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Resumo: 

O território brasileiro apresenta excelentes condições para o turismo, seja por sua diversidade de 

ecossistemas, paisagens ou culturas material e imaterial. O objetivo deste trabalho é fazer uma análise 

do etnoturismo, uma modalidade de turismo que gera bastante debate. Discute-se aqui maneiras de 

tornar esse tipo de turismo menos impactante às comunidades receptoras e mais agradável aos 

visitantes. Estuda-se nesse trabalho o caso do etnoturismo que acontece anualmente em um festival 

cultural denominado “Encontro de Culturas Tradicionais da Chapada dos Veadeiros”, localizado no 

norte de Goiás. A partir desse relato de boa experiência, pretende-se criar diálogos e sugestões no que 

tange o relacionamento entre turistas e espaços étnicos, pensando também em minimizar possíveis 

danos sociais e ambientais decorrentes do fluxo turístico. 

Entre os principais aportes do artigo estão a breve conceituação do etnoturismo, a problematização de 

atividades turísticas em espaços étnicos, abordagem integrada do bioma Cerrado (delimitações, 

população e grafias simbólicas) e, por fim, a mobilização das comunidades locais em gestão 

participativa para a realização das atividades. 

Palavras-chave: Etnoturismo, Territórios Étnicos, Turismo Cultural no Cerrado e Desenvolvimento 

Local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1- INTRODUÇÃO E METODOLOGIA 

Hoje, o turismo apresenta-se como uma das principais tendências na construção do Produto 

Bruto Interno (PIB) do país. O Brasil ingressou a partir de 2006 na lista dos 10 países que mais 

realizam eventos internacionais no mundo, de acordo com a International Congress and Convention 

Association (ICCA). Nos próximos anos acontecerão no Brasil dois gigantes eventos esportivos: Copa 

do Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016.  

É certo que, ao falar em turismo no território brasileiro, a maior atenção e fluxo turístico está na 

costa litorânea do país. Mas, ainda que, em comparação com outras regiões do país, o Centro-Oeste 

receba menos turistas, é preciso estudar e ponderar sobre como os espaços estão sendo utilizados e, 

pensando num futuro próximo: como esses mesmos espaços podem ser melhores planejados para 

receber viajantes impulsionados por grandes eventos do qual o Brasil será sede.  

Apesar da expectativa sobre a recepção de visitantes seja maior em cidades sede, no caso da 

Copa do Mundo, as regiões de entorno também acabam sendo impactadas. Nesse artigo, tratamos de 

estudar uma especificidade turística que ocorre atrelada a um encontro anual na região da Chapada 

dos Veadeiros, especificamente na Vila de São Jorge, localizada a cerca de 240 km de Brasília, que 

por sua vez é uma das cidades que receberão durante a Copa do Mundo turistas torcedores de futebol 

do Brasil e de vários ouros países no mundo.  

Além de ampliar as reflexões a cerca do etnoturismo, pretende-se aqui criar diálogos e 

sugestões a partir de boas experiências no que tange o relacionamento entre turistas e espaços 

étnicos, pensando em minimizar impactos sociais e ambientais decorrentes do fluxo turístico. 

É prudente, neste primeiro momento, delimitar a raiz do etnoturismo. Segundo YANG e WALL 

(2008) a primeira atribuição do termo “ethinic tourism”, do idioma inglês, é dada a Smith (apud 1977, p. 

2). O autor observou que a prática turística foi comercializada para o público geral de forma pitoresca, 

com a possibilidade de contato com povos exóticos ou costumes indígenas, por exemplo. Desde então, 

tanto o conceito quanto as suas consequências têm sido amplamente discutidas, particularmente no 

que diz respeito ao encontro de turistas e etnias. Dentro desse debate, uma pergunta é norteadora e 

fundamental: deve-se ou não abrir o espaço étnico para o turismo? 

Parece automática uma resposta negativa, nosso imaginário está abastecido com notícias 

onde tribos indígenas estão prestes a entrar em extinção, por diversos motivos, entre eles os embates 

e disputas de território. Todavia, buscando enxergar o contexto, uma conclusão diferente pode surgir.  



