidas, geralmente utilizando-se cores fortes como o roxo, o 

vermelho, o verde, o amarelo; quando, secas ao sol, estarão prontas para serem 

trabalhadas no trançado. Mesmo as mulheres possuindo maior habilidade para a 

confecção, principalmente, da cestaria, todos participam das atividades, inclusive as 

crianças que, a todo o momento, estão ao lado da mãe e assim, naturalmente, começam 

a aprender todo o processo de produção. 

Apesar de sua comercialização, a cesta Guarani (ajaká) ainda possui grande 

valor religioso, pois este é utilizado em rituais como o batismo de crianças. Além disso, 

a forma, os desenhos e as cores são usados como via de expressão cultural e artística. 

É interessante notar a ligação entre a imagem das esculturas dos animais feitas 

na madeira e o poder sagrado destes. Como exemplo, segundo os Guarani, a tartaruga 

(karumbé reko) é animal sagrado, pois auxilia na realização de um objetivo a ser 

alcançado, por mais difícil que possa parecer; o tatu (tuguai rata) transmite força para 

se realizar as tarefas diárias; o tucano (tukã reko) reforça a amizade; ajuda a pessoa a se 

aproximar dos verdadeiros amigos; e o papagaio (parakau reko) ajuda a entender as 

pessoas. 

A arte pré-colonial Guarani se caracterizou pelo uso de desenhos geométricos 

aplicados a diferentes tipos de suporte como a pintura corporal, os tecidos, as máscaras, 

as cestarias, as esculturas em madeira e, mormente, a decoração da cerâmica. No 

entanto, o contato cotidiano com a sociedade nacional fez com que a cerâmica fosse 

substituída pelo alumínio e pelo plástico. Os desenhos sofreram mudanças e se 

adaptaram para a aplicação em artefatos que passaram a ser produzidos para a venda, 

conservando algumas características tradicionais. Além disso, pelo fato de a matéria-



 47

prima tradicional ser cada vez mais escassa na região, como penas coloridas, e 

especialmente as plantas para se fabricar a tinta, o uso da tinta vegetal vem sendo 

substituído pelos corantes artificiais para colorir as fibras e penas.  

Embora essas mudanças venham ocorrendo, os cestos e balaios ainda são um dos 

principais traços da cultura Guarani, mantendo os seus três desenhos básicos 

tradicionais: ypará korá, sendo o mais comum e apresentando a combinação de várias 

formas geométricas encontradas no corpo das cobras; ypará jaxá, que se utiliza de 

linhas retas e ypará ixy, que imita o movimento de zigue-zague das cobras. Esses 

desenhos têm correspondência direta com a mitologia e cosmologia Guarani, ou seja, a 

materialidade da cultura existente é fundida a uma imaterialidade primordial e 

sustentadora. Assim, o artesanato Guarani é um bom retrato do que ocorreu e tem 

ocorrido com esse povo, que mantém suas características tradicionais, porém se 

adaptando a novas realidades, como qualquer cultura viva, não representando algo 

estático, e sim, dinâmico e volátil.  

Entretanto, esta ligação entre o material e o imaterial tem sido cada vez mais 

desgastada, devido, principalmente, a necessidade da obtenção de recursos por meio da 

venda dos artigos de artesanato. Com o intuito de se reverter este processo de desgaste 

dessa ligação, alguns projetos tem desenvolvido o importante papel solidificador deste 

elo, através da promoção de exposições e catálogos de artigos, facilitando assim a 

comercialização e elevando a auto-estima e auto-valorização cultural da aldeia. Estes 

projetos vêm sendo articulados pelo Pró-Índio da UERJ, inclusive conquistando 

prêmios de reconhecimento nacional, como o Projeto “Arte Guarani Mbyá” realizado 

em parceria com o Museu de Folclore Edison Carneiro/CNFCP/IPHAN e com recursos 

da Petrobrás, premiado pela Secretaria de Cultura do Estado do Rio de Janeiro. 
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2.4.4 Outras atividades econômicas 

Algumas atividades foram incorporadas à cultura guarani devido ao contato com 

a sociedade nacional como, por exemplo, a criação de animais domésticos. Pode-se 

notar, hoje em dia, entre os Mbyá do Rio de janeiro, pequenas criações de porcos, 

galinhas, patos, peixes e pombos. A criação de aves serve tanto para alimentação como 

para matéria-prima (penas) para o artesanato (PRÓ-ÍNDIO,2005). 

Além disso, o trabalho assalariado, dentro e fora das aldeias, também foi 

incorporado, este, porém, pela simples necessidade de se conseguir dinheiro. Esse 

trabalho é geralmente feito em fazendas vizinhas, em serrarias, plantações e na extração 

de palmito ou dentro da aldeia, por meio da contratação de alguns jovens como agentes 

de saneamento e saúde ou de professores indígenas. Os Guarani não gostam dessas 

atividades. Isso porque estas vão de encontro à economia cooperativa familiar e 

individualizam a força de trabalho. É notável a grande dificuldade dos Guarani de se 

adaptarem a filosofia do trabalho assalariado e individual que caracteriza o capitalismo. 

Conforme Schaden (1974), a desorganização da maioria das comunidades Guarani é 

proporcional à disseminação do trabalho individualizado e assalariado e ao progressivo 

abandono dos padrões de trabalho coletivo. 

Uma das mais recentes formas de subsistência adotadas é a apresentação do 

coral de crianças. Este coral, assim como nas outras aldeias, realiza algumas 

demonstrações, principalmente na cidade de Paraty, nas quais executa canções 

religiosas, acompanhado de alguns instrumentos típicos e recebe o suporte da 

Associação Nhandeva, uma ONG que tem por objetivo divulgar a cultura Guarani na 

cidade. Esta é a forma de subsistência que mais se assemelha ao turismo e que, 

inclusive, se torna uma motivação para a realização da atividade turística, como será 

visto mais adiante no capítulo 3. 
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2.5 RELIGIÃO 

O povo Guarani é amplamente conhecido e respeitado por sua profunda 

religiosidade. Pode-se notar com grande freqüência a forte influência da religião nos 

mais diversos aspectos culturais. Dentre estes, os de maior destaque são: a colheita, na 

qual o início desta coincide com o início do ciclo religioso; o artesanato, tendo seus 

desenhos ligados à religião; as cíclicas migrações, onde a escolha do novo território é 

designado por uma força divina, através do oypiriguá (principal chefe religioso, 

comumente chamado pela sociedade como pajé) e as festas e danças, que quase sempre 

tem motivação religiosa. Além disso, pode-se notar influência da religiosidade na 

principal construção da aldeia, a casa de reza (Opy), que é utilizada para diversos rituais 

e danças. Todos os dias há poharei (reza) nessa construção, que possui a estrutura mais 

resistente da aldeia devido a sua importância. Outros rituais também são realizados no 

interior da opy. Acredita-se que a casa de reza, sendo um local sagrado, mantém os 

Guarani vivos e os Guarani mantém a casa de reza, numa espécie de relação simbiótica 

(PRÓ-ÍNDIO,2002). 

 Há, ainda, duas portas somente, uma direcionada ao leste e outra ao oeste. Isso 

porque também existe uma ligação dos Guarani com o mar, estando sempre a leste, 

devido à crença de a “terra sem males”, algo que pode ser comparado com a concepção 

de paraíso, esteja além do mar. Com relação a esse ponto, observa-se uma constante 

busca do povo Guarani por este lugar. Conforme Schaden (1974), isto acontece devido a 

constante crença de que a Terra em que se vive está condenada à destruição. Mitos 

como dilúvios e até um incêndio universal fazem com que os Guarani vivam na eterna 

busca pela Terra sem males, para que esta seja alcançada antes que seja tarde. Schaden 

levanta, ainda, a interessante hipótese de essa concepção ter sido originada a partir da 

mescla de elementos da religião original Guarani com a religião católica, desde a época 
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das missões jesuíticas, ou seja, havia já uma idéia de que a Terra em que se vive 

resultou de uma catástrofe universal, como um dilúvio ou incêndio e este ponto se 

encontrou com a idéia de apocalipse existente na religião católica, o que acabou 

resultando em mudanças nas idéias originais. 

Devido a toda essa importância religiosa, a figura do oypiriguá obtém, 

consequentemente, grande importância política. Ele é como um representante do deus 

Guarani, o qual os índios chamam por Nhanderú (PRÓ-ÍNDIO,2002). 

 É notável o ritual de batismo das crianças que, ao nascerem, recebem do chefe 

religioso uma palavra que corresponde a sua alma, como pode-se observar neste trecho: 

Na concepção deles, a alma está vinculada com a palavra. Cada pessoa é uma 
encarnação da palavra. Quando nasce uma criança e o xamã revela o seu 
nome, é essa palavra que providencia um lugar para si no corpo do novo ser. 
A antropóloga Graciela Chamorro observa que os Guarani buscam a 
plenitude e a grandeza de coração através da prática da reciprocidade, que se 
enraíza na palavra. A sabedoria surge do controle da fala, da aprendizagem 
das “belas palavras”. Quando a palavra, definitivamente, não tem mais 
assento na pessoa, esta morre, tornado-se uma palavra 
desarticulada.(FREIRE,2000,p.12) 
 

No fim de todas as tardes, é realizada uma dança tradicional pelos homens 

chamada Xondaro ou Txondaro. Com o intuito de esquentar o corpo para as rezas 

noturnas e proteger a Opy, é caracterizada por uma espécie de jogo, onde há uma 

coreografia que segue o princípio de três pássaros: o colibri (mainoi), para o 

aquecimento do corpo; o gavião (taguato), para evitar que o mal entre na Opy e a 

andorinha (mbyju), cuja coreografia é uma espécie de luta onde um deve “derrubar” o 

outro com os ombros e esquivar-se de um possível tombo (FREIRE,2000). 

