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RESUMO 

 

 

 

 

A presente pesquisa propôs analisar a territorialidade criada a partir do 

desenvolvimento do turismo na Aldeia indígena Beija-Flor no Município de Rio Preto da Eva, 

e verificar quais os critérios e diretrizes definidos pelos indígenas para o desenvolvimento do 

turismo. O método utilizado foi o dialético com procedimentos da observação participante e 

aplicação de questionários e entrevistas semiestruturadas com a liderança e com as famílias 

para identificar os atrativos culturais e naturais que fazem parte do roteiro e analisar as 

transformações sócio-espacias que estão ocorrendo a partir do desenvolvimento da atividade 

turística na aldeia. As atividades realizadas atualmente é a recepção de turistas, apresentações 

de danças tradicionais, artesanato tanto para uso doméstico, rituais e também para venda. A 

territorialização aconteceu por meio do convívio no mesmo sistema cultural, que permitiu 

reproduzir o lugar de origem, assim, construíram a casa de farinha e a nova territorialidade 

permanece com rituais, as danças e o artesanato. Então, o turismo promove aos indígenas a 

afirmação cultural e contribui financeiramente para o sustento das famílias.  
 

 

Palavras- chave: Territorialidade, Turismo e Indígenas. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 
A história da ocupação de um território é marcada por lutas, derrotas e vitórias, esta 

que fica apenas na esfera do concreto, mas nas relações dos atores sociais, no espaço e no 

próprio território. Com isso, uma parte do território do Município de Rio Preto da Eva, foi 

ocupado por diversas etnias indígenas desde a década de 1980 e criaram um território 

indígena no meio urbano. 

Essa comunidade pluriétnica identifica-se como Aldeia indígena Beija-Flor em Rio 

Preto da Eva. Localiza-se no perímetro urbano do município, cuja extensão é cerca de 40 

hectares para sua habitação e subsistência. 

Atualmente moram 14 famílias no total de 69 pessoas das etnias Sateré-Mawe, 

Tukano, Tuyuka, Dessano, Mayuruna, Baré, Borari e Arara, originários do Alto Rio Negro e 

Baixo Amazonas. 

A manutenção dessas famílias gira em torno do artesanato e do ecoturismo fato que 

reuniu esses povos em comunidade. Antes de trabalhar com a atividade turística há casos de 

chefes de família que trabalharam na cidade em empregos informais como vendedores, 

domésticas e em sítios como caseiros. 

Para ocorrer essa união fora do território de origem, contou com a iniciativa do norte 

americano Sr. Richard Melnyk na década de 1980 através de uma loja de venda de artesanatos 

indígenas no centro da cidade de Manaus chamada de “Casa do Beija-flor”. Como fazia 

compras de peças de artesanatos oriundas de várias aldeias do Brasil, mantinha o contato com 

esses e dessa forma pensou em formar uma fundação para que eles produzissem suas peças 

em um local e que ali pudessem habitar continuando seus costumes. Tendo em vista esse 

início muitas mudanças aconteceram na vida dos indígenas. 
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A pesquisa teve como objetivo geral analisar a territorialidade criada a partir do 

desenvolvimento do turismo na Aldeia de Beija-Flor no Município de Rio Preto da Eva, bem 

com, verificar quais os critérios e diretrizes definidos pelos indígenas para o desenvolvimento 

do turismo, identificar e mapear os atrativos culturais e naturais da comunidade e analisar as 

transformações sócio-espacias que estão ocorrendo a partir do desenvolvimento de atividades 

turísticas na comunidade.  

Como aportes teóricos utilizamos conceitos da Geografia, Antropologia e de Turismo, 

com análise de abordagem dialética e observação pesquisa participante que nos permitiu junto 

com os atores sociais identificar e apontar possíveis alternativas para seus problemas na 

realização das pesquisas em campo. 

Como procedimentos metodológicos foram utilizados levantamentos primários junto 

aos indígenas e fontes secundárias livros, teses e outros conhecimentos sobre a temática 

abordada. Ainda na busca para conhecer as territorialidades e o turismo na aldeia, como 

instrumentos serão realizados entrevistas, questionários abertos e fechados, registros 

fonográficos e iconográficos para o mapeamento e georreferenciamento dos atrativos 

turísticos.  

Portanto, a liderança e todas as famílias participaram da pesquisa, os resultados dos 

levantamentos foram todos alcançados e discutidos nas entrevistas. Os atrativos turísticos 

foram identificados, porém já eram georreferenciados por outro projeto anterior a esta 

pesquisa. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 A IDENTIDADE DO LUGAR 

 

Geetz (1978) define cultura como um sistema de símbolos parte da necessidade do 

homem de criar símbolos, não como comportamentos concretos, mas mecanismos de 

controle, regras para isso foi denominado de Cultura (GEETZ, apud FARIA, 2007). O homem 

cria, recria símbolos e significados, isso é o sistema de símbolos. 

