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RESUMO: O presente trabalho traz resultados da pesquisa realizada entre 2012 e 2013 na Terra 

Indígena Karajá de Aruanã I, Goiás – Brasil. A análise foi feita a partir das dinâmicas 

socioterritoriais do povo indígena Karajá, localizado na aldeia Buridina e a relação com a atividade 

turística. O objetivo é compreender os conflitos que surgem com a turistificação da paisagem; 

analisar as formas de apropriação do Rio Araguaia. Os estudos sobre a questão indígena no Brasil 

buscam diferentes abordagens. Esta pesquisa dialoga com as transformações da paisagem, a partir 

da apropriação da mesma, pela atividade turística às margens do Rio Araguaia. O povo Karajá se 

encontra ao longo da Bacia do Rio Araguaia, incluindo na Ilha do Bananal, maior ilha fluvial do 

mundo. Busca-se dialogar com as especificidades da aldeia, como a localização. Buridina está numa 

área totalmente urbana da cidade de Aruanã. As metodologias utilizadas são qualitativas, com 

trabalhos in loco, que culminaram em percepções a partir da fala dos sujeitos da aldeia. Foram 

realizadas entrevistas com turistas, com lideranças Karajá, e com representantes das políticas 

públicas locais. Na revisão bibliográfica houve diálogo com autores que trabalham com os 

conceitos de paisagem e sujeito, como Werther Holzer e Yi-Fu Tuan. A obra de Pierre Bourdieu 

contribuiu para a análise do poder simbólico do Estado na aldeia. Sobre o turismo, a geógrafa Maria 

Geralda de Almeida traz pesquisas pertinentes. Acerca da etnia, André Amaral Toral tem uma vasta 

bibliografia que suporta a pesquisa. A autora Marilena Chauí possibilitou uma análise da conjuntura 

atual da questão indígena no Brasil. O trabalho resultou em reflexões como, por exemplo, a 

fundiária. A terra que lhes é de direito, mas que lhes foi dada juridicamente após muitos conflitos, 

tem uma representatividade do poder simbólico do Estado, que pelos processos de demarcação das 

terras indígenas emplaca o poder que lhe cabe, impondo uma relação de apadrinhamento e não 

autonomia. Esta relação estende-se às raízes culturais da dominância do não-indígena e interferem 

na tradição Karajá. A segunda observação pertinente é que a paisagem do rio faz parte das 

estratégias políticas de planejamento do Estado, e dentro destas inseriram-se símbolos da cultura 

Karajá para atrair turistas. Desta forma, o turismo pode ser uma ferramenta para aproximação com 

projetos que viabilizam melhor aproveitamento e compreensão do ecoturismo. O patrimônio 

cultural possibilita a reflexão sobre etnoturismo, que permite maior visibilidade a estas 

representações sociais. 
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Introdução 

Existem diversas problemáticas sociais latentes no Brasil que podem ser temáticas de 

trabalhos científicos. Entretanto os estudos acerca da questão indígena brasileira enfrentam um 

momento político bastante crítico, de disputas para demarcação das terras, o que motiva algumas 

pesquisas. A alteração da paisagem aparece neste quadro como um dos fatores de interesse por esta 

questão. Dentre as formas de apropriação da paisagem podemos citar: hidrelétricas, desvios de rios, 

utilização de áreas com potencial hídrico para agronegócio e para o turismo. Estas estratégias que 

envolvem a paisagem e grupos sociais indígenas ou não, demonstram a necessidade da discussão 

sobre o problema de terras e recursos naturais. 

A crise energética para a qual o Brasil tem caminhado impulsiona a busca por áreas com 

recursos naturais em abundância. No entanto, as áreas que ainda possuem grande quantidade de 

água são utilizadas para vários fins, dentre eles o turismo. Desta forma, esta pesquisa tem como 



objetivo central compreender os impactos do turismo realizado no Rio Araguaia, dentro das 

dinâmicas territoriais e sociais do povo Indígena Karajá (Iny – como se autodesignam), localizados 

na TI Karajá de Aruanã I, que possui 14 hectares (ISA, 2015). Para esta análise foi utilizada a 

categoria paisagem como ponto de partida da reflexão. Esta categoria é apropriada por estudiosos 

de diversas áreas, porém cada um utiliza conceitos que respondam às suas perguntas. 