A maioria dos povos indígenas que vivem atualmente no Brasil, foram inseridos talvez não por 

vontade própria, no mundo capitalista e assim entraram também nos sistemas que ele envolve. Essa é 

a situação atual. Tanto a Fundação Nacional do Índio (FUNAI), o Ministério Público (MP) quanto às 

empresas de vários seguimentos (imobiliário, energético, minérios entre outras) trabalham dentro de 

um sistema movido pelo capital. Isso quer dizer que as contradições desse modelo econômico são 

carregadas para todos os lados, inclusive para dentro das comunidades e etnias indígenas. 

Tendo em vista essas realidade e as contradições sistêmicas decorrente dela, parece mais 

viável trabalhar para minimiza-las do que ignora-las. Sabe-se que nesse tipo de temática, não se pode 

criar fórmulas únicas, pois elas podem não se adaptar a todas as etnias e realidades. Por meio de 

pesquisas e projetos de etnoturismo, se torna possível ouvir a voz dos indígenas e mapear que etnia 

possui interesse ou não em abrir seus territórios ao público geral.  

Uma opção que parece interessante e viável é a não abertura geral dos territórios e cultura in 

loco, mas sim a criação de Aldeias Multiétnicas, onde indígenas de diferentes regiões do país se 

encontram em outro território (diferente de onde moram) e, ao mesmo tempo em que trocam 

experiências com outras tribos, estão abertos ao contato com o público, dessa forma menos expostos.  

No trabalho atual, analisamos a Aldeia Multiétnica do Encontro de Culturas Tradicionais da 

Chapada dos Veadeiros. Criado em 2007, o espaço étnico coloca o público turista em contato direto 

com os costumes, tradições e modos de vida das etnias indígenas, tendo a vivência como meio de 

ação. Por meio de uma gestão participativa, onde os próprios indígenas auxiliam na montagem da 

aldeia. O evento, ao mesmo tempo em que gerar renda às etnias envolvidas, busca promover o 

desenvolvimento econômico também da Vila de São Jorge. Segundo Juliano Basso, que é produtor 

geral do Encontro de Culturas, a atual e principal fonte de renda da Vila é o próprio turismo (entrevista 

anexo 1). 

Os procedimentos metodológicos utilizados na pesquisa foram a análise teórica, documental, 

entrevistas e sondagem por meio de fotografias. Foram realizadas ainda três visitas de caráter 

científico-cultural ao povoado onde o evento é realizado. Durante as visitas, foi priorizado o contato 

direto com os agentes envolvidos na organização do evento, nesse caso a Associação Comunitária da 

Vila de São Jorge (ASJOR) - que durante o evento funciona como ponto gestor das atividades e centro 

de informação ao turista. Durante a visita técnica, foi criado contato pessoal também com as etnias 

indígenas participantes do evento. Essa observação participativa foi realizada em três anos 

consecutivos (2009, 2010 e 2011). 



2- PROBLEMATIZAÇÃO: ATIVIDADES TURÍSTICAS EM TERRITÓRIOS ÉTNICOS 

 Segundo ALMEIDA (2009, p. 2) “tecnicamente é possível a prática turística em qualquer época 

e em qualquer parte do planeta Terra”. O que a autora acrescenta, no entanto, é que a realidade é 

mais circunscrita. Isso porque os indivíduos quando em férias ou tempo livre, têm preferências bem 

precisas sobre os lugares que querem ir e também limitações sobre o tempo e custos feitos naquela 

destinação.  

 Mesmo que seja possível, tecnicamente, a prática do turismo também em áreas indígenas, 

muitos cuidados devem ser tomados ao propor uma atividade como essa. Pois, os visitantes podem 

estar adentrando a subjetividade de um povo e a valores imateriais que não devem ser abalados. O 

cuidado se faz maior quando o turista em questão é alguém impulsionado pela espetacularização de 

tudo ou ainda aqueles que possuem dificuldades em distinguir o que é espaço privado / pessoal e 

espaço público. 

No Brasil, além dos indígenas, outros grupos também produzem esse ramo do turismo cultural 

delimitado por turismo étnico. Pode ser citado aqui como outro exemplo as comunidades quilombolas. 

