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Lima, JJSL. Etnoturismo Comunitário na Lagoa Encantada. Etnogênese Jenipapo-

Kanindé/Aquiraz-Ceará. [tese]. Natal: Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais, 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte; 2018. 

RESUMO 
 

A tese analisa o processo sociohistórico de formação e desenvolvimento do etnoturismo 
comunitário da etnia Jenipapo-Kanindé, localizada na Terra Indígena (TI) Lagoa 
Encantada, no município de Aquiraz, Ceará, demarcada em 2008. A pesquisa se debruçou 
sobre as estratégias desenvolvidas para o fortalecimento da sua identidade étnica, dos 
projetos de etnodesenvolvimento e das ações políticas, através da análise de estudos de 
caso e de histórias de vida, do envolvimento das lideranças com o turismo comunitário 
(participação na Rede TUCUM e em projetos museológicos) e da participação política no 
movimento indígena, em âmbito estadual e nacional. A perspectiva possibilitou lançar 
um olhar diferenciado sobre os processos de reelaboração identitária e cultural, a partir do 
turismo. Esse olhar supõe que o etnoturismo seja pensado e construído, não de forma 
homogênea, apesar da existência da globalização, pois existem diferenças, contradições e 
segmentações internas que lhe fornecem um caráter diversificado, instável, 
situacionalmente criado e fragmentário fazendo com que ele, assim como a identidade 
étnica não operem como totalidade, uniformidade e padronização. A problemática do 
estudo se voltou à compreensão de como é praticado o turismo pelos índios Jenipapo-
Kanindé. Nessa linha de raciocínio, coube investigar quais agentes e agências 
contribuíram para a construção social da realidade turística entre esses indígenas. 
PALAVRAS-CHAVE: Turismo Comunitário, Emergências Étnicas, Patrimônio 
Cultural, Demarcação, Etnodesenvolvimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Lima, JJSL. Etnotourism Comunitary in the Enchanted Lagoon. Ethnogenesis Jenipapo-
Kanindé/Aquiraz-Ceará. [thesis]. Natal: Post-Graduation Program in Social Sciences, 
Federal University of Rio Grande do Norte; 2018. 
 

ABSTRACT 
 

The thesis analyses the sociohistorical process of formation and development of the 
community ethnotourism of the Jenipapo-Kanindé ethnic group, located in the 
Indigenous Land (TI) Lagoa Encantada, in the municipality of Aquiraz, Ceará, 
demarcated in 2008. The research focused on the strategies developed for the 
strengthening of their ethnic identity, ethnodevelopment projects and political actions. 
Through the analysis of case studies and life histories, the involvement of leaderships 
with community tourism (participation in TUCUM Network and museological projects) 
and political participation in the indigenous movement, at the state and national levels. 
The perspective made possible a different look at the processes of identity and cultural re-
elaboration, starting from tourism. This view assumes that identity is thought and 
constructed, not homogeneously, despite the existence of globalization, because there are 
differences, contradictions and internal segmentations that provide a diversified, unstable, 
situationally created and fragmented character, causing it to not operate as totality, 
uniformity and standardization. The problem of the study turned to the understanding of 
how is practiced the tourism by the Jenipapo-Kanindé Indians. In this line of reasoning, it 
was investigated which agents and agencies contributed to the social construction of the 
tourist reality among these indigenous. 
 
KEYWORDS: Community Tourism, Ethnic Emergencies, Cultural Heritage, 
Demarcation, Ethnic Development.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Quando iniciei minhas reflexões sobre o tema etnoturismo, realizava uma 

consultoria em turismo comunitário em uma aldeia indígena localizada na Região 

Metropolitana de Fortaleza (RMF), no segundo semestre de 2009. O trabalho foi 

desenvolvido em cinco comunidades da etnia Tapeba e alcançou 100 pessoas 

diretamente. Em trabalhos anteriores foi feito algo semelhante junto a três comunidades 

do litoral leste de Fortaleza e em algumas que compõem a Rede Cearense de Turismo 

Comunitário – Rede Tucum, organização que tem como proposta o desenvolvimento do 

turismo comunitário.  

A Rede Tucum surgiu como nova proposta de turismo que se tornaria uma das 

frentes de resistências comunitárias, que seriam imprescindíveis para fazer frente às 

sérias e significativas transformações na forma de apropriação, acesso e uso do espaço 

litorâneo pelos grupos sociais nativos, resultantes da expansão e consolidação do turismo 

massivo desde o ano de 2002, com o advento do PRODETUR/CE II. Segundo Coriolano 

(2005, p. 299), esse desenvolvimento do turismo massivo “[...] vem produzindo novas 

configurações geográficas e materializando o espaço de forma contraditória, pela ação do 

Estado, das empresas, dos residentes e dos turistas”. Em função desse avanço do turismo 

no litoral cearense é que começam as graves ameaças de perda da posse das terras e 

expulsão compulsória da população tradicional dos seus territórios ancestrais, 

ocasionando conflitos fundiários.  

Não por acaso, na mesma época, final de 2001 e março de 2002, realizou-se, em 

Fortaleza-CE, o 43º Encontro Anual do BID, onde se decidiu pela continuidade do 

PRODETUR-NE. O Banco foi o principal financiador do Programa, assumindo a 

contrapartida de 60% dos desembolsos. Naquele período, evidenciava-se o avanço das 

atividades turísticas, além de outras atividades econômicas que ameaçavam e ainda 

ameaçam a posse desses territórios, como a especulação imobiliária, a carcinicultura, o 

Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP)1, bem como a instalação de parques 

eólicos na faixa de praia e dentro das suas vilas.  

                                                             
1 O Complexo Industrial e Portuário Mário Covas, ou Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP), 
surgiu como elemento capaz de fundamentar e atender o parque industrial do Ceará e do Nordeste. Criado 
em 1995, o CIPP está situado nos Municípios de Caucaia e São Gonçalo do Amarante, litoral oeste do 
Ceará, distante a 50 km de Fortaleza. Sua área é de 13.337 hectares, dos quais 7.101 hectares (53,25%) 
pertencem a Caucaia e 6.235 hectares (46,75%) ao Município de São Gonçalo do Amarante. 
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Antes desses trabalhos, todavia voltados para a construção de projetos de turismo 

comunitário, surgiu, no âmbito dos movimentos sociais articulados nacionalmente em 

fóruns, a proposição de “outro turismo possível”, debatido e defendido por organizações 

da sociedade civil - OSC do Brasil e de outros países durante os dias 27 e 30 de janeiro 

de 2005, quando da realização do V Fórum Social Mundial (FSM) ocorrido na cidade de 

Porto Alegre (RS).  

Essas discussões do FSM promoveram desdobramentos na organização interna do 

Fórum em Defesa da Zona Costeira (FDZCC), que é um espaço de estudos, debates e 

autorganização das OSC de defesa do litoral cearense, da qual participo desde sua 

fundação em 2000, inicialmente como pesquisador, durante o mestrado, e, posteriormente 

como integrante do Instituto Ambiental Viramundo. Em face dessas experiências 

vivenciadas, vislumbrei a perspectiva de ação e aprendizado coletivo iniciados em 2008, 

com a criação a Rede Tucum, inicialmente representada por 11 comunidades tradicionais 

da zona costeira.  

A ideia básica do FDZCC e da Rede Tucum é trabalhar a ressignificação do tema 

do turismo, para transformá-lo em um fator de inclusão social e de melhora efetiva das 

condições de vida para as comunidades tradicionais caracterizadas como “[...] grupos 

humanos culturalmente diferenciados”, que, “[...] historicamente reproduzem seu modo 

de vida”, que se baseiam em “[...] modos de cooperação social e formas específicas de 

relações com a natureza”, conforme o estudo de Diegues et al. (2000, p. 22). Outro 

aspecto vinculado ao surgimento da Rede Tucum que o turismo não deveria se 

transformar na única ou mais importante atividade econômica da localidade. 

Por seu turno, o FDZCC não tencionava que se transformasse em uma força de 

destruição e desorganização das atividades; acredita-se e esforça-se, coletivamente, na 

revitalização e no fortalecimento das outras atividades como a agricultura, a pesca e o 

artesanato, conseguindo inserir a maioria da população local como participante ativa 

deste planejamento e gestão do turismo e, assim, promover a distribuição dos benefícios e 

envolver todos na minimização de alguns danos que venham a ocorrer.  

Os princípios basilares do turismo de base local ou comunitário (e nele está 

incluso o etnoturismo) se propõem garantir a conservação e valorização cultural e social 

do modo de vida das comunidades, ou seja, seus costumes, crenças e tradições 

relacionadas à pesca artesanal, além de fortalecer a resistência na luta em defesa da terra, 

conforme foi estudado por Grünewald, 1999/2001, Borges, 2011, Lustosa, 2012, Jesus, 

2012 e Urano (2016), temos a discutir no decorrer desta tese. 
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Neste eixo do turismo não há megaempreendimentos como os resorts e os 

complexos turísticos imobiliários (CTIs), conforme os estudos de SELVA, (2012), 

CORIOLANO et al., (2012), MÜLLER & MARJAVAARA (2011), FONSECA ET AL. 

(2007), MAZÓN & ALEDO (2005), estruturas que, além serem socialmente 

segregadoras, ocupam extensas áreas de terras, devastam ecossistemas e transformam a 

paisagem, como é o caso do Aquiraz Riviera.  

Esse empreendimento foi orçado, inicialmente, em 350 milhões de dólares, em 

uma área com extensão de 285 hectares, sendo desse total 1.800 km na faixa de praia e os 

outros ocupados com as construções de prédios, lagos artificiais e campos de golfe. Mais 

extensa ainda é a área que seria ocupada pelo Complexo Hoteleiro Nova Atlântida – 3,1 

mil hectares – com 27 hotéis resorts de classificação cinco estrelas, com quase 100 mil 

leitos, residenciais de luxo, sete campos de golfe e uma marina, onde residem atualmente 

aproximadamente 580 famílias Tremembé, em Itapipoca-Ceará.  

Após a publicação da Portaria Declaratória Nº 1.318, de 7 de agosto de 2015, que 

delimitou a  Terra Indígena Tremembé da Barra do Mundaú, foi deferida a ação civil 

pública movida pelo Ministério Público Federal no Ceará, em 2005, anulada a licença 

ambiental do Complexo Hoteleiro Nova Atlântida, em 27 de julho de 2016. 

Acresce-se, ainda, o fato de que em equipamentos como os resorts e os CTIs, 

quase todos os insumos aplicados no projeto, desde a sua concepção até a construção, 

inclusive a mão de obra contratada, são importados de outras regiões que tenham 

profissionais treinados no nível de exigência requerido pela empresa, que oferece 

empregos de baixa remuneração, como os de garçons, camareiras e cozinheiras, por 

exemplo, e condicionados à criação de um programa mais eficiente de qualificação 

profissional capaz de incluí-los para contratação imediata naqueles postos de trabalho 

oferecidos.  

No que diz respeito ao turismo comunitário, há uma semelhança com o 

ecoturismo de base comunitária (diferencia-se do ecoturismo de teor meramente 

empresarial) que ressalta a importância do planejamento integrado e participativo na 

atividade turística, a valorização das culturas nativas ou autóctones, defende o uso 

responsável dos recursos e a proteção à biodiversidade, bem como apoia o 

desenvolvimento de projetos econômicos em âmbito local. (MALDONADO, 2010; 

FARIA, 2012; NOGUEIRA, 2013; OLIVEIRA & JESUS, 2010; BURSZTYN, 2009; 

CORIOLANO, 2009; IRVING, 2009; e LEAL, 2009). 
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Nessa linha de raciocínio, coube investigar quais agentes e agências contribuíram 

para a construção social da realidade turística entre os índios Jenipapo-Kanindé, tendo em 

vista as práticas ritualísticas, como na dança do toré, nas celebrações religiosas com a 

presença de visitantes, nos percursos das trilhas, nas visitas guiadas ao Museu Indígena 

Jenipapo-Kanindé, à Casa de Farinha, à Casa da Cacique, ao Terreiro Sagrado do Tio 

Adorico, onde se realizam celebrações, como a Festa do Marco Vivo. Também, nas rodas 

de conversas com os troncos velhos, as relações com os encantados são acionadas e elas 

reordenam e (re)elaboram saberes múltiplos sobre a natureza, o tempo e o imaginário 

social e se configuram como uma modalidade de expressão étnica e política. 

Ponto fundamental da pesquisa é essa indagação: quais aspectos da identidade 

indígena Jenipapo-Kanindé em reconstituição e ressignificação foram/são/serão 

apropriados pela prática etnoturística, de maneira a perceberem-se como portadores de 

uma cultura ancestral? 

A discussão socioantropológica acerca da conservação e da valorização cultural e 

social do modo de vida indígena Jenipapo-Kanindé pode levar a um ponto relativizador, 

mas, nem por isso, pode deixar de ter importância no contexto da existência de variados 

fluxos transculturais acionados pelo turismo de massa globalizado. Importa compreender 

como eles se mobilizam e alimentam as atividades turísticas que podem e, certamente, 

devem gerar uma renda importante para a comunidade que é a gestora do projeto. Por 

isso, o fundamental é entender como se estruturam as relações socioculturais do e no 

território indígena Lagoa Encantada, e como se tornou necessária a compreensão do 

processo subjetivo de construção territorial2 que privilegia o espaço de reprodução 

física e espiritual, assim como seus modos de subsistência e sobrevivência, em um 

contexto de luta pela utilização do seu território, que está cercado por empreendimentos 

especulativos imobiliários.  

Deve-se pensar que, das atividades turísticas que fomentam capital de giro e 

renda, além do ingresso e circulação de pessoas e produtos, bem assim a utilização de 

recursos naturais, há, invariavelmente, o aparecimento de impactos ambientais e sociais 

que devem ser avaliados, minimizados e (alguns deles) evitados, tanto em decorrência do 

encontro de turistas com os territórios étnicos, como das mudanças de valores e efeitos 

socioculturais, que são um via em mão dupla, ou seja, tanto podem vir de “fora” para 

                                                             
2 Entende-se por processo subjetivo de construção territorial a dinâmica de ocupação territorial, peculiar 
a cada etnia indígena que não apenas garante os meios de subsistência das condições materiais de etnia, 
pois representa o suporte da vida social e está diretamente ligado ao conjunto de conhecimentos, crenças, 
valores e histórias desse povo indígena, que não fica circunscrito a uma área física. 
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“dentro” da comunidade autóctone, como sair desta para os de “fora”. Consoante 

Grünewald (2001) a ideia de “glocalização” em vez de “globalização” identifica melhor 

esse processo por serem processos em duas vias, tanto do transnacional para o local, 

como o inverso. 

Há que, de início, se considerar quem são os turistas desses espaços. Necessário 

se faz um estranhamento problematizador como a seguinte indagção: como se processa a 

relação do povo Jenipapo-Kanindé em receber, acolher e interagir construtivamente com 

turistas em seu território?  

Os fluxos transculturais que esse desenvolvimento da atividade de turismo gera 

devem ser relativizados, porque se constituíram por meio do “[...] historical contact, as a 

tangled and regional, national and transnational intersection” (CLIFFORD, 1997, p. 7); 

ou seja, no decurso da história, nas relações entre os colonizadores e as nações indígenas 

ocorreram modos de contatos emaranhados, sejam nos níveis regionais, nacional e 

transnacional, interseccionalmente.  

Nesse sentido, não há como impor blindagens ou criações de barreiras 

intransponíveis e imunes às influências de penetração dos fluxos externos, nem mesmo 

nas comunidades isoladas, pois há de se levar em conta o fato de que os veículos de 

comunicação de social, como o rádio (muito utilizado nas localidades distantes) e a 

televisão presente (na maioria dos lares brasileiros) e, mais recentemente, as redes sociais 

no terreno das mídias digitais que disseminam as ideias e valores da cultura hegemônica, 

mesmo considerando a existência de culturas híbridas (CANCLINI, 1998).  

Há, com isso, a busca de uma perspectiva de trânsito por diversas áreas das 

Ciências Sociais, que precisam assumir a condição de entidades “nômades” e se sujeitem 

a processos de fusões e ressignificações, como é o caso da ideia de “crioulização”3 que 

Grünewald (2001, p. 30-31) tomou emprestado das formulações feitas por parte de 

Hannerz (1987) e que é também chamado “crioulização” com o mesmo sentido de 
                                                             
3 O conceito de crioulização tem sido aplicado em múltiplos contextos, mas de modo deveras inconsistente. 
A palavra ‘crioulo’ tem como origem etimológica o verbo ‘criar’, sendo que provém muito possivelmente 
da palavra latina creara. Historicamente a palavra origina-se do vocábulo espanhol criollo, qualificador dos 
filhos dos colonizadores espanhóis nascidos nas Caraíbas. Subsequentemente, os franceses transformaram a 
palavra em créole. Inicialmente o uso do termo implicava uma definição pautada pela exclusão racial, uma 
vez que era confinado apenas aos colonizadores brancos que chegavam às terras indígenas, mas foi 
desafiado já no início do século XVIII, para se referia também à população indígena e outros imigrantes 
que tinham adquirido os costumes, a cultura e a sensibilidade natural da metrópole. Serve para adjetivar a 
música (jazz especialmente), variados tipos danças, de cozinhas, estilos arquitetônicos, literários e 
artísticos. Antropólogos e os sociólogos defendem que o conceito de crioulização merece ser utilizado num 
sentido muito amplificado, e segundo esta perspectiva, o conceito deveria ser aplicado a todos os 
fenômenos de fertilização intercultural que acontecem entre as diferentes culturas. 
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possuir a caraterização do diverso, do cruzamento, do entrelaçamento das múltiplas 

heranças culturais possíveis aos povos colonizados das Américas (GLISSAND, 2005). O 

conceito de creolização se vincula à ideia da diversidade de experiências e perspectivas 

entre os membros da sociedade – e, assim, a “[...] organização social de uma cultura 

complexa” deveria ser vista “[...] como uma rede de relações de perspectivas” 

(HANNERZ, 1987, p. 550), que se dá na experiência turística. 

E, ainda, “[...] a cultura em movimento, as pessoas, enquanto atores e redes de 

atores têm de inventar cultura, refletir sobre ela, fazer experiências com ela, recordá-la 

(ou armazená-la de alguma outra maneira), discutí-la e transmití-la” (HANNERZ, 1997, 

p. 12). 

Assim como não funciona a oposição abrupta entre o tradicional e o moderno, o 

culto e o popular e erudito não estão onde se está habituado a encontrá-los. É necessário 

demolir a divisão em três pavimentos, concepção em camadas do mundo da cultura e 

averiguar se sua hibridização pode ser lida com as ferramentas das disciplinas que os 

estudam separadamente: a história da arte e a literatura que se ocupam do “culto”; 

folclore e a Antropologia, consagrados ao popular; os trabalhos sobre comunicação, 

especializados na cultura massiva. Por isso é que precisamos de “ciências sociais 

nômades”, capazes de circular pelas escadas que ligam esses pavimentos; ou melhor: 

“[...] que redesenhem esses planos e comuniquem os níveis horizontalmente”. 

(CANCLINI, 1998, p. 19). O caminho será o de buscar compreender a organização social 

da cultura (HANNERZ, 1989a). 

Convirjo para a concepção de fluxos culturais e atualização de tradições 

ancestrais. Compreendo, com Oliveira (1999c), ao acentuar que, para “[...] serem 

legítimos componentes de uma cultura, costumes e crenças não precisam ser exclusivos 

daquela sociedade, frequentemente sendo compartilhados com outras populações 

(indígenas ou não)”. (p. 117). O que se poderia chamar de “trabalho de índio”, como 

denomina Grünewald (2001), o “regime de índio”, que faz a atualização das tradições 

ancestrais tem seus processos situados nos contextos, que, por si, são diversos e 

historicamente heterogêneos, apesar de serem todos oriundos e resultantes da colonização 

portuguesa e, por essa razão, as interações sociais de índios com brancos foram mais 

limitadas a uma específica “cultura regional”, do que a uma cultura nacional homogênea. 

Nesta pesquisa analisei as modalidades de organização comunitária que poderiam 

surgir como decorrência do etnoturismo, assim como as suas práticas territoriais, as 

noções e percepções do que seja sustentabilidade, assim como constituíram a sua história 
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recente a partir da memória de troncos velhos com seus relatos e narrativas dos 

acontecimentos que considerem mais relevantes.  

Busquei capturar os sentidos dos objetos identitários dos índios Jenipapo-Kanindé 

da TI Lagoa Encantada (Aquiraz, Ceará), por meio da problematização do processo de 

organização e mobilização étnica associada ao processo de “etnodesenvolvimento” 

baseado no turismo comunitário, desde o ano de 2005, que, em seu interior promoveu a 

construção do Museu Indígena Jenipapo-Kanindé (MIJK), criado em 2010. O conceito de 

“etnodesenvolvimento”, que será discutido durante o trabalho e alcançado, conforme 

Battala et al (1982), seu propositor,  

[...] el ejercicio de la capacidad social de un pueblo para construir su futuro, 
aprovechando para ello las enseñanzas de su experiencia histórica y los 
recursos reales y potenciales de su cultura, de acuerdo con un proyecto que se 
defina según sus propios valores y aspiraciones; entonces, el proceso de 
etnodesarrollo exige el cumplimiento de un cierto número de condiciones o 
requisitos de diversa índole. Aquí se abordarán algunas de tales premisas, las 
que caen en el orden de lo jurídico y lo político, y las que atañen al ámbito de 
la organización social. (P. 133).  
 

  

A pesquisa ora relatada faz uma descrição e uma análise da formação e 

desenvolvimento do etnoturismo comunitário criado pelo Jenipapo-Kanindé, na Terra 

Indígena (TI) Lagoa Encantada, no Município de Aquiraz, Ceará, demarcada em 2008. 

Desde 1995, existem projetos de turismo comunitários que se fortaleceram em 2008 - 

com a integração na Rede Cearense de Turismo Comunitário (TUCUM) – que dão maior 

visibilidade às reivindicações territoriais e à resistência à implantação de grandes projetos 

de desenvolvimento no litoral cearense, sejam eles públicos ou privados, subsidiados com 

capital internacional. Esta investigação debruçou-se sobre os projetos de etnoturismo 

desenvolvidos pelos índios Jenipapo-Kanindé e seus agentes públicos e privados 

parceiros, e com seus efeitos na reconstituição cultural e identitária. 