Para iniciar a reflexão é preciso apresentar a etnia escolhida para a pesquisa. O povo Karajá 

(ou Iny
1
 como se autodesignam), da aldeia Buridina, está localizado ao longo da bacia do Rio 

Araguaia, no município de Aruanã – Goiás. Este município está a 315 quilômetros da capital 

Goiânia, nas margens do Rio Araguaia. A relação dos Karajá com o rio é intensa e tem se tornado 

cada vez mais conflituosa.  Isto ocorre devido o rio ser considerado sagrado e visto como garantia 

da existência do povo Karajá, mas que tem sido utilizado excessivamente pelos não-índios para 

outras atividades, como o turismo. 

Não há registros deste povo em outras regiões do país, que não sejam as próximas ao rio. Por 

isso é importante perceber que o caso dos Karajá é delicado, a etnia já estava presente nas margens 

do Araguaia quando se iniciou a ocupação da região. No entanto a cidade de Aruanã cresceu 

pressionando os Karajá, reduzindo-os a uma pequena porção que está toda inserida na área urbana. 

Abaixo podemos observar uma imagem de localização da Terra Indígena Karajá de Aruanã I 

(fig. 1), onde se encontra a aldeia Buridina. A imagem reflete a proximidade da terra com o rio, e a 

ocupação das edificações urbanas dentro da área demarcada para os índios. Esta ocupação irregular 

é motivo de choques culturais, disputas pelos recursos naturais e julgamentos da cultura alheia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este povo considera o rio sagrado principalmente devido o Mito de Origem
2
, que ainda 

permeia por toda a cultura Karajá. Esta história é contada para as crianças, a fim de relembrá-las 

que o rio é fonte de vida, fornece água e alimento para a população. Com o aumento da ocupação 

no Centro-Oeste, os territórios ao longo do vale do Araguaia passaram a ser foco de novas 

atividades econômicas, atraindo também o mercado turístico, principalmente para o ecoturismo e o 

turismo da pesca. 

                                                             
1
 Iny quer dizer ‘povo do rio”, segundo Whan (2012). 

2
 De acordo com o Mito de Origem dos Karajá, havia uma aldeia submersa no Rio Araguaia, um dia o cacique desta, saiu de dentro da água e foi 

conhecer a praia fora do rio. Assim alguns saíram e começaram a povoar a região do vale do Araguaia. (Entrevista a um cacique Karajá,1967. In: 

Lima, 2010. Grifos da autora). 

 

 
Figura 1: Imagem Terra Indígena Karajá de Aruanã I - Aruanã, Goiás. Fonte: Instituto Socioambiental (ISA, 2015). 

 

 
___  Área da Terra Indígena Karajá de Aruanã I (14 hectares) 

___  Rio Araguaia 



Ab’Sáber exemplifica um dos períodos de alteração das regiões brasileiras: 

Em nosso país, no decorrer de três décadas, algumas regiões mudaram em quase tudo, 

incorporando padrões modernos que, muitas vezes, abafaram por substituição velhas e 

arcaicas estruturas sociais e econômicas. Tais mudanças se ligaram, sobretudo, a 

implantações de novas infraestruturas viárias e energéticas e à descoberta de impensadas 

vocações dos solos regionais para atividades agrárias rentáveis. [...] No caso de Goiás e 

Mato Grosso – tomados em seu conjunto – as modificações dependeram de transformações 

fundamentais na produtividade das terras de cerrados, a par com uma extensiva 

modernização dos meios de transporte e circulação. (Ab’Sáber, p.116. 2003) 

Conforme o autor discorre acima é possível pensar nas vastas planícies, cobertas por Cerrado 

(tipo de vegetação presente em Goiás), que passam a ser intensamente ocupadas por atividades 

agropecuárias e maquinários de produção, deixando de ser um bioma que antes era estereotipado 

pela paisagem seca e desagradável, para acumular grandes latifúndios de monocultura. Ab’Sáber 

(p.120, 2003) ressalta também o fator climático, no qual o domínio dos Cerrados comporta de cinco 

a seis meses secos, opondo-se a seis ou sete meses relativamente chuvosos. Este fator é o principal 

para a atração dos turistas ao Rio Araguaia, principalmente nos períodos entre os meses de maio a 

setembro, quando aparecem os bancos de areia, formando as chamadas “praias de rio”. 