Outro ritual de grande importância é o batismo do milho (nimongaraí), o qual 

ocorre quando é iniciada a colheita, mais precisamente quando o primeiro fruto é 

colhido. Esse fato denota claramente a grande relevância deste alimento na vida 

Guarani, sendo o milho considerado sagrado, devido a forte influência religiosa no 

cotidiano. 
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Os principais instrumentos utilizados nesses rituais, nas aldeias do estado do Rio 

de Janeiro, são: o mbaraká (chocalho); um violão comum de madeira, tipo ocidental, 

com cinco cordas de nylon, afinadas de forma específica; a ravé ou rabeca, que é um 

violino artesanal de pele de cotia ou “palmito duro”, com três cordas de aço, acionadas 

por um arco de 35 centímetros, feito de corda de imbira, preso a uma haste de pindó e o 

taquapu (bastão de taquara, utilizado pelas mulheres) (FREIRE,2000). 

Além destes, há também alguns objetos específicos ligados aos rituais. O 

petygua é um cachimbo utilizado durante a reza. Este é fumado por todos, inclusive as 

crianças, e é oferecido aos visitantes. Usa-se tabaco preto (petuhu), plantado na aldeia, 

ou fumo de corda, vendido nos bares e vendas da região.  Outro objeto é o tetymakua 

(Tetyma = perna, kua = prender no meio), que é uma corda de cabelo trançado e 

enrolado várias vezes na perna, abaixo dos joelhos. É um adorno cada vez mais raro. Há 

também o Popygua (bastão de reza) (FREIRE,2000). 

 Para se entender a incrível e peculiar resistência cultural deste povo ao longo 

dos anos, é primordial a visão deste fenômeno como conseqüência desta forte ligação 

dos Guarani com sua religião, que funciona como o centro da cultura, agregando e 

influenciando todos os outros fatores e aspectos, o que impede que estes desapareçam 

em decorrência do constante contato e, até mesmo, de investidas de outras religiões, 

especialmente a católica, na tentativa de se converter e se catequizar os índios. Aliado a 

isso, há a crescente consciência do próprio povo de que, uma vez que se ceda aos 

valores culturais da sociedade nacional, os Guarani iriam desaparecer no meio dos 

“brancos” e perderiam toda sua identidade. 

 Um belo exemplo disto é a conduta usada no que se refere ao casamento, 

procurando manter a endogamia, considerando como casamento ideal aquele realizado 

entre indivíduos do mesmo grupo, da mesma aldeia, ou de outras aldeias Mbyá. Quando 
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alguém se casa com uma pessoa de fora, deixa a comunidade e, automaticamente, perde 

esta identidade. (FREIRE,2000) 

Ao longo dos séculos, outras formas de resistência foram desenvolvidas, 

conforme se pode notar neste trecho abaixo: 

...os Guarani M’byá desenvolveram vários mecanismos de resistência para 
guardar e viver suas tradições culturais e religiosas, garantindo sua 
reprodução enquanto povo e etnia. Seus métodos não excluíram o convívio 
inevitável com o branco, com quem sempre procuraram manter um 
relacionamento amistoso. A demonstração de respeito aos costumes e 
religiões alheias e o modo de trajar-se copiado da população regional 
significam uma estratégia de autopreservação, mais do que submissão a um 
processo contínuo de aculturação. Desta forma, sob o traje que encobre 
diferenças profundas, os Guarani tentaram, embora nunca renegando suas 
condições de índios, resguardar-se de novas feridas. (LADEIRA,1989 apud 
LADEIRA,1992,p.09) 
 

Partindo deste princípio de consciência do próprio povo com relação ao grande 

valor de sua cultura e aliado ao fato de estes já estarem adaptados ao convívio com a 

sociedade, as comunidades vizinhas da região e, principalmente, com os constantes 

turistas nacionais e estrangeiros, pode-se considerar que um projeto turístico para a 

aldeia de Araponga, considerando visitas programadas e monitoradas, não acarretaria 

em problemas no que diz respeito ao âmbito cultural. É importante observar que estas 

mudanças culturais ocorreram onde havia espaço para isso, como na mudança do 

artesanato em decorrência duma demanda maior ou menor do mercado de turistas na 

região com relação a determinados tipos específicos de objetos, ou, através de uma 

visão mais abrangente do povo Guarani, da influência da religião católica que vem 

acontecendo desde a época da colonização, ainda assim, em pontos específicos, que 

possuem uma certa interseção e semelhança das duas religiões, como a concepção de 

paraíso, conforme se pôde observar neste capítulo.  

Um outro ponto seria a necessidade de se realizar uma espécie de monitoração 

das visitas, a fim de se evitar possíveis atitudes e condutas maléficas por parte dos 

turistas, incluindo uma espécie de explanação a respeito dos valores culturais da 



 53

comunidade e sua importância, além de demonstração do comportamento ideal durante 

a visita. 

Essencialmente, no decorrer do capítulo pôde-se observar a enorme riqueza e 

peculiaridade cultural deste povo e desta comunidade, o que deve ser encarado como 

principal motivo e atrativo de visitas e interesse dos turistas. 
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3: TURISMO SUSTENTÁVEL EM ÁREAS INDÍGENAS 

 

A atividade turística cresce cada vez mais neste princípio de século, se 

manifestando de diversas formas como algo natural decorrente das já citadas mudanças 

sócio-econômicas, ambientais e culturais. Como exemplo, pode-se mencionar o turismo 

de negócios, histórico-cultural, ecológico, turismo para terceira idade, etc. Dentre estes 

diversos tipos e formas de turismo, surge, mais recentemente, o etnoturismo, onde se 

pode encontrar o pouquíssimo explorado, tanto no caráter prático quanto no teórico, 

turismo sustentável em comunidades indígenas. Este aparece como uma nova e atraente 

alternativa para estas comunidades, devido à possibilidade de se criar uma forma única 

de meio de subsistência, a qual une fatores de vital importância como resgate e 

valorização cultural e de auto-estima; inclusão social; geração de divisas e conservação 

ambiental. No entanto, uma série de elementos deve ser considerada para um melhor 

desenvolvimento da atividade. Para uma melhor compreensão destes elementos e da 

própria atividade em si, faz-se necessária a conceituação de alguns termos comumente 

encontrados nas mais variadas fontes. 
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3.1 CONCEITOS  

3.1.1 Turismo de Natureza 

Entende-se como turismo de natureza o tipo de turismo que utiliza como 

atrativos os recursos ou o patrimônio cultural como: rios, fauna, flora, montanhas, vales, 

etc. Este pode ser dividido em dois tipos definidos a seguir (FARIA,2002). 

 

3.1.1.1 Turismo ecológico 

Turismo ecológico é aquele que utiliza o patrimônio cultural a ser admirado e 

com vistas à educação ambiental, sem priorizar o envolvimento da comunidade local 

(FARIA,2002). 

 

3.1.1.2 Ecoturismo 

Ecoturismo é definido como o turismo planejado que promove a interação entre 

natureza e comunidade com vistas a uma utilização sustentável e conservacionista do 

patrimônio natural e cultural, proporcionando melhoria na qualidade de vida da 

população envolvida sem causar impactos negativos a sua territorialidade 

(FARIA,2002). 

Devido ao caráter benéfico à comunidade citado anteriormente a respeito da 

atividade turística estudada e proposta por esse trabalho, conclui-se que esta se enquadra 

na definição de ecoturismo. Porém, é necessário considerar outros conceitos. 

 

3.1.2 Etnodesenvolvimento 

O conceito de etnodesenvolvimento surgiu em 1981 com o intuito de se 

contrapor a “teorias e ações etnocidas”, que tomavam as sociedades indígenas e as 

comunidades tradicionais em geral “como obstáculo ao desenvolvimento, a 
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modernização e ao progresso” (VERDUN,2002 In LIMA; BARROSO-HOFFMANN, 

2002). 

O etnodesenvolvimento pode ser considerado como a atividade que tem como 

base os seguintes princípios: objetivar a satisfação de necessidades básicas do maior 

número de pessoas em vez de priorizar o crescimento econômico; embutir-se de visão 

endógena, ou seja, dar resposta prioritária à resolução dos problemas e necessidades 

locais na busca da solução dos problemas; preocupar-se em manter relação equilibrada 

com o meio-ambiente; visar à auto-sustentação e a independência de recursos técnicos e 

de pessoal e proceder a uma ação integral de base com atividades mais participativas 

(FARIA,2002). 

 

3.1.3 Turismo Cultural  

Turismo cultural é aquele que tem como objetivo conhecer os bens materiais e 

imateriais produzidos pelo homem, considerando-se que o conjunto destes bens 

constitua o patrimônio cultural. Este pode ser dividido em histórico, gastronômico, 

folclórico, etnoturismo (indígena e étnico), religioso, esportivo, etc (FARIA,2002). 

Dentro deste contexto, observa-se como foco deste trabalho o etnoturismo. 

 

3.1.4 Etnoturismo 

Etnoturismo é um tipo de turismo cultural que utiliza como atrativo a identidade, 

ou seja, a cultura de um determinado grupo étnico (japoneses, alemães, ciganos, 

indígenas, etc.). Dentro desta definição, encontra-se o turismo indígena que pode ser 

definido como: turismo realizado em terras indígenas ou na cidade com base na 

identidade cultural e na gestão do grupo/etnia indígena envolvido (FARIA,2002). 
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3.2 TURISMO INDÍGENA 

O turismo indígena, por ser um tema consideravelmente novo, pouco explorado 

e sem praticamente nenhuma regulamentação das ainda poucas iniciativas deste 

segmento, possui caráter polêmico e se mostra como um tema bastante sensível, por 

envolver uma grande gama de variáveis sócio-econômicas e culturais. No entanto, a 

principal preocupação se dá em torno da questão das conseqüências do contato e do 

choque cultural decorrente desta nova atividade. 