O foco central deste trabalho é a observação das práticas, da descrição e da análise 

das dinâmicas de organização, interação, comunicação e os formatos de produção de 

sentido que o etnoturismo tem contribuído aos processos de reelaboração da identidade 

social do grupo indígena que se denomina (isto é, a si prório) Jenipapo-Kanindé. A luta 

por interação cultural e de afirmação étnica desse povo tornou-se mais visível nos anos 

1980, em razão dos seus encontros com estudiosos de assuntos étnicos vinculados à 

universidades e instituições da Igreja, que primeiro chegaram à Lagoa Encantada, em 

1982 (SILVA, 2007, p. 7).  
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Em termos de metodologia, foram utilizadas técnicas de pesquisa como 

observações participantes, entrevistas semiestruturadas, meditante as quais realizei 

atividades cotidianas e desenvolvi relacionamentos profissionais – que avançaram para 

relações de confiança e respeito ao seu modo de vida – as quais me propocionaram 

extrair uma explicação das experiências humanas, que se dão no mundo da vida, no 

universo do trabalho, bem como na contextura do entretenimento e da arte indígena 

Jenipapo-Kanindé.  

No decorrer de toda a investigação, fui recolhendo as evidências necessárias para 

compreender os contextos destes relacionamentos, com amaparo nas análises das 

dinâmicas marcantes desses encontros. 

 

1.1 A relevância do “objeto” de estudo 

 

A importãncia do estudo sobre o turismo comunitário indígena em uma 

perspectiva dialética, dialógica e multissituada, desenvolvida na TI Lagoa Encantada, 

reside no ineditismo de tal demanda, lacuna de estudos sobre a temática na região 

Nordeste e no Ceará, que parta de um enfoque interdisciplinar e, ao mesmo tempo, 

dialogue com os aspectos práticos da vida cotidiana de trabalho e de resistência cultural, 

ao domínio dos interesses econômicos que prevalecem em toda região onde o povo 

Jenipapo-Kanindé está imerso. 

Acredito que este trabalho contribuirá com o avanço do conhecimento quanto ao 

aspecto da interação de grupos étnicos e visitantes em pequenas arenas sociais, onde 

diversos fluxos culturais circulam simultaneamente, sejam eles regionais, nacionais e 

mesmo transnacionais, como já acontece em pequena escala na aldeia Lagoa Encantada – 

mas com um potencial de expansão e envolvimento de um número mais expressivo de 

agentes locais e de entidades de apoio – para ampliar o pensamento vinculado com a 

ideia de “invenção” de tradições (HOBSBAWM & RANGER, 1997) reelaboradas dos 

Jenipapo-Kanindé, exatamente por estarem em contínuo contato com os fluxos 

globalizados de cultura que vêm das novas tecnologias e do turismo. Todo esse esforço 

de sistematização e pesquisa não pode ser visto pela sua inautenticidade, mas representa 

elaborações sociais legítimas e que posicionam esses agentes (e sua fala) no mundo 

(pós)moderno (HALL, 2005), com suas “novas etnicidades” (HALL, 1991)  e/ou 

“supermodernidade”. (AUGÉ, 1994). 
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1.2 Problemática  

 

Na conjuntura atual, existem alguns casos de povos indígenas com TIs situadas 

em municípios cearenses, seja no litoral leste ou oeste, que são muito visados para o 

turismo internacional.  Estes mesmos povos atravessam processos de reelaborações 

étnicas e reivindicam os seus direitos constitucionais ao Estado brasileiro, como o 

reconhecimento oficial de suas terras e homologação da demarcação, após a desintrusão 

dos posseiros e grileiros que ocupam essas áreas. 

Discutir o turismo em TIs torna-se significativo em razão da complexidade deste 

fenômeno social nos territórios tradicionais, especialmente nas TIs com o processo de 

demarcação em curso, e, ainda assim, as atividades turísticas acontecem antes mesmo da 

regulamentação do turismo em TIs pela Fundação Nacional do Índio (FUNAI), que já se 

confirmou após a publicação da Instrução Normativa Nº 03/2015, de 06 de junho de 

2015. 

Um dos problemas mais difíceis de solucionar que afeta várias comunidades 

litorâneas do Nordeste e outras regiões do País se refere à maneira e ao método de ação 

política antidemocráticos como os que foram utilizados na concepção dos projetos, na 

modo abrupto de aprovação e instalação dos complexos hoteleiros, como os resorts, que 

se transformaram em exemplos desastrosos de segregação espacial das classes sociais e a 

exclusão social, uma vez que o tipo de turista que vai para esses não-lugares, geralmente, 

não se relaciona com a comunidade local, é privilegiado por praias e áreas privatizadas, 

não deixa recursos para o comércio local e não traz muitos empregos, já que exigem mão 

de obra mais qualificada, em geral, proveniente de fora da localidade. 

Além desses efeitos sociais adversos, esse tipo de turismo altera bastante as 

paisagens naturais, cujas características originais (solo, vegetação, relevo e regime 

hídrico), se degradam por consequência dessas atividades humanas insustentáveis, as 

quais, via de regra, destoam de seu entorno social, além de não propiciarem o mínimo 

contato do turista com a realidade local. 

Exemplos desta realidade são os megaempreendimentos, tais como Costa do 

Sauipe (BA), Costão do Santinho (SC), Meliá Angra Marina Resort Hotel (RJ), entre 

outros. Outro ponto a ser ressaltado ao se abordar o tema resorts é a padronização dos 

espaços e serviços, pois não importa qual a localidade geográfica que o turista se 

encontra, os resorts serão sempre semelhantes. Com efeito, os resorts e os parques 

temáticos são denominados por Knafou (1996), Augé (1994) e Carlos (1999) de não-
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lugares ou turismo sem território, considerados modos de apropriação dos espaços pelo 

turismo que ignoram o contexto físico-natural e cultural em que se inserem. 

A professora Lea Carvalho Rodrigues, do Programa de Pós-graduação em 

Sociologia da UFC, (RODRIGUES, 2015), assim descreveu a experiência que vivenciou 

na região caribenha do México: 

Um ponto da mais alta relevância diz respeito aos conflitos fundiários gerados 
pela atividade. O turismo depende fundamentalmente de espaços turísticos, que 
são notadamente de duas dimensões: espaços-natureza e espaços-patrimônio. 
Os espaços-natureza, tanto praias, como montanhas e parques naturais, são 
áreas predominantemente ocupadas por populações de pescadores artesanais, 
no caso das áreas litorâneas, e por agricultores e coletores que praticam uma 
agricultura de subsistência, no caso das áreas naturais e montanhas. Em ambas 
as situações, o comum é que os grandes investidores, quando não o próprio 
Estado, promovam o deslocamento forçado das populações que residem nessas 
áreas turísticas. No caso do México, toda a área de costa da Riviera Maya, 
antes ocupada por pescadores, é hoje local de grandes resorts e parques 
temáticos, tendo ocorrido o deslocamento de povoados inteiros de origem maia 
para áreas mais interioranas, inclusive áreas que correspondiam a ejidos, nome 
dado às terras comunais resultantes do processo da reforma agrária realizado 
naquele país. (P. 84) 

 
Uma dessas localidades caribenhas que Rodrigues (2015) visitou e desenvolveu 

seu estudo de pós-doutoramento foi Cozumel e, segundo constou, aconteceu enorme 

transformação socioespacial, cultural e econômica nessa ilha caribenha desde os anos de 

1950, pois a ilha depende quase que exclusivamente do turismo, e, atualmente, o fluxo de 

turista é tão intenso e volumoso que a população de 90 mil habitantes praticamente dobra 

em uma semana na época da alta estação, pois 

A infraestrutura existente está preparada para atender a demanda de até oito 
cruzeiros aportados na ilha ao mesmo tempo, quando mais de vinte mil turistas, 
além da tripulação, podem descer a terra em um só dia. Como ocorreu em 
fevereiro de 2012, quando a ilha atingiu um recorde, na última semana do mês, 
com uma recepção total de 24 cruzeiros, representando cerca de setenta mil 
passageiros e a expectativa de uma entrada de aproximadamente quatro 
milhões de dólares. Para março, esperava-se um aumento do número de 
embarcações para 27, com a previsão de oitenta mil passageiros a bordo e o 
ingresso de seis milhões de dólares. (RODRIGUES, 2015, p.93). 

 

Tal realidade poderia, de algum modo, ser diferente? É justo observar e destacar 

que o turismo de massa, que tem um poder avassalador sobre as comunidades locais, não 

constitui unanimidade, devendo-se reconhecer algumas outras perspectivas que valorizam 

novos enfoques sociais, culturais, tecnológicos, ecológicos e até mesmo econômicos. 

Essa perspectiva torna-se acessível ao turista de classe média (e hoje com a 

difusão das tecnologias da informação, também ao turista dos estratos sociais mais 

baixos), mas que são mais criteriosos em termos de vivência cultural, em face da difusão 

das redes informacionais, do barateamento e da facilidade dos meios de transportes (via 
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parcelamento a perder de vista das tarifas aéreas, por exemplo) e de outros serviços 

vinculados ao turismo. A transformação qualitativa das escolhas desses turistas faz 

aumentar a competição entre as agências e operadoras turísticas em busca deste nicho. 

Esta classe de turista muito exigente tende a preferir lugares realmente diferentes, 

que seriam por eles considerados “autênticos”, que privilegiam o small is beautiful 

(SCHUMACHER, 1979), a cultura, a ruralidade, o rústico, o simples, o vernacular (ou 

seja, onde se mantenham as características arquitetônicas próprias do lugar), ao contrário 

das viagens massificadas e estandardizadas. Com efeito, pesquisas realizadas pela OMT 

apontam que os fluxos turísticos começam a adquirir tendência personalizada, naturalista, 

ecológica e singular. 

Apesar desta contradição, é possível fazer um uso consciente da paisagem por 

intermédio do turismo?  Para que isso ocorra, no entanto, é importante ter nítida e 

explícita a ideia de sustentabilidade, considerar o que vai ser sustentado? Por quanto 

tempo? Para beneficio de quem? E a que custo socioambiental que vai ser exigido? Tanto 

para as gerações presentes como das futuras? 

A conceituação de sustentabilidade adotada neste estudo converge com a 

formulada por Jacobi (1999a), para quem 

[...] a idéia de sustentabilidade implica na prevalência da premissa de que é 
preciso estabelecer uma limitação definida nas possibilidades de crescimento e 
um conjunto de iniciativas que levem em conta a existência de interlocutores e 
participantes sociais relevantes e ativos através de práticas educativas e de um 
processo de diálogo informado, o que reforça um sentimento de co-
responsabilização e de constituição de valores éticos. Isto também implica em 
que uma política de desenvolvimento na direção de uma sociedade sustentável 
não pode ignorar nem as dimensões culturais, nem as relações de poder 
existentes e, muito menos, o reconhecimento das limitações ecológicas, sob 
pena de apenas manter um padrão predatório de desenvolvimento (P, 42). 
 

À medida em que o conhecimento é socialmente constituído, as respostas às 

indagações suscitadas sobre a sustentabilidade são formadas durante a elaboração de 

reuniões e oficinas de planejamentos voltados ao turismo e à paisagem e, desde o 

momento em que estes planejamentos sejam postas em prática, os destinos turísticos 

poderão ser considerados como sujeitos plenos de direitos a serem respeitados e 

valorizados por todos. Para Sousa (2001), 

[...] a paisagem pressupõe um acumulo de sucessivos acontecimentos sociais  
expressados em um dado momento da história e organizados segundo a 
produção, distribuição, circulação e consumo material da qual faz parte 
(SANTOS, 1997: 66-68). Nesse sentido, a paisagem da Lagoa da Encantada 
pode ser visualizada nas interseções de gestos e atitudes, cores e sons, odores e 
sabores etc., sempre vistos como produtos inacabados do incessante processo 
histórico de acumulação e mudança sociocultural. (Pp. 4-5). 
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Em função da conjunção de problemas vinculados ao turismo que atingem, 

também, as populações indígenas na sua disposição em praticar o etnoturismo, é de 

fundamental importância que se realizem estudos com suporte numa abordagem teórica 

do turismo que tenha como sustentáculo o estudo de caso – seja pelo trabalho de campo, 

ou pela observação direta e participante, ou os doi s expedientes combinados – como 

método de estudo e verificação. 

Muitos estudos para mensuração da importância do setor turístico tem uma maior 

consistência empírica e explicativa dos processos reais que engendram todos os meandros 

da atividade turística, em razão do seu enfoque epistemológico complexo e 

multidimensional. 

Eis um desafio para os envolvidos com o turismo, configurado em ter o cuidado 

para não criar um mundo irreal elaborado apenas para servir ao interesse dos turistas, 

esquecendo-se de que o local tem vida e cultura próprias e a atividade turística sirva de 

estímulo à manutenção das culturas, em especial, da indígena.  

Para tratar sobre o desenvolvimento sustentável que se quer atingir nas 

comunidades indígenas, cito o conceito de desenvolvimento local, de Sérgio Buarque 

(1999) como um processo endógeno registrado em pequenas unidades territoriais e 

agrupamentos humanos, capaz de promover o dinamismo econômico e a melhoria da 

qualidade de vida da população. 

Coriolano (2009), assim, assinala o surgimento do turismo comunitário no litoral 

do Ceará:  

Ainda mais que a história do turismo nas comunidades litorâneas tem revelado 
o abuso do poder econômico no processo de especulação de terras para o lazer, 
sendo a problemática da expropriação de terras um dos fatores de exploração 
econômica da renda da terra e da força de trabalho, tendo desencadeado o 
processo de organização do turismo comunitário como atividade de defesa e de 
reação ao turismo invasor de comunidades. O turismo comunitário surge como 
contraposição ao chamado turismo dos resorts e dos mega-empreendimentos e 
como forma de evitar que empreendedores externos dominem as comunidades. 
Algumas comunidades litorâneas maltratadas pelo processo de especulação 
imobiliária, em nome do turismo, criaram um novo eixo do turismo - o turismo 
alternativo ou comunitário, portanto associado à luta pela propriedade da terra 
litorânea, e gestado por comunidades. (P. 5). 

 
Os problemas do estudo dizem respeito à contribuição do etnoturismo (ou para 

eles a categoria nativa é “turismo comunitário”) dos Jenipapo-Kanindé na comunidade da 

aldeia Lagoa Encantada, para se efetivar um etnodesenvolvimento de base local, com 

princípios endógenos (ou seja, por meio da identificação de categorias nativas) de 

sustentabilidade e (re)valorização cultural, mediante suas  bases econômicas e na 
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organização social no plano local, assim como dimensionar o grau de articulação de 

parcerias e alianças políticas para o desenvolvimento dos seus projetos e lutas políticas 

pela efetivação da demarcação das suas terras. 

Do ponto de vista histórico, as primeiras discussões sobre o tema 

etnodesenvolvimento aconteceram nas Reuniões de Barbados, ocorridas em 1971 e 1977, 

que produziram, respectivamente, duas declarações: a Declaração de Barbados I e II. A 

Declaração de Barbados I – Pela Libertação dos Indígenas – derivou do Simpósio sobre a 

fricção interétnica na América do Sul, realizado de 25 a 31 de janeiro de 1971. Esse 

encontro, que foi o primeiro, contou com a participação de índios, antropólogos e 

teólogos que ao final do evento assinaram a declaração, sendo 15 antropólogos e quatro 

brasileiros: Darcy Ribeiro, Carlos A. Moreira Neto, Sílvio Coelho dos Santos e Pedro 

Agostinho.  

A Reunião de Barbados II – Irmãos Índios e reunião internacional sobre etnocídio 

e etnodesenvolvimento na América Latina ocorreu em julho de 1977. As duas reuniões de 

Barbados foram patrocinadas pelo Conselho Mundial de Igrejas - CMI, (World Council 

of Churches - WCC), para estudar a situação dos indígenas na América Latina.  

Na sequência, aconteceu essa efervescência política latino-americana com a 

instauração de ditaduras militares. Ocorreu uma reunião internacional intitulada, Reunión 

de Expertos sobre Etnodesarrollo y Etnocídio en América Latina, patrocinada pela 

Organização das Nações Unidas para a Educação, à Ciência e a Cultura – UNESCO, em 

parceria com a Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais – FLACSO, foi 

realizada em São José da Costa Rica, em dezembro 1981, que produziu a Declaración de 

San José. 

Estes três documentos apontam a maneira de exploração das comunidades 

indígenas pelas suas respectivas sociedades envolventes e a definição de uma atitude para 

manutenção dos valores culturais, econômicos, sociais e, especialmente, os valores 

religiosos dos índios de todas as nações indígenas da América Latina. 

Inicio o debate com o conceito de “etnodesenvolvimento”, discutido por Seguin, 

ao expressar 

O Etnodesenvolvimento é uma maneira de garantir o progresso econômico e a 
preservação ambiental, utilizando o diferencial da sua etnicidade. Para obter 
sucesso no etnodesenvolvimento é essencial conhecer os hábitos do grupo para 

estabelecer uma estratégia de aproximação. (SEGUIN, 2013, p.138).  
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Séguin (2013) defende o argumento de que para o etnodesenvolvimento ser 

realmente realizado, é necessário respeitar a cultura do povo e garantir seu 

desenvolvimento socioeconômico com a proteção de suas áreas naturais. Na visão de 

Stavenhagen (1984, p. 57), [..] “o etnodesenvolvimento significa que uma etnia, 

autóctone, tribal ou outra, detém o controle sobre suas próprias terras, seus recursos, sua 

organização social e sua cultura, e é livre para negociar com o Estado o estabelecimento 

de relações segundo seus interesses”. 

Stavenhagen (1984) propõe o conceito de “etnodesenvolvimento” com esteio 

numa reflexão crítica ao modelo hegemônico do desenvolvimento predatório, sobretudo o 

que era nos anos 1980 e, de algum modo, ainda é, que confluem com o surgimento de 

propostas emersas dos povos originários e comunidades tradicionais latino-americanos 

para se alcançar um desenvolvimento que atenda às reivindicações indígenas e ao mesmo 

tempo respeite a sua “autonomia cultural”. 

A noção de autonomia cultural está na base de qualquer programa de 

etnodesenvolvimento, ao mesmo tempo em que reconhece a necessidade de o grupo 

étnico elaborar estratégias de interação, (ou não porque podem se restringir à autogestão e 

à produção para o autoconsumo) com os mercados regional, nacional e internacional. O 

etnodesenvolvimento visa a produzir, distribuir, comercializar, intermediar e elaborar 

qualquer modalidade de transação econômica, ou relação política e sociocultural, de 

acordo com parâmetros e diretrizes de ação próprios (mesmo que, para isso, tenha que 

contar com a colaboração de agentes e agências externas, como ONGs e instituições 

públicas e/ou privadas com quem mais se afinem). 

Little (2002), em artigo que discute o etnodesenvolvimento local em um contexto 

de proposição de conquista da universalização do desenvolvimento socioeconômico vis à 

vis a um processo crescente de reconhecimento e luta por autonomia cultural, construção 

política essa última com a qual me identifico, analisa as vertentes para o 

etnodesenvolvimento. Para ele:  

O termo “etnodesenvolvimento” tem duas grandes acepções na literatura 
especializada: (1) o desenvolvimento econômico de um grupo étnico; e (2) o 
desenvolvimento da etnicidade de um grupo social (veja STAVENHAGEN, 
1985). Na realidade, as duas acepções não são excludentes. Ao contrário, 
existem em relação dialética constante de tal modo que o desenvolvimento da 
etnicidade sem um correspondente avanço no plano econômico só promoveria 
a existência de grupo étnico marginal e pobre; e um desenvolvimento 
econômico que destrói as bases da etnicidade de um grupo representaria uma 
volta à hegemonia da modernização que foi altamente destruidora da 
diversidade cultural. (Pp. 39-40). 
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Em termos de Brasil, os povos indígenas são historicamente a primeira e mais 

significativa expressão da diversidade social e cultural de todas as regiões do País e 

sempre se mantiveram como população diferenciada marcada no panorama político e 

social, apesar de todo o genocídio e o etnocídio sofridos por diversas nações indígenas 

que viveram livres em extensas terras no passado pré-colonial e colonial. Assim, é à 

condição diferenciada destes povos que se direciona o reconhecimento formal mais 

estabelecido e consistente. 

 A compreensão de “identidade indígena” que será aqui explorada se vincula à 

ideia de que ela é algo mutável, porém mantém um núcleo, um centro fixo conquistado 

por meio da resistência, ou de pesos locais articulados com outras forças sociais e 

políticas que fazem enfrentamentos e se comtrapõem ao sistema hegemônico (categorias 

adscritivas nativas, que regulam e organizam a interação social dentro e fora do grupo, 

sobre a base de uma série de contrastes entre o “próximo” e o “distante”), segundo Barth 

(1978, p.11). 

O povo Jenipapo-Kanindé desenvolveu novas (ou reinventou) estratégias de 

negociação com os governos dominantes desde o período e criou seu modelo de 

“resistência étnica”, com base em contatos com os governos e sociedade circundante, por 

meio de padrões altamente significativos BARTH, (1969/1998, 2012) e signos 

(BARTHES, 2003 e 2007; SAUSSURE, 2012) para a própria etnia, que só podem ser 

compreendidos por meio da articulação de algum nexo entre causas e conexos que afetam 

as condições objetivas da vida desse povo. 

Tal processo de reelaboração tem na prática do etnoturismo um robusto 

impulsionador da afirmação ou emergência de novas identidades étnicas, como tem 

acontecido com os diversos povos indígenas do Nordeste, consoante acentuou Oliveira 

(1998, p.6). Essa perspectiva foi adaptada e utilizada para a compreensão do fenômeno de 

reafirmação étnica dos índios no Nordeste, principalmente por considerar, na constituição 

dessas identidades emergentes, a relação com o Estado, com a FUNAI e a luta pela terra, 

como se verifica na TI Lagoa Encantada. 

O direito indígena encontra-se, atualmente, consubstanciado nos Artigos 231 e 

232 da Constituição Federal de 1988, além de existir vasta legislação infraconstitucional. 