Assim, o Araguaia se torna objeto de disputa entre diferentes sujeitos: os Karajá; os turistas 

que buscam lazer e os latifundiários que utilizam os recursos hídricos para a produção agropecuária. 

Restringimo-nos a discutir os dois primeiros sujeitos, a fim de compreender a forma de apropriação 

da paisagem natural principalmente para o mercado turístico. 

Alguns teóricos utilizam o termo “paisagem” a partir de outros conceitos pré-estabelecidos, 

como Holzer (p.81,1997) reflete sobre a relação dialética entre os termos “paisagem”, “mundo” e 

“ambiente”, sendo este último um dos mais restritos, que nas ciências cartesianas e positivistas não 

insere o objeto e o sujeito simultaneamente. Porém o objetivo é optar por uma categoria que frise o 

ambiente físico e as percepções dos objetos na superfície terrestre. A paisagem pode ainda, remeter 

ao potencial das características naturais exploradas pelo próprio homem com as técnicas 

apropriadas pelo mesmo. Envolvendo sujeito e objeto, o termo retoma às relações do corpo e o que 

ele representa e percebe no mundo. 

A intersubjetividade ressaltada por Holzer (1997) acontece quando o elemento móvel (corpo) 

se relaciona com o exterior, esta pôde ser usada no trabalho para avaliar a relação sujeito e meio 

ambiente, principalmente quando se trata de herança sociocultural. Este conceito também se aplica 

para a construção do mundo subjetivo dos Karajá, e a interferência do contato externo nesta 

construção.  

Quanto à paisagem cultural, o diálogo é com o estudo de Wagner e Mikesell (2010) que a 

retratam como fator importante para o papel do homem nas transformações geográficas, estes 

estudos demonstram as diferenças de conduta humana sob diferentes culturas e procura desvios de 

condições “naturais” esperadas pelo homem. Assim, podemos inferir que os povos indígenas 

influenciam nas transformações geográficas, principalmente devido à relação direta que estes povos 

têm com as condições naturais buscadas pelas sociedades. 

O método da fenomenologia, conhecido também como Geografia das Percepções, permitiu 

que os trabalhos de campo desta pesquisa fossem “experiências vividas”, que trouxeram diversas 

das peculiaridades do grupo estudado. A percepção espacial nos deixou permear pela história, pela 

dialética e pelo espaço socialmente organizado. Ressaltando o corpo, a consciência e a relação 

sujeito-objeto como ferramenta das sensações. Foram realizadas rodas de conversa para resgate da 

memória e dos mitos Karajá, entrevistas com lideranças da aldeia e representantes do governo 

municipal. 

As percepções permitiram inserir a metodologia da observação participante, não apenas a 

descrição foi importante, mas também presenciar o máximo possível o povo estudado. Sentir o 

cheiro do Araguaia, olhar as formas dos bancos de areia formados por ele, analisar a geomorfologia 

ao longo da planície que se presencia no caminho entre Goiânia – GO e Aruanã – GO.  



A análise a partir da categoria paisagem foi proposta para adentrar as relações dos sujeitos, no 

caso indígenas, com a natureza e o ambiente antropizado. Para isso recorremos ao conceito de 

paisagem de Holzer: 
 

Esta palavra incorpora ao suporte físico os traços que o trabalho, que o homem como 

agente, e não como mero espectador, imprime aos sítios onde vive. Mais do que isso, ela 

denota o potencial que um determinado suporte físico, a partir de suas características 

naturais, pode ter para o homem que se propõe a explorá-lo com as técnicas de que dispõe. 

(HOLZER, W. p. 81, 1997) 

Neste trecho da fala de Holzer é possível pensar no sujeito que interage com os potenciais 

naturais das paisagens em seus cotidianos, com o rio, com a mata, com o que há de mais valioso que 

é a terra que os fornece sustento. O maior conflito gerado com a chegada do não-índio ao Araguaia 

é justamente a utilização de todas as técnicas possíveis para exploração das características naturais. 