A respeito da carência de estudos sobre o turismo indígena, mais 

especificamente no campo da antropologia, Rodrigo Grünewald(2004), demonstra que, 

com a chegada do século XXI, há uma maior procura pelo “exótico”, pelo diferente e 

pelo “outro” nas visitações turísticas e, conforme o turismo étnico se apresenta tanto 

como uma valiosa alternativa econômica quanto uma forma de revitalização cultural 

para as populações nativas, o estudo acadêmico sobre o turismo indígena passa a 

possuir grande relevância e importância. 

No entanto, esta carência de estudos tem como causa a visão e insinuação, em 

estudos antropológicos dos anos 60-70, de que o desenvolvimento do turismo e seus 

impactos estariam fatalmente associados com a aculturação das comunidades 

receptoras, ou seja, o desenvolvimento econômico dessas populações as levariam a 

perda de identidade (GRÜNEWALD,2004). 

Grünewald levanta, essencialmente, a discussão em torno da reinvenção e, até 

mesmo, criação de novos elementos culturais como conseqüência do contato das 

populações indígenas receptoras com os turistas, em decorrência da ambição destes 

turistas de encontrarem como atrativos elementos exóticos e diferentes, o que nem 

sempre é o que acontece. 
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Esta reinvenção e/ou criação de novos elementos culturais não deverá ser notada 

numa experiência turística dos Guarani do Rio de Janeiro, ao menos não 

consideravelmente, pois estes já fazem contatos constantes com turistas, principalmente 

nas ruas de Paraty, vendendo artesanato. Isto não significa que a hipótese citada não 

ocorra, pois, como se pode observar, o próprio artesanato Guarani, em alguns aspectos,  

sofreu algumas mudanças, como uma maior confecção de arcos e flechas, utensílios que 

praticamente não são mais usados no cotidiano da comunidade, devido à 

comercialização. Além disso, algumas experiências turísticas nas aldeias do Rio de 

janeiro já acontecem, o que será visto posteriormente, sem necessariamente estas 

mudanças ocorrerem. 

No entanto, deve-se perceber que no caso dos Guarani, estas mudanças possuem 

uma certa margem para acontecer, ou seja, em apenas alguns detalhes e elementos 

culturais, sem que se altere o núcleo e a essência destes. Deve-se observar ainda o fato 

da natureza e dinâmica de uma “cultura viva”, em termos gerais, que se adapta e se 

modifica conforme as mudanças ocorridas no meio em que esta está inserida, o que está 

longe de significar aculturação. 

Estas preocupações são descritas, de uma maneira mais generalizada, por 

Faria(2002): 

  O turismo indígena, principalmente o desenvolvido em terras indígenas, 
vem promovendo várias discussões e polêmicas junto a lingüistas, 
antropólogos, geógrafos, indigenistas e indígenas. O cerne da questão reside 
na presença de turistas, das mais diversas culturas, dentro da terra indígena, o 
que pode provocar não apenas descaracterização cultural como também 
perturbar o ambiente natural, o cotidiano das comunidades e promover uma 
mercantilização da própria cultura. Por um lado, em função destes motivos, 
ainda há muita resistência para a implantação dessa atividade em terra 
indígena, onde a relação custo/benefício não é favorável às comunidades, em 
que os custos ao ambiente e a cultura serão maiores que os benefícios 
econômicos advindos das atividades turísticas. Por outro lado, mesmo cientes 
dos riscos dessa atividade, há grupos que acreditam que se o ecoturismo, for 
bem planejado com participação da comunidade no processo de gestão, com 
preparação e esclarecimento da população no que se refere à conscientização 
sobre o turismo e riscos que poderão advir, poderá ser uma alternativa 
econômica para esses povos (FARIA,2002,p.74). 
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É importante observar que, no trabalho da autora citado, o tema é tratado tendo 

como foco a Amazônia e, consequentemente, as características dos povos indígenas 

daquela região, os quais muitos fizeram e fazem pouco contato com a sociedade 

nacional. Neste ponto é que está a maior diferença em relação ao objeto de estudo deste 

trabalho, ou seja, os Guarani da aldeia Araponga de Paraty/RJ. 

 Os Guarani possuem toda uma história ligada ao contato e convívio com outros 

povos, desde o europeu colonizador à sociedade atual. Existe uma consciência nas 

comunidades de preservação e recuperação da cultura Guarani, o que se apresenta como 

um fator extremamente importante e positivo para a aplicação de tal atividade sugerida. 

 Além disso, a grande religiosidade dos Guarani Mbyá faz com que a cultura 

esteja mais forte, pois no caso da cultura Guarani a religião é o principal elo entre os 

demais elementos culturais, funcionando como uma espécie de núcleo que mantém a 

cultura viva. Há, ainda, exemplos de iniciativas no segmento da atividade de turismo 

indígena em uma comunidade Guarani do Estado de São Paulo, o que será visto 

posteriormente. 

Com relação à gestão das atividades é essencial o máximo envolvimento 

possível da comunidade. O objetivo final de toda a articulação deve ser o benefício da 

comunidade receptora e esta deve ter a principal participação na tomada de decisões e 

na condução de possíveis problemas. Deve haver todo o cuidado para que não aconteça 

a mercantilização e a exploração predatória da cultura local e do meio-ambiente por 

terceiros que não estejam realmente envolvidos com os objetivos e a filosofia 

determinados pelas aldeias. 
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Além disso, deve haver um programa de conscientização da comunidade 

receptora e também dos turistas que visitariam a aldeia. Este consistiria em esclarecer os 

aspectos positivos e negativos para os membros da aldeia além de aulas de educação 

ambiental e maiores informações sobre a cultura local para os visitantes, conseguindo, 

assim, um maior respeito destes. 

Com o objetivo de debater todos esses pontos detalhadamente para se iniciar 

uma regulamentação e criar diretrizes para a nova modalidade turística, representantes 

da FUNAI, da ONG Ecobrasil, do Ministério do Meio-Ambiente e do Centro de 

Trabalho Indigenista se reuniram em Bela Vista de Goiás, em 1997, formando o Grupo 

Técnico de Coordenação de Ecoturismo para a Amazônia Legal. Deste encontro surgiu 

a discussão sobre a elaboração e execução da Política de Ecoturismo em Terras 

Indígenas. Como conseqüência desse processo, no mesmo ano, foi elaborada, em Silva 

Jardim/RJ, a metodologia e o Manual Indígena de Ecoturismo “com princípios, critérios 

e diretrizes a fim de informar e preparar as comunidades indígenas para operações 

ecoturísticas que vem ocorrendo informalmente e sem controle dentro das terras 

indígenas”. (FARIA, 2002,p.74) 

Com o objetivo de coordenar a elaboração e execução da Política e o Programa 

Regional de Ecoturismo o Programa Piloto de Ecoturismo em Terras Indígenas foi 

elaborado pelo GTC Amazônia “conforme Portaria Interministerial n° 21 de 30 de 

novembro de 1995 do Ministério do Meio Ambiente, dos recursos hídricos e da 

Amazônia Legal com o apoio da FUNAI”(FARIA,2002). 
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3.2.1 Base Teórica: Princípios, Critérios e Diretrizes 

Para a realização do ecoturismo indígena alguns princípios devem ser 

observados e respeitados (MMA,1997):a tradição cultural do indígena deve prevalecer 

sobre os interesses do ecoturismo; o ecoturismo deverá levar em conta o grau de contato 

da comunidade indígena; a comunidade deve participar de todo o processo do 

ecoturismo em suas terras; cabe à comunidade a gestão do ecoturismo em suas terras; o 

ecoturismo deve gerar recursos econômicos para melhorar a qualidade de vida da 

comunidade indígena; o uso sustentável dos recursos naturais deve ser praticado; 

ecoturismo deve ser uma atividade complementar e de apoio às atividades tradicionais e 

a outros projetos da comunidade indígena. 

Os critérios a serem utilizados para seleção de áreas devem ser os seguintes: 

apoio da comunidade; condições de acesso; condições de salubridade; carências de 

alternativas econômicas; possibilidade de apoio e parcerias; existência de atrativos 

naturais e culturais.  

A esses critérios acrescenta-se: projetos desenvolvidos em bases comunitárias e 

sustentáveis; priorização da gestão participativa dos povos indígenas em suas terras e na 

cidade; existência de operador/agência receptiva prioritariamente coordenada pelas 

organizações indígenas; preparação da comunidade para a implantação do ecoturismo; 

realização de avaliação do impacto sócio-ambiental(MMA,1997 apud FARIA,2002). 

Há, ainda, as diretrizes do programa que consistem em: conservação do 

Patrimônio natural, tendo como ação o incentivo às práticas conservacionistas; respeito 

e valorização da cultura indígena sendo representado pelo controle e prevenção de 

doenças transmissíveis, pelo respeito à privacidade da família indígena, pela postura 

ética do visitante quanto à diversidade cultural, pela conservação dos sítios 
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arqueológicos, pelo preparo das comunidades para receber visitantes e pelo fomento à 

comercialização do artesanato e da arte indígena; gestão participativa beneficiando toda 

a comunidade indígena através dos meios para a gestão autônoma, participativa e 

organizada propiciados e a partilha dos resultados econômicos pela comunidade; 

minimização dos impactos negativos resultantes das visitações por meio da 

conscientização dos riscos causados pela prostituição e abusos sexuais, porte de armas, 

uso de drogas e introdução de hábitos nocivos à comunidade; proteção à integridade 

física dos visitantes em terras indígenas e seu entorno através da prestação de serviços 

adequados aos visitantes e da implantação de infra-estrutura adequada; visitação 

planejada, disciplinada e controlada com base na legislação vigente tendo como ações 

práticas o cumprimento das legislações específicas vigentes e a fiscalização e controle 

eficientes. 

A essas diretrizes acrescenta-se: a elaboração de uma legislação específica para 

o ecoturismo indígena, pois as leis existentes dizem respeito à proteção e conservação 

dos recursos naturais e sobre as terras indígenas, conforme os art. 131 e 132 da 

Constituição Federal; monitoramento e avaliação da atividade ecoturística em Terra 

Indígena pelas Organizações Indígenas, FUNAI e IBAMA; criação de tecnologias 

sócio-ambientais de baixo impacto e registro em cartório (patentear) os artesanatos, 

ritos, mitos, culinária utilizados como atrativos culturais pelos diversos povos que 

desenvolvem a prática do ecoturismo (MMA,1997 apud FARIA,2002). 

