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Resumo 

O presente estudo tem como objetivo apresentar os resultados do levantamento 
bibliográfico sobre Etnoturismo e Turismo Indígena no Brasil. Neste sentido, os 
principais problemas abordados foram: Em qual(is) segmento(s) do turismo o 
Etnoturismo e o Turismo Indígena se enquadram? Quais as visões dos diversos 
autores sobre o conceito de Turismo Étnico e Turismo Indígena? Há um consenso 
sobre o assunto? Para este estudo, foram consultadas publicações oficiais 
relacionadas à atividade turística em terras indígenas no Brasil. Também foram 
levantadas as principais publicações acadêmicas, por meio de pesquisa ao portal de 
periódico da CAPES e pela seleção dos trabalhos mais relevantes publicados em 
anais de eventos e periódicos especializados sobre turismo étnico e, mais 
especificamente, turismo indígena. Encerramos nosso estudo identificando que ainda 
há muitas controvérsias quanto ao conceito e fragilidades e ameaças quanto à prática 
do turismo indígena. A regulamentação da atividade turística em terras indígenas 
ainda é muito recente e os principais atores do processo – os indígenas - demonstram 
e pedem maior cautela quanto a normatização e implementação da atividade turística 
no Brasil. 
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Introdução 

No Brasil, o Etnoturismo - tanto o conceito quanto a prática - é um tema novo e 

relativamente pouco explorado no contexto turístico brasileiro, assim como no meio 

acadêmico. O Turismo Indígena, um tipo específico de Turismo Étnico no qual os 

visitantes “conhecem de perto a vida, os costumes e a cultura de um determinado 

povo indígena” (FARIA, 2007, p.44) é registrado por iniciativas isoladas desde a 

década de 1990. No entanto, a regulamentação da atividade é recente e sua prática 

controversa. Neste sentido, se faz importante realizar estudos bibliográficos sobre 

Etnoturismo e Turismo Indígena no Brasil, a fim de compor um estudo mais amplo, 

proposto pela Professora Alessandra Helena Schneider, em seu Projeto de Pesquisa 

Etnoturismo: Experiências e Perspectivas em Comunidades Indígenas 

Brasileiras, que tem como objetivo “contextualizar o Etnoturismo Indígena no Brasil 

por meio da identificação e análise dos principais estudos e iniciativas nacionais sobre 

turismo indígena” (SCHNEIDER, 2013a). 

Assim, este estudo busca responder às seguintes questões: Em qual(is) 

segmento(s) do turismo o Etnoturismo e o Turismo Indígena se enquadrariam? Quais 

as visões dos diversos autores sobre o conceito de Turismo Étnico e Turismo 

Indígena? Há um consenso sobre o assunto?  

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Cultura


Objetivos 

Realizar levantamento bibliográfico a fim de conceituar Etnoturismo e Turismo 

Indígena no Brasil. 

Metodologia 

A metodologia selecionada para este estudo foi a pesquisa bibliográfica, que 

de acordo com Köche (1997, p. 122), reforça o aspecto do objetivo de “conhecer e 

analisar as principais contribuições teóricas existentes sobre um determinado tema ou 

problema, tornando-se instrumento indispensável a qualquer tipo de pesquisa”. Assim, 

os procedimentos técnicos foram baseados na seleção, consulta e análise de 

publicações oficiais e acadêmicas. Foram consultadas publicações oficiais 

relacionadas à atividade turística, como o Manual Indígena do Ecoturismo (BRASIL, 

1997), Ecoturismo: Orientações Básicas (BRASIL, 2010a) e Turismo Cultural: 

Orientações Básicas (BRASIL, 2010b). As publicações acadêmicas foram levantadas 

a partir de consulta ao Portal de Periódicos da Capes, entre agosto de 2013 e maio 

de 2014, com destaque para artigos publicados na Revista Brasileira de Ecoturismo e 

para a Revista de Estudios Turísticos y Patrimonio Cultural, além dos anais do I 

Colóquio de Turismo em Terras Indígenas, realizado pela Universidade Federal de 

Goiás, em Goiânia, em maio de 2013.  