A proposta para esta abordagem é a compreensão da subjetividade das relações, e como o 

turismo passa a ser uma atividade central em determinadas ações do grupo indígena. Para isso é 

possível dialogar com Yi-Fu Tuan acerca da relação “visitante e nativo” descrita em um dos 

capítulos de sua obra Topofilia: 
O visitante e o nativo focalizam aspectos bem diferentes do meio ambiente. Em uma 

sociedade tradicional estável, os visitantes e as pessoas de passagem constituem uma 
minoria da população total; suas visões do meio ambiente não têm, talvez, muita 

importância. Em nossa sociedade de alta mobilidade, as impressões fugazes das pessoas 

que estão de passagem não podem ser negligenciadas. (TUAN, p.96, 2012) 

Tuan em sua fala ressalta a importância das impressões dos sujeitos que estão de passagem. O 

autor descreve ainda que a percepção do turista frequentemente se reduz a usar os olhos para 

compor quadros, ou seja, essencialmente estética. Enquanto o nativo, no caso desta pesquisa 

colocaríamos os indígenas nesta posição, possuem uma atitude complexa por estarem imersos na 

totalidade de seu meio ambiente (TUAN, 2012). Assim o autor inicia uma discussão sobre o meio 

ambiente e a cultura. Isso trouxe para esta pesquisa um caminho de análise da apropriação da 

paisagem pelo turismo, e assim, a interferência no meio ambiente e na cultura dos nativos. 

Visto que o turismo aparece como fenômeno central da investigação, cabe o diálogo com os 

conceitos utilizados. Os elementos que esta pesquisa apresentará são baseados na reflexão acerca 

dos impactos socioambientais do turismo, que tem intensificado em diferentes localidades do Brasil. 

Para Almeida (p.11, 2003) a prática contemporânea do turismo é responsável por grande parte da 

circulação de pessoas no mundo todo, sendo assim pode ser apontado como um fenômeno 

econômico e dinâmico que envolve vários setores. 

 Almeida (2003) define ainda o turismo como “forma de uso do tempo livre e de modalidade 

de lazer – sobretudo almejando o prazer individual e imediato”. É possível pensar que o turista cria 

um imaginário, a partir de alguma imagem preexistente em sua memória, este traz a ideia de se 

deslocar a este lugar que está no seu subconsciente, no qual possa utilizar o seu tempo livre para 

desfrutar dos potenciais que este local pode lhe oferecer. Almeida (2004) ressalta a utilização da 

atividade turística como estratégia para captação de recursos financeiros em diversos países, que 

ainda são ricos em ecossistemas naturais. No entanto, o que se observa é que ainda há muito que se 

preparar estruturalmente, para receber um contingente tão alto de visitantes.  

 O turismo tem se apresentado como uma atividade econômica dinamizadora no mundo 

inteiro. No Brasil, existem locais com focos de diferentes tipos da atividade, mas os que mais são 

ressaltados e discutidos pelos cientistas, pela mídia e pelo próprio governo, é o chamado de 

ecológico ou ecoturismo; o de lazer e o cultural. Isto ocorre principalmente nas regiões que 

possuem maior infraestrutura de serviços como alojamento, transporte, alimentação, comércio e 

lazer 

Esta atividade tem o suporte do Estado para movimentação da economia brasileira, percebe-se 

pela existência de um Ministério do Turismo, que agrega os programas que são aplicados à 

realidade do turismo nacional e local. Todavia este é um mercado recente para a realidade indígena. 

Alguns povos indígenas brasileiros estão mais preparados com relação ao planejamento e estrutura 



do turismo em suas áreas, mas ainda há um longo caminho a ser percorrido para avaliar como este 

pode ser inserido, sem danos maiores às culturas indígenas. 

Esta atividade tem crescido muito no Brasil nos últimos anos, tanto no fluxo de visitantes de 

origem estrangeira, quanto no interno entre regiões do país. Para exemplificar isto o Ministério do 

Turismo (2009) criou uma tabela, e fez a subdivisão a partir do Roteiros do Brasil, apresentando as 

Regiões Turísticas do Brasil que mais se destacam, frisando as cidades e nomeando cada região ou 

trecho escolhido pelos turistas.  