Esse sistema é socialmente partilhado por todos sem privação (GEETZ, apud FARIA, 

2007), isso implica no compartilhamento dos símbolos, da cultura, ou seja os traços que o 

homem possui está ligado ao sistema que ele pertence. Gueetz diz que nós nascemos para 

viver dez vidas e acabamos vivendo só uma, demonstrando a capacidade do ser humano de 

criar símbolos e de viver em sistemas de símbolos. 

Segundo LARAIA (2004), a capacidade de um indivíduo obter conhecimento é a 

endoculturação que promove o comportamento de cada um na sociedade e explicando a 

diferença de cada sistema cultural: 

 

O comportamento dos indivíduos depende de um aprendizado, de um 

processo que chamamos de endoculturação. Um menino e uma menina agem 

diferentemente não em função de seus hormônios, mas em decorrência de 

uma educação diferenciada. (LARAIA, 2004 p. 36 e 37) 

 

E para isso continua definindo cultura como “um sistema de símbolos e significados. 

Compreende categorias ou unidades e regras sobre relações e modo de comportamento” 

(SCHNEIDER, 1968, Apud LARAIA, 2004 p.63). Ou seja, tudo que é criado por um 

determinado sistema social e compartilhado vem a ser cultura.  

 Podemos também aqui ressaltar que a cultura não é estática, mas está relacionada à 

mudança dos atores sociais que compartilham do mesmo sistema de símbolos.  
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Ligado ao sistema de símbolos temos o território e a territorialidade. Primeiro o 

território que aparentemente é algo apenas concreto, mas assim como a cultura passa por 

transformação e não é estático, ele é definido por Haesbaert como: 

Um espaço que não pode ser considerado nem estritamente natural, nem 

unicamente político, econômico ou cultural [...], trabalha com a idéia de 

território como um hibrido, seja entre o mundo material e ideal, seja entre 

natureza e sociedade, em suas múltiplas esferas - econômica, política e 

cultural. (HAESBAERT, 2001). 

 

Então, o território não é unicamente parte ou substrato para a sociedade, mas que faz 

parte da relação sociedade e natureza, intrinsecamente ligado transformação do homem.  

Para Santos (1997) o território corresponde a frações funcionais do espaço, e isso leva 

em conta a apropriação dos atores sociais em um dado momento da história ( SANTOS, 

1997). 

Para Yázigi, o território tem significados a partir da relação do individuo com o lugar, 

que ele chama de a alma do lugar ou a personalidade, seria aquilo que não muda e para isso é 

necessário cuidar também do que é material. “A alma seria o que fica de melhor do lugar e 

que por isso transcende o tempo – mas não existe sem um corpo.” (YÁZIGI, 2001 p.24).  

Nessa relação sociedade e natureza, se têm territorialidade que segundo Andrade 

(1994), é encarada como um processo subjetivo de conscientização da população de fazer 

parte de um território, ou seja, a ligação ou a inter-relação entre ambos, sendo o conjunto de 

práticas e suas expressões materiais, capazes de garantir a apropriação e permanência de um 

dado território por um determinado agente social, tendo muitas características com o espaço 

vivido, marcado por trocas de experiências entre o território e o indivíduo por serem ambos 

dinâmicos, interagindo reciprocamente. 

A territorialidade para Haesbaert (1997) é o domínio ou gestão de uma determinada 

parte do território, efetivado por grupos de pessoas ou o poder do Estado. Dessa forma 
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compreende-se que cada sociedade e lugar possuem uma identidade, marcado pela relação dos 

atores sociais com o território. 

Portanto, tendo um dado espaço territorializado pelos atores sociais, grupos e poder 

público têm a identidade do lugar que é o espaço vivido e marcado pela cultura no tempo de 

sua permanecia.   

 

2.2 TURISMO 

 

O turismo segundo BOULLÓN (2001), não possui precisão teórica ou conceito 

fundamente sua postura na ciência, é com isso que este autor afirma que o turismo não se 

constitui como ciência, explicando a necessidade de se criar teorias e conceitos para que se 

concretize como ciência. Levanta ainda a falta de pesquisas nessa área.  

Outro ponto que este autor levanta é quanto à concepção de mercado do turismo. 

Quem promove tal atividade por reconhecê-lo como abrangente para sua efetivação,  

incluindo uma rede de serviços e negócios, entra em um víeis equivocado denominando de 

indústria do turismo, porém  indústria faz parte do segundo setor das atividades econômicas, 

sendo que o turismo se caracteriza por serviços e isso é atributo do terceiro setor da economia. 

Com isso fica claro a necessidade de se buscar conceitos e métodos que fundamentem 

o estudo cientifico do turismo, a prática e a relevância para a sociedade. 