O material selecionado foi organizado pela orientadora do projeto de pesquisa 

por temas, atendendo às seguintes categorias: Segmentação Turística; Conceitos de 

Turismo Cultural, Ecoturismo, Turismo Sustentável e Turismo de Base Comunitária; 

Construção de Conceitos de Etnoturismo e Turismo Indígena.  

 

Desenvolvimento 

 A primeira publicação nacional oficial sobre o Etnoturismo foi o Manual Indígena 

do Ecoturismo, publicado em 1997 pelo Ministério do Meio Ambiente (BRASIL, 1997). 

Com o advento do Ecoturismo no Brasil, a partir da década de 1990, as comunidades 

indígenas e seus territórios passaram a sofrer pressões externas – quando não 

verdadeiras invasões - para a implementação das mais diversas atividades, nem 

sempre coerentes com as necessidades e desejos das comunidades indígenas e com 

os objetivos de conservação de seus territórios. Com a crescente necessidade de 

alternativas econômicas para os indígenas e à demanda externa de pessoas 

interessadas em conhecer a vida indígena – aliada a falta de políticas públicas e 



legislação adequadas que possibilitassem o planejamento e a implementação 

sistematizada do turismo, esta pressão passou a causar impactos em várias 

comunidades indígenas do Brasil, devido à visitação desordenada (BRASIL, 1997). 

 Assim, o Manual foi resultado de uma ação coletiva entre indígenas, 

antropólogos, indigenistas e especialistas em turismo e ecoturismo que, preocupados 

com os impactos já conhecidos da atividade turística desordenada. A publicação não 

se ateve muito à conceituação da atividade, mas sim a orientar as comunidades 

indígenas que necessitavam de um suporte para ordenar e planejar o turismo que 

começava a trazer novas oportunidades e novos impactos para suas vidas. 

A partir de 2003, com a criação do Ministério do Turismo e a publicação de 

Segmentação do Turismo: Marcos Conceituais (BRASIL, 2006) e dos Cadernos de 

Orientações Básicas de Segmentos Turísticos (BRASIL,2010), foi possível esclarecer 

melhor os diversos segmentos da atividade turística e criar consensos sobre os 

conceitos e termos turísticos, tornando a segmentação uma estratégia para 

estruturação e comercialização de destinos e roteiros turísticos. Neste contexto, 

buscamos identificar em que segmentos o Turismo Indígena poderia estar inserido. 

Ao consultar as publicações disponíveis, entendemos que o Etnoturismo é identificado 

pelo termo Turismo Étnico e caracterizado como um tipo de turismo pertencente ao 

Segmento de Turismo Cultural (BRASIL, 2010b). Por outro lado, devido à influência 

original do Ecoturismo nas primeiras experiências de Turismo Indígena no Brasil, 

optamos por analisar também o Etnoturismo pela ótica do Ecoturismo.  

Partimos nossa análise do enfoque do Turismo Cultural, conforme 

conceituação adotada pelo Ministério do Turismo, que entende o Turismo Cultural 

como “as atividades turísticas relacionadas à vivência do conjunto de elementos 

significativos do patrimônio histórico e cultural e dos eventos culturais, valorizando e 

promovendo os bens materiais e imateriais da cultura” (BRASIL, 2010b. p.15). 

Considerando as diversas formas de expressão da cultura, classificadas em áreas de 

interesse específico e que geram demandas de viagem com motivação própria, o 

Ministério do Turismo definiu caracterizações de alguns tipos dentro do segmento, 

considerando aqueles temas e áreas onde a diversidade cultural brasileira apresenta 

maior potencial. O Turismo Étnico foi identificado, então, como um dos tipos de 

Turismo Cultural, constituído por “atividades turísticas envolvendo a vivência de 

experiências autênticas e o contato direto com os modos de vida e a identidade de 

grupos étnicos” (BRASIL, 2010b p. 20). No estudo, o conceito de etnia: 



(...) remete a noção de origem, cultura, práticas sociais e raça, onde se 
considera o patrimônio histórico e cultural como elemento de identidade e 
diferenciação de um determinado grupo, bem como as interações sociais que 
ocorrem entre este grupo e a sociedade do entorno (BRASIL, 2010b p. 20). 