No caso de Aruanã, foi necessário ir um pouco além ao analisar o fenômeno chamado, 

turismo. Além de ser um catalisador de recursos financeiros, é um dos principais atores na atual 

dinâmica social do povo Karajá. As problemáticas a serem levantadas são, até que ponto esta 

“nova” dinamicidade é benéfica à comunidade? Quais são os limites visíveis e invisíveis do turista 

e/ou do índio? O que ambos os sujeitos buscam com esta atividade? Como as diferentes formas de 

apropriação das paisagens interferem nos estilos de vida das culturas indígenas e não-indígenas?  

 

Resultados 

O Rio Araguaia possui 2.115 quilômetros de extensão, dos quais 1.818 são navegáveis 

(ANTAQ, 2013). Com uma das principais nascentes localizada no município de Mineiros – Goiás, 

este rio tem sido alvo de disputas territoriais desde o início do processo colonial brasileiro. Ao 

longo da pesquisa, ele apareceu não apenas como elemento central de disputas político-territoriais, 

mas sim como elemento vital para a vida da população. Não só para o índio, mas todos que 

possuem um elo com as águas cristalinas do Araguaia, sentem o vento que passa pelas matas de 

galeria, permeiam entre os pastos e chegam ao rio como se levassem consigo toda a história de 

ocupação, dominação e apropriação da biodiversidade do Vale do Araguaia. Para compreender 

como o Araguaia passou a ser um dos rios mais importantes de Goiás e do Brasil, é preciso entender 

um pouco do processo de ocupação do Cerrado. 

Uma das principais formas de apropriação da paisagem natural que impactou a biodiversidade 

do Cerrado e, consequentemente, os povos tradicionais que o habitavam, foi a modernização da 

agropecuária que se intensificou no século XX. A decadência da mineração no território goiano 

culminou em outras atividades econômicas. Com o advento da tecnologia que permitiu o 

melhoramento da terra e insumos, as fronteiras agrícolas se expandiram.  

 

                
Figura 2(esq): Área de fazenda ao longo da GO-530. (Foto: Sotto-Maior. Nov.2013.)            Figura 3(dir): Área de confinamento de grande empresa de corte 

bovino do país, JBS, rodovia  GO-530. (Foto: Sotto-Maior. Nov. 2013) 

As figuras acima foram capturadas ao longo da estrada, no caminho da cidade de Goiânia a 

Aruanã, a presença de pastos e monocultura é constante nas paisagens da região. Existem grandes 

empresas detentoras do capital financeiro que se apropriam das áreas para produzir inclusive para 

exportação. O Vale do Araguaia, por ter características de grandes planícies, áreas alagadiças, 

propiciou a expansão de grandes culturas agrícolas como a cana-de-açúcar, arroz, soja, e ainda a 

pecuária extensiva.  

 Esta expansão deu grande visibilidade à região, o que impulsionou a atividade turística. A 

temática é foco de estudos de diversas ciências, inclusive existem cursos específicos para turismo, 

ou para habilitar-se na profissão de turismólogo. Entretanto cada ciência realiza seu próprio recorte 

temático e espacial, que lhes cabe para analisar e apreender sobre o turismo. 



Muitos profissionais ligados à área de sociologia e geografia têm estudado os efeitos 

negativos do turismo em populações que viviam de subsistência: a destruição do meio 

ambiente, a frustração pelo contato com uma sociedade de consumo de que não podem 

usufruir. [...] Estas reflexões que pareciam muito importantes há uma década, provocam 

apenas um sorriso quando lê-se um novo tipo de turismo que está sendo promovido, 

discretamente, em muitos países do Terceiro Mundo. (BARRETO, p. 94, 2003) 

 

 O que Barreto ressalta é pertinente, pois muitos estudos sobre os efeitos negativos do turismo 

têm sido realizados, no entanto é preciso ir além da simples aceitação da existência da atividade. 

Povos tradicionais, culturas locais, são estremecidos pela presença de indivíduos que não mantêm 

relação de pertencimento com o lugar, mas sim pretendem apenas usufruir de suas paisagens 

atrativas e deixá-lo. 