A busca deve caminhar aliando a necessidade de manutenção principalmente dos saberes e 

patrimônio cultural dos envolvidos, bem como o mínimo impacto ambiental.  

 Uma ilustração de José Carlos Braga, inserida dentro do “Manual Caiçara de Ecoturismo de 

Base Comunitária”, mostra bem como esse equilíbrio deve ser levado em consideração ao propor tais 

atividades: 

 



A respeito da problemática, OLIVEIRA e JESUS (2010) ponderam a necessidade de atentar-

se a um problema que pode eventualmente surgir: a desestruturação dos núcleos, ou seja, um 

processo de massificação cultural e perda de autenticidade. Tal processo pode instalar-se no seio 

das comunidades anfitriãs no atendimento da demanda turística. O que pode gerar esse choque 

é o olhar exótico do visitante, como pode ser observado na fala de Arruti (apud 2006, p. 55-56), 

destacada ainda pelos autores, que trata do lastro encontrado na classificação dos grupos, 

embora seus estudos não versem a respeito do turismo: 

No caso da população indígena, o exotismo, a alteridade radical, o 
universo de referências absolutamente estranho, que deve ser 
traduzido, fazem com que o dilema fique por conta da necessidade 
de integrar, absorver e eliminar e, sob o signo do romantismo, 
proteger como núcleo de nacionalidade [...]. 

A problematização da questão pode levar a um ponto alto e importante: as atividades 

turísticas podem gerar uma renda importante para as comunidades gestoras. Porém, deve-se pensar 

em impactos ambientais e sociais mínimos, decorrentes do encontro de turistas com os territórios 

étnicos. É de se levar em consideração então quem são os turistas desses espaços e, sem dúvidas, a 

vontade ou não de uma etnia em receber turistas em seu território.  

No caso analisado, na busca de solucionar ou amenizar esse embate, tomou-se como alternativa 

a construção de uma Aldeia Multiétnica fora dos territórios étnicos, mas sem abrir mão da 

autenticidade dos ritos, canções, culinária, danças entre outros. Como a citada prática de 

etnoturismo acontece anualmente no Cerrado, faz-se necessário abrir um tópico para caracterizar a 

natureza e os símbolos dessa região.    

 

3- CERRADO - natureza diversa, cultura múltipla: grafias simbólicas da Chapada dos 

Veadeiros 

O Cerrado brasileiro, considerado como região e território estratégico do país, possui diferentes 

relevâncias, a começar pelo seu tamanho. O seu domínio é o segundo maior do Brasil. E sua dimensão 

é de 2 milhões de quilômetros quadrados. Por abranger a grande área da região Centro-Oeste 

brasileira como também partes do Norte, Nordeste e Sudeste, e se situar numa zona fundamental para 

integrar o norte e o sul brasileiros, bem como o oeste e o leste, o mar e o sertão, mais que um Bioma 

formado de ambientes diversos, é um mundo, um vasto mundo que integra natureza e cultura. 

Fora a grandeza e a dimensão estratégica, o Cerrado é reconhecido como um bioma 

megadiverso, sendo um dos maiores do mundo em termos de frutos originais. Mais que Bioma, Região 



ou território deve se ver o Cerrado pela diversidade genética e pela diversidade cultural, ou como um 

arquivo substancial de símbolos, especialmente dos denominados povos tradicionais, que inclui povos 

indígenas, quilombolas, camponeses, geraizeiros, vazanteiros, veredeiros, pescadores etc. 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

Protagonista de diferentes fitofisionomias, além de sua riqueza biótica, o Cerrado se 

caracteriza por apresentar uma biodiversidade rica lograda num longo tempo de maturação ecológica. 

Pinto e Diniz-Filho (2005) informam que esta biodiversidade é formada pela existência de 10 mil 

espécies de plantas, das quais em torno de 4.400 são tidas como endêmicas. Acrescenta, ainda, a 

riqueza da fauna com 837 espécies de aves; 194 espécies de mamíferos com 19 endêmicos; 185 

répteis com 24 endêmicos e 150 anfíbios com 45 endêmicos.  