Na esfera infraconstitucional esses direitos se expressam pela Lei nº. 6.001, de 19 de 

dezembro de 1973, que dispõe sobre o Estatuto do Índio; Decreto nº. 1.775, de 8 de 

janeiro de 1996, cuidando do procedimento administrativo de demarcação das terras 

indígenas e dá outras providências; Convenção 169, da OIT, Sobre Povos Indígenas e 
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Tribais, promulgada no Brasil pelo Decreto nº. 5.051 de 19 de abril de 2004; além de 

outras normas e princípios que se reportam, periférica ou contingencialmente, de assuntos 

atinentes aos povos indígenas. Em linhas gerais, os direitos aqui reconhecidos são 

expressos no reconhecimento e respeito às diferenças sociais e culturais, na formalização 

de direitos territoriais particularizados e, principalmente, no reconhecimento dos direitos 

destas populações viverem em consonância com princípios culturais, sociais e históricos, 

que definem sua diferenciação relativamente à sociedade envolvente. 

Com o advento das novas legislações de ampliação dos direitos indígenas, como o 

Decreto nº 3.108, de 30/06/1999, que promulgou o Acordo Constitutivo do Fundo para o 

Desenvolvimento dos Povos Indígenas da América Latina e do Caribe, concluído em 

Madri, em 24 de julho de 1992, ou, como ficou conhecido, Fundo para o 

Desenvolvimento dos Povos Indígenas, e o Decreto nº 6.040, de 07/02/2007, a Política 

Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades tradicionais - com a 

atuação mais intensa dos povos indígenas na procura da legitimação de seus direitos e no 

respeito as suas tomadas de decisões, vê-se hoje que a busca por maior protagonismo é 

debatida e intensificada por estes povos que atualmente analisam propostas de melhorias 

para seu povo nos âmbitos da educação, saúde e economia. Todo esse contexto propiciou 

o estabelecimento de estratégias de etnodesenvolvimento em diversas aldeias indígenas 

do País. 

Nesta perspectiva o etnodesenvolvimento visa, prioritariamente, à melhoria da 

qualidade de vida das comunidades indígenas por meio da qualificação dos envolvidos, 

sem, contudo, perder de vista seus valores culturais, devendo manter – se como sociedade 

etnicamente diferenciada, compreendendo sua língua e a da sociedade envolvente, para 

obtenção dos bens e produtos dos não índios por meio de recursos próprios, sem, 

contudo, destruir o ambiente natural; pelo contrário preservar e conservar a 

biodiversidade.  

Azanha (2002, p 32), assinala que, quando o etnodesenvolvimento se vincula às 

sociedades indígenas do Brasil, envolve os novos indicadores, tais como  

a) aumento populacional, com segurança alimentar plenamente atingida; b) au-
mento do nível de escolaridade, na “língua” ou no português, dos jovens al-
deados; c) procura pelos bens dos “brancos” plenamente satisfeita por meio de 
recursos próprios gerados internamente de forma não predatória, com relativa 
independência das determinações externas do mercado na captação de recursos 
financeiros; e d) pleno domínio das relações com o Estado e agências de 
governo, a ponto de a sociedade indígena definir essas relações, impondo o 
modo como deverão ser estabelecidas. (AZANHA, 2002, p 32) 
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Esses novos indicadores geraram novas demandas para a FUNAI que criou, na 

sua estrutura organizacional, uma coordenação de etnodesenvolvimento e instituiu as 

seguintes diretrizes, que estão publicadas no seu site:  

Etnodesenvolvimento  
Em virtude das particularidades existentes entre diferentes regiões, países 
como o Brasil necessitam adotar estratégias em busca de melhoria das 
condições de vida das suas populações diferentes daquelas adotadas por países 
desenvolvidos, evitando, sobretudo, repetir os modelos provenientes do 
exterior, uma vez que as trajetórias históricas são diferentes. Ainda, em se 
tratando de populações indígenas, há de ser considerada, com grande ênfase, a 
diversidade sócio-cultural dos diferentes grupos étnicos. Têm-se considerado 
fatores e situações como suporte a um processo de desenvolvimento duradouro, 
os quais devem ser tomados em conjunto, já que há uma interdependência entre 
eles: 
Estratégias voltadas para as necessidades básicas, ou seja, uma estratégia 
destinada a satisfazer as necessidades fundamentais de um grande número de 
pessoas, mais do que crescimento econômico por si mesmo. Isto significa que 
o país deve concentrar seus recursos e esforços no sentido de produzir os bens 
essenciais"; 
Fortalecer "visão interna, ou endógena, e não uma visão externa e orientada 
para as exportações e importações"; 
Usar e aproveitar as tradições culturais existentes e não rejeitá-las a priori 
como obstáculos ao desenvolvimento" e, ainda, basear as ações de 
desenvolvimento "no uso dos recursos locais quer sejam naturais, técnicos e 
humanos; 
Respeitar, e não destruir, o meio ambiente, ou seja, é válida do ponto de vista 
ecológico, orientando-se para a auto-sustentação nos níveis local, nacional e 
regional; 
Ser mais participativa do que tecnocrática. (FUNAI, 2018) 
 

No atual contexto político institucional brasileiro, o cumprimento dessas 

estratégias e diretrizes vinculadas ao etnodesenvolvimento, e mesmo de outras áreas a ele 

associadas, como agrobiodiversidade, geração de renda, transição para sustentabilidade e 

o cumprimento da legislação sobre o etnodesenvolvimento, assim como as demais áreas 

de atuação, serão fragilizadas e esvaziadas mais ainda, sobretudo depois da publicação, 

no dia 27 de março de 2017, do Decreto que extinguiu 87 cargos comissionados do órgão 

federal e cortou 51 coordenações técnicas locais.  

Essa nova atitude requer dos indígenas tomem posse do seu território e utilizem os 

seus saberes e fazeres como protagonistas do desenvolvimento. Como assinalou Bonfil 

Batalla, et al:  

El arranque de un proceso de etnodesarrollo demanda la capacitación de 
cuadros especializados dentro de los propios grupos étnicos. El papel central de 
estos nuevos especialistas consiste en contribuir a conocer y ampliar los 
contenidos de la cultura autónoma de sus pueblos y en participar de manera 
activa en el proceso de selección crítica y ade cuación de elementos culturales 
ajenos que deban incorporarse al ámbito de la cultura apropriada. (1982, 
p.144).  
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O etnodesenvolvimento, então, requer que as comunidades indígenas, ou 

quaisquer etnias, sejam efetivamente gestoras do próprio estilo, ou alternativa de 

desenvolvimento. Para que isso aconteça, Batalla et al (1982) propõem a busca da 

formarção de quadros técnicos próprios, que não sejam repetidores de métodos 

colonizantes, para que lhes permitam exercer autoridade sobre seus territórios e recursos 

naturais, de serem autônomos quanto ao seu desenvolvimento étnico e de terem a 

capacidade de impulsioná-lo. 

Nesses termos, viu-se nos anos 1970, outraa modalidade de turismo foi reforçada 

e promovida por certas populações indígenas, que começaram a comercializar as suas 

tradições culturais, para transformá-las em atrativos turísticos, assim como as culturas e 

os seus espaços de vida e habitação.  

Inicialmente, se basearam no que alguns estudiosos revelaram, como Graburn 

(2009) e Van den Berghe (1980, 1984, 1994a, 1994b), na venda do que denominaram de 

“exotismo étnico”. Ocorreu o fato de que os habitantes dessas aldeias foram capazes de 

perceber a própria cultura como atrativo turístico, mas era exigido o comprometimento 

entre os próprios indígenas em manter suas tradições e costumes transmitidos às futuras 

gerações.  

Isso permitiu fazer um novo uso do turismo, ao utilizá-lo como resgate cultural 

dos povos indígenas e, também, como instrumento para o desenvolvimento local. As 

populações indígenas observaram que, para manterem vivas as suas culturas, poderiam 

servir como um meio da compreensão, aqui ressaltada, de sustentabilidade do grupo 

étnico. 

No Brasil, existem relatos de turismo em terras indígenas que resultaram no 

resgate cultural e na perspectiva de múltiplos modelos de sustentabilidade da etnia, como 

o da etnia Pataxós, na Bahia, apesar de, no inicio, servir de pressão contra os próprios 

indígenas. Vários relatos mostram que eles foram perdendo o lugar onde viviam para o 

turismo. Ano após ano, as praias de Porto Seguro foram sendo ocupadas por grandes 

hotéis e por importantes empreendimentos comerciais, enquanto os habitantes da região 

litorânea se afastaram da faixa de praia historicamente ocupada pelos seus antepassados. 

Com tudo isso, se tornou difícil a sobrevivência pela falta de caça, pesca e acesso ao 

próprio local.  

Formulei as seguintes perquisições problematizadoras: quais as características 

definidoras da “indianidade Jenipapo-Kanindé”, que possam ser identificadas como 
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“cultura”, “modos de vida” e “tradição”? O que serão utilizados como “sinais 

diacríticos”, ou “diferenciação” desta etnia em relação às outras?  

Quais desses traços definidores da “indianidade Jenipapo-Kanindé” afirmarão a 

sua singularidade em meio à sociedade circundante? 

Essas perguntas remetem às reflexões mais recentes sobre como surgiram a 

concepção, as finalidades e as consequências do desenvolvimento hegemônico e 

modernizador globalizante, assim como as proposições críticas do desenvolvimento local 

e do etnodesenvolvimento. As pesquisas etnográficas mais recentes que se arrimam na 

fidelidade aos dados da pesquisa de campo, com respeito e relativização (SAHLINS, 

1997a) dos interesses e significados que estão em disputa, ou podem ensejar a intenção 

de adquirir bens industrializados pelas populações camponesas e tribais, levando-as a se 

prenderem às 

[...]complexas forças do desenvolvimento econômico, incluindo as novas 
tecnologias e produtos industrializados, têm ganhado um apelo significativo 
entre muitos povos no mundo inteiro. Ou seja, as forças de desenvolvimento 
não podem ser simplesmente consideradas como nefastas para os povos 
camponeses e tribais, já que muitos desses mesmos povos estão ativamente 
procurando mais “desenvolvimento” dentro dos padrões hegemônicos. 
(LITTLE, 2002, p. 38). 

 

Afirmar esta diferença é fundamental. Os guardiões da memória coletiva, os 

“troncos velhos”, podem narrar, para as novas gerações, suas lembranças e 

conhecimentos, com suporte na cultura material e simbólica. O esquecimento se 

transforma em lembrança do que foi proibido de ser dito, mas que permaneceu guardado. 

Já coletei, por via da gravação ou apenas ouvindo alguns relatos de memórias proibidas, 

pois elas se tornaram perigosas para os que dela compartilham, e é uma das razões da 

dificuldade de conclusão do processo demarcatório é a tentativa de esvaziamento das 

memórias dos troncos velhos com a morte deles.  

O foco central de quaisquer programas ou atividades que visam o 
etnodesenvolvimento é o grupo étnico e suas necessidades econômicas e 
reivindicações políticas. Para tanto, o principal nível no qual se trabalha o 
etnodesenvolvimento é o local, justamente porque é nesse nível onde existem 
maiores oportunidades para os grupos étnicos exercerem influência nas 
decisões que lhes afetam e, como conseqüência, promover mudanças nas suas 
práticas econômicas e sociais. É no nível local que começa o processo de 
construção da autogestão étnica. (LITTLE, 2002, p. 40). 
 

Imerso na perspectiva de deixar este estudo aberto a outras interpretações, 

buscarei articular as ideias que caracterizam a Lagoa da Encantada como o “lugar 

antropológico” desses índios, com melhor oportunidade para visualizar o que há de 

complexo e, ao mesmo tempo, de simples, na sua territorialidade, o que vem aqui se 
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mostrar como a intersecção significativa das interpretações nativas com as minhas sobre 

o lugar, o território e as situações territoriais desses índios, sobretudo no que diz respeito 

ao fazer etnoturístico.  

A concepção de território e de paisagem a eles vinculados, pelo que se optei neste 

ensaio, se alia às formuladas por geógrafos, como Cosgrove (1998), Claval (2001, 2004, 

2008), Gondim (2011), Haesbaert (1994, 2004), Rafestin (1993), Santos (1993), Souza 

(1995) e Tuan (1983); e os antropólogos Barth (1969, 2002), García Canclini, (2006), 

Geertz (1989), Grünewald (2001), Oliveira Filho (1999a, 1999b), que as integram em 

abordagens, vinculando o substrato material aos elementos culturais, de um ponto de 

vista no qual se deve permear mais humanidade ao “ler” e interpretar o “espaço”, isto é, 

considerar como os seres humanos criam e recriam os territórios e as paisagens, como 

atribuem um significado e lhes dariam sentido peculiar. Para esses estudiosos, no âmbito 

dos quais me inscrevo, há que apreender e aprender que no espaço a materialidade 

tangível está permeada de elementos imateriais e intangíveis. 

Em relação ao conceito de “territorialidade”, insiro-me na concepção de Almeida 

(2005, p. 109), ao assinalar que ele se desdobra da conceituação de “território” e é muito 

usado para dar ênfase aos aspectos de ordem simbólica e cultural e ao sentimento de 

pertencimento, resultante de uma apropriação “simbólico-expressiva” do conceito de 

“espaço”, sendo este portador de significados e relações simbólicas de maneira imbricada 

e indissociável. 

  Na busca de desconstituir a categoria “índios misturados”, referente a uma 

suposta inautenticidade de grupos indígenas do Nordeste do Brasil, Oliveira Filho 

(1999b) demonstra a profunda ligação entre etnicidade e territorialização. 

O lugar antropológico, segundo Augé (1994), é mais do que o lugar do encontro 

do antropólogo com o nativo, pois é como a segunda natureza deste último. Nele os 

nativos vivem, celebram sua existência, residem, trabalham, guardam as suas fronteiras, 

sejam elas físicas ou simbólicas. Esse lugar foi escolhido pelos ancestrais, é o locus dos 

descendentes, um ponto a ser defendido, ou seja, “[…] é simultaneamente princípio de 

sentido para aqueles que o habitam e princípio de inteligibilidade para quem o observa”. 

(AUGÉ, 1994, p. 51). 

Em contraposição ao conceito de lugar antropológico, Augé (1994) utiliza a 

extensão “não-lugar”, gerado pela chamada supermodernidade produtora de excesso de 

espaço que, por sua vez, criou o paradoxo do encolhimento do mundo, o qual, a seu 

turno, provocou a alteração da escala em termos planetários mediante a concentração 
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urbana, migrações populacionais e produção de não-lugares, como os aeroportos, vias 

expressas, salas de espera, centros comerciais, estações de metrô, campos de refugiados, 

supermercados etc., por onde circulam pessoas e bens, ou seja, o provisório e o efêmero, 

comprometidos com o transitório e a solidão. 

Quatro são as ideias que desenvolvo desde o início e que, relacionadas, dão 

sentido ao meu objeto de estudo; conforme estão na sequência. 

1 Como fazer um estudo de aspectos de sua vida cotidiana, abordar os 

significados e efeitos que a hospitalidade assume na caracterização e mobilização de sua 

organização social e étnica? 

2 Qual a melhor maneira de visualizar relações sociais que organizam, dão 

sentidos e identidade à territorialidade desses indígenas?  

3 Há campos de sentido que articulam vivência, memória, ritos, e relações, e 

põem-se como realidade de esferas diversas de sociabilidades, relacionadas ou não ao 

etnoturismo? 

4 Em relação à cultura como uma teia de significados na qual a comunidade está 

imersa, o que seria mais significativo nos encontros interculturais promovidos pelo 

etnoturismo?  

No primeiro momento, busquei encontrar, em meio a um complexo de relações 

sociais, aquelas que os índios denotam como sendo os pontos nodais de sustentação de 

toda a sua organização interna, a saber: a pertença, a dinâmica comunitária local e a 

parentela próxima, em confronto com os pontos que podem causar tensões internas, a 

saber: as diversas modalidades de divergências na condução dos processos decisórios e 

organizativos sob a influência de agente e agências vindos de fora da TI, em função da 

ocorrência de turistas e visitantes, ou se prevalecem processos vinculados ao ganho 

individualista de haveres monetários (em virtude da conexão com a lógica hegemônica), 

ou se prevalecem relações solidárias, cooperativas e de trocas (em função da resistência 

contra-hegemônica). 

Em síntese, a conjunção dos problemas é a seguinte: como o etnoturismo 

comunitário pode influenciar no desenvolvimento local sustentável dos povos indígenas 

do Ceará, com amparo na experiência inovadora dos Jenipapo-Kanindé? 

Um aspecto que se tem de se considerar então, é quem são os turistas desses 

espaços e, também, fazer um estranhamento no formato desta pergunta: há, realmente, 

uma vontade (ou não) da parte da maioria das pessoas que compõem a etnia Jenipapo-

Kanindé em receber, turistas em seu território; acolhendo-as e com elas interagindo 
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construtivamente? Os fluxos transculturais devem ser relativizados – não há imunização à 

influência de fluxos externos nem em comunidades isoladas. 

Nesta pesquisa, analisei a organização, a territorialidade, a sustentabilidade, a 

historicidade recente e o sentido dos objetos identitários dos índios Jenipapo-Kanindé da 

TI Lagoa Encantada (Aquiraz, Ceará), por meio da problematização do processo de 

organização e mobilização étnica, em associação ao desenvolvimento do turismo 

comunitário, desde 2005, que mantém a organização do Museu Indígena Jenipapo-

Kanindé (MIJK), criado em 2010, assim como o protagonismo das suas lideranças no 

movimento indígena em vínculos com à temática museológica.  

Mais indagações afloraram durante a realização do trabalho de campo, onde fui 

conhecendo melhor a comunidade e seus moradores. Então, surgiram mais dois 

questionamentos: como se processa a relação entre patrimônio cultural e etnoturismo?  E 

também: como se dão as relações de poder, o controle, a definição de prioridades e a 

maneira de apropriação dos recursos e benefícios advindos do turismo nesse território 

indígena, desde a implementação de projetos relacionados ao etnoturismo? 

Na perspectiva de Camargo (2002, p. 95), patrimônio, no conceito clássico, 

designa “[...] bens culturais ou monumentos de excepcional valor histórico e artístico 

nacional [...] traçado urbano, centros históricos, cidades históricas e monumentos 

isolados”. Apenas eram valorizados os constructos sociais dotados de valores de 

sacralidade e autenticidade, e que evocavam a memória de determinados feitos ou 

acontecimentos históricos (notadamente os dos colonizadores e seus feitos dominadores). 

Essa concepção de patrimônio confundiu-se com a própria noção de identidade nacional, 

sendo este o referencial para a compreensão dos fatos históricos e sociais, e considerado 

portador de uma memória e de uma identidade coletivas, adquirindo, por conseguinte, 

uma intensa conotação política. 

Em se referindo ao patrimônio cultural na perspectiva geográfica, há que se 

considerar o processo histórico e político de seleção de bens e paisagens que serão 

tombados e patrimonializados, que é geralmente pensado em termos de produção do 

espaço. Ao se revisitar o conceito de patrimônio cultural, ou este passa a abranger 

também espaços e práticas socioculturais que possuem um sentido emocional e afetivo 

para as comunidades. Estes são os chamados “lugares de memória”, que materializam a 

noção de patrimônio como produto e reflexo da sociedade e, como processo, revela a 

dinâmica das interações sociais, os valores e significados que tecem o cotidiano de 

determinada localidade. 
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Acredito que esta tese contribua para um avanço da percepção, tanto do que são a 

etnia Jenipapo-Kanindé e sua inserção no quadro de mudanças sociais na região litorânea 

leste, quanto no que se torne uma experiência de etnoturismo de referência para as 

demais etnias do Estado do Ceará e de outros estados, onde o trabalho está sendo 

realizado via rede de museus comunitários e ecomuseus, a Rede TUCUM e movimento 

indígena. Com isso, espero colaborar com o avanço do conhecimento antropológico e das 

Ciências Sociais como um todo, sobre a ampliação da melhoria nas relações entre as 

distintas gerações de indígenas e não indígenas no fortalecimento dos vínculos e sentidos 

culturais cearenses e sua herança cultural indígena. 

Acredito, inclusive, que os elementos aqui contidos que recaiam sobre 

Antropologia do turismo podem dar alguns subsídios a estudantes brasileiros que 

desconheçam a formação desse objeto antropológico e que tenham interesse nesse novo 

ramo de investigação desta disciplina. 

Na aplicação da técnica da Análise do Discurso, tendo os dêiticos como os 

marcadores discursivos, considerar inserção do sujeito no próprio discurso por ele 

formulado, nos lugares e tempos referidos e resgatados, o modo de existência dos 

sujeitos, que integra os sentidos produzidos no discurso pelas referências a espaço e 

tempo, visto que esses elementos não são apenas físicos, mas também sociais. 

Consoante ensina Orlandi (1999), 

Se a Análise do Discurso é herdeira de três regiões do conhecimento -
Psicanálise, Lingüística, Marxismo - não o é de modo servil e trabalha uma 
noção - a de discurso - que não se reduz ao objeto da Lingüística, nem se deixa 
absorver pela Teoria Marxista e tampouco corresponde ao que teoriza a 
Psicanálise. Interroga a Lingüística pela historicidade que ela deixa de lado, 
questiona o Materialismo perguntando pelo simbólico e se demarca da 
Psicanálise pelo modo como, considerando a historicidade, trabalha a ideologia 
como materialmente relacionada ao inconsciente sem ser absorvida por ele. (P. 
20) 

 

Esta é a explicitação das condições de produção (sejam elas agrícolas, artesanais, 

turísticas, culturais e simbólicas) desses sujeitos sociais indígenas que coordenam e/ou 

estão envolvidos com as atividades ligadas ao turismo comunitário indígena (aqui 

denominado de etnoturismo comunitário Jenipapo-Kanindé) e outras atividades 

econômicas e socioculturais na aldeia. A análise recaiu também sobre os seus aspectos 

discursivos e ideológicos que possibilitam observar e rever suas formações discursivas 

(ou da dificuldade de alcançá-los, pois muitos deles já têm narrativas prontas e as 

repetem, sempre), porquanto os dêiticos não efetuam somente referenda, indicam o lugar 

e o tempo, reportam-se ao evento, ao tipo de encontro e à organização histórico-social. 
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Procuro reconhecer – com esteio em observações a partir de observações diretas e 

recebidas do cotidiano dos realizadores das práticas turísticas indígenas, e a correlação 

com as outras práticas socioculturais e econômicas dos moradores, dos seus vizinhos e 

das entidades de apoio – que há um imenso rol de coisas que se descortina a cada ida ao 

campo, por meio de processos e relações que, não sendo imediatamente visíveis, todavia 

fazem parte das leituras e registros das práticas comunitárias. Afirmo que tudo isso 

constitui um passo a mais no avanço e na revitalização dos estudos de turismo. 