No caso dos Karajá da aldeia Buridina identifica-se duas faces do turismo, as pessoas que 

acreditam que é possível aproveitar-se desta atividade para fortalecer a cultura e captar recursos 

financeiros; e as que acreditam apenas nos entraves, na desordem causada pela época da temporada 

em Aruanã. Este contato dos indígenas de Aruanã com o turismo também não é recente. Em 1994, 

um relatório da Fundação Nacional do Índio, que foi anexado ao processo de demarcação da terra 

indígena já citava os impactos dos contatos diretos com os não-indígenas. 

Os Karajá de Aruanã já não constroem suas aldeias nas praias, face as mudanças sofridas 

com o contato, pela concorrência quanto a ictiofauna, especialmente pelos milhares de 

turistas no período de “verão”, secas, e pela ocupação total das áreas de uso tradicional do 

grupo, pelos não-índios. (CRUVINEL. p.14, 1994)  

 O “verão” citado pelo autor corresponde ao período da seca, onde os bancos de areia 

aparecem ao longo do curso do Rio Araguaia, chamando atenção de turistas do país inteiro. No 

trabalho de campo realizado em junho de 2013, período do ano o qual se inicia a época de 

temporada, foi possível visualizar alguns acampamentos começando a ser montados. 

 Os visitantes montam barracas ao longo das chamadas praias, muitos ficam durante toda a 

temporada. As pessoas que não se interessam em acampar ficam alojadas em pousada em Aruanã, 

pois a cidade permite que estes possam atravessar mais facilmente com os pequenos barcos, para 

passar o dia nas praias. A cidade de Aruanã não possui praia, mas é o principal polo de chegada de 

turistas. A prefeitura da cidade realiza todo ano uma programação específica de shows artísticos e 

atividades neste período. São os fatores localização e programações extras que conectaram-nos às 

atividades econômicas que envolvem o turismo, que exemplificaram o porquê desta relação 

conflituosa com a atividade predominantemente não-indígena. 

 
Figura 4: Bancos de areia vistos da cidade de Aruanã, na outra margem se localiza o estado do Mato Grosso. (Foto: Sotto-Maior. Jun.2013) 

A figura acima mostra como os bancos de areia ficam no período de seca no Cerrado, as 

barracas dos visitantes são montadas ao longo do rio. Os Karajá questionam a entrada dos não-

índios na outra margem do rio (vista na foto), visto que é uma área da Terra Indígena Karajá de 

Aruanã II, conservada para que os índios possam caçar e pescar sem interferência externa, onde eles 

podem buscar contato com a natureza e retirar o sustento da aldeia. 



O governo local apresenta propostas de estratégias para investimentos na atividade turística, e 

planejamento da mesma. Entretanto o que foi possível observar é que mesmo com a organização 

local, o turismo ocorre de forma desenfreada causando diversos transtornos, como a quantidade de 

lixo acumulada nas áreas urbanas e nas praias; a poluição sonora, causada pela quantidade de carros 

de sons dos visitantes, bem como os shows realizados pela própria prefeitura; o alto índice de uso 

de drogas e bebidas alcoólicas durantes as festas. 

Além do turismo conhecido como “ecoturismo”, podemos incluir o turismo da pesca, que se 

insere dentro da divisão realizada pelo Ministério do Turismo. A pesca tem se tornado uma 

problemática ambiental. Devido à grande diversidade de peixes no rio, muitos visitantes se 

interessam em praticar a pesca esportiva, no entanto muitas pessoas ainda se arriscam pescar com 

redes, para obter mais do que o permitido pela lei no intuito de comercializar. 

Uma das maiores problemáticas com a pesca ilegal é justamente a diminuição de peixes 

pequenos, que ainda podem vir a reproduzir, o que interfere diretamente na vida dos Karajá. A 

pesca é a principal fonte de alimento e de renda dos índios. Se há diminuição nas espécies de 

peixes, os Karajá ficam dependentes apenas dos auxílios sociais do governo e da produção 

artesanal. 