 
O termo Etnoturismo também é utilizado por alguns autores para se referir a 

este tipo de turismo. De acordo com Faria (2007), o Etnoturismo é um “tipo 

de turismo em que os viajantes conhecem de perto a vida, os costumes e a cultura de 

um determinado povo, especialmente povos indígenas” (FARIA, 2007, p.44). Apesar 

de sermos um país multiétnico, a maior parte dos estudos sobre turismo étnico 

identificados são relativos apenas ao turismo em terras ou com povos indígenas e, 

algumas vezes, aos quilombolas, não incluindo as demais etnias que compõe o povo 

brasileiro. Da mesma forma, poucos autores discutem os aspectos conceituais e as 

nomenclaturas utilizadas para identificar estas atividades. Entre os poucos autores 

que se detém a esta discussão, podemos citar Lima, Assis e Moura, (2013, p.14), que 

de forma simples definem Etnoturismo como o termo “(...) formado pela junção das 

palavras ‘etnia’ e ‘turismo’, sendo definido como um tipo de turismo cultural que utiliza 

como atrativo a identidade, a cultura de um determinado grupo étnico, entre eles os 

afrodescendentes dos quilombolas, ciganos, esquimós, os indígenas, etc.,”. Os 

autores prosseguem na definição, dando maior ênfase ao turismo indígena, que, 

segundo os autores, possui suas especificidades por ser realizado, principalmente, 

“(...) em terras indígenas, mas não se restringindo a elas, e com base na identidade 

cultural daquelas etnias objeto da visitação ou presentes nos destinos de visitação e 

que participam na gestão das atividades turísticas” (LIMA, ASSIS e MOURA, 2013, 

p.14). 

Voltando ao enfoque do Ecoturismo, que foi o segmento adotado a princípio 

para orientar as atividades de turismo indígena no Brasil, resgatamos o ponto de vista 

de Faria (2008, p.47), para quem o ecoturismo indígena é “[...] o ecoturismo promovido 

dentro dos limites das terras indígenas através do planejamento - gestão participativa 

e comunitária, respeitando os valores sociais, culturais e ambientais dos diferentes 

povos envolvidos em que a comunidade é a principal beneficiada”. Quando a autora 

se refere ao Ecoturismo, certamente se remete ao conceito do ecoturismo ideal, 

assumido pelo Ministério do Turismo:  

Ecoturismo é um segmento da atividade turística que utiliza, de forma 
sustentável, o patrimônio natural e cultural, incentiva sua conservação e 
busca a formação de uma consciência ambientalista por meio da 
interpretação do ambiente, promovendo o bem-estar das populações 
envolvidas” (BRASIL, 2008a, p.16). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Turismo
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Faria (2008) ainda defende que o Ecoturismo Indígena é a modalidade turística 

que melhor atende as necessidades das comunidades indígenas, pois leva em conta 

a possibilidade de organização e gestão participativa entre os atores envolvidos na 

composição do produto que respeite a identidade, territorialidade e características 

culturais, além de estabelecer critérios para seu desenvolvimento e comercialização. 

Isso posto, para Faria (2008) tanto o Turismo Indígena, como o Ecoturismo Indígena, 

convergem na essência e aos objetivos de promoverem à cultural e ao melhoramento 

da qualidade de vida das comunidades envolvidas. O fato que diferencia dos demais 

tipos de segmento turístico, além das formas específicas de planejamento, são os 

limites que cada uma das modalidades abrange, ou seja, a primeira restringe-se ao 

contorno dos territórios e fora deles, já a segunda, o ecoturismo indígena, está 

compreendida dentro dos territórios demarcados ou tradicionalmente ocupados. 