A partir desta base de diretrizes e critérios mencionados neste programa piloto, 

pode-se iniciar um trabalho de consulta de viabilidade de tal projeto para as 

comunidades Guarani do Estado do Rio de janeiro. Além deste importante documento, 

deve-se, ainda, usar também como base as diferentes práticas de ecoturismo em áreas 

indígenas existentes no país, analisando-as e aproveitando os acertos e erros destas 
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iniciativas. Cabe aqui ressaltar, considerando o foco e as delimitações deste trabalho, 

que esta importante etapa, talvez a mais importante, só poderá ser suficientemente 

aprofundada num trabalho de campo mais prolongado, que exigirá muito mais tempo, 

pessoal e recursos disponíveis. Este poderá vir a ser explorado num futuro trabalho de 

mestrado. No entanto, dentro do possível, alguns pontos serão aqui abordados. 

 

3.2.2 Aplicação dos Princípios, Critérios e Diretrizes no Caso dos Guarani 

da Aldeia Araponga de Paraty/RJ. 

Como pode ser observado, o programa basicamente se divide em princípios, 

critérios e diretrizes. Assim, será usada esta divisão para uma melhor abordagem do 

tema. 

 

3.2.2.1 Princípios 

A grande base para o sucesso da prática da atividade de ecoturismo indígena 

deve, invariavelmente, respeitar os princípios citados. Estes, basicamente, seguem a 

idéia de se colocar os interesses comunitários, a todo o momento, como o principal fator 

direcionador do planejamento e das ações a serem realizadas, ou seja, os índios devem 

ter o controle de todo o processo. Uma vez que estes princípios sejam quebrados e 

desrespeitados, toda a atividade perde o sentido, a razão e a intenção inicial e, 

consequentemente, impede o progresso e o objetivo final proposto. 

Com relação à consideração do grau de contato da comunidade indígena 

mencionado, conforme já observado, os Guarani já estão consideravelmente adaptados 

ao contato com a sociedade nacional. A aldeia Araponga, assim como as demais do 

estado do Rio de Janeiro, está bastante próxima de grandes centros receptores do 

turismo, ou seja, Angra dos Reis e Paraty. Muitos habitantes da aldeia têm contato 
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constante com turistas, principalmente devido à venda de artesanato, realizada nos 

centros das cidades ou nas estradas de acesso a estas, que tem como público alvo estes 

mesmos visitantes. Além disso, grande parte dos homens da aldeia fala português, como 

segunda língua. As mulheres, ao contrário, possuem pouco conhecimento da língua 

portuguesa, isso quando este não é inexistente. Obviamente que estas características, 

apesar de serem pontos favoráveis ao desenvolvimento da atividade turística, devem ser 

aproveitadas e adaptadas à prática do turismo, com uma conscientização específica 

sobre as possíveis conseqüências destas atividades, além da importância de se respeitar 

o visitante. 

 A respeito do uso sustentável dos recursos naturais, é importante citar a 

sustentabilidade naturalmente existente no modo de vida e na filosofia indígena e 

Guarani. Há de se observar em sociedades simples como as indígenas, a existência 

prática do tão citado, pela academia e por políticos, conceito de sustentabilidade. Ou 

seja, existe um convívio harmônico do homem com o meio, o que faz com que não se 

comprometa o uso dos recursos por meio das gerações futuras, e que haja um 

suprimento das necessidades atuais através deste uso. Isso ocorre, principalmente, por 

não haver na filosofia indígena em geral a idéia do acúmulo de material e de capital, 

utilizando-se somente a quantidade necessária dos recursos naturais. Um belo exemplo é 

o fato das áreas mais preservadas estarem em terras indígenas 

(LADEIRA;MATTA,2004). 

Aliado a esse conceito, existe a idéia dos bens coletivos e da inexistência da 

propriedade privada. No entanto, isto veio lentamente mudando nas comunidades 

indígenas do Rio de Janeiro, pelo fato da necessidade extrema de se comprar alguns 

recursos industrializados que vieram a ser inseridos na cultura Guarani, ou seja, de se 

obter o dinheiro da sociedade dominante. Assim, a necessidade de se adquirir estes 
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produtos também vem acabando com o conceito dos bens serem coletivos nas aldeias, 

pois força o trabalho assalariado fora da comunidade e cada indivíduo passa a ganhar 

sua própria remuneração. (SCHADEN,1974). No momento atual, a idéia de coletividade 

é praticamente inexistente. Isso fortalece o caráter da atividade turística como uma 

alternativa para se minimizar a prática destas atividades econômicas, pois não seria 

assim necessário o índio sair de sua aldeia para se conseguir remuneração. 

Outro princípio importante é o que se refere ao fato de a prática turística ser um 

complemento às outras atividades da comunidade e a outros projetos. Os Guarani 

atualmente possuem como principal atividade de subsistência a venda de artesanato. 

Esta estabeleceria uma relação de simbiose com a atividade turística, pois elas se 

complementariam. Existe também a prática da agricultura e da criação de alguns 

animais que poderiam vir a ser inseridos no turismo como parte da cultura Guarani, 

sendo esta a principal atração turística. Há ainda projetos diversos na comunidade, como 

assistência médica, fornecida pela FUNASA, assistência educacional por meio das 

secretárias de educação das prefeituras e do Estado e iniciativas no sentido de se 

orientar a agricultura. Com destaque, o Programa de Extensão Pró-Índio da UERJ dá 

suporte há alguns desses projetos.  

A gestão da atividade por parte dos índios aparece como principal ponto dos 

mencionados e ela só será possível através da atuação de ONGs e de órgãos 

governamentais como a FUNAI, o MMA e as secretarias de turismo das cidades 

envolvidas no apoio ao desenvolvimento de projetos e iniciativas para melhor planejar e 

executar a atividade proposta. A criação de uma associação da comunidade surgiria 

como outro importante passo, pois esta faria o papel intermediador entre os órgãos 

citados e os índios, sendo a principal responsável pelo norteamento e esclarecimento 

dos objetivos e condições de desenvolvimento do turismo. Estes projetos devem incluir 
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uma educação e capacitação da comunidade para uma otimização da gestão que será 

exercida por eles. 

 

3.2.2.2 Critérios 

Aplicar-se-á os critérios de seleção da área indígena para realização da atividade 

com base na comunidade Araponga. 

Não há registros sobre o real apoio da comunidade, porém sabe-se que o turismo 

já é realizado de maneira irregular, tanto em Araponga, quanto em Bracuí e em Paraty-

Mirím, às vezes até mesmo promovida pela própria aldeia. Portanto, acredita-se, a 

princípio, que a atividade seja apoiada pelos índios, apesar de se fazer necessária uma 

maior investigação nesse sentido. Além disso, pôde-se registrar também, através de 

entrevista com um dos principais articuladores de atividades na aldeia de Bracuí, 

Lucas(2005), que existe um crescimento do turismo e uma necessidade de capacitação 

dos membros da aldeia.  

Dentre as comunidades indígenas do Rio de Janeiro, Araponga é a que apresenta 

maior dificuldade de acesso. Este é feito por meio de trilha, com duração em torno de 

duas horas e meia ou através de veículos apropriados, como jipes, e mais uma 

caminhada de, no máximo, 30 minutos. No entanto, pode-se considerar este fator como 

sendo extremamente positivo, pois como conseqüência observa-se uma maior 

conservação das tradições no que se refere às habitações e construções da aldeia além de 

menor incidência de problemas decorrentes da facilidade de acesso à cidade, como, por 

exemplo, o alcoolismo e a prostituição, problemas mais freqüentes em Paraty-Mirím, 

pois esta tem o acesso mais facilitado. 

Não há grandes problemas de salubridade. Há, na verdade, apenas uma 

necessidade de se conscientizar os moradores da aldeia para que haja um processo de 
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limpeza das instalações para um maior conforto do turista. Pode-se observar uma 

relativa alta expectativa de vida dos índios da aldeia, alguns deles chegando aos 100 

anos de idade. 

A principal atividade econômica e quase única é a venda de artesanato. Além 

desta, existe a realização de serviços fora da aldeia. Esta escassez de meios de 

subsistência poderia ser melhor preenchida pela atividade turística, que também 

fomentaria a própria venda de artesanato. Com isso, a atual carência de alternativas 

econômicas fica evidente. 

Há ainda possibilidades de apoio de diversos agentes e de diversas maneiras. O 

Ministério do Meio-Ambiente já possui um pequeno histórico nesse sentido, com a 

elaboração do próprio Manual Indígena de Ecoturismo. O Programa de Extensão Pró-

Índio da UERJ aparece como outro parceiro, pois já possui participação em projetos 

junto às comunidades. As secretárias de educação e de turismo e a FUNAI poderiam vir 

a ser parceiros, além de ONGs envolvidas com as questões indígenas.  

Os atrativos naturais aparecem com grande destaque na aldeia Araponga. Desde 

o começo da trilha de acesso, já se pode ter contato com a mata atlântica e toda a sua 

riqueza. No final da trilha, por esta ser quase sempre uma subida, pode-se ter uma 

belíssima vista panorâmica. Os atrativos culturais também aparecem com grande força 

através do modo de vida, das tradições, costumes e construções Guarani.  

Conforme descrito nos critérios de seleção, deveriam ser feitos o estudo de 

impacto sócio-ambiental, a criação de uma agência receptora coordenada pelos índios e 

a conscientização e capacitação da comunidade para a recepção de turistas. Para isso, é 

necessário que as possíveis parcerias citadas sejam concretizadas. 
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3.2.2.3 Diretrizes 

As diretrizes consistem em colocações mais generalizadas e, para que se evitem 

redundâncias, serão abordados somente os tópicos ainda não explorados pelos itens 

anteriores. 