Não se pode, todavia, estudar os ambientes do Cerrado negligenciado o processo de sua 

ocupação que incidiu em se território a partir de 1970. Até este período o Cerrado era representado 

como um bioma pobre, de cultura rude e de povo desprovido de razão. Esta representação justificou a 

criação de pactos de poder para inseri-lo nas demandas da economia  nacional e internacional. 

Políticas públicas do Estado brasileiro consorciadas à políticas promovidas por instituições do 

mundo desenvolvido, a partir do incremento de ciência, tecnologia e saber importados, juntamente com 

políticas de subsídios e construção de logísticas  espaciais, foram bases estratégicas, ideológicas, 

Figura 1 - Domínio do Cerrado. Fonte: www.wwf.org.br 



econômicas  e geopolíticas que reconstruíram o sentido do Cerrado, dando-lhe um prisma 

economicista (Inocêncio, 2010). 

O processo vertiginoso de ocupação impactou fortemente as espécies, os ambientes e a denominada 

cultura cerradeira.  Silva (2008) analisa o processo com argúcia e atenção: 

Dentre os danos ambientais destaca-se a expansão da monocultura, 
que é considerada como uma prática que tem maior potencial de 
redução de biodiversidade (Queiroz, 2008). As características 
topográficas do Cerrado, somadas às referidas políticas 
governamentais favoreceram a rápida expansão da agricultura, sendo 
os principais produtos cultivados a soja, o milho, o arroz, o café, o 
feijão e a mandioca. No entanto, a monocultura de grãos prevaleceu e 
a soja foi a cultura que teve maior destaque. Estes fatores contribuíram 
para a rápida conversão da vegetação, resultando na aniquilação do 
Cerrado nas áreas de expansão da monocultura (SILVA, 2008, p.31). 

Os impactos e as transformações implicaram na substituição da biodiversidade biológica pela 

agrobiodiversidade artificial. E, em muitos casos, gerou uma mudança de uma cultura camponesa pela 

cultura urbana ou de massa. A simplificação da biodiversidade em função das atividades agrícolas 

ocorreu em lugares diferenciados e em escalas igualmente diferenciadas.  

A incorporação de conhecimentos tecnológicos, de técnicas de agricultura de precisão; 

equipamentos de plantio, de manejo e de colheitadeiras de última geração, assim como os produtos 

gerados pelas pesquisas genéticas, foram decisivos na vida econômica que se logrou no espaço 

agrário do Cerrado. E redundaram num efeito contraditório: alguns lugares foram dinamizados pelo 

critério da inovação econômica e serviram às reduções das espécies; e outros lugares se mantiveram 

relativamente preservados, mas sem o dinamismo econômico. 

No sentido de valorizar a biodiversidade e a cultura do Cerrado, um conjunto de eventos, 

mobilizações, projetos e estudos, nas duas últimas décadas, têm feito referência à riqueza simbólica do 

Cerrado. Muito desses eventos, como é o caso do Encontro de Culturas da Chapada dos Veadeiros, ou 

simplesmente Encontro de Culturas, visa valorizar os saberes, os modos de vida, as atividades 

festivas, as subjetividades dos sujeitos tradicionais do Cerrado, assim como a sua memória, a sua 

música, o seu canto.  

As transformações do Cerrado e a necessidade de preservar a sua riqueza ambiental e 

sociocultural desafiam a ação de universidades, promotores culturais, movimentos sociais que 

continuam fazendo eventos de sentidos culturais como encontro de parteiras, festivais gastronômicos, 

Festa do Pequi, Encontro de benzedeiros e benzendeiras. 



4- O CASO DO ENCONTRO DE CULTURAS: ETNOTURISMO COM A CONSTRUÇÃO DE 

ALDEIAS MULTIÉTNICAS 

A Vila de São Jorge é um povoado com cerca de 500 habitantes, a 35 km da cidade de Alto 

Paraíso (GO), no norte do estado. Criada por garimpeiros, a vila é a porta de entrada do Parque 

Nacional da Chapada dos Veadeiros. Há 13 anos, essa vila ganhou o Encontro de Culturas 

Tradicionais da Chapada dos Veadeiros, que desde 2007 promove também a Aldeia Multiétnica, que 

além de promover a interatividade dos grupos indígenas participantes entre si, promove também com 

os turistas que visitam a região nos meses de julho, que é a época em que o evento acontece. 