 CRUZ (2007), mostra em Geografias do Turismo: de lugares a pseudos - lugares, 

vários conceitos e aponta o da OMT - Organização Mundial de Turismo declara que: 

 

O turismo compreende as atividades que realizam as pessoas durante suas 

viagens e estadias em lugares sem retorno habitual, com por um período 

consecutivo inferior a um ano, com finalidade de fazer negócios ou outros. 
(OMT, 2001in CRUZ, 2007, p.4) 
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O conceito da OMT, segundo CRUZ (2001), não está de acordo para o turismo, pois 

preenche os dados de viagens, estando nas estatísticas às viagens a negócios e outras que não 

indicam a verdadeira face do turismo. 

Os autores Boullón (2002), Yázigi (1996) e De La Torre (1992), conceituam o turismo 

como “um fenômeno social pelo qual as pessoas ou grupos se deslocam com várias 

finalidades, necessitando de um meio geográfico motivador, equipamentos técnicos e 

culturais”. Nisso verificamos a necessidade de conhecer lugares diferentes movidos por algo 

implícito ao homem, as manifestações culturais, porém o meio geográfico e o que tem de 

específico nos lugares são da mesma importância para motivação e realização do turismo. 

Seguem também a proporção de oferta de serviços e de atrativos dos lugares. 

Partindo desse principio De La Torre (1992) afirma que o: 

 

Turismo é um fenômeno social que consiste no deslocamento temporário de 

indivíduos ou grupos de pessoas fundamentalmente por motivos de 

recreação, descanso, cultura ou saúde, saem de seu local de residência 

habitual para outro, no qual não exercem nenhuma atividade lucrativa nem 

remunerada, gerando múltiplas inter-relações de importância social, 

econômica e cultura”. (DE LA TORRE, 1992, p.19 in FARIA, 2007, p.33) 

 

Neste conceito fecha-se ainda mais o entendimento do turismo, pois nem tudo pode ser 

tudo pode ser concebido como turismo. Aquelas atividades por sazonalidade em temporadas 

de festas, por exemplo, atraem atenção econômica para determinados lugares, por mais que 

movimentem vendedores ou fixe no local demonstra o autor que desta forma não se constitui 

como turismo, mas é aquilo que mantém relevância social.    

Para o entendimento da relação lugar e sociedade a ciência geográfica tem grande um 

papel, é nesse sentido que Machado ver o turismo como uma atividade conectada 

especialmente ao individuo e aos lugares, nesta ocasião é um elemento de modo eminente 

sócio-espacial. Dado isto, demonstra a relevância para geografia estudar o turismo. 
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Neste âmbito da geografia temos o estudo do território, o uso do mesmo na 

perspectiva do turismo pode ser chamado de uso do território pelo turismo. Cruz (2007), 

explica que esse termo teoricamente deve ser chamado de “uso turístico do território” ao invés 

de “território turístico”, como muito se afirma. A autora explica que não existe um território 

usado panas para ou pelo turismo, mas grupos que são movidos para a prática turística ou em 

oferecer serviços visando o turismo. 

Além do uso do território para o turismo, Cruz (2007) cita que o turismo e aqueles que 

o promovem criam situações em seu favor. Essa realização é denominada de “simulacro”, 

seria uma espécie de teatralização de certas situações como se fossem reais, danças culturais, 

cotidiano de um povo e outros. Nessa concepção cita ainda a ocorrência de pseudo-lugares, ou 

seja, uma falsa identidade do lugar. 

O Ecoturismo para o Ministério do Turismo 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 através de interpretação do ambiente, 

promovendo o bem-estar das populações envolvidas. (MINISTÉRIO DO 

TURISMO, 2005, in FARIA, 2007, p.37)  

  

Segundo FARIA (2007), as bases para o ecoturismo são os atrativos ecoturísticos que 

são formados por patrimônio natural e cultural, utilização sustentável e conservacionista dos 

atrativos, o envolvimento da comunidade através do planejamento participativo, gestão 

participativa e comunitária das atividades ecoturisticas e ainda pequenos grupos como a ideal 

forma de funcionamento. 

Já o turismo cultural faz parte de tudo que o homem constitui como patrimônio 

cultural, portanto o turismo cultural é aquele com o objetivo de conhecer os bens materiais e 

imateriais produzidos pelo homem, tendo como ramificações o turismo histórico, 

gastronômicos, folclóricos, etnoturismo, religioso, esportivo etc. 

Faria (2007) ainda afirma que “o turismo étnico é inspirado na diversidade étnica dos 

povos com suas identidades específicas, sendo desenvolvido não exclusivamente”. (FARIA, 

2007, p.43). 
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3. OCUPAÇÃO INDÍGENA NO TERRITÓRIO DE RIO PRETO DA 

EVA. 

 

3.1. LUTA E RESISTÊNCIA  

 

 
O norte americano Sr. Richard Melnyk na década de 1980 montou uma loja de venda 

de artesanatos indígenas no centro da cidade de Manaus chamada de “Casa do Beija-flor”. 