No que diz respeito à diretriz de conservação do patrimônio natural e às ações 

propostas, deve-se ressaltar que já existe um trabalho realizado pela FUNASA relativo 

ao esclarecimento de questões relacionadas a doenças transmissíveis. No que se refere 

às questões de respeito e conscientização do visitante ao indígena, deve-se elaborar um 

programa de visitação onde antes que esta ocorra haja uma palestra de preparação dos 

turistas em torno destas questões.  

Quanto à gestão participativa indígena deve haver um cuidado especial quanto à 

reversão dos ganhos econômicos em benefícios para toda a comunidade, evitando assim 

possíveis divisões internas e até mesmo problemas mais graves como a luta pela posse 

dos recursos. Para isso, faz-se necessário a criação de uma associação de ecoturismo da 

comunidade e um fundo pertencente a esta associação.  

Uma das diretrizes mais importantes, e também uma das que mais problemas 

pode vir a apresentar para ser implantada, é a criação de leis para regularização da 

atividade. Esta é uma medida exclusivamente governamental, porém essencial. Quanto 

mais cedo essa questão for solucionada, maior será a facilidade de se orientar todas as 

demais até agora levantadas. 

O monitoramento por parte dos órgãos indígenas deve ser realizado com 

freqüência a fim de se agir com rapidez e eficácia no surgimento de possíveis 

problemas. 

Não há conhecimento relativo ao registro de patente das manifestações culturais 

Guarani, em suas mais diversas formas. No entanto, esta é uma ação prioritária. 
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Como complemento das orientações do Manual de Ecoturismo Indígena, das 

diretrizes do Programa Piloto de Ecoturismo em Terras Indígenas e de suas aplicações, é 

importante ligarmos este campo teórico com as práticas existentes de ecoturismo em 

terras indígenas. 

 

3.2.3 Descrição e análise de algumas práticas de turismo indígena no Brasil 

 Para uma maior aproximação à atividade proposta, serão citados três casos de 

experiências de ecoturismo: O caso dos Índios Pataxó da Reserva da Jaqueira, em Porto 

Seguro/BA; o caso dos índios Guarani da aldeia Krukutu, no estado de São Paulo e o 

caso das atuais práticas de ecoturismo em algumas comunidades do Estado do Rio de 

Janeiro. 

 

3.2.3.1 Ecoturismo Indígena na Área da Reserva da Jaqueira em Porto 

Seguro/BA 

Localizada na Reserva da Jaqueira no município de Porto Seguro/BA, distando 

15 km da área urbana, a comunidade Pataxó Coroa Vermelha está envolvida por uma 

das poucas áreas remanescentes de Mata Atlântica, assim como os Guarani do Rio de 

janeiro. Esta área indígena foi demarcada em 1997 e possui 827 hectares. No entanto, 

nesta mesma época, a comunidade passava por problemas graves de falta de recursos 

básicos, até mesmo para construir as próprias moradias, além de uma gradativa 

descaracterização cultural acompanhada da perda de auto-estima dos próprios índios. 

(ASPECTUR,2005). 

Em meio a esse cenário, começam a surgir reações por parte da comunidade com 

o intuito de se recuperar a dignidade e as condições de vida. Dentre algumas iniciativas 
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surge a idéia, de uma mulher pataxó chamada Maria das Neves Nitynawã, de se 

implantar o ecoturismo na aldeia.  

Em palestra no Fórum Mundial de Turismo de 2005, realizado no Rio de 

Janeiro, Maria das Neves (NITINAWÃ,2005), que hoje é a presidente da Associação 

Pataxó de Ecoturismo (ASPECTUR), pôde falar sobre a sua experiência e de sua 

comunidade com o turismo, a qual se iniciou em 1999, de forma extremamente positiva. 

Segundo ela, esta idéia pôde ser concebida devido ao contato com o senhor Roberto 

Mourão, presidente da então chamada Associação de Ecoturismo ECOBRASIL, que 

participou da elaboração das diretrizes do Programa Piloto de Ecoturismo em Terras 

Indígenas e do Manual de Ecoturismo Indígena em parceria com o Ministério do Meio-

Ambiente e com a FUNAI. A partir deste contato, Maria das Neves teve acesso ao 

Manual de Ecoturismo Indígena, o qual foi o principal norteador das idéias e das ações 

que viriam a ser executadas. 

O Programa Piloto de Ecoturismo em Terras Indígenas não se desenvolveu por 

problemas internos da FUNAI e do MMA (SOUZA,2005), no entanto, a comunidade 

Pataxó de Coroa Vermelha deu prosseguimento aos objetivos traçados 

(NITINAWÃ,2005). 

Atualmente, a comunidade Pataxó de Coroa Vermelha é o único exemplo bem-

sucedido e que serve de modelo como uma autêntica experiência da prática de turismo 

sustentável em aldeias indígenas. Com 35 famílias habitando a reserva, o turismo se 

tornou a principal fonte de renda dos índios. Houve grande recuperação da cultura e da 

auto-estima dos membros da comunidade, inclusive da própria língua, que 

anteriormente estava em processo de degradação (NITINAWÃ,2005). Segundo a 

própria Maria das Neves, a comunidade, antes da implantação do turismo, 

envergonhava-se de assumir a identidade indígena e evitava demonstrar traços que a 
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caracterizassem. Evitava-se, até mesmo, sair da reserva para não se gerar 

constrangimentos. Em contraste, a atual realidade apresenta fatos que naquela época 

seriam considerados utópicos, como a inclusão de aulas sobre a cultura Pataxó e sobre o 

turismo na grade curricular das crianças da aldeia; e a melhoria das condições de vida, 

principalmente em relação à saúde e alimentação. No que se refere à questão ambiental, 

os recursos naturais passaram a ser utilizados de forma mais sustentável. Todas estas 

melhorias foram decorrentes do gradativo crescimento do turismo ao longo dos últimos 

anos (NITINAWÃ,2005). 

Este gradativo crescimento, citado por Maria das Neves, é comprovado pelo 

seguinte dado: no início da prática do turismo na reserva, o número de visitantes 

mensais era baixo, variando entre 10 e 30 pessoas. Nos dias atuais, a média de visitação 

é de 1050 turistas ao mês (NITINAWÃ,2005).  

Para que este expressivo crescimento ocorresse, várias medidas foram 

elaboradas e executadas, sempre pela própria comunidade, por meio exclusivo do 

Manual Indígena de Ecoturismo, como: a criação da Associação Pataxó de Ecoturismo 

(ASPECTUR); a construção de um centro de recepção de visitantes fora da aldeia e a 

realização de sucessivas reuniões com a comunidade, a fim de se conscientizar os 

membros da aldeia a respeito dos benefícios e malefícios do turismo e, posteriormente, 

de se realizar uma monitoração da atividade para se descobrir possíveis problemas 

(NITINAWÃ,2005). 

Os passeios são realizados com duração em torno de 3 horas e com número 

máximo de turistas de 60 pessoas, onde o visitante pode acompanhar a confecção de 

artesanato, da pintura tradicional e, ainda, conhecer e degustar a culinária típica. No 

entanto, este passeio se inicia com uma palestra sobre a cultura pataxó e sobre o meio-
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ambiente, com o intuito de informar e conscientizar o turista quanto aos cuidados a 

serem tomados (NITINAWÃ,2005). 

Como aspecto facilitador do sucesso deste caso, observa-se o perfil do turista 

como sendo primordial. Segundo Maria das Neves (NITINAWÃ,2005), 90 % dos 

visitantes são estrangeiros e a grande maioria destes já chegam à aldeia com uma 

consciência de respeito e preservação da cultura e do meio-ambiente e, muitas vezes, 

com o intuito de ajudar a comunidade de alguma forma.  

O caso da comunidade da Reserva da Jaqueira é extremamente interessante, pois 

é um fenômeno que ocorre sem que haja nenhum tipo de divulgação na cidade de Porto 

Seguro e nem mesmo no restante do estado ou do país. O que existe é a venda deste 

atrativo inserido em um pacote de uma operadora turística que trabalha com grupos de 

estrangeiros. Ou seja, há um grande potencial desta nova modalidade do turismo, que 

em muitos casos possui não só demanda reprimida, mas também oferta reprimida, pois 

muitas comunidades indígenas possuem vocação turística e, no entanto, desconhecem 

esse fato.  

Segundo o representante da Instituição Wilderness Safaris da África do Sul, 

Colin Bell (2005), também em palestra no Fórum Mundial de Turismo, na qual 

apresentava um novo modelo de gestão de parques nacionais junto às comunidades 

inseridas nestes, o turista que procura o ecoturismo em geral, e mais especificamente, o 

ecoturismo realizado no sul da África, em países como a Botsuana e a Namíbia dentro 

de parques nacionais, está disposto a pagar um alto preço pela experiência única de estar 

em contato com uma realidade tão diferente da sua. Segundo o mesmo, o fato de o 

turista pagar altos valores faz com que as visitas possam existir com um número 

controlado de visitantes, pois o que passa a ser mais importante é o valor pago e não a 

quantidade de turistas. Entretanto, este exige um retorno à altura do dinheiro gasto. Este 
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retorno é realizado com uma boa prestação de serviços, boas condições de higiene e 

salubridade, além da autenticidade quanto à cultura e ambiente local.   

Analisando a afirmação de Colin Bell, verifica-se uma quebra de paradigma com 

relação à atividade turística em si, pois, esta sempre foi realizada nos moldes capitalistas 

de se otimizar lucros com o aumento extremo de consumidores, ou seja, turistas. O 

ecoturismo, para ser realizado de forma sustentável, não pode seguir estes padrões. Ao 

invés disso, deve-se procurar agregar valor ao produto turístico para que este seja mais 

valorizado.  

Com relação ao ecoturismo indígena, esse valor será agregado à medida que haja 

uma capacitação da aldeia envolvida na atividade, além da criação de infra-estrutura 

própria para a recepção de visitantes, como no caso da comunidade Coroa Vermelha da 

Reserva da Jaqueira. Guias índios acompanham os turistas durante as visitas. 