Quando se faz uma sondagem, analisando como acontece a integração entre turistas e 

comunidades locais no referido evento, deve ser observado também os produtores do evento e as 

atitudes na promoção do etnoturismo na região. Com a finalidade de esclarecer detalhes técnicos sobre 

tal modalidade turítisca, foi feito uma entrevista com o diretor geral das atividades (ANEXO 1) e por fim 

a seleção de algumas fotografias, objetivando demonstrar como se dá a interação das etnias e público 

durante o momento exato em que a prática da atividade acontece (ANEXO 2). 

Quanto a duração, o evento dura média de uma a duas semanas. Geralmente, metade desse 

tempo é destinado a vivência indígena. Em um espaço reservado, monta-se uma Aldeia Multiétnica, 

que é uma aldeia compartilhada por indígenas de diferentes partes do país, lá trocam informações 

sobre dança, culinária, festas, ritos e culturas gerais. Além do aprendizado mútuo entre os próprios 

indígenas, o público visitante pode entrar nessa aldeia e se pintar, experimentar a comida do dia e 

passar um tempo juntos. À noite, existe uma limitação de público por questões de logística, o número 

médio é de 500 pessoas por noite. 

Durante o dia, ganha destaque na aldeia multiétnica as rodas de prosa, oficinas de artesanato 

e pinturas corporais, exposições fotográficas e exibição de vídeos produzidos pelos próprios índios. 

Nesse momento, o turista que deseja levar como lembrança um souvenir corporal, pode comprar 

pinturas na pele direto das tribos que estão por lá instaladas, bem como participar dos debates em 

torno na vida e cotidiano das etnias.  

As atividades são planejadas e possui um coordenador, nos anos em que foi feito a análise 

para o presente trabalho Fernando Schiavini coordenou a Aldeia Multiétnica e teve a função de 

Consultoria Indigenista. Existe ainda um antropólogo mediador dos núcleos e observa-se que tais 

medidas visam aumentar a produtividade do encontro e minimizar os impactos negativos para todos 

que compartilham do espaço. 



Essa atitude de se separar o lugar onde os indígenas vivem do lugar das práticas turísticas, 

vem apresentando dados e resultados positivos aos envolvidos nesse processo. O evento é aberto e 

gratuito ao público mas, ainda assim, durante os dias de evento 100% das pousadas da Vila de São 

Jorge permanecem lotadas – o que gera uma renda para a população local. Não somente as pousadas 

e dormitórios, mas os comércios locais também são aquecidos. Seja a pequena barraca de artesanato 

ou as lanchonetes, bares, restaurantes e passeios turísticos no entorno.  

Segundo o gráfico a seguir, com informações da Associação Comunitária da Vila de São Jorge 

(ASJOR), atualmente o Encontro de Culturas Tradicionais da Chapada dos Veadeiros (ECTCV) é 

responsável pelo aumento crescente de turistas durante as datas em que é realizado mais do que 

eventos já antes consagrados, como Carnaval ou Reveillon, por exemplo.     

 

 Faz parte do quadro da ficha técnica do evento uma equipe de jornalistas, fotógrafos e outros 

profissionais da comunicação, que ficam responsáveis por alimentar um sítio com informações dos 

grupos e etnias participantes, notícias das atividades diárias e álbuns de fotografias. O conteúdo é 

disponibilizado por meio do endereço: www.encontrodeculturas.com.br (acesso fevereiro de 2013) e 

continua aberto e no ar durante todo o ano. 

5- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados parciais apontam a necessidade em pensar o turismo como atividade integrada, 

com importância na gestão econômica regional e como forma de resgate e manutenção de culturas 

tradicionais. Para isso, é importante que as comunidades algo de turistas seja consultada e tenha voz 

http://www.encontrodeculturas.com.br/


no momento de decidir o que se aplica melhor em seus territórios: receber turistas diretamente ou a 

construção de uma aldeia em outro espaço.  