Conforme cita Holzer (p.81,1997), o ser humano é um agente influente na constituição da 

paisagem. Quando refletimos acerca da paisagem do Araguaia, a pesca é um dos fatores que a 

compõe. No entanto, o agente (não-indígena) que poderia compor esta categoria de forma 

equilibrada, apenas se apropria dela sem refletir nas consequências diretas disto. Há críticas da 

população local não-indígena com relação a autorização permanente que os índios possuem para 

realizar a pesca, independente do período do ano, o que não ocorre para o restante da população que 

vive fora de aldeias. Tanto a população local, quanto os visitantes, prejulgam os Karajá devido a 

diferenciação na abordagem para as diferentes comunidades. O que se entende é que os Karajá 

necessitam da pesca para manter sua cultura viva, além da sobrevivência.  

 A discussão mais atual acerca do turismo em terra indígena é a legalização ou não do mesmo. 

A entrada dos não-indígenas nas aldeias brasileiras deve ser autorizada não apenas pelas lideranças 

do grupo, mas também há a autorização oficial que a Fundação Nacional do Índio (FUNAI - órgão 

responsável pela demarcação das terras e por várias políticas indigenistas) libera para que as 

pessoas possam visitar a etnia. Todavia, o turismo não é uma atividade regulamentada pela FUNAI. 

Não está previsto no direito constitucional indígena o uso desta atividade como fonte de renda. Este 

fator é discutido em diversas etnias, pois apesar das problemáticas é uma forma de se desprender do 

Estado financeiramente. A presença constante do Estado, por meio de instituições, demonstra o 

poder simbólico
3
 do Estado, que por meio dos processos de demarcação das terras indígenas 

emplaca o poder que lhe cabe, criando uma relação de apadrinhamento e não autônoma das etnias. 

Esta relação estende-se às raízes culturais da dominância, na interferência no espaço alheio com 

políticas que não fazem parte da cultura Karajá, que não lhes é clara, pura e simplesmente porque o 

mundo do papel e da burocracia não faz parte de seu cotidiano.  

 O que se observa no contexto geral da questão indígena é um senso comum, ideias 

massificadas, que não permitem que os não-índios ultrapassem os limites das aldeias para lidar com 

sujeitos que constroem organizações sociais diferentes, que se amparam na paisagem natural e 

cultural para reafirmar suas identidades. 

A cultura Karajá está diretamente ligada à proximidade do rio, como visto até o presente 

momento. Apesar das controvérsias do turismo, existem alguns indígenas na aldeia Buridina que em 

entrevista concordaram com benefícios desta atividade. É visível que a proximidade com a praça 

principal de Aruanã, onde ocorrem as festas, permite um interesse maior dos visitantes em passar 

pelo Museu Indígena Maurehi, comprar artesanatos feitos pelos Karajá, e compreender um pouco 

mais sobre a história deles. A fabricação dos artesanatos é uma forma de manter vivos os costumes 

da etnia. A figura mostra a edificação do museu onde os Karajá de Buridina fazem o comércio dos 

                                                             
3
 O poder simbólico, que para Bourdieu (p. 10, 1989) também pode ser visto pela cultura, assim a cultura dominante contribui para a integração real 

da classe dominante; para a integração fictícia das sociedades no seu conjunto, portanto, à desmobilização das classes dominadas, para a legitimação 

da ordem por meio do estabelecimento das distinções (hierarquias) e para legitimação dessas distinções [Grifos da autora].  



artesanatos, juntamente com outras aldeias localizadas na Ilha do Bananal. As aldeias da mesma 

etnia se reúnem, principalmente as mulheres, fazem artesanatos e vendem, não só no museu, mas 

também para comércios locais não-indígenas. O portal ao lado do museu foi construído no intuito 

de chamar atenção dos visitantes para a visitação à aldeia. 

 
Figura 5: Entrada da aldeia e museu quase finalizados. (Foto: Sotto-Maior. Aruanã–GO, Jun, 2013) 

Porém as entrevistas não demonstraram um número grande de turistas que se interessavam 

pela cultura Karajá, a maioria deles estava na cidade para usufruir das paisagens naturais do 

Araguaia. Algumas pessoas entrevistadas chegaram a demonstrar falta de informação sobre a 

realidade indígena, com falas estereotipadas relativas à eles, a falta de interesse pela cultura 

indígena demonstra um afastamento na compreensão da história brasileira e na importância das 

etnias ao longo dela. 