Cabe ressaltar que, segundo Maria das Neves Nitinawã (2005), essa iniciativa 

ocorreu de dentro para fora da comunidade, sendo esta, a todo o momento, a gestora da 

atividade turística. Porém, isso ocorreu devido às circunstâncias de falta de apoio de 

entidades como a FUNAI e o MMA, na época da implantação, aliado ao fato de ter 

ocorrido o acesso da comunidade ao Manual Indígena de Ecoturismo. Atualmente, a 

Reserva da Jaqueira conta com o apoio do MMA através do programa Proecotur - 

Programa Turismo Verde (NITINAWÃ,2005) e busca aprimorar alguns aspectos da 

visitação como, por exemplo, o tempo do passeio e a infra-estrutura para receber 

turistas. 

O exemplo da Comunidade Pataxó Coroa Vermelha da Reserva da Jaqueira 

demonstra a força de transformação que o ecoturismo indígena possui e que, se a 

atividade for devidamente gerida e monitorada, poderá vir a beneficiar muitas 

comunidades indígenas a recuperar suas culturas, dignidade e habitat. No entanto, para 



 74

que isso ocorra e para que haja um desenvolvimento e aprimoramento do ecoturismo 

indígena, faz-se necessária uma grande articulação da sociedade em torno do tema, 

através do constante debate acadêmico, de ações governamentais que fomentem 

iniciativas das comunidades indígenas, da atuação de ONGs dando suporte as mesmas e 

da regulamentação da atividade. 

 

3.2.3.2 Ecoturismo indígena na área da reserva Guarani Krukutu (Tekoá Pyau) 

A comunidade indígena Guarani Krukutu está localizada na zona sul do 

município de São Paulo/SP, no distrito de Parelheiros, mais especificamente no bairro 

Barragem. Distando 55 km do centro da cidade de São Paulo e se situando as margens 

da represa Billings (LADEIRA,2000), esta aldeia está inserida na APA do Capivari-

Monos, que possui 25000 hectares e foi criada em junho de 2001 (Prefeitura Municipal 

de São Paulo,2005). 

Assim como a aldeia pataxó coroa vermelha e a aldeia Guarani Araponga, a 

aldeia de Krukutu, ou tekoá pyau, está rodeada por mata atlântica. Esta reserva indígena 

foi demarcada e homologada em 1987 e possui 25,88 hectares além de uma população 

em torno de 130 pessoas (LADEIRA,2000). 

Pode-se observar o fato desta comunidade possuir uma área relativamente 

pequena para a população residente e isso tem como conseqüência a necessidade de se 

ultrapassar os limites da reserva para se sustentar o modo de vida guarani, ou seja, a 

continuidade de atividades essenciais como a agricultura, prejudicada pelo fato de haver 

pouco terreno para muitas famílias; a confecção de artesanato, devido a escassez de 

matéria-prima na própria reserva e a caça, com poucos animais habitando a área da 

aldeia. (LADEIRA;MATTA,2004) 
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Estas dificuldades pressionam os Guarani a buscar soluções para estes 

problemas. Inicialmente, solicitou-se junto a FUNAI a revisão da demarcação das terras 

(LADEIRA,2000), porém, devido à demora no processo desta revisão, uma outra forma 

de subsistência começou a surgir: o turismo. 

Em entrevista por meio de questionário a Olívio Jekupé (2005), índio guarani da 

aldeia e presidente da Associação Nhe`e porá, obteve-se várias informações a respeito 

do turismo na comunidade. Segundo ele, o turismo em Krukutu e nas aldeias do Brasil, 

em geral, sempre existiu, pois a “gente da cidade” sempre possuiu o interesse em 

conhecer uma aldeia indígena. Entretanto, as visitas não eram organizadas, com os 

turistas chegando até a reserva sem aviso prévio, o que impossibilitava um 

planejamento e coordenação da atividade.  Com o objetivo de se controlar o turismo, a 

comunidade criou a Associação Nhe`e porá. Desde então, existe um esforço na tentativa 

de se profissionalizar a atividade turística, aplicando-se algumas medidas como: a 

criação de um método de atendimento; a cobrança de taxa para visitas, a qual varia de 

três a sete reais por pessoa, de acordo com o número de visitantes; a exigência de 

agendamento para visitação; a realização de palestras e exibição de vídeos antes do 

passeio; a venda de artesanato, cds de música típica e livros sobre a cultura guarani e a 

limitação do número de turistas por turma, que é de, no máximo, 130 pessoas, com os 

passeios durando uma hora. 

Olívio informa também que o número médio de visitantes por mês é em torno de 

500 pessoas e atribui à sorte o fato de haver um aumento ou diminuição deste número. 

A falta de recursos e de parceiros aparece como principal dificuldade para a divulgação 

e o conseqüente desenvolvimento da atividade. Atualmente, a promoção é realizada via 

internet, por meio de um site da comunidade. A Secretaria do Verde e do Meio-
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Ambiente da cidade de São Paulo é citada como um parceiro, além do SEBRAE, que 

começa a atuar dando apoio técnico na confecção de folders para a divulgação. 

Quanto ao acesso à aldeia, Olívio cita o fato de haver certa dificuldade, 

principalmente em épocas de chuva, pois a estrada usada não é asfaltada. No entanto, é 

interessante observar a afirmação de que a comunidade é contra qualquer iniciativa de 

se pavimentar este acesso, pois isso facilitaria e aumentaria o número de invasões de 

terra próximas à aldeia.  

Existem guias indígenas atuando na condução de turistas e na realização de 

palestras durante as visitas. No entanto, a questão referente à capacitação na recepção de 

visitantes é apontada por Olívio Jekupé como uma das principais dificuldades 

encontradas na atividade turística da comunidade. Segundo ele, não houve nenhum 

preparo neste sentido e todos os habitantes envolvidos aprenderam suas funções 

somente por meio da prática. Muitos se sentem envergonhados e acabam “se 

acostumando com o passar do tempo”. 

 No entanto, o aumento na freqüência de contatos da comunidade com as 

pessoas da cidade por meio do turismo é mencionado de forma positiva, pois pode-se 

ver outras pessoas que não são da reserva e, principalmente, vender os artigos de 

artesanato produzidos sem ser necessário sair da aldeia. 

Ao se estabelecer um paralelo com os registros da experiência turística da aldeia 

pataxó Coroa Vermelha, percebe-se, primeiramente, um maior e melhor esclarecimento 

quanto ao turismo, suas conseqüências e os melhores caminhos a serem tomados por 

parte dos pataxó. Isto se deve ao fato de os índios da Reserva da Jaqueira, apesar de 

nenhuma orientação ou parceria de órgãos governamentais ou sociedade em geral, terem 

tido a possibilidade de utilizar o manual indígena de ecoturismo e, com isso, 

estabelecerem diretrizes e princípios na condução do turismo e, consequentemente, 
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obterem ótimos resultados. Em contrapartida, a aldeia guarani krukutu realizou um 

planejamento e gerência da atividade turística devido a uma necessidade e, assim, criou 

seus próprios critérios, diretrizes e princípios de acordo com essas necessidades e 

conforme as experiências foram se desenvolvendo. Ou seja, a experiência da aldeia 

krukutu é única e exclusivamente empírica, sem nenhum embasamento teórico enquanto 

que, a experiência da aldeia coroa vermelha se utilizou de uma orientação teórica e 

científica antes de agir e de conhecer a prática. 

Esta diferença de abordagem inicial do tema e de linha de ação entre as duas 

comunidades tem grande impacto nos resultados e posturas adotadas: os números de 

visitação e o perfil dos turistas da Reserva da Jaqueira são consideravelmente melhores 

do que os de Krukutu. Além disso, observa-se alguns fatos como a postura dos Guarani 

no que se refere aos números mensais de visitação, atribuindo-os à sorte, o que não 

aconteceria se houvesse uma orientação relativa ao turismo e sua gestão. 

Outro ponto de grande relevância no depoimento de Olívio e já observado no 

depoimento de outros índios de outras aldeias, é o fato da nítida necessidade de 

capacitação da comunidade como um todo na recepção de turistas e na gestão da 

atividade de um modo geral. Este fato sinaliza para uma lacuna na educação indígena 

que começa a aparecer e que abre um espaço para novos projetos nesta área, sendo cada 

vez mais crescente esta demanda.  

A falta de parceiros para o desenvolvimento do turismo, apontada como uma das 

principais dificuldades enfrentadas, sinaliza para uma demanda a ser preenchida com a 

atuação de ONGs, do governo e de entidades de educação especializada, como o 

SENAI. 

Como uma forma natural de se minimizar os diferentes impactos negativos do 

contato com a sociedade e as cidades em geral, mas uma vez a dificuldade no acesso à 



 78

aldeia é verificada. Esta pode ser uma das características principais para que 

comunidades indígenas em geral se encaixem no perfil ideal para se desenvolver a 

atividade turística. 

A venda de artesanato dentro das aldeias também surge como uma das 

características que mais atraem as diferentes aldeias para a implantação do turismo 

sustentável. 

 

3.2.3.3 Turismo indígena nas aldeias Guarani do Rio de Janeiro. 

O turismo nas aldeias do Rio de Janeiro é tema inexplorado e que necessita de 

um levantamento de dados inicial, além do controle e acompanhamento por parte dos 

órgãos responsáveis. 

Os poucos dados coletados a respeito da atividade turística, para este trabalho, 

foram realizados por meio de entrevistas e visitações ao local, inclusive em momentos 

em que o turismo estava ocorrendo. 