Fazia compra de várias aldeias do Brasil e vendia estas peças tanto na localidade como para o 

exterior, a Inglaterra, os Estados Unidos e outros. 

Ainda na década de 1980 Melnyk compra um terreno no perímetro urbano da cidade 

de Rio Preto da Eva, denominado de Sitio Beija-flor localizado hoje na Rua Plácido Serrano 

no Bairro Monte Castelo (Figura 1) na década com 81,20 hectares. Convidou indígenas que já 

moravam na cidade para morar na área onde lhe possibilitariam confeccionar peças, continuar 

com seus costumes e ele compraria as peças diretamente dos moradores. Seu desejo era ajudar 

os povos indígenas que viviam na cidade através de uma organização social para eles, onde 

foi chamando de Fundação Beija-flor.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Entrada da Aldeia.  

Fonte: COSTA, 2009. 
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Os primeiros povos que vieram foram os da etnia Yanomamy (Figura 2) ficavam 

geralmente por 6 meses para aquisição de terçados, redes de pesca dentre outros materiais 

para subsistência no lugar de origem. Em 1990 os indígenas Sateré-Mawe junto com 

indígenas da etnia Marubo (Figuras 5 e 6) também vieram para trabalhar, onde ficaram dois 

meses. Só após, que veio a família de etnia Arara. 

Em 1991 o Sr. Fausto Andrade chega ao Sitio Beija-flor e casa com Maria Carmem, 

da etnia Tukano. Permaneceu e pensou em constituir uma comunidade, com o nome de 

Comunidade Indígena Beija-flor. Atualmente a maioria dos moradores são das etnias Sateré-

Mawé e Tukano. 

Em 1994, cerca de 40 ha. da superfície da área onde residiam os índios foi objeto de 

permuta realizada por um procurador de Melnyk com a Prefeitura Municipal de Rio Preto da 

Eva. Os índiggenas cujas casas encontravam-se no interior da fração permutada, tiveram que 

se mudar para os fundos do terreno. 

Em 1997, por Escritura de Compra e Venda o procurador Antônio Geraldo vendeu a 

área remanescente de 41,63 hectares de Melnyk para Arlene Monteiro. 

Em 1998, a Prefeitura de Rio Preto da Eva autorizou a implantação do loteamento 

Belo Horizonte nas terras vendidas a Arlene Monteiro. Em conseqüência disso, começaram 

chegar terceiros na área para limpar a área dos lotes alienados, entrando em conflito com os 

índios que ali se encontravam, que não permitiram a implantação do loteamento nas terras em 

que residiam. Possivelmente devido aos conflitos, a correspondente autorização para 

implantação do loteamento foi revogada. Em função disso, Arlene Monteiro propôs contra os 

índios uma Ação de Reivindicação de Área que tramita na 3ª Vara Federal de Manaus. 

Os índios, de sua parte, propuseram uma Ação de Atentado pelas agressões que 

vinham sofrendo dos prepostos da referida senhora. Também protocolaram uma denúncia em 
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2000, solicitando providências contra as invasões da área em que residem. Em 2001, ocorreu 

o óbito de Melnyk, não tendo deixado o mesmo nem testamento e nem herdeiros. 

Hoje a situação fundiária da terra está solucionada, através do reconhecimento pelo 

Poder Público Municipal, na Lei Municipal de Desapropriação Nº 302, de 29 de Outubro de 

2008. Residem em 41,63 hectares 14 famílias no total de 69 pessoas das etnias Sateré-Mawe, 

Tukano, Tuyuka, Dessano, Mayuruna, Baré, Borari, Cambeba e Arara, de origem do Alto Rio 

Negro e Baixo Amazonas. 

Segundo o Sr. Fausto os indígenas saíram do seu lugar de origem buscando encontrar 

uma alternativa de sustentabilidade econômica a fim de garantir a sua subsistência. A 

ocupação foi difícil em primeiro lugar pelo intercâmbio cultural, como vemos que a aldeia é 

formada por diferentes etnias, e por falta de entendimento ou concordância em realizar 

atividades em grupo. 
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Os símbolos da história de territorialização 

 
 
Figura 2 – Yanomamy. Os primeiros povos a 

ocuparem a aldeia de 1980 a 1990 

Fonte: COSTA, 2009. 

 

  
 

 Figura 3 – Yanomamy. A segunda visita. 

 Fonte: COSTA, 2009. 

 
 

Figura 4 – Chegada dos Dessanas. 

Fonte: COSTA, 2009.  

 

 
 

Figura 5 – Sateré-Mawe. 

Fonte: COSTA, 2009.  
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Figura 6 – Representação da etnia Arara. 

Fonte: COSTA, 2009.  

 
Figura 7 – Representação da etnia Marubo. 

Fonte: COSTA, 2009.  