Em razão dos efetivos resultados e das lacunas divisadas pelas pesquisas 

analisadas, a questão de pesquisa, da qual me servi, neste trabalho, foi se o etnoturismo 

comunitário Jenipapo-Kanindé constituía ou não um fator determinante, contribuindo 

para o fortalecimento da identidade cultural da etnia. A identificação de possíveis 

particularidades, nos agentes e agências e no grupo de turismo local, aponta para a 

necessidade de se planejar intervenções específicas para homens, jovens e mulheres 

envolvidos no etnoturismo comunitário, visa atender às suas reais necessidades, assim 

como as dos seus visitantes, de modo mais objetivo, direto e apropriado. 

Com amparo na abordagem “Análise Situacional”, se desenvolveu o meu percurso 

metodológico, no qual realizei o trabalho de integração de todo o material produzido na 

pesquisa sobre os casos de variação da estrutura funcional à “Análise Situacional” 

específica do turismo realizado pelo grupo humano etnicamente diferenciado, qual seja, o 

povo Jenipapo-Kanindé. Velsen (1987) enfatizou a escolha individual por determinadas 

relações (no caso aqui em estudo, a escolha da líder máxima da TI, a cacique Pequena e 

seu núcleo familiar), que variam de acordo com as normas estruturais de cada grupo 

humano coletivamente organizado. No meu caso, a “Análise Situacional” se voltou à 

mobilização coletiva que levou as lideranças a introduzirem e organizarem o etnoturismo 

comunitário concebido e praticado na TI Lagoa Encantada. 

No que se refere ao estudo dissertativo de Brasileiro (1996), há uma preocupação 

em contribuir para o alcance da singularidade da condição indígena no Nordeste, desde 

uma “perspectiva situacional”, os desdobramentos do processo de organização 

sociopolítica e de afirmação étnica no povo indígena Kiriri, localizado no nordeste do 

Estado da Bahia, enfatizando a elaboração de uma ordem política centralizadora, onde se 

produziu uma mobilização do grupo para fins comuns - notadamente a conquista da terra 

– em que foram acentuadas as tensões internas latentes, desembocando-se em 

“faccionalismo”. 
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Brasileiro (1996) analisa, à luz de um contexto histórico e cultural, as estratégias 

de reprodução social dos Kiriri como segmento camponês tutelado pela União, assim 

como o perfil e a atuação das "facções" constituídas; ressalta aqueles aspectos que melhor 

configuram a sua especificidade e viabilizam a sua legitimação, tanto interna quanto 

externamente, no terreno intersocietário instituído desde o seu aldeamento, no século 

XVII. 

A autora definiu como objeto de pesquisa a organização política dos índios Kiriri, 

enfatizando a centralidade do uso do “método de caso desdobrado” (GLUCKMAN, 

1958) ou “análise situacional” (VELSEN, 1987), pertinente ao estudo da dinâmica de 

“povos em contato interétnico permanente”. No caso de Velsen (1987), na busca de 

organizar uma nova abordagem antropológica voltada ao trabalho de campo, que fosse 

privilegiadora das características estruturais de determinado grupo humano, sugere a 

busca por uma “análise situacional”, consistente na eleboração de “[...] um método que 

visa (sic) analisar as inter-relações das regularidades estruturais de um lado, e o 

comportamento real de indivíduos, de outro” (Pp. 371). 

Nesse sentido, 

O interesse crescente por processos sociais está relacionado a esta tendência, 
incluindo o estudo das regularidades na variedade do comportamento real do 
individuo dentro da estrutura social. A meu ver, a análise situacional pode ser 
muito útil para se lidar com este processo de opção, isto é, a seleção feita pelo 
indivíduo, em qualquer situação [social] de uma variedade de relações 
possíveis – que podem ser elas mesmas governadas por diferentes normas -, 
daqueles comportamentos que consideram que melhor servirão a seus objetivos 
(VELSEN, 1987, pp. 363-364). 

  

Entende Fernandes (2001, p.50), que [...] "os movimentos sociais podem ser 

categorias de diferentes áreas de conhecimento, desde que os cientistas construam os 

respectivos referenciais teóricos". Ao considerar as organizações indígenas da TI Lagoa 

Encantada como componentes do Movimento Indígena Cearense (MINCE), é defensível 

ser certo que desenvolvem processos, organizam, deliberam e produzem territórios de 

lutas as mais diversas e de várias maneiras - e, até mesmo, construam estruturas. Não há, 

então, como negar que se constituem em práticas de organização social, articuladas com 

outros movimentos sociais em curso no Ceará.  

A contribuição dos estudos organizacionais para a abordagem dos fenômenos do 

turismo envolve a necessidade de elaborações teóricas marcadas pelas especificidades 

dessa área temática, sem, no entanto, abandonar as conexões dialógicas com o 

conhecimento produzido noutras searas disciplinares. 
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Na busca dessa aproximação, McAdam e Scott (2005, pp.17-19) propõem uma 

abordagem comum para o estudo de organização e o de movimentos sociais (incluso o 

indígena, para minha análise), com base nas seguintes relações de exame: 

1) campos organizacionais como unidade de análise fundamental; 

2) composição do campo em termos de três tipos de agentes – dominantes – 

pessoas, grupos e organizações em torno dos quais as ações e interesses da área tendem a 

se resolver; os desafiantes - pessoas, grupos e organizações que procuram desafiar as 

posições vantajosas dos dominantes ou os aspectos procedimentais e estruturais 

fundamentais do campo; e as unidades de governança - unidades organizacionais que 

exercem poder e autoridade no nível da área; 

3) todos os campos existem dentro de ambientes mais amplos, que contêm agentes 

externos - pessoas, grupos e organizações fora do âmbito focal, mas que, de algum modo, 

influenciam o curso da ação - e unidades externas de governança - estruturas de poder e 

autoridade que opera no nível societário, provendo oportunidades e limites que afetam a 

ação no nível do campo; 

4) agntes sociais são constituídos e têm seu comportamento guiado por diversas 

lógicas institucionais, incluindo valores, normas e crenças sobre relações meio-fim. As 

lógicas podem ser primárias - ideias que guiam e legitimam as ações dos agentes 

dominantes - ou secundárias - ideações associadas aos agentes que emergem ou são 

oprimidos. 

Apesar de estarem convencidos da relevância desse conjunto básico de meios 

analíticos para descrever períodos de conflito e mudanças num determinado locus de 

estudo, McAdam e Scott (2005) reconhecem como não suficientes para explicar as 

origens de tais períodos. Assim, acrescentam três conceitos complementares: 

1) muitos períodos de mudança-enfrentamento significante num campo começam 

com eventos desestabilizadores ou processos que, frequentemente, têm sua origem fora 

dos limites estreitos do campo; 

2) uma mobilização reativa é definida pelo seguinte conjunto de três mecanismos 

mobilizadores, altamente contingentes, que fazem a mediação entre as pressões para 

mudança e um período significativo de enfrentamentos no campo – atribuição de ameaça 

ou oportunidade, apropriação social, novos agentes e ações inovadoras; 

3) os resultados finais tendem a ser uma alteração significativa no alinhamento 

estratégico que previamente estruturava e estabilizava o campo, levando a novas 

acomodações institucionais. 
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Essa metodologia será utilizada, na medida do possível, nas estratégias de busca 

de campo e suas análises nos capítulos finais deste estudo. 

 

 

1.3 Estratégias de Pesquisa de campo 

          Eu tava lá na mata Arquejando             2X  
Índio guerreiro passou me chamando 

 
Oi pisa oi pisa 

              Oi pisa devagar                   2X 
Oi pisa devagarinho 
Na folha do juremá. 
. 

    Música cantarolada pelos índios Jenipapo-Kanindé nas celebrações 

 

Apresento-me, agora, como pesquisador que apenas há quatro anos se envolveu 

mais diretamente com algumas novas áreas das Ciências Sociais como a Antropologia 

Social, a Antropologia Cultural, a Sociologia e a Ciência Política, mas sou oriundo das 

Ciências Econômicas, que dialoga com outros ramos científicos sociais e humanos e até 

com as Ciências Naturais, como no caso da “Economia Ecológica” (novo paradigma na 

área das Ciências Econômicas surgido em 1971 com a obra de Georgescu-Roegen The 

entropy law and the economic process), que é um dos lugares em que me aprofundei, 

juntamente com o do “desenvolvimento sustentável”, como subárea da Economia 

Aplicada, no mestrado em Desenvolvimento e Meio Ambiente na UFC, de 2000 e 2003. 

Foi também nesse tempo que escolhi estudar o turismo no Nordeste, em especial 

o PRODETUR/CE, que possibilitou a elaboração da minha dissertação cujo foco foi o 

conhecimento das condições em que foi concebido e implementado o Programa de Ação 

para o Desenvolvimento do Turismo do Nordeste (PRODETUR-NE) e do Ceará 

(PRODETUR-CE), na área prioritária para a alocação dos investimentos públicos e 

privados, a Região Turística II do Estado do Ceará.  

A pesquisa foi realizada nas seis localidades que receberam recursos do referido 

Programa: Cumbuco/Lagoa do Barro (Caucaia), Pecém (São Gonçalo do Amarante), 

Paracuru, Lagoinha (Paraipaba), Flecheiras (Trairi) e Baleia (Itapipoca), no sentido de 

descobrir quais os reflexos na efetiva melhoria da qualidade de vida da população, na 

forma de mais e melhores empregos, salários e renda, maior conservação/preservação 

ambiental, afirmação cultural e fortalecimento, nos marcos do novo paradigma do 

desenvolvimento sustentável. 
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O término da dissertação ocorreu em julho de 2003 e, em seguida, voltei a atuar 

profissionalmente junto a ONGs e movimentos sociais da zona costeira e participar do 

FDZCC, onde continuei a acompanhar temas socioambientais nas comunidades 

litorâneas. 

Nesse mesmo ano, houve importante conquista para a população tradicional 

nativa da Praia do Batoque, a criação da Reserva Extrativista do Batoque, que fortaleceu 

a luta social em defesa dos territórios litorâneos ameaçados pela especulação imobiliária 

e o turismo de massa, especialmente na área onde está a comunidade do Batoque, no 

Município de Aquiraz-CE. 

Essa vitória foi fruto de uma luta que durou de 1999 a 2003, quando as lideranças 

e os moradores sofreram ameaças e violências promovidas por pessoas ligadas aos 

empresários que pleiteavam implantar o Aquiraz Resort e que também alcançaria a TI 

Lagoa Encantada, como relatado pelas lideranças indígenas Jenipapo-Kanindé o que será 

expresso mais adiante. Estudo de Araripe, (2012) delineou os meandros mais detalhados 

desses conflitos pela defesa dos territórios tradicionais naquela região do Estado do 

Ceará. 

No monitoramento dos projetos e ações do PRODETUR/CE, o Fórum da Zona 

Costeira resolveu buscar um diálogo com a Secretaria do Estado do Turismo (SETUR) e 

se propôs compor, por meio da ONG Instituto Terramar, o recém-criado Conselho de 

Turismo do Polo da Costa do Sol, em 22/05/2003, mas que só passou a discutir pontos 

importantes no segundo semestre desse mesmo ano e no ano seguinte. 

Em uma tensa reunião realizada no dia 30 de março de 2004, o então Secretário de 

Turismo na condição de presidente do Conselho do Polo da Costa do Sol, e com o 

respaldo da maioria dos integrantes do referido Colegiado – leia-se os seus secretários 

estaduais que juntos somaram 50% dos conselheiros, além de alguns prefeitos de cidades 

litorâneas - desrespeitou acintosamente o Regimento por não ter dado tempo para 

avaliação da proposta de Plano de Desenvolvimento Integrado de Turismo Sustentável - 

PDITS - que define as principais ações e projetos de infraestrutura turística do 

PRODETUR/CE II - Programa de Ações para o Desenvolvimento do Turismo do 

Nordeste no Ceará, fase II. 

Em razão dos questionamentos levantados por nós do FDZCC, pelo Instituto 

Terramar, por não ter sido enviada a proposta de PDTIS com antecedência, querer 

aprovar todo plano em uma reunião é votamos contra a aprovação do PDITS. Afirmamos, 

ao final da aprovação apressada do PDTIS, que, segundo o Secretário de turismo, era 
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necessária para que o Estado recebesse um repasse do BID da ordem de U$ 130 milhões, 

que a lógica das avaliações do PRODETUR I e das intervenções propostas do 

PRODETUR II precisaria de uma reorientação. 

Nosso representante no Conselho questionou, também, a viabilidade econômica 

do aeroporto de Parazinho e defendemos o argumento de que os empréstimos do 

PRODETUR II deviam corresponder às verdadeiras necessidades das populações locais, 

criar mecanismo para a efetiva distribuição de renda e para a avaliação criteriosa e ampla 

dos impactos socioambientais provocados pelos grandes investimentos turísticos. 

No mesmo ano 2003, participei da organização e apresentei alguns resultados da 

minha dissertação, que já estava em fase de conclusão, no I Seminário Internacional de 

Turismo Sustentável, que teve como tema: "O Turismo Socialmente Responsável para o 

Desenvolvimento Sustentável e a Redução da Pobreza", que aconteceu de 12 a 15 de 

maio, no Auditório Castello Branco do CEFET-CE, em Fortaleza (CE). 

O evento objetivou definir estratégias para o desenvolvimento do turismo 

participativo, solidário e sustentável; promover o intercâmbio de experiências de turismo 

desde a perspectiva da inclusão social e elaborar planos de cooperação entre entidades. 

Além da participação de personalidades e entidades estrangeiras envolvidas em 

cooperação e na promoção de um modelo de turismo socialmente responsável, 

participaram do Seminário representantes de universidades de todo Brasil, assim como 

membros de comunidades do litoral e da serra cearenses e de vários estados brasileiros 

(Amapá, Pará, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Rondônia). 

Antes desse evento, participei como facilitador de duas oficinas de 10 a 13 de 

abril, na Prainha do Canto Verde, no Município de Beberibe. Uma foi a Oficina de 

Turismo Rural. A outra sucedeu dos dias 07 a 12 de maio, na mesma localidade – Oficina 

de Turismo Comunitário como Mecanismo de Inclusão Social. Esta reuniu representantes 

de vários Estados brasileiros. Os resultados das oficinas foram expressos durante o 

Seminário. 

Algumas experiências no plano mundial e novos paradigmas foram discutidos 

durante a apresentação do "Programa de Turismo Sustentável – Eliminação da Pobreza", 

implementado recentemente pela UNCTAD - Conferência das Nações Unidas sobre 

Comércio e Desenvolvimento – e a OMT – Organização Mundial de Turismo. A OIT – 

Organização Internacional de Trabalho – demonstrou experiências bem-sucedidas da 

REDTURS – Rede de Turismo Sustentável. Um espaço foi também reservado para 

entidades da sociedade civil europeia. 
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De 12 a 15 de maio de 2008, realizou-se em Fortaleza o II Seminário 

Internacional de Turismo Sustentável (SITS). A programação foi composta de painéis, 

espaços autogestionados, mostra de vídeos e de trabalhos científicos e apresentações 

culturais. As discussões foram norteadas por cinco eixos temáticos: “Mercado, trocas 

solidárias e Marketing”, “Políticas Públicas e Desenvolvimento Sustentável”, “Turismo 

Comunitário Solidário de Base Local”, “Turismo e Impactos Sócioambientais” e 

“Turismo em Unidades de Conservação”. Entre os palestrantes, estiveram Cox Aranibar, 

Vice-Ministro de Turismo da Bolívia; Diogo Joel de Marco, representante do Ministério 

do Turismo brasileiro; Harold Ramos, presidente da Rede Nicaraguense de Turismo 

Rural; e Christine Plüess, da AKTE – Suíça, que compuseram o Grupo de Trabalho de 

Turismo e Desenvolvimento. 

O objetivo do seminário foi afirmar o turismo comunitário como estratégia de 

valorização da cultura das populações tradicionais, preservar o meio ambiente e estimular 

a economia solidária; dar visibilidade ao debate acerca dos impactos do turismo 

convencional; e promover o intercâmbio e articulação em rede de experiências de turismo 

desenvolvidas com base nas perspectivas de turismo comunitário, solidário e sustentável. 

Com essa programação, buscou-se contribuir para a elaboração teórico-

metodológica de um modelo de turismo que rompa com a lógica dominante do turismo 

convencional e estabeleça uma perspectiva voltada à melhoria da qualidade de vida da 

comunidade receptora. 

Participaram cerca de 500 pessoas, representantes do Brasil e do Exterior, vindos 

de 16 estados brasileiros e 12 países, integrantes de ONGs, movimentos sociais, 

comunidades, organizadores de viagens, operadores de comércio justo, organizações 

ambientais etc. O evento foi uma realização conjunta do Instituto Terramar e do Fórum 

em Defesa da Zona Costeira do Ceará, com apoio institucional da Inter-Church 

Organization for Development Cooperation – ICCO, da Evangelischer 

Entwicklungsdienst - EED, Associação Amigos da Prainha do Canto Verde - AAPCV, 

Fundação Suíça para a Solidariedade no Turismo - SST e a Associação Intervita Onlus – 

INTERVITA. 

Também em 2008, foi lançado o Edital de Chamada Pública de Projetos Mtur/nº 

001/2008 – Seleção de propostas de projetos para apoio às iniciativas de Turismo de Base 

Comunitária. Brasília: Ministério do Turismo, 2008. A ONG Instituto Ambiental 

Viramundo, onde atuo desde 2007, foi uma das 50 selecionadas para desenvolver um 
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projeto de Ecoturismo de Base Comunitária junto a três comunidades do litoral leste de 

Fortaleza. 

Nos meses de agosto a outubro de 2008, ministrei o curso de Turismo 

Comunitário em Fortaleza, que durou 92 horas e foi proposto e articulado pelo 

Movimento dos Conselhos Populares (MCP), envolvendo as comunidades da Praia do 

Caça e Pesca, do Serviluz e Lagoa do Coração, com o apoio do Instituto Ambiental 

Viramundo. 

Essa experiência foi muito importante para minha formação profissional, pelo fato 

de ter aliado um conhecimento maior das comunidades litorâneas de Fortaleza, numa área 

onde ainda existem muitos pescadores artesanais, rendeiras, artesãos e descendentes de 

indígenas que saíram de outras regiões do litoral, especialmente de Acaraú, onde existe 

uma aldeia chamada de Queimadas, objeto de estudo de Queiroz (2014), antropólogo 

com quem convivo com muita intensidade e que também atuou como pesquisador na 

ONG Viramundo e também coordenou um projeto na Associação para o 

Desenvolvimento Local Co-produzido (ADELCO). 

Na sequência de atividades ligadas ao turismo comunitário, fui convidado pela 

ADELCO para realizar o Inventário dos Atrativos Turísticos Tapeba, de agosto a 

dezembro de 2009. Foram feitos cinco diagnósticos participativos, com mapeamentos 

vivenciais e simbólicos nas cinco comunidades com a participação direta dos 100 

moradores locais que foram capacitados. 

No ano de 2005 iniciou-se o Projeto de Extensão – Projeto Educação Integral para 

a Sustentabilidade e o Desenvolvimento do Turismo Comunitário na Terra Indígena (TI) 

Jenipapo-Kanindé, Município de Aquiraz, Ceará, coordenado pelo professor doutor 

Antônio Jeovah de Andrade Meireles, no período de 2005 a 2007, vinculado ao 

Departamento de Geografia da UFC. Esse projeto foi suspenso seis meses antes de sua 

conclusão, porque o Professor Doutor Jeovah foi processado e proibido de andar na TI 

pela Ypióca Agroindustrial em função de denúncias que fez acerca da poluição na forma 

de despejo de vinhoto e extração da água da Lagoa Encantada praticada pela referida 

empresa. 

A primeira vez que estive na TI Lagoa Encantada foi em julho de 2006, quando 

fui com um grupo de pesquisadores e ambientalistas realizar uma oficina de 

Monitoramento do PRODETUR/CE II, pois o Município de Aquiraz estava incluído no 

Programa, além de haver já o projeto acima mencionado e das ameaças que a etnia já 
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havia sofrido com a tentativa de implantação do Aquiraz Riviera, como descrito em 

passagem anterior.  

Durante os três dias em que permaneci na TI, dormi pela primeira vez em uma 

casa de indígena, a casa da própria cacique Pequena. Comecei a me interessar por 

aspectos culturais e simbólicos, pois estivemos em um dos momentos na Lagoa 

Encantada à noite, onde ouvimos e dialogamos sobre várias “mitos” relacionados à 

história e referências aos encantados e protetores “espirituais” daquele povo, ou seja, a 

revelação das dimensões imateriais da sua cultura. A Lagoa da Encantada e a mata 

circundante, fontes de sobrevivência física e cultural, são os espaços sagrados onde 

moram seus mitos e encantos ancestrais. Esta íntima relação entre natureza e cultura é 

fundamental para sua identificação e reconhecimento étnicos, bem como para o 

fortalecimento do sentimento de pertença ao grupo indígena. 