Lucas Benite(2005), da aldeia de Bracuí, pôde fornecer algumas informações de 

relevante importância para um melhor conhecimento da atual prática do turismo nestas 

aldeias. Segundo o mesmo, já ocorrem algumas visitações na Aldeia Sapukai de 

Bracuí/Angra dos Reis. Estas têm como objetivo a apresentação do coral de crianças da 

comunidade, que cantam diversas canções acompanhadas de alguns instrumentos como 

a ravé, o violão e o mbaraká. Lucas informa, ainda, que existe grande dificuldade por 

parte da comunidade para se negociar, principalmente, o preço e condições de visitas, 

além da falta de preparo na recepção de turistas. 

Pôde-se acompanhar a visitação de um grupo de 35 turistas franceses à Aldeia 

Itatim, de Paraty-Mirím. Nesta ocasião, constatou-se que o turismo é realizado de 
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maneira extremamente irregular e sem nenhum tipo de controle, pois os turistas 

puderam entrar e sair da aldeia sem nenhum tipo de fiscalização. 

Este tipo de turismo começa a ser inserido em roteiros de operadoras e, por esse 

motivo, a tendência é de um considerável aumento no número de turistas, 

principalmente, na área indígena de Paraty-Mirím, pelo fato de esta apresentar maior 

facilidade de acesso, em comparação com as demais comunidades. Pôde-se notar grande 

interesse e satisfação por parte dos turistas, além de grande venda do artesanato ofertado 

no local. Em decorrência da grande quantidade de artesanato vendido, verificou-se 

satisfação por parte da maioria das mulheres que confeccionam e vendem estes artigos. 

No entanto, pôde-se também notar uma certa resistência com relação à visita, 

principalmente por parte das lideranças locais e dos índios mais idosos. 

Deve-se atentar às possíveis conseqüências da realização destas atividades sem 

nenhum tipo de controle e fiscalização como: aumento de casos de alcoolismo e de uso 

de drogas, em geral; surgimento de prostituição; possíveis invasões; problemas relativos 

à saúde dos índios e dos turistas; problemas de desentendimentos internos devido à má 

gerência da atividade e dos recursos por ela gerados; dentre outros. 

Segundo dados do Plano Diretor de Desenvolvimento do Turismo da Cidade de 

Paraty (2003), elaborado pela empresa de consultoria Solving Turismo, a Aldeia 

Araponga, ao contrário das demais comunidades do Rio de Janeiro, recebe visitas 

agendadas e controladas pela APA do Cairuçu, onde a aldeia está inserida, na Serra da 

Bocaina. A maioria das visitações é feita por grupos escolares, com o intuito de se 

conhecer melhor os hábitos e costumes indígenas. 

Embora exista essa informação no Plano Diretor da Cidade, esta não parece ser 

condizente com a realidade, pois, em entrevista a Roque González, presidente da ONG 

NHANDEVA(2005), pôde-se ter conhecimento de que, na prática, as visitas à aldeia 
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são realizadas por intermédio desta ONG. Através do entrevistado, dados de suma 

importância, talvez os mais importantes para este trabalho, puderam ser colhidos como: 

não há nenhum tipo de divulgação das visitas; as visitações são feitas somente quando 

há um interesse por parte de turistas e estes procuram a ONG; a grande maioria dos 

turistas interessados são estrangeiros e já conhecem algo sobre a aldeia; a duração dos 

passeios varia entre 3 e 6 horas; há ocorrência de palestras antes das visitas; o número 

de pessoas por visita é de 10 a 30; o turismo tem grande aceitação pelos índios, pois 

estes podem vender seus artigos de artesanato e fazer a apresentação do coral; existe a 

realização de oficinas de artesanato como atração, quando solicitado e o preço cobrado 

pode ser de 10 reais por pessoa, quando a atração é a oficina de artesanato ou 500 reais 

para o grupo todo, quando a atração é o coral. 

Além disso, Roque González afirma que, depois de muito tempo alheia ao 

turismo na aldeia, a FUNAI começa a dar sinais de que pode vir a regulamentar a 

atividade. Já existe uma agenda com 30 grupos para visitas no verão de 2005/2006, em 

sua grande maioria franceses. Esta quantidade vem aumentando em decorrência do 

conhecido “marketing boca-a-boca” (GONZÁLEZ,2005). 

Através deste depoimento, chega-se a definitiva conclusão de que existe uma 

demanda e um grande potencial para este tipo de turismo até então desconhecida da 

sociedade. Araponga possui, por intermédio da ONG NHANDEVA, um meio de 

organizar e controlar a atividade turística, limitando o número de visitantes, realizando o 

agendamento de grupos e estipulando preços.  

Portanto, percebe-se que o desenvolvimento desta atividade não ocorre na aldeia 

devido à indiferença dos mais diversos órgãos governamentais no que se refere à 

questão discutida.    
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Em entrevista a um dos membros da Secretaria de Turismo e Cultura de Paraty, 

o historiador Diuner Melo (2005), foi possível coletar informações a respeito da 

ausência de projetos turísticos e de assistência de um modo geral às aldeias indígenas de 

Paraty, promovidos por esta secretaria. Segundo Diuner, não há iniciativas no sentido de 

um projeto turístico para as aldeias, pois a FUNAI, como órgão regulador das reservas 

indígenas, não estaria aberta a qualquer diálogo sobre este tipo de assunto, inibindo toda 

e qualquer possibilidade desta realização devido a problemas políticos e 

administrativos. 

Ainda com relação à ausência da inclusão dos índios nos projetos da Secretaria 

de Turismo e Cultura da cidade, o depoimento da subsecretária de turismo da gestão 

anterior a atual, segundo trabalho acadêmico sobre o Plano Diretor (SOARES,2005), 

não só corrobora com a informação, mas vai até mais além, pois se refere aos índios de 

maneira discriminatória por estes não pagarem impostos e não possuírem locais fixos de 

venda como os demais artesãos da cidade, justificando assim a exclusão destes dos 

projetos destinados ao artesanato. 

Com isso, além de se constatar a existência de uma demanda reprimida, devido à 

ausência de políticas adequadas para o setor, verifica-se também a existência de uma 

oferta reprimida, pois não há conhecimento das comunidades indígenas relativo ao seu 

potencial turístico, nem capacitação para que haja uma ordenação e valorização da 

atividade, e a existência de problemas de ordem administrativa e política por parte dos 

órgãos responsáveis, principalmente ocasionada por uma ausência de integração entre 

estes órgãos para a realização de um trabalho que poderia vir a ser uma solução para 

muitos problemas indígenas, conforme visto em exemplos citados anteriormente.  

 Como conclusão do material teórico, dos dados e casos mencionados e 

analisados neste capítulo, pode-se constatar que é de grande importância o uso de 
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diretrizes na implantação, execução e monitoração da atividade turística em aldeias 

indígenas, sempre se respeitando os critérios de sustentabilidade. Para isso, deve-se usar 

o material teórico disponível, além de buscar aprofundamentos do mesmo. 

Pôde-se concluir também que as aldeias indígenas, em geral, possuem iniciativa 

e poder de gestão do turismo, necessitando apenas de orientações e esclarecimentos 

quanto à atividade para que haja um maior sucesso na busca dos objetivos e razões que 

as levam a implantação do turismo sustentável. 
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CONCLUSÃO 
 

Como conseqüência do estudo de todo o material teórico e do levantamento de dados 

realizado neste trabalho, pôde-se chegar a importantes conclusões quanto à viabilidade de um 

projeto de implantação do turismo sustentável na Aldeia Guarani Araponga no município de 

Paraty/RJ e quanto ao turismo indígena do Brasil em geral. 

O estudo de viabilização do projeto para a Aldeia Araponga apresenta pontos 

extremamente favoráveis à implantação e alguns fatores que seriam os representantes das 

maiores dificuldades possivelmente encontradas na execução deste projeto. 

Primeiramente, alguns fatores considerados como justificativas para a execução de tal 

projeto puderam ser comprovados como a carência de alternativas para a obtenção de recursos 

econômicos existente na aldeia. Além disso, como conseqüência do turismo, pôde-se verificar 

que é possível a diminuição do atual caráter marginal dos índios, com relação à sociedade em 

geral e às cidades vizinhas, e a minimização de diversos problemas gerados com a saída de 

membros da aldeia, principalmente para a venda de artesanato.   

A grande riqueza cultural presente no cotidiano da comunidade, funcionando como 

grande atrativo turístico; a existência de considerável demanda de turistas,mesmo com a falta 

de divulgação e fomento à atividade, tanto em Araponga quanto nos demais casos citados, que 

pode ser bastante potencializada; o apoio da comunidade à implantação da atividade turística 

no local; a grande riqueza e beleza natural presente desde o caminho de acesso à aldeia até o 

próprio local; o distanciamento da comunidade com relação à cidade de Paraty; o conceito de 

sustentabilidade intrínseco a cultura Guarani e indígena de um modo geral; além da longa 

existência do contato dos Guarani com a sociedade, desde a 
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época da colonização, sem que tenha acontecido a perda dos principais traços de sua cultura 

surgem como os principais pontos favoráveis retratados à implantação do projeto turístico na 

Aldeia Araponga. 

Como principais dificuldades e barreiras que podem vir a ser enfrentadas na atividade 

proposta foram levantados os seguintes fatores: inexistência de programas de capacitação e 

conscientização da aldeia na recepção de turistas e gestão da atividade; ausência de fomento à 

iniciativa da comunidade de implantação do turismo; problemas de ordem político-

administrativa existentes entre os diferentes órgãos e esferas governamentais envolvidos na 

questão e a ausência de legislação específica sobre o assunto e de parceiros para um melhor 

desenvolvimento da atividade. Estas barreiras podem ser superadas, desde que haja um maior 

interesse dos órgãos responsáveis e que estes planejem e executem políticas que sirvam de 

instrumento regulador e catalisador deste segmento do turismo. Além disso, deve haver uma 

continuidade dos estudos acadêmicos sobre o turismo indígena e da atuação de ONGs e das 

universidades na elaboração e execução de programas e projetos deste segmento. 

Especificamente sobre este trabalho apresentado, o mesmo já começa a ser estendido com a 

criação de um projeto de conscientização e capacitação em turismo sustentável direcionado 

aos Guarani do Rio de Janeiro, com a parceria do Pró-Índio/UERJ. 