 

 

3.2. ORGANIZAÇÃO LEGAL - ASSOCIAÇÃO ETNOAMBIENTAL BEIJA-

FLOR: RIO PRETO DA EVA 

 
 

A aldeia possui uma associação que foi fundada dia 02 de Julho de 2006, em uma 

reunião para eleição da diretoria, do conselho fiscal e elaboração do Estatuto. Quanto à 

denominação da Associação Etnoambiental Beija-flor - AEBF, no Capítulo 1 o Art. 1° define 

como uma “entidade sem fins lucrativos, sem vinculação política partidária, nem religiosa e 

sem distinção de qualquer espécie”. O objetivo dela é citado no Art. 3° “promover ações de 

etnodesenvolvimento visando proteger, organizar e estimular saberes tradicionais, práticas 

culturais e relações socioambientais das famílias”. 

O tuxaua Sr. Fausto afirma que a associação é um meio de garantir a manifestação da 

identidade cultural, de educação escolar, da saúde e dos direitos daqueles que ali habitam.   

O Estatuto da associação foi registrado no dia 07 de Fevereiro de 2008, tendo com 

Presidente o Sr. Sérgio Campos Sampaio, Tukano, e como Vice – presidente o Sr. Fausto de 

Andrade Costa Filho, Sateré-Mawe. 
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No Estatuto no Capítulo 1 é previsto eixos para alcançar o objetivo da associação, são 

esses: o bem-estar e a representatividade da comunidade, a utilização dos recursos naturais, a 

valorização cultural, a produção artística, o artesanato indígena e atividade turística na aldeia.     

Ainda no primeiro capitulo no Parágrafo 4 é definido parâmetros para o ecoturismo na 

aldeia, onde se busca “promover programas, projetos e ações”. Atender as necessidades da 

comunidade e dos visitantes, tendo o comprometimento em contratar os associados para 

trabalhar na atividade turística e assegurar seus direitos quando contratado, respeitar da 

mesma forma os acordos com as pessoas, instituições e os turistas, visando seu bem-estar. 

 

 

3.3. A ALDEIA: FAMIAS  

 

 
A aldeia é composta por 14 famílias e nelas há motivos além do turismo que os trouxe 

para o atual território, a maioria veio se aventurar na cidade em busca de melhores condições 

de estudos para seus filhos. O caso da família Borari de origem do Município de Alter do 

Chão/PA, é composta por 13 pessoas que moram no mesmo domicílio, antes de virem para 

aldeia trabalhavam em um sitio na estrada do município quando conheceram o tuxaua Fausto 

de Andrade nas idas em busca de artefatos para confecção do artesanato, logo os convidou 

para ali compartilhar da reserva, já mora 8 anos na aldeia, porém mantém contato com o lugar 

de origem através de viagens todos os anos quando algum componente da família vai visitar 

os parentes. 

O tuxaua Fausto Andrade, Sateré Mawe, veio para trabalhar na loja do Sr. Meynik e 

por convite do mesmo passou a morar na aldeia, ele mantém contato através de rádio fonia, os 

parentes viajam para a aldeia e ele também os visita, sua origem é da região do Baixo 

Amazonas no Município de Maués, atualmente moram 7 pessoas em seu domicilio. 
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A família Baré do Município de Codajás veio passar férias com a filha que já morava 

desde 1994, veio para trabalhar na aldeia e ficou desde então, 4 pessoas dividem sua 

residência.  

Os tuyuka da família do Sr. Miguel Fernandes é de origem de São Gabriel da 

Cachoeira/Pari Cachoeira do Rio Tiquié, têm 4 pessoas na mesma casa, veio há dez anos para 

trabalhar no Hotel de Selva Ariaú Towers com apresentações culturais das músicas indígenas 

para ganhar R$ 50, 00 por dia, mas não cumpriram com o acordo, em relatos falou que passou 

muitas dificuldades financeiras na cidade de Manaus, mas conheceu o Fausto que o convidou 

para a aldeia, ele não tem contato com a família de origem. 

Quanto os tukano da família do Sr. Joaquim também de São Gabriel da Cachoeira/Pari 

Cachoeira, vieram por causa da filha Carmem e de estudos mais avançados para seus demais 

filhos, atualmente moram 7 pessoas em sua casa e mantém contato com seus parentes por 

telefone. 

A etnia dessana é representada pela família do Sr. Germano Campos de São Gabriel da 

Cachoeira/Pari Cachoeira, onde mora na aldeia 7 anos, o mesmo foi convidado por sua tia 

Isabel esposa do Sr. Joaquim Sampaio. Em sua casa moram 6 pessoas ele, sua esposa e seus 4 

filhos, até hoje mantém contato com seu pai por telefone. 

O Sr. Pedro Caetano da etnia arara do estado do Pará mora com sua esposa mais seu 

filho, visita sempre seus parentes. 