Cabe, antes de continuar essa narração, trazer algumas conceituações relacionadas 

aos processos de etnogêneses dos povos que foram perseguidos, espoliados e 

massacrados, que não conformam uma apreensão de fácil entendimento, pois, 

Com alguma freqüência, tem-se chamado de etnogênese o desenvolvimento de 
novas configurações sociais, de base étnica, que incluem diversos grupos 
participantes de uma mesma tradição cultural (por exemplo, os Mapuche 
atuais, Boccara 2000). Também já se qualificou de etnogênese o ressurgimento 
de grupos étnicos considerados extintos, totalmente “miscigenados” ou 
“definitivamente aculturados” e que, de repente, reaparecem no cenário social, 
demandando seu reconhecimento e lutando pela obtenção de direitos ou 
recursos (Rossens 1989; Pérez 2001; Bartolomé 2004). Em outras 
oportunidades, recorreu-se ao mesmo conceito para designar o surgimento de 
novas comunidades que, integradas por migrantes ou seus descendentes, 
reivindicam um patrimônio cultural específico para se diferenciarem de outras 
sociedades ou culturas que consideram diversas de sua autodefinição social, 
cultural ou racial (por exemplo, grupos migratórios interestatais ou 
comunidades afro-americanas). (BARTOLOMÉ, 2006, pp. 39-40) 
 

No decorrer das capacitações vinculadas ao monitoramento do PRODETUR/CE 

realizadas pelo FDZCC, em 2006, das conversas informais nos intervalos das atividades, 

nas trilhas, nas atividades coletivas de formulação de roteiros, levantamento dos atrativos, 

nas celebrações, festas e rodas de toré quando estivemos na Terra Indígena (TI) Lagoa 

Encantada, nos cafés com tapioca à noite e outras atividades previstas e incorporadas no 

projeto, fui me dar conta de que as estratégias, definições, concepção organizativa e 

estrutura de elaboração da proposta de turismo4 teriam que se diferenciar das que estavam 

                                                             
4 A definição de turismo que usarei inicialmente é a de De La Torre (1997, p.19): O turismo é um 
fenômeno que consiste no deslocamento voluntário e temporário de indivíduos ou grupo de pessoas que, 
fundamentalmente por motivos de recreação, descanso, cultural ou saúde, saem do 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 cultural. 
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sendo desenvolvidas em outras 125 comunidades que compõem atualmente a Rede 

Tucum, esse entendimento da questão etnoturística dos povos indígenas cearenses estava 

por ser formulado, pois os estudos feitos até então, não deram ênfase à dimensão étnica 

da proposta turística. 

Posta-se perante questão relacionada à apropriação da natureza como mercadoria 

no âmbito do turismo, especialmente do espaço litorâneo nordestino. Ambientes 

litorâneos são exemplos que marcam a estratégia utilizada para a comercialização de 

vários destinos turísticos brasileiros, e que levou à transformação do espaço litorâneo em 

mercadorias a serem consumidas e vivenciadas. 

Somente no final de setembro de 2014, retornei à aldeia, apesar de ter tido 

anteriormente diversos contatos com lideranças indígenas Jenipapo-Kanindé, como 

Heraldo Alves, João Batista (que desde fevereiro de 2016 se tornou o mais novo pajé da 

etnia), Juliana, Bida e a cacique Pequena em eventos organizados pela Rede TUCUM, a 

UFC e o movimento indígena.  

Ocasião muito marcante que antecedeu minha ida ao campo foi a organização da 

Feira Cultural da 29ª Reunião Brasileira de Antropologia – RBA, que aconteceu de 3 a 6 

de agosto de 2014, na cidade de Natal. Dentre as atividades da RBA cultural, onde 

estiveram dois integrantes da Rede TUCUM, José Messias e Heraldo Alves (este último 

coordena o etnoturismo Jenipapo-Kanindé e a minha aproximação com sua pessoa serviu 

como um termômetro preparatório da ida ao campo que aconteceu desde o mês seguinte). 

Minha pesquisa de campo se iniciou no dia 20 de setembro de 2014, quando 

passei um dia inteiro a entrevistar as lideranças da etnia, como Heraldo Alves, na parte da 

manhã, a cacique Pequena e seu outro filho João Batista, na parte da tarde. Só depois 

elaborei as estratégias da pesquisa, incluindo as leituras de trabalhos semelhantes e os 

aportes teóricos sobre o tema do etnoturismo, turismo comunitário e pesquisa qualitativa. 

Ao analisar minha prática de pesquisa de campo, tento compreender e 

pormenorizar os procedimentos na coleta de dados, assim como a relação estabelecida 

com as lideranças e pessoas vinculadas ao turismo, à educação e às atividades produtivas, 

como cultivo de hortas e roças, feitura da goma de tapioca na casa de farinha (aqui há 

sempre singular ressignificação que se processa no próprio ato de retomar a produção da 

                                                             
5
 As comunidades que estão atualmente na Rede Tucum: Jenipapo-Kanindé (Aquiraz); Batoque (Aquiraz); 

Ponta Grossa (Icapuí); Tremembé (Icapuí); Curral Velho (Acaraú); Associação Mulheres em Movimento 
(Fortaleza); Prainha do Canto Verde (Beberibe); Flecheiras (Trairi); Assentamento Coqueirinho (Fortim); 
Vila da Volta (Fortim); Assentamento Maceió (Itapipoca); Caetanos de Clima (Amontada); e Tatajuba 
(Camocim), além do Centro de Formação, Capacitação e Pesquisa Frei Humberto (Fortaleza). 
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mandioca. Se o raio da roda simboliza a memória de feitura da farinha, do plantio ao 

consumo, a nova casa de farinha é lugar de memória, como inferiu Nora, 1993), do 

artesanato, das danças e rituais dos Jenipapo-Kanindé. De outra parte, procurei 

estabelecer contatos com os agentes e as agências externos que atuam na Terra Indígena 

Lagoa Encantada, problematizá-los e busca saber como desenvolvem seus trabalhos e 

agenda de serviços na TI, como uma parte importante de meu objeto de pesquisa.  

Também tenho feito uma junção de conhecimentos aliados às reflexões sobre 

etnicidade, e venho com o tempo estabelecendo uma aproximação com as teorizações 

elaboradas por Sahlins (1997a, 1997b, 2003 e 2008), para ligar uma antropologia 

histórica da ressignificação dos objetos e lugares museais e os construídos para e pelo 

turismo Jenipapo-Kanindé, além de acompanhar como se processa a “ação política” 

(como a atuação de Heraldo na Rede Indígena de Memória e Museologia Social 

(RIMMS) e a Rede Cearense de Museus Comunitários (RCM) que já realizam dois 

encontros nacionais e dois estaduais, tendo participado do último encontro nacional, que 

aconteceu em agosto de 2016 e o estadual, em dezembro de 2016). Nesse contexto, o 

grupo de indígenas que atuam no MIJK na “musealização”, compreende e passa a 

difundir a diversidade de memórias representadas nos objetos coletados e que estão à 

mostra no MIJK, mas também em vários lugares de memória viva simbolizados nas 

trilhas etnoecológicas, na antiga casa de farinha e nas diversas casas dos antepassados 

exibidas nos percursos das trilhas, que possibilitam fazer uma relação entre as memórias 

sociais, os sentidos dos objetos e a elaboração social de fronteiras de pertencimento.  

De acordo com Pollak (1992), há uma ligação fenomenológica muito estreita dee 

memória com o sentimento de identidade. A memória é  

[...] um elemento constituinte do sentimento de identidade, tanto individual 
quanto coletiva, na medida em que ela é também um fator extremamente 
importante do sentimento de continuidade e de coerência de uma pessoa ou de 
um grupo em sua reconstrução de si. (p. 204). 

 

 A Rede Indígena de Memória e Museologia Social, ao realizar o II Fórum 

Nacional de Museus Indígenas, ao final do evento, elaborou um denso e bem 

fundamentado documento que, além de propostas voltadas à garantia de políticas públicas 

de direito à memória indígena, trabalhou transversalmente em quatro eixos temáticos suas 

propostas, das quais acompanhei atentamente e dei algumas sugestões: gestão 

museológica, territórios indígenas e patrimônio cultural; formação e capacitação; 

políticas públicas, sustentabilidade e fomento; estratégias para articulação em rede 

(cidades, estados e regiões). 
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Figura 1 – Casa de Dona Biloquinha, antiga moradora da velha configuração da aldeia, com uma 
disposição espacial das moradias mais distantes umas das outras e que atualmente faz parte de um das 
paradas da Etnotrilha do Marisco.  

 

              Fonte: Arquivo Pessoal (2017) 

 

Realizei um estudo classificatório, que identifica e interpreta as categorias nativas, 

e narrativas que organizam socialmente quatro importantes diferenças e confluências 

operadas, unindo os aportes conceituais da Antropologia, da Geografia, da História e da 

Economia, mediados por procedimentos e técnicas vinculados ao etnoturismo, meio 

ambiente, economia solidária e ecológica, estudos culturais e museologia, utilizados na 

observação participante realizada na pesquisa de campo entre o povo indígena Jenipapo-

Kanindé, na TI Lagoa Encantada, Município de Aquiraz, no litoral leste do Ceará, na 

elaboração social da sua etnicidade. 

Durante a pesquisa, identifiquei e registrei algumas narrativas que se destacaram e 

se tornaram recorrentes nos relatos orais dos troncos velhos. Percebi que estas narrativas 

estão conectadas a categorias nativas que, incontestavelmente, organizam os sentidos de 

ser indígena Jenipapo-Kanindé, manifestadas na maneira singular e que dão significado 

(ou ressignificam, no caso de tentativas de apagamentos ou silenciamentos forçados 

impingidos às gerações passadas e alguns dos atuais “troncos velhos” quando eram 

“curumins” – duas categorias nativas que estão cotidianamente sendo agenciadas por 

todos na aldeia – por meio das lutas e mobilizações sociais das lideranças que levaram à 

obtenção de algumas conquistas) a sua etnicidade, e que também deram substância 

histórica ou cultural operada pelo grupo criador em sua etnicidade (que se perde nos 

tempos da formação da etnia, ou mesmo da junção de várias etnias que hoje constituem o 

povo Jenipapo-Kanindé).  
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Isso está configurado nos atos, condutas e, no passado, reapresentativos de suas 

lembranças, aportadas nas falas dessas pessoas mais velhas e que foram e são 

transmitidos oralmente e, nos últimos tempos, são trabalhados na Escola Indígena 

Jenipapo-Kanindé (EIJK) que tem uma proposta pedagógica diferenciada e fortalecedora 

do aprendizado dos saberes ancestrais, tanto no formato oral – com a ida frequente desses 

troncos velhos à escola – como pela leitura de textos produzidos por professores 

indígenas que abordam esses saberes. 

Segundo um hábito de se referir ao conhecimento transmitido pelos troncos 

velhos, a condição do ser indígena não se resume a somente andar pintado ou falar uma 

língua tradicional. Para esses troncos velhos, ser indígena é reverenciar a natureza, 

sentindo-se parte dela. Também é assumir uma relação de respeito aos encantados e 

sábios ensinamentos, valorizando a própria cultura, as crenças e tradições, fortalecer e 

respeitar a própria memória e a identidade específica de cada povo, como um patrimônio 

cultural deixado pelos seus ancestrais. 

Ao largo de um eixo de análise que penetrei nesta relação, empreendi esforços 

para interpretar a escrita de uma história indígena em primeira pessoa, ato fundamental 

no processo de mobilização étnica.  

A relação com a memória é uma importante variável na elaboração social das 

identificações étnicas, vivida de maneira única em cada caso. Os mecanismos para a 

reelaboração do passado se materializam na existência de algumas categorias nativas, nas 

narrativas a elas relacionadas e nos significados atribuídos aos objetos-documentos 

musealizados. Estes são três vieses importantes para compreender as representações 

sobre si efetuadas pelos Jenipapo-Kanindé com a criação do Museu Indígena Jenipapo-

Kanindé (MIJK), que surge e se constitui não como museu sobre os índios e feito por não 

índios, mas um museu pensado e constituído pelos próprios índios, valendo-se dos seus 

pontos de vista sobre sua cultura, memória coletiva e significados, assim como em outros 

espaços de interação comunitária. 

Identifiquei a geração de alguns símbolos que forneceram substratos étnicos ao 

grupo e com os quais os membros da etnia (inclusive os “curumins” e, sobretudo, a 

juventude Jenipapo-Kanindé) se identificam fortemente. Essas tradições aparecem, 

consequentemente, como sinais diacríticos na etnicidade Jenipapo-Kanindé e são, na 

verdade, elaborações culturais (chamadas pelos índios de “tradições”) constitutivas de 

uma “tradição Jenipapo-Kanindé”.  
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Em ambas as delimitações (acepções) do termo tradição no discurso Jenipapo-

Kanindé, este vocábulo aparece como significante de uma cultura própria ao grupo 

étnico, independentemente de se, na sua formação histórica, entraram elementos externos, 

os quais lhes são próprios agora, ou seja, da sua “tradição atualizada”, ou “reinventada”.  

Além disso, mesmo sendo criadas na atualidade, essas tradições devem se referir a 

conjunturas culturais (danças, expressões linguísticas, peças artesanais) ou narrativas 

históricas, que também podem realizar, de acordo com Oliveira, (1994b, p. 98) uma: “[...] 

atualização em contextos diferentes de uma mesma forma narrativa na qual estão 

implícitas crenças e padrões organizativos estritamente similares”. 

Os discursos étnicos dos Jenipapo-Kanindé são multirreferenciais, ao organizarem 

narrativas com base em memórias, ideias, objetos e valores provindos de variados agentes 

externos, como as pastorais sociais da Igreja Católica e outras igrejas evangélicas 

(atualmente já são quatro credos evangélicos que funcionam dentro da TI e há um 

processo de negociação com as lideranças para ser construída uma Capela da Igreja 

Católica próxima à casa da cacique Pequena), ONGs e órgãos públicos das três esferas, 

em especial a FUNAI, a qual, nos meses de março e de abril de 2017, foi ocupada por 

diversas etnias cearenses, entre elas o povo Jenipapo-Kanindé. 

Seja ao se apropriarem e ressignificarem as representações estabelecidas 

historicamente sobre eles, povo Jenipapo-Kanindé, que sabem expressar interna e 

externamente o que é ser índio, composição multifacetada de sua identificação étnica, 

exprimem seus discursos em primeira pessoa.  

Nessa bricolagem, são interpenetradas às memórias compartilhadas entre as 

famílias, alguns núcleos que passam a ostentar mais identificadores de diferenciação, 

com as novas interações provindas da participação nas atividades do movimento 

indígena. Por exemplo, no caso da Política Estadual de Cultura, mediante a elaboração do 

Plano Estadual de Cultura, que, pela primeira vez conta com a participação de grupos 

indígenas e entidades de apoio à causa indigenista. Heraldo Alves Preá se legítimou a 

atuar como representante da sua etnia nessa frente de mobilização em defesa dos direitos 

culturais dos povos indígenas do Ceará. 

A tradição de transmissão oralizante dos saberes entre os Jenipapo-Kanindé é 

diversificadamente operada pelos distintos sujeitos que empreendem as narrativas acerca 

do passado e seus descendentes. Mesmo em sua diversidade, algumas narrativas estão 

registradas nos trabalhos de Antunes (2008), Sousa (2001) e Lustosa (2012).  
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As narrações sobre os conflitos que eles tiveram com as empresas Ypióca 

Agroindustrial Ltda (hoje de propriedade do grupo britânico Diageo) e o grupo M. Dias 

Branco estão vinculadas à mobilização interna e externa, via apoio da sociedade civil, 

que visa a fortalecer a organização na busca do reconhecimento como um povo que faz a 

própria e original interpretação do passado. Para isso, foi fundamental o contato com os 

demais povos indígenas organizados no movimento indígena no Ceará.  

Com efeito, as relações interétnicas do povo Jenipapo-Kanindé com os visitantes, 

bem assim com as populações das comunidades circundantes à TI Lagoa Encantada, bem 

como a identidade coletiva constituída por eles, não devem ser visto apenas como uma 

tipologia organizacional composta por indicadores ou sinais diacríticos que se afirmam 

por seus conteúdos culturais singulares, muito menos como expressões retrógradas e 

distantes de uma ordem cultural do passado.  

Tal ordem cultural não está morta e esquecida, pelo contrário, compõe expressões 

ativas e atuais de uma diversidade cultural do Ceará, por ser fruto de uma ação humana 

coletiva que é autônoma para se expressar politicamente ao conjunto da sociedade, já 

que, em princípio, o grupo não se fecha para o contato com nenhuma outra coletividade, 

no Estado, País e outras partes do mundo. 

O MIJK foi criado, segundo relatado por Heraldo Alves – Preá (e seus sobrinhos 

Daniela, Raquel e Daniel), para dar maior visibilidade à cultura indígena Jenipapo-

Kanindé, sua mobilização étnica e, ao mesmo tempo, ser um espaço de referência, 

memória, documentação e pesquisa para os índios, e a sociedade aquirasense e cearense. 

Esta proposta surgiu da vontade dos índios de participar, cada vez mais, em pé de 

igualdade – ainda que de modo diferenciado – da vida regional e nacional.  

Cientes de sua riqueza cultural e material, das possibilidades de produção e 

divulgação etnocientífica, artesanal e artística; e certos, também, das possibilidades de 

desenvolvimento sustentável e da urgência na melhoria dos programas escolares, o povo 

Jenipapo-Kanindé se propôs defender o MIJK. O Museu revelou ser o espaço mais 

adequado para incentivar um vasto conjunto de atividades, pesquisas e ações que 

beneficiariam toda a comunidade indígena e suas iniciativas, especialmente as aulas 

práticas dos alunos da EIJK.  

Para Varine (2012), a museologia social e comunitária, onde os museus indígenas 

estão inseridos, promovem novos conceitos ausentes desse terreno de estudos, tais como: 

cultura e cultura viva; desenvolvimento local; patrimônio como recurso; ação 

patrimonial; participação da comunidade; valor/valorização do patrimônio; museu como 
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instrumento de desenvolvimento; inventário participativo, entre outros. Varine (2012) 

revelou, também, as noções por ele usadas, ou que, faz questão de lembrar, apreendeu em 

certas realidades e no acompanhamento de várias experiências, como função social do 

museu, educação patrimonial e museologia libertadora. 

As estratégias que formulei para o desenvolvimento da pesquisa etnográfica de 

campo vinculam-se a descrição e análise do sistema de significados culturais que o 

turismo tem dentro da etnia Jenipapo-Kanindé. Foram as vêm na sequência.  

1. Mapeamento de dados secundários sobre turismo, a Rede TUCUM e a etnia 

Jenipapo-Kanindé. 

2. Estabelecimento de mecanismos claros e contínuos de informação e 

comunicação com os coordenadores da Rede TUCUM e organizadores, no que se refere a 

participação de reuniões, eventos, telefonemas, e-mails e acompanhamentos da atividades 

da TUCUM e do Museu Indígena Jenipapo-Kanindé (MIJK), em redes sociais como 

Facebook, onde são divulgados as atividades, os pacotes e novidades dos grupos. 

3. Investigar como se processa a promoção do conhecimento mútuo das pessoas 

que estão à frente da Rede TUCUM e do etnoturismo Jenipapo-Kanindé. 

4. Introdução à observação participante: o estabelecimento de uma agenda de 

trabalho, com visitas periódicas à TI Lagoa Encantada. Essas etapas do trabalho de 

campo na TI estão na sequência. 

a) Identificar as características que ligam a etnia ao seu ambiente natural, de modo 

que este me sirva de fonte de dados empíricos sobre os usos sociais e simbólicos 

de materiais - palhas, jenipapo, urucum, madeiras, penas etc... 

b) Colocar-me como pesquisador, principal instrumento de coleta de dados e análise 

na condição de visitante/turista investigador e observador atento do cotidiano e 

das mobilizações locais e sociais desenvolvidas pelas suas lideranças, seja nas 

reuniões internas do Conselho Comunitário Jenipapo-Kanindé (CCJK), 

Associação das Mulheres Indígenas Jenipapo-Kanindé (AMIJK) e grupo de 

turismo, seja nas externas vinculadas ao movimento indígena e as que eles 

autorizem a minha participação. 

c) Elaboração de dados descritivos detalhando os processos socioculturais que 

sustentam e dão vida ao desenvolvimento das atividades turísticas na TI Lagoa 

Encantada, na perspectiva dos agentes sociais locais e me valendo das expressões 

êmicas e das categorias nativas, historicamente criadas, ou que foram 

recentemente incorporadas ao léxico societário da etnia. 
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d) Critérios que estabeleci para desenvolvimento da pesquisa de campo. 

o Flexibilidade na relação com toda a população da TI Lagoa Encantada. 

o Contato pessoal com os envolvidos no processo de observação 

participante e entrevistas semiestruturadas. 

o Imersão no campo quando for possível (uma a duas vezes por mês, em 

tempo de 3 a 4 dias). 

o Variação na coleta de dados, que pode ser dentro ou fora da TI Lagoa 

Encantada. 

5. Coleta e documentação de dados brutos – esta fase inclui registro de dados de 

informantes obtidos de observações, entrevistas e experiências de participação.  

6. Identificação de descrições de componentes: os dados são classificados de maneira a 

permitir o entendimento da situação ou questões em estudo.  

7. Análise contextual e de padrões – procuro a saturação, consistência e credibilidade dos 

dados. 

8. Temas, achados relevantes e formulações teóricas – período mais refinado de análise e 

síntese dos dados. Requer síntese de reflexões, elaboração de modelo de análise dos fatos 

culturais e sua estrutura narrativa e análise criteriosa de dados. Abstraí os temas e pude 

elaborar formulações teóricas e recomendações na parte conclusiva do estudo. 

9. Pressupostos 

o O comportamento humano é influenciado pelo contexto. 

o Entender o quadro referencial no qual pessoas interpretam ideias, 

sentimentos e ações, da maneira como vivem cotidianamente. 

10. Etapas 

o Exploração – definição de problemas, escolha do local, contatos para 

imersão, observações. 

o Decisão – busca sistemática de dados para compreender e interpretar o 

problema. 

o Descoberta – explicação da realidade, desenvolvimento de teorias. 

Sobre as etapas ora listadas, dois pesquisadores da temática etnografia e 

metodologias de pesquisas qualitativas, Lüdke & André (1986, p. 15), elaboraram três 

etapas, fases ou estádios para o desenvolvimento de uma pesquisa etnográfica. A primeira 

etapa é a que se pode chamar exploratória do processo da própria pesquisa e que acontece 

antes da entrada no campo, pois é nela que desenvolve a seleção e definição de 

problemas, faz a escolha do local onde será desenvolvido o estudo, estabelecendo 
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contatos para a entrada no campo. As técnicas de pesquisa escolhidas e posteriormente 

utilizadas foram a observação direta, observação participante, conversas informais e 

formais, entrevistas não diretivas, etc. 

O método etnográfico é composto por inúmeros procedimentos técnicos incluindo 

levantamento de dados mediante a observação direta, que sem qualquer dúvida, uma 

técnica privilegiada para se investigar os saberes (ou etnoconhecimentos) e as práticas na 

vida social e reconhecer as ações e as representações coletivas na vida de uma 

comunidade. A técnica exige o engajamento para realizar uma experiência de percepção 

de contrastes, de várias ordens, como sociais, culturais e históricos.  