Esta visão colonialista, que deriva do colonialismo (sm colonial+ismo), ou seja, sistema de 

colonizar, interesse pelas coisas coloniais (Dicionário Michaelis, 2009), confirma a tendência aos 

discursos retrógrados de dominação, bem como às posturas que separam o indígena, ligando-os 

apenas a sua habitação, seu arco e sua flecha. Como se ser índio no século XXI fosse, 

necessariamente, manter hábitos antigos. O imaginário do não-índio é que estes grupos devem se 

manter isolados, na floresta, uma visão ao mesmo tempo romântica e colonialista das diversas etnias 

sobreviventes destes quase 515 anos de submissão às outras culturas. 

 Apesar destas observações dos turistas, e de grande parte da população local entrevistada, o 

que se identificou nos trabalhos de campo diverge destas ideias. Os Karajá são detentores de saberes 

tradicionais, história, possuem uma relação íntima e peculiar com o Rio Araguaia e com o Cerrado. 

Esta etnia, como tantas outras no Brasil, conseguiu manter a língua Karajá ou inyrybe (“a fala do 

Iny”), do tronco linguístico Macro-Jê, que é falada por cerca de 40% deles. Apesar de alguns jovens 

se afastarem dos costumes tradicionais Karajá, o grupo possui auxílio da escola bilíngue dentro da 

aldeia que promove a reaproximação com as raízes culturais. 

 No caso Karajá de Buridina, observou-se que o povo possui uma relação direta com a 

sociedade não-índia desde o período do Brasil colônia. Esta relação foi se alterando ao longo da 

formação territorial. Com isso percebe-se que a cultura passou a ser um fator importante para o 

autorreconhecimento como indígena, e ainda atrativo para turistas que buscam não apenas o 

ecoturismo no Araguaia, mas também atividades que possam permitir uma vivência com o 

patrimônio histórico e cultural. 

Conclusão 

 Esta pesquisa permitiu compreender o processo de expansão territorial ao longo do Rio 

Araguaia. Atualmente, o Brasil se encontra em uma grave crise energética, compreender as formas 

de apropriação dos recursos naturais permite pensar em soluções que inferem na vida de toda a 

população brasileira. 

 A análise a partir do turismo possibilitou reflexões sobre o fluxo de pessoas, sobre o 

planejamento das políticas referentes ao turismo em terra indígena. Os fatores aqui ressaltados são 

importantes tanto para economia local quanto para as estratégias que podem vir a ser aplicadas para 



uma melhor forma de implantação da atividade turística. A mercantilização da paisagem natural 

passou a ser não apenas um problema ambiental, mas também cultural. Há necessidade de refletir 

na forma como este processo tem ocorrido e repensá-lo. 

 Conclui-se que o Estado mantém um poder simbólico presente nas estratégias políticas de 

manutenção das terras indígenas. Os indígenas vivem em conflito pela dependência da FUNAI. Há 

uma busca pela autonomia, mas percebe-se que também há um receio com relação ao mundo que 

lhes é desconhecido, o mundo onde o papel vale mais do que a palavra. 

 Espera-se que esta pesquisa possa contribuir para um olhar crítico e atencioso, não só da etnia 

estudada, mas também outras que vivenciam realidades próximas, das situações diversas as quais as 

mesmas estão expostas no cenário atual. Que as discussões sobre a atividade turística em terras 

indígenas possam atingir diferentes esferas públicas, apesar da conjuntura burocrática desfavorável 

na qual nos encontramos para solucionar problemáticas que surgem acerca do indigenismo 

brasileiro. 

 O papel dos pesquisadores deve ultrapassar os muros das universidades, é preciso estender o 

olhar crítico ao que envolve grupos sociais desfavorecidos pelas políticas públicas, pelo contexto 

conflituoso político e econômico o qual vivenciamos. As comunidades indígenas são tão expostas 

às tensões interno/externas tais como outras diversas comunidades de movimentos sociais, como os 

quilombolas; os sem terra; os seringueiros; entre outros, que lutam diariamente para garantir seus 

direitos à qualidade de vida como quaisquer outros cidadãos. 
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