 

 

3.4. QUESTÃO SÓCIO ECONÔMICA DA ALDEIA BEIJA-FLOR 
 

Muitos possuem roça onde são plantados produtos para subsistência, a mandioca, 

banana, cará, mamão e laranja. A atividade feita em grupo é o artesanato e o ecoturismo com 
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apresentação de danças para os visitantes, de onde se obtém a renda. O valor financeiro é 

dividido conforme a produção e tarefa de cada associado. 

A renda familiar varia desde o recebimento da bolsa família que é de R$ 122,00 onde 

praticamente todas as famílias recebem por possuírem crianças até R$ 600,00, apenas 4 

pessoas aposentados. 

Quanto ao trabalho remunerado apenas a família Baré da Sr. Rosimere e seu esposo 

Paulo César recebem salário fixos e a família Borari, onde a mãe trabalha na APAE – 

Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais, dois filhos nas forças armadas, um no 

hospital, um estagiário de psicologia e três autônomos.  

Ainda, esses que trabalham na cidade ou são recebem algum beneficio do governo 

também participam do artesanato e nas atividades turísticas da aldeia, onde gera renda para 

família. 

Quanto à escolaridade a maioria estuda ou estudou em escola da rede pública de 

ensino, 2 indígenas borari cursam o ensino superior em uma faculdade particular, 3 em escola 

de ensino fundamental e médio particular e apenas 3 com ensino diferenciado na Missão dos 

padres em São Gabriel da Cachoeira. 

Também há técnicos de enfermagem, de agricultura e um cursando técnico em 

produção pesqueira. Em relação ao ensino indígena se pretende ser implantado na aldeia, hoje 

um indígena estuda Magistério Indígena para auxiliar nessa área.  

 

 

3. 5.TURISMO NA ALDEIA BEIJA-FLOR 

 

 
O turismo da aldeia é feito pelos próprios indígenas, os primeiros visitantes foram 19 

alunos da Universidade Federal do Amazonas. Nos domingos a aldeia é aberta para visitas. 

Até hoje não possuem convênios com instituições para o agenciamento do turismo.  
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A divulgação é feita pelos próprios visitantes e um fascículo feito pelo Projeto “Nova 

Cartografia Social da Amazônia” – Indígenas na Cidade de Rio Preto da Eva em 2007 por 

pedido dos moradores por causa das questões fundiárias.  

O turismo através de apresentações de danças da cultura indígena, o artesanato e o 

conhecimento de seus antepassados são vistos como oportunidade financeira para subsistência 

e de mostrar a cultura indígena. 

A reserva da aldeia Beija-Flor, também é formada por mais duas comunidades 

indígenas associadas, sendo assim fazem pacotes incluindo a 2ª que possui acesso através do 

rio Tawari, para ir precisa ter um guia prático no valor de R$ 60,00, porém a voadeira já com 

combustível, aluguel e diária do guia prático fica em R$ 250,00. Em relação a apresentação de 

danças quando o grupo é de 12 participantes o valor fica R$ 50,00 por participante, a taxa 

para associação para grupo de 7 visitantes é de R$ 400,00, na trilha da 2ª comunidade com o 

guia Sr. Beruri o valor é de R$ 300, 00.  

 

 

 

3.5.1. Concepção de turismo, organização da atividade na aldeia, o roteiro 

turístico e os atrativos 

 

 

 
“é uma atividade que agente executa saindo do lugar para outro lugar. Para 

fazer recreativos, conhecimentos, conhecer os outros lugares”. 

(Miguel Fernandes Meira, Tuyuka.) 

 

 

No estatuto da associação está previstos parâmetros para o ecoturismo na aldeia, 

através de entrevistas verificamos que os associados entendem o turismo como uma atividade 

que é feita em outros lugares, oportunidade de conhecimento para o indígena e o visitante e, 

pessoas que se deslocam para conhecer outros lugares. 
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“eles vem e trás só maquina para bater foto e não outra, assim tipo 

arma”.  

(Luciele Cidade,  Satré-Mawe) 
 

Os pontos positivos apontados por eles é a renda adquirida com a venda de artesanato, 

a recepção do turista, a visita constante de alunos, quando recebem os grupos e eles trazem 

rancho. Os negativos são quanto os lixos que ficam ou a quebra de contrato em relação ao 

pagamento, a falta de participação dos jovens, falta de união ou participação dos próprios 

indígenas da aldeia e a estrutura dos atrativos que precisam ser melhorados como a maloca e a 

casa de farinha. 

A aldeia tem recebido um projeto de extensão “Tecendo Saberes”, onde através de 

oficinas e reuniões com os indígenas interessados pela atividade turística discutem o seu 

conhecimento e compartilhar seus saberes tradicionais, bem como a promover o turismo de 

forma que não prejudique a vida na aldeia e nem a natureza da reserva. O roteiro turístico 

também é decidido através de reuniões. 