A partir da apresentação de todos estes fatores estudados e citados, conclui-se que o 

turismo sustentável, para a Aldeia Guarani Araponga, assim como para muitas outras aldeias 

que se encaixam no mesmo perfil desta, surge como principal alternativa de subsistência, 

considerando essencialmente aspectos de grande relevância como o crescimento da atividade 

turística e a necessidade de valorização cultural aliada a quase que inevitável integração dos 

índios com a sociedade neste princípio do século XXI.  
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GLOSSÁRIO DE PALAVRAS GUARANI 

Neste trabalho, procurou-se adotar o sistema ortográfico empregado pela Dra. Ruth 

Monserrat, lingüista, Professora da Faculdade de Letras da UFRJ e Coordenadora do 

Seminário Permanente de Educação e Estudos Indígenas (SEPEEI). Algumas diferenças, 

contudo, aparecem nos diferentes trabalhos citados, razão pela qual podem se registrar, em 

alguns casos, grafias diferentes para uma mesma palavra. 

Seguem abaixo algumas regras de pronúncia: 

As palavras do Guarani têm acentuação na última sílaba. Essa acentuação geralmente 

não é marcada na escrita. 

O “v” geralmente se pronuncia sem fechar completamente os lábios, como “b” ou “v” 

em espanhol. 

O “j” tem som de “dj” e o “x” equivale a “tx”. Ex: jeruxi (pombo), cuja pronúncia 

correta é djerutxi. 

A oclusão glotal, representada na escrita pelo apóstrofo (`), indica uma separação entre 

duas vogais. Ex: pakowa’a (bananeira). 

O “y” é gutural, com a língua no céu da boca (com a boca formada como se fosse 

pronunciar “i”, mas se pronuncia “u”). Ex:opy (casa de reza). 

Quando uma vogal tem til ou é precedida de “n”, ela é nasal ou anasalada. Ex: 

petynguá (cachimbo). 

Obs: Para uma maior padronização, adaptou-se as diversas palavras encontradas nas 

diferentes obras citadas a estes parâmetros. 
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Guarani Português 

Ajaká Cestos e balaios 

Awaxí Milho 

Awaxí Ju Milho amarelo 

Awaxí í Milho de espiga branca e macia 

Awaxí Ju Guaçú Milho de espigas grandes amarelas 

Awaxí para í Milho com grãos coloridos 

Biju Massa feita de mandioca e água 

Huixim Paçoca de farinha de milho com amendoim 

Itatim Pedra Branca 

Jeti Batata 

Joapyguá Unidade de produção familiar 

Juruá Não-índio 

Kaiowá “Gente do mato” 

Karumbé reko Tartaruga 

Korá Farofa a base de farinha de milho ou de 
mandioca 

Kurupa`y Caxeta ou angico 

Mainoi Colibri 

Mandió Mandioca 

Mbaraká Chocalho 

Mbojapé Tipo de pão feito com farinha de trigo e/ou 
milho assado dentro da fogueira 

Mbyá “Muita gente num só lugar” 

Mbyju Andorinha 

Mbytá Bolo de milho verde 
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Guarani Português 

Nhanderú Deus 

Nhandeva Pessoa Guarani 

Nhe`e porá Espírito bom 

Nimongaraí Batismo do milho 

Oó Casa 

Opy Casa de Reza 

Oypyriguá Principal chefe religioso 

Pakoa Banana 

Parakau reko Papagaio 

Petuhu Tabaco preto 

Petynguá Cachimbo 

Poharei Reza 

Popyguá Bastão de reza 

Pyau Nova 

Saboró Milho de tipo mole 

Sapukai Tipo de fruta 

Taguato Gavião 

Taquapu  Bastão de taquara 

Tekoá Lugar, área 

Tetymakua   Corda de cabelo trançado e enrolada várias 
vezes na perna 

Tuguai rata Tatu 

Tukã reko Tucano 

Tupa Cama 
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Guarani Português 

Vembepé Cipó-vermelho 

Xondaro Dança do guerreiro 

Ypará Jaxá Padrão de desenho que se utiliza de linhas 
retas 

Ypará Korá Padrão de desenho que combina várias 
formas geométricas encontradas no corpo das 
cobras 

Ypará Ixí Padrão de desenho que imita o movimento de 
zigue-zague das cobras 

Yvy Marãey Terra sem males 
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APÊNDICE 
 

QUESTIONÁRIO APLICADO A OLÍVIO JEKUPÉ DA ALDEIA GUARANI KRUKUTU 
DE SÃO PAULO.4
 

1. Qual o número máximo de visitantes por turma? 

 R: o número massimo , e de 130 pessoas, para que não haja muito barulho, pois o 

povo da cidade fala muito alto, e na aldeia há um forte silencio, e mais que isso pode ser 

perigoso e nao darmos conta do atendimento. 

 

 2. Qual é a média mensal de visitantes? 

R: Tem mês que é de uns 500, as vezes menos, tudo depende da sorte. 

 

 3. Como e quando surgiu a atividade turística na aldeia? 

R: Na verdade o turismo nas aldeias do Brasil sempre existiu, porque o povo da cidade 

sempre querem conhecer uma aldeia, mas não era organizado, eles chegavam de surpresa, e 

nós resolvemos criar uma associação e através dela começamos a nos organizar e criar um 

método de atendimenro e cobrar uma taxa e só recebemos agendado, do contrário não. 

Temtamos fazer um atendimento profissional, palestras, vídeo, passeio pela aldeia e momento 

em que eles compram os artesanatos, cd e meus livros... 

 

 4. Existem guias Guarani trabalhando na condução de visitantes? 

 R: Sim, temos sempre alguns monitores, eles é quem faz o passeio... 

 

                                                 
4 As respostas estão todas na íntegra. 
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5. Quais são as formas de divulgação do turismo da aldeia? 

R: Pela imprensa que as vezes vem na aldeia, pela internet, e por folder, onde temos 

apoio do SEBRAE. 

 

6. Qual a faixa etária e origem dos visitantes? 

R: De todos os tipos, velhos, jovens, crianças. 

 

7. Qual é a duração dos passeios? 

R: O passeio dura uma hora, 30 minutos de palestra e 30 do vídeo que passamos. 

 

8. Quais são os parceiros que atuam na ajuda ao desenvolvimento do turismo? 

R: SEBRAE e Secretaria Municipal do Verde-São Paulo. 

 

9. Houve alguma capacitação dos membros da aldeia para a recepção de turistas? Se 

houve, como foi feito? 

R: Não, aprendemos a mecher, trabalhando, alguns passam difiduldade, tem vergonha, 

mas com o tempo vai se acostumando. 

 

10. Qual era o grau de contato da aldeia antes do início da implantação da 

atividade turística na comunidade? 

R: Antes a gente tinha pouco contato, depois do turismo mais gente começou a vir na 

aldeia e começou melhorar a forma de vender os artesanatos, pois antes tinha que ir para são 

paulo vender, muito longe e hoje vendemos aqui mesmo. 
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11. Qual é o grau de dificuldade de acesso à aldeia? 

R: Na época de chuva a estrada começa a dificultar, porque ela é de terra, não é 

osfaltada, mas não queremos estrada osfaltada, porque incentiva mais invasão na região 

próximo da aldeia. 

 

12. Quais foram as melhorias e os problemas gerados com o turismo para a 

comunidade? 

R: A falta de dinheiro dificultou muito a divulgação e a falta de parceiros, por 

enquanto não vejo algo para criticar. 

 

13. Existe algum interesse em realizar uma troca de experiências com outras 

comunidades indígenas Guarani a respeito da realização da atividade turística? 

R: Sim, é muito bom. 

 

14. Qual o nome da associação q cuida dessa atividade turística de vocês e quando 

exatamente ela foi criada? 

R: associação guarani nhe´e porá, foi criada em 2000 e atualmente eu sou o presidente. 

 

15.Alguma coisa piorou no cotidiano da aldeia após o aumento da visitação de 

turistas??? 

R: Pra nós aqui, nunca vimos nada que piorou. 
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16. E, por último, o que os membros da aldeia pensam sobre o turismo na comuidade, 

ou seja, há um apoio e todos enxergam isso como algo positivo??? 

R: A turma gosta porque é uma forma de ver as pessoas de fora, e ás vezes trazem 

presentes, e o importante é que podemos vender os materiais feito por eles. 
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ANEXO A 

 

 

 

 

 
    1 Mapa de populações Guarani (LADEIRA;MATTA,2004) 
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ANEXO B 

 

 

 
   2 Mapa da Aldeia Araponga, feito por meio de foto de satélite (LADEIRA;MATTA,2004) 
 
 
 



 98

ANEXO C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
           3 Foto de habitações da Aldeia Araponga (ONG NHANDEVA,2005) 
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ANEXO D 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
           4 Plantação de milho da Aldeia Araponga (ONG NHANDEVA,2005) 
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ANEXO E 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
5 Processo de confecção artesanal (PRÓ-ÍNDIO,2005). 
 
 

 
 
 
 
 
 



 101

ANEXO F 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6 Índia Guarani de Bracuí (Aldeia Sapukai) tingindo a taquara para artesanato (PRÓ-ÍNDIO,2005). 
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ANEXO G 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7 Cesto Guarani ou  ajaká (PRÓ-ÍNDIO,2005). 
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ANEXO H 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8 Padrão de desenho ypará ixí que imita o movimento de zigue-zague feito pelas cobras(PRÓ-ÍNDIO,2005). 
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ANEXO I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                   9 Padrão que imita os desenhos da pele das cobras, ypará korá(PRÓ-ÍNDIO,2005). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 105

ANEXO J 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
              10 Padrão de desenho em linhas retas, ypará jaxá(PRÓ-ÍNDIO,2005).  
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ANEXO K 
 
 
 
 
 
 

 

 
11 Animais esculpidos em madeira (PRÓ-ÍNDIO,2005). 

 
 
 
 