Minhas primeiras inserções no novo universo de pesquisa de campo são 

conhecidas na Antropologia como “saídas exploratórias”, orientadas pela busca de um 

olhar atento ao contexto sociocultural, político e econômico da localidade (que, por sua 

vez, está imbricado nos contextos de mesma ordem, porém de ordem municipal, estadual, 

regional e nacional) e tentar captar tudo o que acontece no espaço territorial observado.  

A natural curiosidade do início da pesquisa de campo foi em pouco tempo 

substituída por indagações sobre como a realidade social é constituída e como o 

etnoturismo comunitário se encaixou. Esta procura de informações foi estabelecida por 

aspectos comparativos que nascem da minha inserção de maneira densa com o 

compromisso de refletir sobre a vida social e disposto a vivenciar a experiência de 

intersubjetividade, sabendo que passei, desde a minha entrada no campo, a ser objeto de 

observação, conforme destacou Lévi-Strauss (1974, p. 1 a 36).  

A primeira atitude que tomei foi me aproximar das pessoas, grupos e instituições 

externas (ADELCO, FUNAI, Centro de Defesa e Promoção dos Direitos Humanos 

(CDPDH) e Rede Tucum) e internas (Museu Indígena Jenipapo-Kanindé (MIJK), a 

Associação das Mulheres Indígenas Jenipapo-Kanindé (AMIJK), o Grupo de Dança 

Kunhã Apyara (GDKA), o Conselho Comunitário Jenipapo-Kanindé (CCJK) e o Grupo 

de Produção de Filmes Etnográficos (GPFE)) a serem estudadas para conquistar a 

concordância e anuência de sua presença para a observação sistemática das práticas 

sociais.  

A interação é a condição básica desse tipo de pesquisa. Não é um encontro casual 

e fortuito, mas relação que se prolonga no fluxo do tempo e na pluralidade dos espaços 

sociais vividos cotidianamente por mim e as pessoas no contexto social investigado, seja 

nas casas, na pousada, nas ruas, na escola, no roçado etc., que abrangem o mundo público 

e o contexto privado da TI Jenipapo-Kanindé. 
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Nesta fase, realizei as primeiras observações, com a finalidade de adquirir maior 

conhecimento sobre o fenômeno e possibilitar a seleção de aspectos que serão mais 

sistematicamente investigados. Essas indagações foram as primeiras que orientaram a 

coleta de informações e permitiram a formulação de uma série de hipóteses, por diversas 

vezes modificadas, à medida que novos dados iam sendo coletados e à medida que 

relatórios de pesquisas foram escritos, mostrados à orientadora e recebidas as sugestões 

de alterações de rumos e discussões inconsistentes e pouco objetivas.  

No meu caso, esse processo se desenrolou do início de fevereiro ao começo de 

setembro de 2014, quando cursei o primeiro período do doutorado e, principalmente, 

quando se iniciou o segundo período do curso de doutorado, quando fiz os contatos com 

as lideranças, coordenadores da Rede Tucum e Heraldo Alves. 

A etapa seguinte é a da tomada de decisão, por parte do pesquisador, em fazer 

uma sistemática e criteriosa busca daqueles dados que selecionei como os mais 

importantes e significativos, a fim de compreender e interpretar o fenômeno estudado. 

Assim elenquei os tipos de dados relevantes para o estudo: forma e conteúdo da interação 

verbal dos participantes; forma e conteúdo da interação verbal com o pesquisador; 

comportamento não verbal; padrões de ação e não ação; traços, registros de arquivos e 

documentos. Todos, ou uma parte desses tipos de dados coletados, podem mudar durante 

a investigação, pois as informações colhidas e as teorias emergentes devem ser usadas 

para dirigir a subsequente coleta de dados.  

Na minha decisão de busca direta de dados na observação participante da 

organização do etnoturismo Jenipapo-Kanindé, fiz várias mudanças de ênfase, de acordo 

com o meu envolvimento com o cotidiano da TI Lagoa Encantada e a opção por me 

distanciar do envolvimento com os conflitos, as decisões das lideranças, que, mesmo em 

diversas situações em que me fora solicitado opinar e me posicionar a favor de uma 

pessoa ou de outra, mesmo sabendo que a interação não verbal, pelo simples fato de estar 

ouvindo e vendo o desenrolar dos acontecimentos, me favoreceu a convivência com todas 

as famílias da TI com as quais tenho me relacionado. E isso foi importante para o meu 

trabalho. 

Essa posição de distanciamento estratégico das disputas eleitorais e do poder 

político interno, resolvi tomar desde o momento em que soube da tomada de decisão da 

Juliana Alves (Cacique Irê) em se lançar candidata a vereadora e das informações vinda 

dos irmãos João, Antônio e Heraldo (Preá) que Luciano Alves, sobrinho deles e da 

Juliana, também se candidataria a vereador e que teria, além do esperado apoio da sua 
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mãe Conceição, seria apoiado pelo tio João Batista Alves (que também se tornou Pajé da 

etnia, no mês de fevereiro de 2016, bem próximo da época em que comecei a ouvir que a 

aldeia teria dois candidatos a vereador).  

Outro fato me chamou para a necessidade vital e premente desse distanciamento 

das disputas políticas internas. Ele se deu quando fiz uma viagem de campo em meados 

de junho de 2015, quando estava de recesso do terceiro semestre do curso e, portanto, 

com mais tempo disponível para viajar. Ao descer do ônibus, na parada da torre de 

telefonia móvel, e pelo fato de não ter avisado ao Preá a hora em que iria chegar a esse 

ponto de espera do transporte de moto, tive que tentar uma carona.  

Em pouco tempo, a consegui com um morador da TI e que é um dos posseiros, o 

quaal deixou a mim e outro passageiro que vinha da Sede do Município com ele, a 

liderança Zé Maria que era o Presidente do CCJK e que, segundo eu já ouvira nos 

comentários das enriquecedoras rodas de conversa da família da cacique Pequena, dito da 

boca dos irmãos João, Heraldo e Antônio, que Zé Maria tem se apresentado em lugares 

nos quais ninguém conhece a organização social da TI Lagoa Encantada, ou sabem muito 

pouco como essa sociedade funciona, como sendo o vice cacique da etnia. Então, vi que 

era uma excelente oportunidade para obter informações sobre a TI e as ações 

desenvolvidas pelos grupos organizados. Como o dono do carro iria parar e entrar no 

terreno onde se localiza sua casa, e esse lugar fica antes dos destinos meu e do Zé Maria, 

continuei as conversas com ele, pois, como iríamos percorrer uma distância de um 

quilômetro até a Pousada Indígena Jenipapo-Kanindé - PIJK, eu não podia perder a 

valiosa e rara chance de dialogar com uma das lideranças citadas no processo de luta pela 

demarcação da terra e enfrentamento aos grandes grupos econômicos, mas, de início, ele 

me disse que não tinha confiança nas lideranças que atualmente estão à frente das 

entidades (CCJK, AMIJK e MIJK) porque as decisões estavam fechadas na família da 

cacique Pequena.  

Essa é uma das “arenas” em disputas, que, assim como a “arena turística”, ou 

denominação outra que der à ideia de campo de grupos internos e externos em disputas e 

que eu identificar como categoria nativa, me fez optar pelo distanciamento para que eu 

pudesse melhor compreender os agentes e as agências na organização comunitária, sem 

que eu fosse identificado e criticado como um pesquisador vinculado a outro lado dos 

grupos em conflito, mesmo que soubesse que esse distanciamento não iria evitar que a 

crítica acontecesse pelo simples fato de eu estar presente em muitos momentos da vida 

social da etnia. 
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A última etapa é chamada de descoberta dos mecanismos internos e externos que 

conformam a dinâmica do objeto de estudo, no caso em apreciação, o etnoturismo 

Jenipapo-Kanindé. Esse processo consiste, segundo as autoras Lüdke & André (1986), na 

explicação mais amiúde da realidade; isto é, na tentativa de encontrar os princípios 

subjacentes ao fenômeno estudado e de situar as várias descobertas num contexto mais 

amplo das teorias antropológicas de cunho etnográfico, mas aqui neste estudo, tem uma 

interconexão com àreas de estudos de Sociologia, Geografia e Economia. Para tanto, 

realizei uma interação contínua dos dados reais e as suas possíveis explicações teóricas, 

permitindo, com o tempo de convivência e registros nos cadernos de campo, áudios e 

vídeos de registros das entrevistas e eventos, a estruturação de um quadro teórico, dentro 

do qual o fenômeno do etnoturismo pode ser interpretado e compreendido. 

Ao realizar estudos, assim como ao dedicar um bom tempo na observação e 

interação com as comunidades tradicionais cearenses e também ao ler trabalhos de 

pesquisa de teses e dissertações relativas a esse tema que estudei, compreendi que o 

objetivo imediato de um estudo etnográfico é criar, o mais próximo possível, uma 

imagem realista e fiel do grupo estudado. 

Sua intenção mais significativa, contudo, é olhar mais distante e contribuir na 

compreensão dos setores ou grupos populacionais mais amplos se eles estão tendo 

características semelhantes. Um critério importante a considerar é a credibilidade, um 

critério de rigor que toda pesquisa qualitativa deve ter.  

Equivalente ao conceito de validade interna, ou seja, que é reconhecido ou 

acreditado pela população pesquisada que as nossas conclusões responderem à realidade 

vivida e estudada. Existem algumas estratégias para garantir a credibilidade consoante 

veem em seguida.  

1 Triangulação observação do espaço permanente, do tempo e dos métodos. 

2 Coleta de material para contrastar informações.  

3 Coerência interna da investigação.  

4 Comprovação dos participantes. 

Incialmente, o que é necessário considerar quando se busca realizar uma pesquisa 

etnográfica é que o processo descritivo de uma organização se refere ao estabelecimento 

de uma visão interpretativa da realidade investigada, desde o ponto de vista dos 

entrevistados, por meio dos discursos declarados por eles, seja ao responderem às 

entrevistas semiestruturadas, ou nas conversas realizadas pelos informantes-chave nos 

seus cotidianos e nas discussões em reuniões e eventos públicos realizados na TI Lagoa 
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Encantada, mesmo ou fora dela, em eventos relacionados ao movimento indígena 

cearense. 

 

1. 4 Percursos metodológicos trilhados  

 

A metodologia adotada no primeiro momento foi a observação da participação e 

desenvoltura dos integrantes do GT de Etnoturismo Comunitário Jenipapo-Kanindé em 

vários eventos de que participei: a Festa do Marco Vivo (2015, 2016, 2017), a Semana 

Santa (2015, 2016), Festa Junina (2015, 2016, 2017), Mostra de Filmes Etnográficos 

(2015 e 2017), Formação de Cineastas Indígenas (26 a 28/05/2017), Cineclube Aldeia, o 

II Encontro Estadual de Museus Indígenas, de 8 a 11/11/2016, o Encontro de Jovens 

Indígenas do Ceará e a Assembleia de Rede  Tucum, todos realizados na TI Lagoa 

Encantada.  

Fora da TI, participei do I, II e III Encontros SESC Herança Nativa (realizados no 

mês de agosto de 2015, 2016 e 2017), o V, VI e VII Encontro Sesc Povos do Mar, 

realizado dias antes do Herança Nativa, a I Conferência de Política Indigenista, o II 

Encontro Nacional de Museus Indígenas (de 15 a 19/08/2016), Semana dos Povos 

Indígenas da UFC (maio e junho de 2017), além de outras reuniões menores e visitas 

esporádicas, as idas mensais e, às vezes, semanais, ao campo para dar andamento à 

pesquisa.  

Figura 2 – Heraldo vendendo artesanato e divulgando o etnoturismo comunitário Jenipapo-Kanindé durante 
I Encontro Sesc Herança Nativa, em 21/08/2015 

º  

              Fonte: Arquivo Pessoal (2017) 

Depois foram realizadas algumas entrevistas, a primeira, de modo mais aberto 

com Heraldo Alves, coordenador do GT de Etnoturismo Comunitário Jenipapo-Kanindé. 

Em seguida, entrevistei a cacique Pequena, principal liderança do povo Jenipapo-
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Kanindé, para obter as primeiras informações sobre a organização do Etnoturismo 

Jenipapo-Kanindé. 

As primeiras entrevistas foram realizadas seguindo um programa de perguntas, 

com as quais procurei compreender o que é ser uma liderança indígena empreendedora 

diferenciada com a suas modalidades de elaboração dos “conhecimentos tradicionais” ou 

“etnoconhecimentos”, mediante acompanhamento dos eventos e das atividades 

desenvolvidas pelas entidades da TI: o CCJK, a AMIJK, o GDKA e o GPFE, assim como 

algumas ações dos projetos realizados pela ADELCO e o CDPDH, a fim de mensurar, a 

importância dessas lideranças para o movimento indígena e a própria aldeia. Tentei 

avaliar os seus objetivos, as principais dificuldades, dentre outros questionamentos 

ligados à organização do turismo, que foram surgindo conforme o desenrolar das 

conversas, entrevistas, visitas e participação de reuniões e eventos.  

Para a realização deste trabalho, considerei adequado entrevistar apenas os 

membros do GT de Etnoturismo Comunitário (Carline, Raquel, Daniel, Daniela, Fabio, 

Izaquiel e Gleiciane), a cacique e alguns dos seus filhos, como as caciques Irê e Jurema 

(principais lideranças, juntamente com a mãe), Antônio e Maurício (por causa das 

atividades agroecológicas a que eles estavam ligados) e, especialmente, os dois principais 

organizadores do etnoturismo comunitário, que são Heraldo e João.  

Algumas dificuldades no decorrer da pesquisa foram encontradas, mas, 

especificamente, com relação às entrevistas, não consegui ouvir a antiga coordenadora do 

Projeto Matas da Encantada gerido pela ADELCO e financiado pela Petrobrás, Maristela 

Pinheiro, pois, no dia, hora e local combinados da entrevista, ela não compareceu. 

Para a realização deste estudo, me baseei numa abordagem qualitativa.  No 

primeiro momento, a pesquisa de campo teve caráter exploratório para que eu vivenciasse 

o dia a dia dos Jenipapo-Kanindé, na tentativa de estreitar meus laços como  pesquisador  

(e não como um simples turista, ou amigo de um dos habitantes da aldeia) e a TI Lagoa 

Encantada, bem como proporcionou a realização dos diálogos com os agentes externos 

atuantes na localidade e que desenvolvem atividades na região. Com efeito, foi que 

recolhi mais informações sobre o locus de pesquisa a ser investigado por mim, 

permitindo que estudasse o tema sob diversos ângulos e aspectos, sejam eles 

antropológicos, sociológicos, históricos, geográficos ou econômicos.  

Logo depois, o estudo assumiu um caráter descritivo, quando busquei observar, 

registrar, correlacionar, descrever e analisar os fenômenos da realidade cotidiana, do 

modo como aconteciam. Procurei conhecer e entender as diversas situações e relações 
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entre as pessoas e as atividades turísticas, da maneira como ocorrem na vida social, 

política, econômica e cultural na Terra Indígena Lagoa Encantada, bem como de que 

maneira os agentes e agências externos estão vinculados às atividades turísticas 

realizadas nessa aldeia. 

Busquei entender e interpretaar os fenômenos estudados com base no 

entendimento próprio de cada um dos participantes do processo investigativo. Ressalto 

ser o aspecto descritivo uma das principais características desta metodologia de pesquisa, 

desde o transcorrer da coleta de dados até sua análise, o que me possibilitou compreender 

melhor o conjunto de significados do etnoturismo comunitário Jenipapo-Kanindé. 

A estratégia de demanda de campo que adotei foi a pesquisa participante, que me 

permitiu a obtenção do conhecimento, em primeira mão, sobre a realidade social 

empírica. Na medida em que cada agente percebe a realidade de uma maneira singular, 

existe a possibilidade da troca de percepções entre mim e as pessoas entrevistadas e 

observadas nas atividades laborais e vivenciais, por via de várias maneiras de 

comunicação, verbais ou não. 

Embora os seres humanos nunca realizem experiências idênticas, eles supõem que 

elas sejam iguais, fazem com que sejam semelhantes, para todos os fins práticos; ou seja, 

os humanos criam processos de ajustes identificáveis, de modo que a experiência vivida 

por um seja assimilada e compreendida pelo outro por intermédio de processos de 

aprendizagem, interação e comunicação. Com efeito, sempre que possível, se compartilha 

da mesma realidade de criar um mundo comum, compreensível para todos aqueles que 

vivenciam o mesmo contexto cultural e social. 

Por meio dessa estratégia, houve a oportunidade de desenvolver maior nível de 

confiança com os participantes da pesquisa. Para atingir os objetivos propostos no início 

da busca, recorri a técnicas e procedimentos metodológicos dentro do enfoque da 

observação participante, tendo sido possível revelar as perspectivas complexas que 

refletem as realidades vivenciadas por distintas pessoas ou grupos internos e externos da 

TI Lagoa Encantada.  

O método de análise dos dados escolhido foi o etnográfico dialógico, dialético e 

colaborativo. A etnografia dialógica não é baseada nas relações de poder tradicionais de 

“entrevistador” e “informante”. Em vez disso, o pesquisador estabelece conversações 

recíprocas com as pessoas da comunidade. O sentido de uma perspectiva “dialética” é 

que a verdade emerge da confluência de opiniões, valores, crenças e comportamentos 

divergentes, e não de alguma falsa homogeneização imposta de fora. Além disso, as 
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pessoas da comunidade, absolutamente, não são “objetos de conhecimento”, mas 

colaboradores ativos no esforço de pesquisa. 

 Com a dialética, a interpretação do mundo se dá mediante categorias e construtos 

do senso comum, largamente sociais em sua origem, e que representam recursos com os 

quais os agentes interpretam suas situações vividas de ação e interação no plano social, 

por considerarem que os fatos devem ser movidos em um contexto social, político, 

econômico, cultural etc., sendo este um método de interpretação, o qual é dinâmico e que 

preza pela realidade (GIL, 2008; LAKATOS e MARCONI, 2003). 

A pesquisa deparou, entretanto, aspectos diversos da vida cotidiana do povo 

Jenipapo-Kanindé, alguns deles denominados de “espirituais”, “pós-materiais”, ou 

“sobrenaturais”, advindos da cosmovisão indígena e suas relações com o seu deus-pai 

Tupã, a sua deusa-mãe Tamain, e os seres espirituais chamados de encantados, acionados 

nos rituais, celebrações e manifestações das crenças ancestralmente repassadas. Nessas 

circunstâncias, a perspectiva dialógica era sempre acionada por mim. 

 

O dialogismo, conceito-chave em Bakhtin, toma como metáfora a alternância 
de turnos de falantes em situações de conversação face a face para 
compreendê-la como uma arena de troca entre um eu e um outro. A enunciação 
– palavra em ato – é formulada como o espaço em que vozes sociais se revelam 
e se confrontam na sua heterogeneidade. Este confronto se dá sincrônica e 
diacronicamente, envolvendo não apenas o passado – a memória do já-dito, dos 
sentidos cristalizados pela tradição – e o presente – o tempo da enunciação –, 
mas abrindo-se igualmente para o futuro, para as réplicas do devir. (TADDEI, 
2012, p. 110). 

 
Em toda viagem rural da pesquisa, busquei o cuidado de conjugar dialogicamente 

a polifonia das vozes dos informantes-chave e de outros sujeitos que vivem na TI Lagoa 

Encantada, assim como dos agentes externos, com minha subjetividade em termos 

narrativos e, pois, temporais, fundado na dialogicidade e na reflexividade sobre a 

distância temporal em termos reversíveis. Compreendi que narrar é configurar ações 

humanas específicas, mas é também discorrer sobre significados, analisar situações. 

Inversamente, é discorrer sobre significados e analisar também maneiras de narrar. 

A intenção maior foi apreender, compreensiva e seriamente, as características que 

acenam para a elaboração da identidade étnica Jenipapo-Kanindé, em que a atitude ativa 

do interlocutor não me permitiu assumir uma compreensão passiva, mas sim um processo 

de construção/produção de sentido, em que cada interlocutor atribuiu contravocábulos 

palavra que estava em decurso de compreensão, concretizar respostas variadas 
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(concordância, participação, objeção, rejeição etc.) numa interação de vários planos 

axiológicos (BAKHTIN [VOLOCHINOV], 1997). 

 Elementos e categorias de análise da teoria dos sistemas também compõem as 

diversas partes do estudo, em virtude da opção pelo enfoque interdisciplinar da pesquisa.  

Para o levantamento dos dados secundários, foi realizada a busca bibliográfica, 

que levantou publicações relacionadas ao tema do estudo, abrangendo livros, 

monografias, dissertações, teses, artigos, meios de comunicação e a utilização de sites 

disponíveis na internet. 

Pensei e observei a realidade, não como algo dado e estabilizado, mas procurei 

identificar o processo, conflitos e contradições envolvidos na análise de um problema de 

pesquisa.  

No capítulo 5 descrevo a situação social da etnia Jenipapo-Kanindé e das suas 

referências territoriais relacionadas às práticas socioculturais e econômicas dos seus 

ancestrais e que foram incorporadas ao etnoturismo e às atividades a ele correspondentes, 

nos últimos 13 anos da sua efetiva implantação, mas que, segundo ressaltou em alguns 

relatos a Cacique, “[...] eu já fazia turismo sem saber o que era isso, pois sempre 

recebemos pessoas que vinham conhecer a nossa aldeia”.  

Encontrar a maneira de operacionalização do trabalho de campo que facilitasse 

meu labor investigativo, para os etnógrafos Laville & Dionne (1999), se mostra condição 

necessária, não uma estrutura rígida e sim como um meio que vai direcionar todo o 

trabalho de pesquisa. O primeiro momento para se realizar a análise dos discursos dos 

informantes-chave consiste em estar de posse dos dados que poderão ser coletados nas 

entrevistas semiestruturadas, questões abertas constituídas pelos dados de estudos 

anteriores feitos na TI Lagoa Encantada e dados publicados por órgãos como a FUNAI, 

Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI), Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), ADELCO, CDPPDH e outras, ou ainda outros meios que eu, como 

pesquisador, julguei adequados para serem utilizados, a depender das circunstâncias e da 

necessidade do trabalho rural de investigação. 

De posse dos dados, parti para a análise e interpretação das informações colhidas 

para, em seguida, chegar à etapa da conclusão. 