A escolha dos atrativos foi feito em comum acordo, foram apontados o artesanato, 

cultura, danças, comidas típicas, rituais, trilhas para as plantas medicinais, floresta e o igarapé. 

Quando é feito acordo em receber durante todo o dia turistas, a comida é oferecida através do 

pagamento antecipado para compra de peixe ou precisam receber da mesma forma para que 

haja o preparo. As danças e musicas ficam de responsabilidade de alguns, já o artesanato é 

confeccionado por aqueles que sabem e quanto vendem será seu o lucro, também existe uma 

taxa para associação para manutenção dos equipamentos da aldeia e para o atendimento dos 

turistas. 

Na reserva a trilha onde é aberta para visitas possui plantas medicinais, foi apontado a 

necessidade em conhecer ainda mais sobre elas e a existência de outras. A mesma leva ao 

igarapé do Seixo que é afluente do Rio Preto, segundo os entrevistados a estrutura da ponte 

que leva ao rio tem que ser revista para segurança tanto dos visitantes quanto da comunidade 
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e a limpeza desse afluente está um pouco comprometida, mas o pedido é feito a prefeitura do 

município para isso. 

Nas figuras de 8 a 13 podemos verificar as apresentações feitas durante a visita dos  

turistas na aldeia, danças levadas ao toque de instrumentos tradicionais, permitindo em uma 

delas a participação do público. Venda de produtos artesanais produzido pelos mesmos, 

recepção com a pintura do rosto dos turistas e a maloca onde reuni os visitantes para ouvir a 

história da ocupação e as apresentações culturais.  

 

 
Figura 8 – Apresentação das danças e rituais. 

Fonte: COSTA, 2009.  
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Figura 9 – Apresentação das danças: dança com os visitantes 

Fonte: COSTA, 2009.  

 
Figura 10 – Apresentação das danças e rituais. 

Fonte: COSTA, 2009.  
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Figura 11 – Recepção do turista: pintando o rosto. 

Org.: COSTA, 2009. 

 

Figura 12 – Mosaico: Os artesanatos da aldeia. 

Fonte: COSTA, 2009.  
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Figura 13 –Maloca – usada para reuniões e apresentações. 

Fonte: COSTA, 2009.  

 

 

3.6. DIAS MELHORES PARA A ATIVIDADE TURÍSTICA 

 

 

 
Nas entrevistas os indígenas responderam se tinham uma melhor forma, ou sonho de 

como deveria acontecer o turismo na aldeia. As respostas foram direcionadas sempre na busca 

da geração de renda para ajudar sua família, que tivesse uma procura maior dos turistas, que 

continuassem a mostrar a cultura e sobre a organização do turismo pela associação. 

 
“eu penso tanto de melhorar a comunidade, mas isso é de acordo com a 

organização, com o cuidado, aí eu creio, eu espero que melhora através da 

associação, da administração dos líderes. Hoje em dia agente tem esse 

projeto né, estamos fazendo, estamos esperando esse documento né que os 

meu parentes, os meus primos ai na frente estão fazendo, o documento já 

saiu. Eu estou esperando só isso também, a resposta deles, como que eles 

estão planejando sobre a cultura, de planejamento de ecoturismo, 

organização. Isso pra mim eu tenho a esperança de melhorar a comunidade, 

organizando, agente vivendo unido, conversando, dialogando, trocando idéia 

para outro, sentando junto, reunindo,chama outra novo vez de novo, reuni 

outra vez, faz palestra,  como é que vai funcionar a nossa comunidade, 
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ecoturismo, de que maneira nós vamos valorizar a nossa cultura, de maneira 

nós vamos mostrar para ser mais atrativo a nossa comunidade” 

(Miguel Fernandes Meira, Tuyuka.) 

 

Foi apontada a insuficiência de atrativos, proporam a apresentação de comidas típicas, 

a reestruturação da casa de farinha, o cuidado com a natureza, com o igarapé e que os 

visitantes possam respeitar a aldeia sem deixar lixo. 

Em relação à inclusão da família, a falta de interesse de alguns jovens é motivo de 

preocupação, pois são aqueles que não querem aprender a língua e nem a dança, quando vêm 

os turistas ficam fora da atividade. 

Ainda gostariam de ver organizado e planejado, onde todos fossem inclusos na 

recepção do turista na aldeia, aumentasse a quantidade de danças, de rituais e de artesanatos. 

O comportamento do turista foi relacionado de forma que não poluíssem a aldeia, trouxessem 

apenas câmera fotográfica e que não trouxessem bebidas alcoólicas. 

 

“o movimento do turismo...eu vejo que não tem né. Não existe, sempre vem, 

mas tá difícil”. 

(Miguel Fernandes Meira, Tuyuka.) 
 

A quantidade de visitantes é preocupante, ou seja, tem acontecido poucas visitas. 