 Outros autores percebem limitações no conceito do Ecoturismo ao ser aplicado 

em comunidades indígenas. Para Chaves (2012, p. 116) “a questão do turismo em 

terras indígenas extrapola o conceito de ecoturismo”. O autor ainda defende que, no 

caso dos indígenas, o interesse turístico “reside nos índios, em sua organização 

social, costumes, tradições e crenças, e não no ambiente natural no qual estes 

habitam, ocupam ou exploram, apesar do ecoturismo poder vir a ser possivelmente 

um segmento expressivo de turismo em terras indígenas” (CHAVES, 2012, p.116) e 

117). 

No desenvolvimento do estudo, observamos que a maior parte dos autores, ao 

tratar sobre o tema Turismo Indígena, menciona a temática sustentabilidade, 

relacionada, frequentemente, com Desenvolvimento Sustentável e Turismo 

Sustentável. Assim, a elaboração de Produtos Turísticos em Terras Indígenas requer 

a utilização de uma metodologia participativa, cuidadosa e sensível, que considere, 

prioritariamente, as necessidades, expectativas e potencialidades dos povos 

indígenas. Esta metodologia deve também atender a condições logísticas de 

operação, estar adequada às características sazonais e ao potencial do mercado para 

este tipo de produto (SCHNEIDER e ALVARENGA, 2012). Desta forma, cabe ainda 

mencionar o conceito de Turismo Sustentável, preconizado pela Organização Mundial 

do Turismo - OMT: 

Turismo Sustentável é o que relaciona as necessidades dos turistas e das 
regiões receptoras, protegendo e fortalecendo oportunidades para o futuro. 
Contempla a gestão dos recursos econômicos, sociais e necessidades 



estéticas, mantendo a integridade cultural, os processos ecológicos 
essenciais, a diversidade biológica e os sistemas de suporte à vida (OMT, 
1999, p.5). 

Seguindo a tendência da maior parte dos autores nacionais que tratam do tema 

Turismo Indígena, a orientação do Ministério do Turismo (BRASIL, 2010b) é que as 

comunidades sejam as protagonistas, que o produto turístico seja desenvolvido 

coletivamente, passando por um processo de envolvimento e sensibilização que vai 

definir o que e como será mostrado. Neste sentido, em que a comunidade atua como 

protagonista, verificamos um papel importante do chamado Turismo de Base 

Comunitária, que segundo o Ministério do Turismo visa “estimular o desenvolvimento 

da atividade e a geração de emprego e de renda no país. Essa iniciativa permite que 

as comunidades locais assumam a gestão e a oferta de produtos e serviços turísticos” 

(MTur, 2011, p.6). Alguns autores destacam que a proposta deste tipo de turismo é 

promover “a autonomia das comunidades locais e dos sujeitos coletivos como 

princípio fundamental de sua existência” (PEREIRA, 2013, p.4). Outros destacam o 

Turismo de Base Comunitária “uma alternativa econômica às comunidades (...) 

primando pela equidade social, por formas mais respeitosas de manejar a 

biodiversidade e pela valorização de suas culturas (...) de seus modos próprios de 

viver e de ser, o qual tende a ser a principal motivação do visitante para conhecer 

aquele lugar” (CRUZ e NOVO, 2013, p.2). Para isso, é importante reconhecer a 

interação e a complementaridade das atividades econômicas tradicionais, que podem 

ser inseridas como produção associada ao turismo, buscando estabelecer relações 

entre sociedade, cultura e natureza, pautadas na justiça social e ambiental.  

Porém, na prática, poucas comunidades indígenas estão preparadas para 

planejar, operacionalizar e fazer a gestão da atividade turística. Muitas comunidades 

sofrem com a invasão de seus espaços, seja por visitantes curiosos, seja por 

empresas que “espetacularizam” suas vidas e suas tradições, antes mesmo de poder 

se organizar para lidar com esta nova atividade. Em muitos casos, além do 

planejamento, é necessário o trabalho de identificação e resgate de sua identidade, 

de suas tradições e formas de expressão. Assim, o ideal é que a atividade turística 

seja desenvolvida dentro de um contexto maior, visando o Etnodesenvolvimento. 

