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conhecendo uma aldeia indígena A visitação em Terras Indígenas, seja por turistas ou estudantes, é uma prática 
que vem se intensi�cando passo a passo com o crescimento urbano e a facili-
dade de ingresso a aldeias antes inacessíveis. Diante dessa realidade, os Gua-
rani vêm buscando alternativas para se prepararem para trabalhar de forma 
planejada a crescente demanda de visitação nas suas aldeias. 

Dentre essas alternativas, ressalta-se o Encontro sobre visitação em Terras In-
dígenas realizado em novembro de 2009 na Terra Indígena Tekoa Porã, muni-
cípio Salto do Jacuí (RS), que motivou esta publicação. Participaram do evento 
lideranças Guarani de diversas aldeias situadas nos estados de Rio Grande do 
Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro, e da província de Mi-
siones (Argentina). Nesta ocasião foram realizados debates e avaliações sobre 
as diversas experiências relacionadas ao turismo e à visitação de pessoas não 
indígenas nas Terras Guarani. O objetivo foi de�nir princípios e estratégias co-
muns para otimizar essa atividade. 

A visitação em Terras Indígenas pode ser uma alternativa econômica para as 
comunidades indígenas e também um instrumento de valorização cultural, 
pois os saberes indígenas, bem como a diversidade cultural dos numerosos 
povos são os principais atrativos para os visitantes, sejam eles turistas, estu-
dantes ou professores. O turismo pode ser uma atividade sustentável desde 
que sejam de�nidos os objetivos e as estratégias apropriadas para cada Terra 
Indígena. O planejamento e o roteiro da visita devem ser elaborados e realiza-
dos pelas próprias comunidades.

Este livro foi produzido pelos Guarani com o intuito de oferecer orientações 
básicas para turistas e visitantes, pois a falta de informações tem sido uma das 
principais di�culdades para a realização e o bom aproveitamento da visita-
ção nas aldeias. Também apresenta a proposta de roteiro elaborado para o 
Tekoa Porã como exemplo de planejamento da atividade turística para outras 
aldeias Guarani que têm interesse em receber visitantes. 
 
Esperamos que esta iniciativa sirva de exemplo para discussões de propostas 
de visitação sustentável e responsável de outros povos indígenas que tam-
bém tenham essa atividade em seu horizonte.

Desde 1993, a Funai e o Ministério do Meio Ambiente estudam formas de 
regulamentar  a visitação em Terras  Indígenas. No entanto a legislação que 
prevê o planejamento de projetos voltados ao turismo em Terras Indígenas 
permanece, até o momento, parada no Congresso Nacional.
Para �ns de normatização, entende-se por atividade turística no interior das 
Terras Indígenas somente o ecoturismo de observação, no qual o visitante 
se limita a contemplar as belezas cênicas, com o mínimo de intervenção no 
ambiente, condicionando os registros de imagens às normas estabelecidas na 
Portaria Funai nº 177, de 16 de fevereiro de 2006. 

Esta publicação é resultado do Encontro sobre Visitação e Turismo em Terras Gua-
rani, que aconteceu em novembro de 2009 na aldeia Tekoa Porã, município Sal-
to do Jacuí (RS), atendendo a demanda apresentada pela comunidade Guarani 
ao IPHAN, durante elaboração do Inventário Nacional de Referências Culturais 
(INRC) - São Miguel das Missões, concluído em 2007. O Encontro e a presente pu-
blicação foram realizados no âmbito do projeto “Valorização do Mundo Cultural 
Guarani”, uma parceria entre o Centro de Trabalho Indigenista (CTI), a Comissão 
Guarani Yvyrupa, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) 
e a Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). 
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