Como ensinam Laville & Dionne (1999), os dados brutos precisam ser preparados 

para se tornar utilizáveis na elaboração dos saberes. A apresentação dos indicadores 

permitiu seu tratamento e a análise, pois tomaram configuração literal, sendo objeto de 

uma Análise de Conteúdo. 
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O método de utilização da Análise de Conteúdo tem três fases fundamentais, de 

acordo com o que formulou Bardin (2006), e que foi citado por Godoy (1995), a saber: 

pré-análise, exploração do material e tratamento dos resultados. 

Na primeira fase, estabeleci um esquema de trabalho perto da precisão, com 

procedimentos bem definidos, apesar de serem também flexíveis. A segunda fase consiste 

no cumprimento das decisões tomadas anteriormente, e, finalmente, na terceira etapa, me 

apoiei nos resultados brutos, fruto da sistematização de todo o trabalho de campo, para, 

depois da interpretação, torná-los significativos e válidos para os objetivos de estudo 

inicialmente propostos. 

Minha pesquisa etnográfica abrangeu a descrição dos diversos eventos que 

ocorreram desde final de setembro de 2014 até o final de 2017, e que estavam 

diretamente vinculados à vida da etnia Jenipapo-Kanindé, na qualidade de grupo social 

em sua totalidade (com especial atenção para as estruturas sociais e o comportamento das 

pessoas – membros do grupo) e a interpretação do significado desses eventos para a 

cultura desse grupamento social.  

O trabalho de campo é o “coração” da pesquisa etnográfica, pois sem um contato 

intenso e prolongado com a cultura ou grupo em estudo, é impossível descobrir como seu 

sistema de significados culturais da proposta etnoturística comunitária estava organizado, 

como se desenvolveu e influencia o comportamento grupal.  

Ao assumir uma perspectiva holística, o etnógrafo procura descrever o grupo 

social do modo mais amplo possível - sua história, religião, política, economia e ambiente 

– pois parte do princípio de que descrição e compreensão do significado de um evento 

social só são possíveis em virtude da compreensão das inter-relações que emergem de um 

dado contexto.  

Ao contextualizar os dados, ou seja, situá-los sob uma perspectiva mais ampla, 

procurei estar sempre atento e receptivo aos eventos. Posso dizer que mantive a mente 

aberta em relação ao grupo ou cultura que está em estudo. Evidentemente, isso não 

significa iniciar o trabalho de campo com a mente vazia de ideias e conceitos teóricos.  

Como em qualquer trabalho de investigação, o estudo foi composto de um 

conjunto básico de instruções sobre o que fazer e aonde ir durante o estudo. A 

organização e o planejamento do trabalho não retiram o caráter próprio da Etnografia, em 

que intuição, empatia, descoberta acidental e criatividade exerceram papéis fundamentais. 

Figura 3 – Ritual conduzido por caciques e pajés durante a abertura do Encontro SESC Herança Nativa no 
SESC/Iparana – Caucaia/CE. Ao centro, cacique João Venâncio (16/08/2015) 
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Fonte: Arquivo Pessoal (2015) 

 

1.5 Descrição do início do trabalho rural: o campo  

 

No dia 20 de setembro de 2014, sábado, iniciei oficialmente o trabalho de campo, 

após a conclusão de um semestre letivo e no meio de outro semestre quando cursei a 

disciplina Seminário de Pesquisa, oportunidade em que a minha orientadora e professora 

da disciplina, depois de várias conversas, exprimiu a necessidade de iniciar logo o 

trabalho rura (campo), já que era uma perspectiva etnográfica de estudo. Além disso, fui 

conversar com alguns coordenadores da Rede Tucum, como Aparecida e Rosinha, para 

saber as datas das reuniões da Coordenação da Rede Tucum e quando seria a próxima 

assembleia anual, pois imaginava inicialmente que minha pesquisa seria mais voltada à 

relação dos Jenipapo-Kanindé com a Rede Tucum. Depois de alguns meses essa 

perspectiva se modificou, porque o campo e as correções dos relatórios e o projeto 

apresentados no final de disciplina me direcionaram para outras buscas, métodos e 

enfoques epistemológicos. 

Lá no campo, a Aldeia dos Jenipapo-Kanindé, e outros locais onde os índios 

ligados ao turismo estiveram e ainda estão, eu sou e sempre fui muito bem recebido por 

esses índios – jovens, crianças, adultos e troncos velhos - em especial, por sua principal 

liderança, a cacique Pequena. No início de uma pesquisa que seria longa, que exigiria, 

contudo, uma convivência mais demorada, o que me levou a buscar uma boa 

convivência, sabendo que minha conduta estava sendo analisada pelas lideranças e exigia 

por mais observação ao modo de vida, sem julgamentos, do que qualquer atitude de 
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ensinar a eles fazerem as coisas que pudessem ser aplicada, aperfeiçoada, ou debatida 

entre eles e só limitei a me posicionar quando interpelado. 

Realizei a primeira entrevista com Heraldo Alves – Preá, como uma forma de rito 

de iniciação ao universo de referência cultural indígena Jenipapo-Kanindé. Essa 

entrevista durou em torno de 80 minutos. Não foi salva em um dado arquivável de voz 

original, pelo fato de ter sido gravada em um aprelho celular de um amigo antropólogo de 

nome Ronaldo Queiroz, cujo programa do arquivo de voz não era compatível com o 

sistema LibreOffice do meu Notebook. Fiz, entretanto, o registro das principais ideias de 

Preá em meu caderno de campo. Ele disse que historicamente foram conhecidos como os 

“Cabeludos da Encantada”, pois habitavam a região da Lagoa da Encantada e as matas à 

sua volta. Disse também que eram vistos pelos outros moradores das comunidades 

vizinhas como um “povo estranho”, pois sabiam que eram diferentes daquela gente que 

estava mais integrada à dinâmica social geral da cidade de Aquiraz, do Ceará, do Brasil e 

do mundo. Além das diferenças físicas (ou seja, nos aspectos fenotípicos), como serem 

“cabeludos”, tinham costumes e uma tradição bastante particular, diferente de todos da 

região. Eram índios, e sua identidade existia desde sempre em seus hábitos e no seu 

cotidiano, o que causava estranheza àqueles que ocupavam, indevidamente, suas terras 

tradicionais. 

 Almocei na PIJK, onde tinha feito a gravação com o Preá, e a primeira entrevista 

informal, mais uma conversa de duas pessoas que já conhecia, mas eu nunca estive diante 

dele com essa função de investigador da área da Antropologia, interessado no turismo 

que eles praticam. Todo o discurso inicial acerca da organização do turismo, da 

articulação na Rede Tucum e no movimento indígena foi se modificado à medida que 

fomos conversando durante o almoço. De início, percebi que teria de me envolver com 

organicidade do processo turístico que era peculiar aos Jenipapo-Kanindé e muito menos 

já ir fazendo entrevistas sem ver nada funcionando na prática.  

Concluí que a gravação levou a um discurso que me pareceu pronto e que sempre 

é apresentado para outros pesquisadores, sobre a organização do turismo. A narrativa 

estava já cristalizada, pois, segundo ele próprio informou, e eu mesmo verifiquei em 

diversas ocasiões, vários pesquisadores procuram frequentemente a aldeia para realizar 

pesquisas acadêmicas, e eu fui visto, inicialmente, como mais um que chegaria lá, pegava 

as informações e desapareceria (ressalvadas as honrosas exceções que ainda continuam 

desenvolvendo trabalhos e visitam, como turistas, a aldeia). 
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 Na parte da tarde, fui visitar e entrevistar a cacique Pequena, pois a autorização 

mais importante para que meu trabalho de pesquisa fosse feito viria dela e também da sua 

filha e também cacique Irê, ou Juliana Alves, que foi visitada no outro dia. A entrevista 

com a cacique Pequena foi longa, durou 182 minutos, mas teve a mesma falha de registro 

em áudio da entrevista com o Preá e somente o caderno de campo e a memória me 

possibilitaram guardar a riqueza de informações repassadas por ela, a começar pelo 

autoelogio, quase que ritualístico de contar em pormenores como se tornou cacique, com 

ampla aceitação interna à etnia, mas teve rejeições iniciais por parte de caciques e pajés 

de outras etnias. Como esses registros em falas são significativos e apresentados a mim e 

a outras pessoas, em diversas ocasiões e eventos, nada melhor do que mostrar nos termos 

que ela costuma relatar. 

A seguir exponho trechos transcritos da entrevista filmada, há pouco citada e que 

ocorreu no dia 02 de janeiro de 2015. Eu minha companheira Graça, Heraldo, Raquel e o 

casal de “etnoturistas” Joás e Patrícia, chegamos de uma longa caminhada de três horas 

por algumas trilhas, subindo e descendo o sagrado Morro do Urubu e também após nos 

banharmos na Lagoa Encantada, sem que tivéssemos nenhum receio de sermos 

impedidos por algum funcionário do Grupo Ypióca. 

Pequena – No dia 25 de novembro de novembro de 97, a FUNAI caiu aqui, 
nove horas eu tava naquela mangueira, nós tava na 1ª assembleia dos povos 
indígenas do Ceará, já era 3ª assembleia, mas pra nós era a 1ª. A 1ª tinha sido 
em Poranga, a 2ª em Maracanaú e a 3ª aqui no Jenipapo-Kanindé. 1º dia, eu em 
participar e chamei com a Fátima que nós estava em uma assembleia e não 
podemos desfalcar assembleia pra tirar gente correr a terra, você vai para os 
Pitaguary, é o tempo de terminar lá você vem pra cá. E assim ela fez, na volta 
ela veio. 
 
Josael – Era a antropóloga? 
 
Cacique Pequena – é ela veio, era Campelo Brito, antropóloga (isso está tudo 
no computador da minha cabeça – pode até falhar de hoje pra manhã), era a 
Soraya socióloga, era Joana historiadora, era José Welington do IDACE e 
Marcelo INCRA, veio os 5 órgãos completos. O pacote completo. Quando ela 
voltou de novo com um pacotão, com esse pacotão ela fez os estudos da terra, 
1 ela fez dos índios de quem era índio, quem identifica, que não identificava, 
né e teve muita gente daqui que os irmãos se identificaram como índios e eles 
ficaram de fora.  Augustinho foi um, Valdécio foi outro que não reconheceu, o 
vovô também...   
.... Pois é ai pronto, fizeram estudos do povo e passaram para a terra, a terra 
tradicional, aonde ela ia trazia uma lembrança, era o caco de panela, era uma 
casca búzio. Acho que ela chegou em Brasília, bem com, bem com saca de 
coisas, de mercadoria assim, onde ela no riacho ela pegava um caquinho de 
panela, que ela via as moradias era trazia lembrança era panela, era prato,  
 
Josael - Era vestígios arqueológicos, do passado. 
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Pequena - Era casco de ostra, era casco do de búzio, tudo ela carrega na sacola 
dela. Ai ela volta, quando ela voltou ela disse, pronto cacique sua terra agora 
está delimitada, sua terra toma, 1731,34 hectares de chão tá delimitado pra 
vocês, para o usufruto de você terra tradicional, terra do povo de vocês dos 
troncos velhos. 
 
Josael - O Préa [Heraldo Alves, filho da Cacique] disse que talvez o Presídio 
fizesse parte né? 
 
Pequena - O presídio era nosso, Barro Preto era nosso, acolá por conta da 
lagoa, a Juçara era nossa. Só que eu pedi a ela: eu sei que tudo pertence a nós, 
mas nós esse povo dagora, esses povo, esses gaios dagora, nós não queremos, 
as raízes sim, sabia que lá era moradia tradicional deles, até os avós do seu pai 
morava. Nós não queremos que fique tudo de fora, por que nós não sabemos 
quando será resolvido aqui, ou não. Então nós não queremos, queremos onde 
nós pisa e onde nós anda pra nós saber que ali é nosso mesmo. O pessoal pegou 
da ponta da Encantada, do Trairrussu, do Trairrusu proa macro, do macro para 
o Batoque né, Batoque é fora, Morro Cárido, Lagoa do Tapuio, Bazinho, 
Riacho dos porcos, Riacho das galinhas, você sabe que a bomba da Ypióca é 
dentro da lagoa né. Foi só o que nós pegamos pra nós, só mesmo que nós via 
que dava conta, o resto que tudo era nosso nós deixamos pra lá. Eu mesma eu 
disse não quero, por que sei que aqui é uma briga de cachorro fraco com 
cachorro grande, é briga de tubarão com peixinho miúdo. Então deixe isso dai 
do lado de fora. Dando pra nós trabalhar, dando pra nós morar o que importa. 
(Entrevista concedida em 2 de Janeiro de 2015) 

 

O contexto situacional de uma estrevista semelhante a acima exposta, determina 

as condições pragmáticas vigentes durante a interação verbal. Em outras palavras, o 

contexto situacional é a elaboração cognitiva (ou quadro) que o falante faz da situação 

comunicativa. A ideia da situação ocupa lugar especial nesse contexto. O falante percebe 

somente aqueles elementos da realidade circundante que considera relevantes para o 

desenvolvimento da interação. Assim, é válido asseverar que o contexto situacional é 

uma criação individual, mas, para que esta criação se efetive, os demais contextos 

(cultural, biográfico individual e conhecimento de mundo) são acionados. 

Depois, a Cacique relatou sobre a luta para se construir as duas escolas, a 

primeira, que era municipal e funcionou no local onde atualmente é a PIJK, e outra que é 

a EIJK, é gerida pelo Governo estadual, além do posto de saúde, da casa de farinha, do 

Cantinho do Jenipapo (que foi a primeira experiência de organização de serviços de 

alimentação e de celebrações das manifestações culturais comunitárias) e do galpão onde 

funcionam as oficinas de artesanato até os projetos atuais, como as mandalas, hortas, o 

projeto de sistemas agroflorestais, trilhas, fossas ecológicas etc. 

O trabalho de campo realizou-se com suporte na combinação de entrevistas 

densas semiestruturadas, e observação participante da vida cotidiana da Aldeia Lagoa 

Encantada desde setembro de 2014. Além disso, participei de reuniões e eventos da Rede 

Tucum em 2014, 2015, 2016 e 2017 e de eventos organizados pelos indígenas 
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(Conferência Local de Política Indigenista, de 27 a 29 de julho de 2015) e do SESC 

(Encontro SESC Herança Nativa, de 16 a 18/08/2015 e II Encontro SESC Herança 

Nativa, 25 a 27/08/2016) e no Hotel Praia Centro, em Fortaleza (Conferência Regional de 

Política Indigenista (CE, PI, RN), de 28 a 30 de setembro de 2015) e outros eventos 

durante os anos de 2016 e 2017, o que será oportunamente relatado. 

Um de meus principais cuidados em campo foi ouvir aquilo que os indígenas 

consideravam como ação realizada por meio do etnoturismo comunitário ou turismo 

indígena, com especificidades próprias. Quis, com isso, vê-los como agentes que o 

promovem, não dependentes de uma intervenção administrativa e política dos não índios, 

para, com isso, entender como intervêm, gerenciam, tratam as atividades etnoturísticas na 

TI com base na iniciativa deles mesmos, e os desdobramentos desta empreitada na aldeia 

Lagoa Encantada.  

Desse material coletado, uma das entrevistas mais significativas e demarcadoras 

das diretrizes de investigação foi feita com a da cacique Pequena (ela é mãe de 16, avó de 

54, bisavó de 17, tem 72 anos, seu marido Antônio Alves (que mais conhecido como seu 

Chiquinho), tem 76 anos, se casaram quando ela contava 15 anos e ele 20 anos e teve a 

última filha aos 49 anos, sendo que 13 dos 16 filhos nasceram em casa). A entrevista foi 

feita na PIJK e, na realidade, foi uma gravação de uma (com devida permissão dela e da 

outra pessoa) conversa onde ela rememorou diversos acontecimentos da sua vida, desde 

sua juventude até idade adulta. 

Ela relembrou do seu começo na luta pelos interesses da comunidade e o 

enfrentamento aos grupos poderosos do Município da Aquiraz e do Estado do Ceará, 

como o Grupo M. Dias Branco, que tentou construir um grande resort que abrangeria não 

só a Aldeia, como também a localidade vizinha chamada Batoque, e também o Grupo 

Ypióca (hoje Pecém Agroindustrial Ltda, que foi vendida para a multinacional britânica 

Diageo, maior fabricante de destilados do mundo e proprietária de marcas como Johnnie 

Walker e Smirnoff, porém a Diageo só comprou uma das três fábricas da Ypióca no 

Ceará, junto com a fazenda próxima, que produz cana-de-açúcar, no Município de 

Paraipaba e uma fábrica de engarrafamento em Fortaleza), que polui a Lagoa com o 

vinhoto da sua fábrica de cachaça localizada no município vizinho, desde os anos 1980. 

Já pude constar nesse tempo de pesquisa de campo pelo que ouvi da cacique 

Pequena, serem 106 famílias, que somam 266 indígenas, mas consta no Dossiê “Situação 

Territorial dos Povos Indígenas do Ceará”, em 2015, habitavam a TI Lagoa Encantada 
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“356 pessoas, sendo 165 homens e 191 mulheres” (CDPDH, 2015), com base em dados 

da Secretaria de Saúde Indígena – SESAI-DSEI-Ceará.  

Os Jenipapo-Kanindé enfrentam um problema que atinge um terço da população 

mundial, ou seja, cerca de 2,4 bilhões de pessoas, conforme concluiu um recente 

levantamento global do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) e da 

Organização Mundial de Saúde (OMS), Progress on Sanitation and Drinking Water: 

2015 Update and MDG Assessment (UNICEF; WHO, 2015), que apontou o acesso à 

água potável em quantidade e qualidade, com instalação de serviços de saneamento 

básico e água tratada, vinculado aos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio (ODM), 

criado em 2000 pela Organização das Nações Unidas (ONU), através do Programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). 

Constatei que a comunidade possui um sistema alternativo de captação e 

abastecimento de água, formado por três poços não artesianos (que chegam a 60 metros 

de profundidade), dois dos quais apenas fazem a distribuição para as casas da 

comunidade por meio de bombas. Infelizmente, no entanto, não há pressão suficiente 

para que a água chegue a todas as casas e, nos períodos de seca, que se inicia anualmente 

no mês de agosto e se estende até março do ano seguinte, o nível da água diminui, o que 

ocasionou insegurança hídrica na comunidade e problemas de saúde, como o alto índice 

de pessoas infestadas por verminoses. 

Não há na TI um sistema de tratamento de água e de esgoto. A falta de 

esgotamento sanitário e de água encanada e tratada pela Companhia de Água e Esgoto do 

Estado do Ceará (CAGECE) poderá ser um fator impeditivo da vinda de turistas à aldeia, 

com receio de contraírem doenças de veiculação hídrica. Por isso, achei por bem incluir 

esse componente infraestrutural na análise e ele será mais bem descrito e analisado em 

outros momentos da pesquisa de campo e noutros estudos, pois já percebi que alguns 

visitantes preferem consumir água mineral, que a água da aldeia, por pura precaução. 

Os indígenas também já tiveram seu patrimônio hídrico ameaçado em sua história 

recente, desde a degradação promovida pela fábrica de aguardente Ypióca em sua Lagoa 

da Encantada que promovia a extração e poluição desta (afirmo promovia, porque existe 

uma ação civil pública que suspendeu o processo demarcatório da TI Lagoa Encantada e 

que atingiu a empresa e temporariamente impede a extração da água da lagoa). 

Essas informações e outras questões legais e administrativas da TI foram objeto 

de uma entrevista, detalhada no capítulo 5, com a coordenadora do Serviço de Gestão 

Ambiental e Territorial da Coordenação Regional Nordeste II da FUNAI, Luciana 
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Nóbrega, que já realizou um profícuo trabalho de assessoria jurídica junto aos Jenipapo-

Kanindé), a retirada indiscriminada de água, que provocou assoreamento das nascentes e 

a contaminação da água pelo lançamento de efluentes de vinhoto que é o rejeito do 

processo de destilação da cana-de-açúcar, utilizada na fabricação das aguardentes da 

Ypióca. 

No que se refere às entrevistas, inicio com a que foi feita com Juliana Alves, 

realizada no último dia de 2014, no final da tarde, na casa dela, uma das filhas mais novas 

da Cacique. Essa entrevista e outras situações vivenciadas na aldeia e fora dela 

possibilitaram a inclusão de uma seção da tese que trate dela e sua influência na 

comunidade, já que ela também é a diretora da Escola Indígena Jenipapo-Kanindé, além 

de ter sido escolhida cacique. 

Foi uma entrevista longa, de uma hora e quarenta e cinco minutos, cheia de 

nuanças, que tenho de rever várias vezes, para comparar com todos os outros 

acontecimentos que se desenrolaram durante o ano até a data final da pesquisa de campo, 

tenha eu presenciado ou não. 

Por exemplo, contou por que não quis assumir o cacicado, quando a mãe ficou 

doente em 2012. Alegou que, ao fazer o magistério indígena e se tornar professora, houve 

o envolvimento com as questões administrativas e burocráticas, na diretoria da escola 

indígena, e isso consome grande parte do tempo disponível para uma ação política em 

defesa dos interesses do seu povo, que exigia fazer viagens e participar de várias 

discussões com a FUNAI e com outras lideranças indígenas, em Fortaleza e em Brasília. 

Juliana, ou cacique Irê, deu outras explicações para a recusa ao cacicado; 

primeiro, por ter se casado com um rapaz que não era da aldeia e isso (na sua 

interpretação) poderia gerar críticas dos adversários da luta da etnia, mas afirmou que se 

relaciona bem com os posseiros e os ‘inimigos’ da comunidade, porque sua irmã, 

Conceição (também conhecida como Bida e cacique Jurema), o Heraldo e João estão 

mais à frente de algumas lutas etc. Os detalhamentos dessa e outras entrevistas 

importantes se inserem num capítulo que analisa toda a pesquisa e consta nesta tese. 