O Etnodesenvolvimento é um conceito que surgiu no início da década de 1980, 

como um contraponto crítico e alternativo às ações desenvolvimentistas e etnocidas 

que viam as comunidades indígenas como um obstáculo ao progresso (FARIA, 2005). 

O conceito foi proposto por Stavenhagen (1997), que define o Etnodesenvolvimento 



como o desenvolvimento que mantém o diferencial sociocultural de uma sociedade, 

ou seja, sua etnicidade. Segundo este ponto de vista, o desenvolvimento tem pouco 

ou nada a ver com indicadores de “progresso” no sentido usual do termo: PIB, renda 

per capita, moralidade infantil, nível de escolaridade etc. Na definição de 

Stavenhagen, o “etnodesenvolvimento significa que a etnia, autóctone, tribal ou outra, 

detém o controle sobre suas próprias terras, seus recursos, sua organização social e 

sua cultura, e é livre para negociar com o Estado o estabelecimento de relações 

segundo seus interesses” (STAVENHAGEN,1997, p.57). 

Após a análise conceitual abordada até aqui, entre vários autores e diversos 

conceitos e elementos selecionamos a definição proposta por Jesus (2012): 

O turismo indígena pode ser compreendido como um segmento da atividade 
turística que é desenvolvido dentro ou fora dos territórios tradicionais, 
segmento este que fomenta ações de base comunitária abarcando em sua 
essência a conservação e sustentabilidade sociocultural e ambiental, bem 
como a revitalização de modos de vida tradicional coesos com a realidade de 
vida atual, além da geração de renda para a própria comunidade envolvida. 
Para sua composição a comunidade indígena decidirá as ações a serem 
desenvolvidas e posteriormente articuladas com os agentes de fomento do 
turismo (JESUS, 2012, p.78). 

Quando em prática, porém, mesmo as melhores intenções podem se mostrar 

desastrosas quando se trata de um tema delicado e controverso como o Turismo 

Indígena. Na opinião de muitos antropólogos, ainda há dúvidas sobre a real 

concepção e poder de atuação dos povos indígenas frente a esta atividade 

aparentemente simples e inocente. Lustosa questiona e alerta:  

O turismo comunitário praticado no interior das aldeias indígenas pode se 
tornar instrumento de poder criando opressores e oprimidos, inclusive entre 
os próprios indígenas? Os territórios indígenas não estão imunes do poder 
deliberado por forças internas ou externas, portanto, alguns indígenas podem 
estar executando atividades, ao mesmo tempo, sendo apenas 
representativos como atores sociais numéricos – os nomeados públicos alvos 
– elementos quantificáveis para aprovar os projetos públicos e privados de 
turismo comunitário, sem ao menos compartilhar dos benefícios, incluindo-se 
os financeiros. As atividades turísticas em TI’s do Brasil são recentes e as 
modalidades turísticas ainda incertas para os próprios indígenas e seus 
parceiros de projetos. (LUSTOSA, 2013 p.18). 

Os marcos legais para as atividades de Turismo Indígena ainda não estão 

definidos. Apesar da ocorrência de iniciativas e práticas isoladas deste tipo de 

atividade nas diversas regiões do Brasil desde a década de 1990, a possibilidade de 

desenvolvimento da atividade turística em Terras Indígenas só foi oficialmente 

regulamentada em 2012, instituída através da aprovação da Política Nacional de 

Gestão Ambiental e Territorial Indígena – PNGATI (BRASIL, 2012). Portanto, somente 

agora, à luz do Decreto Nº 7.747 é possível, legalmente:  



Apoiar iniciativas indígenas sustentáveis de etnoturismo e de ecoturismo, 
respeitada a decisão da comunidade e a diversidade dos povos indígenas, 
promovendo-se, quando couber, estudos prévios, diagnósticos de impactos 
socioambientais e a capacitação das comunidades indígenas para a gestão 
dessas atividades. (Decreto Nº 7.747, de 5 de junho de 2012, Art. 4o, Eixo 5, 
item g). 