O etnoturismo, assim como as demais práticas turísticas, devem ser bem planejadas e 

pensadas antes de um início ou atuação efetiva. Quando esse processo é respeitado, a atividade 

turística que já é uma das principais tendências no PIB nacional pode ser fator decisivo no 

desenvolvimento local de pequenas, médias e grandes cidades brasileiras. 

Além do já esperado lazer, atividades adicionais podem ter caráter pedagógico, impulsionando 

a troca de saberes e conhecimentos entre diferentes povos, de diferentes crenças e religiões e 

ideologias. A princípio, o etnoturismo parece ser melhor orientado e realizado quando produzido em 

territórios montados especificamente para tal prática. Todavia, não se pode falar em fórmulas prontas e 

adequadas a todos os territórios, por isso se torna mais uma vez relevante pensar em como cada 

comunidade pensa na abertura ou não de seu território para a realização de práticas turísticas.  
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ANEXO 1: Entrevista com Juliano Basso, produtor geral do Encontro de Culturas Tradicionais da 
Chapada dos Veadeiros – Goiás – Brasil.  

1) Qual é o papel dos indígenas no Encontro de Culturas? 

O papel do indígena no evento é fazer com que haja o encontro tanto entre povos indígenas de 
diferentes etnias quanto a formação de rede em relação a isso com os jovens de diferentes etnias. 
A sociedade não indígena também pode conhecer um pouco mais sobre os povos indígenas do 
Brasil que são super desconhecidos. Eles ocupam 13% do território nacional, são mais de 180 
línguas faladas por mais de 230 povos indígenas. Essa diversidade toda muitas vezes não é 
conhecida. 

Dentro da nossa sociedade, a maioria das pessoas, trata essa diversidade como “índios” mas são 
diferentes etnias, línguas, cosmologia, modos de vida e tudo isso se difere. 

2) De que forma o Encontro de Culturas mobiliza o turismo na Chapada dos Veadeiros? 

O evento acontece há 13 anos, então existe uma tradição e sempre na mesma época do ano, o 
mês de julho. Além das belezas naturais, nós agregamos atrativos culturais em relação 
principalmente a valorização da cultura local. Então além dos povos indígenas, que surgiu em 
2007, pois surgiu a necessidade, pois se é um Encontro de Culturas Tradicionais, o mais 
tradicional da cultura brasileira é o povo indígena. 

3) E qual é a relevância financeira da atividade turística como fonte de renda para a Vila de 
São Jorge? 

Hoje a comunidade é completamente dependente do turismo. A maior parte da geração de 
emprego e renda vem do turismo. Pode-se dizer que poucas pessoas de São Jorge possuem 
empregos em outro setor, existe ainda os que estão ligados de forma indireta. A atividade 
econômica é o turismo, mesmo aqueles que são prestadores de serviço. 

4) Qual é o desafio de unir a comunidade indígena com a comunidade não indígena dentro de 
um evento desse porte? Você acha que o turista sabe utilizar o espaço criado na Aldeia 
Multiétnica sem causar grandes mudanças ou impactos a essas etnias? 

Sempre tem desafios, mas a situação é a seguinte: nós estamos fazendo um etnoturismo 
diferenciado. Os grupos saem de suas aldeias e constroem outra aldeia no lugar onde acontece o 
Encontro de Culturas. Depois disso, o turista que vem pode entrar em contato com as etnias 
indígenas. Existe quem quer ficar mais próximo, acampar no lugar e até dormir com os povos 
indígenas. Lidamos também com os turistas que preferem olhar a situação de forma mais distante, 
só para se interar. 

O fato é que, buscamos direcionar o público cada vez mais. Queremos proporcionar essa 
interação para pessoas interessadas em trocas mais sinceras de aprendizado. A partir da Aldeia, 
começamos recentemente com o “Curso Vivencia”, trouxemos uma etnia do Tocantins, os Krahô, 
e eles ficaram uma semana ministrando um curso para pessoas que se inscreveram 
demonstrando interesse no universo indígena. Durante esses dias, as doze pessoas entraram no 
universo da língua, artesanato, cultura, mitologia entre outros, buscando entender melhor o 
espaço pessoal e também o do indígena.  