Gostariam que toda semana houvesse recepção de turistas, apresentações e venda de 

artesanato, pois precisam sustentar sua família. Observamos que todos aguardam melhorias 

através da Associação.  
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 
A Aldeia Beija-Flor é uma associação formada por diversas etnias, os moradores 

vieram sabendo da atividade que realizava-se desde a fundação do norte americano que os 

uniu através do artesanato e que até hoje segue o mesmo principio de promover a subsistência 

dos indígenas que vivem na cidade, o tuxaua Fausto convidou as famílias que moram 

atualmente na aldeia.  

Os indígenas se territorializaram na aldeia por compartilharem do mesmo sistema 

cultural, trocando saberes e trabalharem no mesmo propósito da atividade turística e 

artesanato.  Reproduziram o lugar de origem quando construíram a casa de farinha, da 

continuidade dos rituais, das danças e do artesanato para o uso doméstico, rituais e venda para 

os visitantes. O turismo tem interessado aos indígenas para o resgate cultural, na contribuição 

financeira e possibilitando o conhecimento da cultura indígena para os visitantes. 

A organização quanto pessoa jurídica através do estatuto da associação foi primordial 

para alcançar benefícios para a aldeia, os ajudando a ter um aparato legal.  

Quanto à questão socioeconômica das famílias percebe-se que está tendo um bom 

rendimento financeiro tanto através do turismo quanto pelas atividades fora da aldeia. Todas 

as crianças em idade escolar estão na escola, nisso se percebe ter alcançado o motivo da vinda 

para a cidade. 

É real a necessidade de rever a estrutura dos atrativos, já que essas melhorias previstas 

são apontadas por eles para que recebam com maior organização e que atraia ainda mais o 

turista. Precisa ter placas, baners que divulgue o que é permitido ou não na aldeia, preços para 

visita e pacotes de diárias. 
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O entendimento do turismo é relacionado à cultural e do ecoturismo, apontando a 

característica de acontecer à atividade em outros lugares e para conhecer coisas novas da 

cultura, danças, comidas, os demais costumes do indígena e da paisagem da aldeia. 

Portanto, foi válido a participação e o compartilhar de conhecimentos na aldeia, 

sabendo a respeitar o tempo de estruturação e consolidação das novas territorialidades se 

alcançará o esperado pelos moradores. 
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APÊNDICES 

 

 
Apêndice B - ROTEIRO DE ENTREVISTA 
 

 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

 

 

Objetivo: Fazer um levantamento da organização da Aldeia Beija-Flor junto com as 

lideranças. 

 

1) Quantas famílias residem na comunidade? 

___________________________________________________________________ 

2) Qual a quantidade de pessoas que moram atualmente na comunidade? 

___________________________________________________________________ 

3) Quais são as etnias que compõem a comunidade? 

___________________________________________________________________ 

4) Qual lugar de origem das famílias? 

___________________________________________________________________ 

 

5)  Se não for do Município de Rio Preto da Eva. Por qual razão saiu do lugar de origem? 

___________________________________________________________________ 

 

6) Como foi ocupado o atual lugar? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

7) Existe associação? 

( ) sim  ( )não 

Se for, quais? 

8) Qual nome da associação? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 

9) Qual data de criação? 

___________________________________________________________________ 

 

10) Qual objetivo da associação? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

11)  Possui Estatuto? 

(  )sim  (  )não 
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12) Está registrada como pessoa jurídica? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 

13)  Qual a quantidade de associados? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 

14) Vocês fazem roça? 

(  ) sim  (  )não  

 

 

15) Quais os produtos plantados? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

16)  Existe alguma atividade em grupo que gere renda? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

17) Como é dividida a rena? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

18) Como é organizado o turismo na comunidade? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

19) Qual o grau de satisfação de receber os turistas? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

20) Como é elaborado o roteiro turístico na comunidade? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

21) De que forma é dividido o turismo na comunidade? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

22) Há alguma empresa, secretaria de governo ou convênios que promovam a visita de 

turistas? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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Apêndice B - QUESTIONÁRIO SÓCIO-ECONÔMICO 

 

 

 

 

 
QUESTIONÁRIO SÓCIO-ECONÔMICO 

 

 

Objetivo: Fazer um levantamento socioeconômico familiar. 

 

Nome:  

Nome indígena:  

Etnia:  

Estado civil:  

Origem:  

Como conheceu a aldeia:  

Ainda tem contato com o lugar de origem? De que forma? 

Quantas pessoas moram na casa? 

Qual a renda familiar? 

O que é turismo? 

O que você pensa desta atividade na aldeia? 

Pontos positivos e negativos: 

Como deveria ser o turismo na comunidade? 

Que atrativos turísticos você identifica na aldeia? 
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Nome  Idade  Etnia  Estado civil Origem  Trabalho/local Salário  Beneficio do 

governo 

Escolaridade  Tipo de escola     

          

          

          

          

          

          