 

Durante muito tempo se discutiu sobre a questão do turismo em terras 

indígenas, sem contar com a efetiva participação dos principais agentes interessados: 

os indígenas. Recentemente, em janeiro de 2014, a FUNAI redigiu a minuta de uma 

Instrução Normativa para Visitação em Terras Indígenas com Fins Turísticos e 

convidou lideranças indígenas de todo o Brasil. Apesar de cuidadosamente 

estruturado, o documento com dez páginas não foi aprovado pelos indígenas das 

etnias presentes. Mais cautelosos que os não-índios, ao final do encontro, os 

participantes indígenas apresentaram uma carta à presidente da FUNAI pedindo mais 

prudência ao tratar sobre o tema. Na carta, os indígenas consideraram a atual 

conjuntura política da FUNAI e dos Povos Indígenas, quanto à tentativa de 

esvaziamento das competências da FUNAI, à morosidade na demarcação dos 

territórios indígenas e a relevância da regulamentação turística em terras indígenas.  

Após participar de dois dias de discussão, os indígenas destacaram que o 

turismo é um tema sensível e controverso entre eles, deixando claro que a FUNAI não 

deve induzir as práticas turísticas em todas as Terras Indígenas. Recomendaram que 

as discussões e propostas que surgiram durante a oficina sirvam como subsídio para 

elaborar uma nova minuta, que deverá ser submetida a uma discussão mais ampla, 

por meio de cinco seminários regionais e um seminário nacional. A carta foi assinada 

pelas vinte lideranças indígenas presentes. 

 

Resultados 

Ao realizar a revisão bibliográfica sobre Turismo Indígena, identificamos que os 

documentos e publicações oficiais, bem como os estudos científicos sobre o tema são 

recentes, a partir do final da década de 1990. A maior parte das discussões dizem 

respeito, principalmente, aos estudos da área de Antropologia: Grünewald (2003 e 

2014), Baines (2013) e Chaves (2012 e 2013); com importantes contribuições da 

Geografia: Faria (2000, 2003, 2005), Yazigi (2007) e Lustosa (2013) e com algumas 

participações de turismólogos: Cruz e Novo (2013) e de outras áreas do conhecimento 

Schneider e Alvarenga (2013). Notamos ainda que, ao abordar o tema, a maior parte 

dos autores estudados passa rapidamente pela conceituação e aponta orientações 



para o planejamento da atividade em comunidades indígenas: Faria (2005), Cruz e 

Novo (2013) Pereira (2013), Schneider e Alvarenga (2013) e Yazigi (2007). Entre os 

que abordam a conceituação, a maior parte dos autores utiliza entre seus elementos 

conceituais o Ecoturismo, Turismo Cultural, Turismo Étnico, Turismo Sustentável e 

Turismo de Base Comunitária, além do conceito de Etnodesenvolvimento. Outros 

autores têm como foco o estudo dos impactos em comunidades onde se pratica o 

turismo étnico, como Grünewald (2013), Chaves (2012) e Lustosa (2013), que se 

concentram na análise dos impactos socioambientais causados pela atividade 

turística desordenada – e muitas vezes imposta por pressões externas e alheias às 

necessidades e às aspirações das comunidades.  

 

Considerações Finais 

Encerramos nosso estudo identificando que ainda há muitas controvérsias 

quanto aos conceitos e fragilidades e ameaças quanto à prática do turismo indígena. 

A regulamentação da atividade turística em terras indígenas ainda é muito recente e 

os principais atores do processo – os indígenas - demonstram e pedem maior cautela 

quanto a normatização e implementação da atividade turística no Brasil. Assim, este 

estudo não pretendeu esgotar, mas sim ampliar o debate sobre o tema, apresentando 

os diversos vieses e questionamentos que o turismo indígena representa na 

sociedade brasileira. 
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