Acreditamos que dessa forma, direcionamos as pessoas e a manutenção da cultura, pessoas que 
querem aprofundar conhecimentos sobre a cultura indígena. Porque o interesse não é 



simplesmente mostrar as etnias como algo exótico ao público, pretende-se passar um 
conhecimento mais aprofundado. Ampliar o acesso a realidade indígena. 

5) Quem são essas pessoas que fizeram o curso? Como aconteceu essa seleção? 

Foi feito de forma virtual, no site e a pessoa precisava pagar pelo curso. Recebemos inscrições de 
professores, estudantes de antropologia, o público foi diversificado. 

6) Durante o Encontro de Culturas, o turista pode pintar o corpo e também comprar artesanato 
diretamente dos povos indígenas. Além do dinheiro arrecadado com esse comércio, você 
pode dizer se existe um valor pago aos indígenas para participarem desse evento? 

Bem, existe um dinheiro mínimo, para eles não participarem sem nada. O evento também destina 
um dinheiro para o transporte de ida e volta dessas comunidades a seus locais originais e também 
a manutenção de alimentação e hospedagem dos povos durante a realização das atividades.  

Além disso, a pintura corporal e artesanato também gera uma renda. A junção de tudo isso pode 
gerar uma renda interessante a essas comunidades. 

7) Os povos indígenas possuem um histórico de muita luta, principalmente por seu território. 
Ultimamente ouvimos a luta as questões de instalação de usinas hidroelétricas dentro 
outras. Como você avalia de forma geral a luta indígena hoje, existe uma maior 
representatividade da voz indígena enquanto argumento contra grandes incorporadoras? 

Cada vez mais os indígenas perdem seus espaços. Eles tentam se organizar para negociar de 
igual para igual, mas não são respeitados por algumas portarias. Há uma força muito grande 
oprimindo o indígena desde a colonização. Existe uma tentativa de inserir os povos indígenas na 
sociedade brasileira, que é a ideia geral. 

Nossas ações são para manter além desse território a cultura imaterial do indígena. Há sim 
problema na saúde, na educação, na corrupção, no interesse de grandes obras é um universo 
geral não favorável ao povo indígena desde a colonização. Eles foram invadidos e continuam 
sendo. Não está legal.  

8) Juliano Basso, agradecemos sua disposição em responder a entrevista e, para finalizar, 
como ultima pergunta fica um pedido de que você analise a prática do Etnoturismo. O que 
você teria para acrescentar aos estudos nesse campo e seu posicionamento a respeito 
dessa modalidade turística. 

Existe um movimento atual de interesse em turismo em terras indígenas durante a Copa do 
Mundo que acontecerá no Brasil. A melhor forma de fazer turismo em terras indígenas é falar com 
os próprios indígenas, uma medida de igual para igual e não de cima para baixo, como algumas 
pessoas pensam que tem que ser. 

É preciso buscar bons turistas, pessoas que queiram conhecer de forma saudável essas 
comunidades indígenas ou quilombolas. Pode ser sim um relacionamento interessante, mas 
dentro de uma construção conjunta, com a voz dos envolvidos. Penso que é válido, uma forma de 
renda e intercâmbio interessante. 

 

 

 



ANEXO 2: Álbum de fotografias com momentos da Aldeia Multiétnica do Encontro de Culturas 
Tradicionais da Chapada dos Veadeiros. O crédito de todas as fotografias é da Agência de Notícias 
oficial do evento e foram retiradas no próprio site (www.encontrodeculturas.com.br).  

 

Foto 1: Membros da etnia Kayapó assistindo ritos de outras tribos na Aldeia Multiétnica do Encontro de Culturas. 

 

Fotos 2 e 3: Durante o dia na Aldeia Multiétnica os indígenas mantêm contato com turistas interessados no assunto e 
também podem receber cuidados médicos.  

 

Foto 4 e 5: As crianças também acompanham seus pais na Aldeia Multiétnica durante o evento. 