Um registro precioso que consegui foi a palestra feita por Heraldo Alves, durante 

o II Encontro SESC Herança Nativa, no dia 25/08/2017, no SESC Iparana, onde ele 

explicou os diversos significados do museu indígena, na sua perspectiva, da seguinte 

maneira própria, para ele,  

[...] esse trabalho de museologia social é um trabalho muito interessante que a 
gente tem no Jenipapo-Kanindé, começamos em 2009, com o trabalho do 
historiando, nós tínhamos um grupo de 25 jovens, professor, guardião de 
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memórias, os troncos velhos e os alunos da escola, e hoje os frutos que nós 
vemos no Jenipapo-Kanindé desse trabalho é uma coisa muito interessante, 
porque hoje nós já temos alunos, pessoas que estavam trabalhando comigo, 
tiveram algumas pessoas que se interessaram pela área museologia, como a 
Daniela, hoje ela já está fazendo, passou na Bahia e está fazendo faculdade de 
Museologia, isso aí pra mim é um orgulho muito grande, não só pra mim, mas 
pro nosso povo aqui do Ceará, ter uma índia na faculdade federal da Bahia 
fazendo museologia, e pra mim que venho trabalhando com museus indígenas 
é muito bom porque a gente repassa a nossa história, nós mesmos repassamos a 
nossa história do nosso povo para o nosso visitante, e o visitante sempre 
quando vai no Jenipapo-Kanindé quer conhecer um pouco, eles querem 
conhecer como foi criado o museu. Nosso museu, nós começamos, primeiro foi 
feita uma pesquisa, depois dessa pesquisa que foi feita na aldeia foi que a 
gente, depois de seis meses foi que nós montamos o museu, fizemos catação de 
objetos, depois desses objetos todos juntos foi que nós fomos fazer a 
montagem do museu, depois da montagem do museu a gente foi fazer a 
inauguração, foi dia 3 de setembro de 2010 a inauguração do museu do 
Jenipapo Kanindé. (Exposição oral gravada em 25 de Agosto de 2016) 
 
 

Heraldo (Preá) já passou da condição de informante-chave para a de um 

verdadeiro interlocutor na produção dos conhecimentos, saberes e fazeres sobre o turismo 

comunitário e museologia social, assim como vários outros indígenas que estão à frente 

das lutas indígenas da aldeia e nos trabalhos ligados ao turismo. 

O caminho das conquistas atuais na museologia social se iniciou há 

[...] 40 años atrás, en un Chile aún bajo el gobierno de Salvador Allende, un 
grupo de profesionales de los museos, de alma fuerte y visión, se reunieron 
convocados por Unesco, para tratar en ese entonces, sobre la importancia y el 
desarrollo de los museos en el mundo contemporáneo, en un formato de mesa 
redonda como nuevo concepto de interrelación profesional entre dos áreas de 
experiencia comprometidas: la de museos específicamente y la del desarrollo 
económico y social. Grupo que tenía la bandera de la lucha para no sólo definir 
sino gestionar políticas que mantengan vigente los valores de los museos en 
tanto actores vivos de la sociedad y su contribución en los planos educativo y 
de desarrollo social. Grupo que introdujo dos nuevos conceptos de reflexión y 
ruta de acción en el área: el de museo integral, y el de museo como acción. 
(NASCIMENTO JUNIOR; TRAMPE; SANTOS, 2012, p. 2) 
 

Pelo que pesquisei a respeito da museologia social, depois do marco temporal 

decisivo de 1972 com a Mesa Redonda de Santiago do Chile, no ano de 1984 se iniciou a 

história desse termo de estudo, quando, novamente, um número de pessoas associadas à 

entidades comunitárias de várias partes do mundo se encontraram, dessa vez na cidade de 

Quebec, no Canadá, para fundar o Movimento Nova Museologia (MINOM), que contou 

com a importante contribuição do pesquisador Hugues de Varine, qual, desde essa época, 

passou a desempenhar um papel crucial na difusão do conhecimento e da comunidade 

museológica.  

Hoje, tanto na América Latina como em muitos outros lugares do mundo, esse 

movimento social continua a crescer e se desenvolver nas mais diversas modalidades de 
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museologia comunitária e social e alguns extrapolaram os próprios limites da nova 

museologia. Um mundo complexo tomou forma à medida que surgiam mais iniciativas e 

ideias. 

No dia 09/04/2016, participei de mais uma Festa do Marco Vivo, que, na sua 16ª 

edição, já se afirmou como importante celebração do povo indígena Jenipapo-Kanindé e 

que mobiliza pessoas da região, da capital, Fortaleza, assim como de outros estados e do 

Exterior. No dia 09/04/2015, dele fiz parte e até cheguei dois dias antes para acompanhar 

toda mobilização da aldeia para o evento. 

No ano 2016, além da rica, diversificada e habitual programação cultural, os 

participantes da Festa puderam ainda apreciar a abertura da exposição "Encantos da Mata 

Jenipapo Kanindé", que ficou aberta a visitação durante todo o mês abril no Museu 

Indígena Jenipapo-Kanindé. 

A Festa do Marco Vivo representa a afirmação da identidade cultural indígena dos 

Jenipapo-Kanindé é uma comemoração em agradecimento às conquistas provindas da 

resistência, organização e luta cotidiana de toda a comunidade. Durante a comemoração, 

realizam pinturas corporais, cantam, rezam, bebem o mocororó e dançam o toré ao redor 

de um tronco de yburana, ou imburana, de nome científico "Amburana Cearensis". 

Materiais como o cipó, palha, sementes e barro são utilizados para confeccionar 

os objetos usados na Festa. No fim do ritual, saem em procissão, carregam no ombro, em 

revezamento, o tronco da árvore sagrada pelos limites do território do qual reivindicam a 

demarcação. Após várias horas de trilha pelas matas da Encantada, a Cacique selou mais 

um ano de Marco Vivo e o tronco de yburana foi plantado no chão, para "pegar raiz" e 

reafirmar intima e indissociável relação entre a cultura dos Jenipapo-Kanindé, a natureza 

e a terra onde habitam desde tempos imemoriais. 

A celebração é realizada anualmente desde abril de 1997, e, neste ano, além da 

intensa programação cultural realizada nas “Mangueiras do Tio Odorico”, lugar 

considerado sagrado pelos indígenas e onde morou o primeiro cacique da etnia, a Festa 

contou com a abertura da exposição Encantos da Mata Jenipapo-Kanindé. 

O que passei a entender da observação direta e da vivência nas quatro edições da 

Festa do Marco Vivo de Yburana (estive inclusive nos dias anteriores de preparação das 

festividades) é que o processo comemorativo se materializa como o produto de uma 

linguagem social dos Jenipapo-Kanindé, que é utilizada para expressar as ações e 

sentimentos coletivos do povo em relação à defesa da terra tradicionalmente ocupada 

pelos seus ancestrais, os troncos velhos. Essa linguagem social se propaga carregada de 
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um forte e contundente caráter simbólico decodificado em forma de sentidos de pertença 

identitária ao lugar de nascença, que está sempre em reconstrução de memórias em 

narrativas que interligam vida cotidiana na TI e festa comemorativa em uma mesma e 

indissociável dimensão. 

Assim, a Festa do Marco Vivo de Yburana, apesar de ainda estar na sua 17ª 

edição, se recria anualmente e sempre será guiada pelas experiências humanas do grupo 

social que dá sustentação à coletividade. Nessa lógica, passei a dialogar com uma imensa 

riqueza simbólica e identitária, que circunda a referida festa, na perspectiva de 

compreender o significado atribuído às cantorias entoadas, à ritualística peculiar de 

dançar da etnia (que difere das outras etnias), às forças de proteção evocadas aos 

“encantados” nas orações que são conduzidas pelos integrantes do grupo que compõe a 

Roda do Toré. 

As danças de abertura dos procedimentos que identifiquei se resumem a esta 

sequência de ações: 

- convocação, por parte da Cacique (seja a Pequena, seja a Irê), das pessoas da 

etnia que participarão do ritual; 

- formação do grupo principal que vai se posicionar no centro do terreno das 

chamadas mangueiras do Tio Adorico e formam um círculo; 

- formação de um grupo maior que contempla o círculo menor; 

- a Cacique solicita silêncio para fazer as evocações ao Tupã, Mãe Tomain e os 

encantadores protetores da etnia; 

- a cerimônia se inicia com orações típicas dos índios e outras vinculadas à 

tradição católica; 

- as maracas e o atabaque começam a dar ritmo às canções que passam a ser 

puxadas pelos integrantes do grupo, sendo que, dentre eles, um é que inicia e a dinâmica 

rítmica de toda a roda; 

- passa-se a girar no sentido horário, mas que a depender da música, o sentido se 

inverterá; 

- aos poucos, os convidados e apoiadores ingressam na roda e interagem com os 

Jenipapo-Kanindé; 

- as músicas são concluídas e outras são puxadas e respondidas pelos participantes 

e não existe um número fixo de músicas a serem puxadas e cantadas. 

- a um sinal da Cacique, ela dá alguns gritos e encerra a roda, agradecendo ao Pai 

Tupã e Mae Tomain, a participação dos convidados e aos que assistem ao ritual sagrado. 
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Em seguida, é formada a mesa de abertura do evento. Depois, vêm falas dos 

representantes de etnias, autoridades e convidados apoiadores da causa indígena, 

formando-se outra roda de toré, e em seguida, ocorrem apresentações de grupos culturais 

convidados e locais. Por fim, se oferece um almoço para se dar um intervalo até o retorno 

à tarde (por volta das 14 horas). 

Um dos registros de entrevistas que eu fiz aconteceu no dia 04/07/2015 e a 

entrevistada foi a cacique Pequena. Procurei saber como eram a vida e as histórias dos 

seus antepassados e suas relações com os seres míticos (espíritos, encantes etc.) e se essas 

histórias eram contadas para os turistas como afirmação identitária. Ela respondeu várias 

perguntas nesta sequência: 

Josael: Fale um pouco sobre a questão do turismo com essa identidade cultural. 
 
Pequena: Assim, quando o museu foi feito, alguns idosos foram escolhidos 
para serem os guardiões da memória, é tanto que eu sou uma guardiã das 
memórias, e a gente tinha os dias de três em três semanas, em que nós íamos 
para a pousada, fazíamos uma fogueira bem grande e conversávamos sobre 
nossas histórias, e vinham muitas pessoas vinham assistir, nós preparávamos 
comida para o povo, vinha gente até do Iguape assistir. E eles gostavam de 
ouvir sobre a nossa cultura, até porque eles foram um povo muito massacrado. 
 
Josael: Teve uma guerra chamada guerra dos bárbaros? 
 
Pequena: Sim, teve essa guerra dos bárbaros aqui no Ceará, ela aconteceu tanto 
no litoral quanto nas serras, e essa guerra fez com que os índios se calassem, 
que mudassem de nome, negassem a origem indígena. Essa guerra aconteceu 
há muito tempo, porque eu ouvia meu pai contar que os pais dele contavam pra 
ele. E ele contava que os índios se escondiam na mata, e uma vez viram no 
litoral soldados, e ai correram na mata, mas os policiais seguiram eles, e 
quando os pegaram, um deles cortou o próprio dedo, e por isso não foi levado. 
 
Josael: Eles estavam pegando gente pra serem soldados? 
 
Pequena: Sim, eles estavam capturando homens pra levar pra guerra. 
 
Josael: Então pode ter acontecido paralelo a outra guerra, a guerra de canudos 
inclusive ele saiu aqui de Quixeramobim e formou uma comunidade lá na 
Bahia. 
 
Pequena: Comunidade de Canudos, e aqui na serra também tem os índios 
Canudos. 
 
Josael: Pois é, tinham muitos índios e ex-escravos que eram postos para lutar 
nessa época, pode ser que tenha sido nesse período. 
 
Pequena: Meu pai contava muito essas histórias, eu ficava escutando ele 
contar. 
 
Josael: E a senhora contava todas essas histórias na noite dos guardiões? 
 
Pequena: Era, eu contava essas, os outros contavam outras histórias, da lagoa, 
da cobra, e várias outras. Tinha a história da mãe d'água também, que conta a 
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história de um rapaz que estava pescando na beira de lagoa encantada e de 
repente apareceu um peixe e ele jogou o arpão nesse peixe, quando ele tentou 
puxar o peixe foi mais rápido e sumiu com arpão e tudo, ele na beira da lagoa 
com um pote de água tentando saber o que aconteceu, e de repente aparece 
uma moça muito formosa que pede que ele tire o arpão das costas do pai dela, 
ele insiste que havia jogado o arpão num peixe, e ela pede que ele feche os 
olhos e segure nas costas dela, quando ela pede que ele abra os olhos 
novamente eles estão num palácio, e um homem está com um arpão em suas 
costas, ele retira o arpão, e a jovem pede para que ele fique com eles, mas o 
rapaz insiste em ir embora, ela então pede para que ele feche os olhos 
novamente e só abra quando ela mandar, ele fecha os olhos e quando abre já 
está novamente na beira da lagoa, quando ele procura a moça ela já tem 
desaparecido. 
 
Josael: O nome da lagoa vem dessas histórias? 
 
Pequena: Sim, por conta dessas coisas que apareciam, que nós mais novos não 
temos o contato de ver. 
Josael: Sim, lá nos Tapeba, o pessoal conta também a história de uma pedra da 
mulher que chora. 
 
Pequena: Dizem também que essa lagoa era uma cidade, e esse morro era uma 
igreja revestida de mato. E ali onde tem o olho d'água era onde desciam as 
correntes de prata e de ouro pra dentro da lagoa, e as pessoas tentavam pegar as 
correntes e nunca conseguiam. Uma vez a Rosinha Tremembé, se encantou 
com essa lagoa, isso foi num dia em que tinha muita gente tomando banho, e 
ela ficou observando, nisso ela disse que todo mundo tomava banho sem 
preocupação, mas no local que ela estava mirando ninguém passava por cima, 
e nesse local ela contou que viu a igreja, e ela disse, meu Deus, como é 
engraçado isso aqui, bem que o povo diz que essa lagoa é encantada. Depois 
disso ela não durou três anos, logo faleceu. 
 
Josael: É, chegou a hora dela. 
 
Pequena: Dizem que quem tem merecimento, depois de ver essas coisas não 
dura muito tempo, cansei de ver meus avós contarem, meus pais. Eram as 
ciências deles, hoje nossas ciências são totalmente diferentes, quando adoece 
uma pessoa pra morrer, morreu porque chegou a hora, nós dizemos assim. Tem 
outra história que é recente, que é a do cortador de mato. Meus filhos mesmo 
chegaram a ouvir, uma pessoa com um machado cortando as matas, eles 
ouviram e vieram embora para casa, e no outro dia, no local que eles ouviram 
os cortes, a mata estava intacta. Eles diziam que era o pai da mata. Ouviam 
gritos também, eles foram pegar manga e ouviram um grito, ai eles acharam 
que era alguém daqui que ia atrás deles, e gritaram, quando eles gritaram, o 
gritador gritou pertinho deles, e eles gritaram de novo, e ai ouviram outro grito 
assombrado, foi quando eles perceberam o que se tratava, mas não viram nada, 
e vieram embora sem manga, sem nada. 
 
Josael: Mas não era a Caipora não? 
 
Pequena: Não, a Caipora é amiga, se você souber trabalhar com ela, ela até nos 
defende dos perigos da mata, de cobras, lacraia, esses animais que podem fazer 
mal. Mas se você for pra caçar, ela da uma peia. Em 97, eu nunca me esqueço, 
eu sempre gosto de pedir permissão quando eu chego nos lugares, se eu for 
daqui para a lagoa eu peço permissão a mãe d'água para chegar do outro lado. 
E um dia nós chegamos no Morro eu e uma antropóloga que veio fazer um 
trabalho aqui e eu orei pedindo permissão, e ela disse que aquilo não servia. Eu 
expliquei pra ela que assim como um estranho que chega em nossa casa sem 
permissão não é bem vindo, a natureza também é da mesma forma. Ela 
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ignorou, e quando chegamos ao outro lado ela começou a passar mal, pedia pra 
que eu a socorresse, e eu apenas disse para ela que ela pedisse perdão pela 
chacota que ela fez enquanto eu estava orando e pedindo permissão a natureza. 
Ela pediu desculpas e aos poucos foi melhorando. E eu sempre digo para os 
meus filhos, não brinquem com a natureza, a natureza é uma coisa sagrada, 
Deus deixou ela no mundo pra gente usufruir dela, mas com respeito. 
(Entrevista concedida em 4 de Julho de 2015) 
 

Estudo elaborado pelo Professor Glebson Vieira (2010, pp. 170-71) faz uma 

descrição dos encantes que têm uma relação com o povo Potiguara de Baía Formosa, na 

Paraíba e faz uma distinção acerca dos “domínios” onde é possível se visualizar e ter uma 

relação direta com os seres encantados, nas matas e no fundo das águas dos rios e do mar, 

que, no caso narrado pela cacique Pequena, quando ela conta histórias sobre os seres que, 

na visão dela e de outros troncos velhos, transitam pela Lagoa Encantada, em locais que 

seriam como “portais” de ligações entre o mundo dos humanos e o dos não humanos, ou 

encantados. Nesses termos mitológicos, haveria uma correlação das narrativas da cacique 

Pequena com os fenômenos descritos pelos Tuxauas Potiguara, das aparições da Cumade 

Florzinha, que teria uma função ou representação simbólica semelhante à Caipora 

descrita pela cacique Pequena, com características de valente e temida defensora das 

matas, que exige respeito para que se adentre à mata e a ela não peça autorização ou 

preste alguma reverência, como aconteceu com a antropóloga avessa a essas ritualísticas. 

No Resumo do Relatório de Identificação e Delimitação da Terra Indígena Lagoa 

Encantada, da FUNAI, Despacho Nº 82, de 17 de agosto de 2004, p. 61, há uma 

referência ao reconhecimento pela etnia dos cabeludos da Encantada para o “índio 

Francisco Sabino Alves (Chico Pixinga ou Chico Alves), que representava e liderava o 

grupo, provavelmente associado ao fato de ter sido o primeiro a chegar à Encantada. Os 

índios, hoje, se referem a ele como “Tuxaua””. 

Participei de uma série de eventos com onde estiveram os Jenipapo-Kanindé e que 

foram importantes para maior permanência e conhecimento dos hábitos, costumes e 

regras sociais de convivência e interação.  

Nos dias 27 e 28 de 2015, aconteceu a Etapa Local da I Conferência de Política 

Indigenista, ocorrida no Município de Maranguape. Fiz o registro de falas diversas, 

propostas e posições de lideranças do Jenipapo-Kanindé, dos Pitaguary, do Kanindé e o 

Weibe Tapeba, assim como do Eduardo Desidério, Coordenador Regional (CE, PI e RN) 

da FUNAI, assim como do advogado do CDPDH, Lucas Guerra, que foi entrevistado por 

mim e falou sobre a ação de urgência e mandado de segurança impetrado pela empresa 

Pecém Agroindustrial LTDA, liminar concedida pela Justiça que impede novas 
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construções e usos dos bens públicos na Aldeia Lagoa Encantada e prejudica gestão sobre 

a terra e o turismo sustentável. 

O representante da FUNAI fez uma abordagem sobre o entrave no processo de 

titulação da TI Lagoa Encantada, em virtude de uma ação judicial contrária à desintrusão 

e homologação da TI e usou os seguintes termos para explicar esse entrave: 

Eduardo: Na verdade há uma ação judicial suspendendo né, aquele processo, tá 
(sic) no STJ, este processo é um litígio com a Empresa Ypióca, que tem 
interesse na área, mas especificamente na lagoa. Ontem eu conversando com o 
pessoal do Icmbio, eles disseram que está dentro da reserva, só que os índios 
não usam, mas a empresa continua usando, apesar de ter uma decisão judicial 
impedindo o uso. 
Josael: Ninguém né, a decisão é essa, nem os índios, nem a empresa devem 
usar? 
Eduardo: Eu entendo que deve ser assim: Se os índios não podem usar, que é 
um tradicional, quanto mais uma empresa que tira milhões de litros d’água, 
milhares de água para usar. 
Josael: Inclusive nesses últimos anos com essa seca que teve no Estado, ela 
está secando visivelmente. 
Eduardo: Exatamente e isso é uma preocupação, a gente tem acompanhado 
pela Procuradoria Federal, só que esses movimentos, eles demoram na justiça. 
As decisões judiciais, infelizmente, elas têm principalmente no Nordeste, elas 
têm sido totalmente desfavoráveis aos povos indígenas, isso tem prejudicado, 
ah, esse processo de demarcação. 
(Entrevista concedida em 28 de Agosto de 2015) 
 

Nesse trecho, o Coordenador Regional da FUNAI explicou o embargo da 

demarcação da TI Lagoa Encantada, cujo litígio se arrastou no Supremo Tribunal Federal 

(STF) de 2011 a 2017, graças a uma decisão liminar, que, segundo o advogado do 

CDPDH, Lucas Guerra, um juiz federal acatou um mandado de segurança interposto pela 

Pecém Agroindustrial Ltda (Recurso Ord. em Mandado de Segurança Nº 34.563 - 

Distrito Federal), que, à época, era detentora da marca de cachaça Ypióca. Então, dá para 

se ter uma dimensão do grau de dificuldades que o povo Jenipapo-Kanindé passou, em 

virtude da negação do usufruto de uma área que consideram sagrada e importante para 

utilização na agricultura, lazer e o etnoturismo, que há cinco anos está interditada para 

eles, sendo que já estávamos no quarto ano de seca e a empresa ainda continuava a usar a 

água da referida lagoa.  

No final de 2017 essa questão foi resolvida com a decisão favorável à TI Lagoa 

Encantada e à FUNAI, que foi tomada pelo ministro do STF, Luís Roberto Barroso, em 

31/08/2017, negando o mandado de segurança impetrado pela Pecém Agroindustrial Ltda 

(esse assunto é retomado no capítulo 5).  

Na continuidade da entrevista, eu fiz umas perguntas sobre o etnoturismo e o 

diálogo foi o seguinte: 
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Josael: E a política de etnoturismo, como é que você tem acompanhado isso ai? 
Inclusive essa Instrução Normativa nº 3, desse ano né?, que cria normas para 
visitação das terras indígenas. 
Eduardo: Então, na verdade não um acompanhamento de dessa atividade de 
turismo pela FUNAI nessa questão não, nossos parceiros é que têm atuado no 
caso a ADELCO [Associação para o Desenvolvimento Local Co-produzido], 
Mas a atuação da FUNAI no fomento ao etnoturismo, aqui no Ceara, não tem 
acontecido. É uma, é uma le legislação nova, muito recente, apesar de que 
essas atividades já acontecendo nas terras indígenas há algum tempo, até 
mesmo com o acompanhamento da FUNAI, mas essas atividades, elas tem sido 
feitas, tem sido feitas, com parceiros. Na verdade né, a interferência que a 
FUNAI faz, na verdade deve ser a tônica dessa interferência vamos assim, por 
que não é pra ter interferência por que os povos têm autonomia, eles podem 
fazer parceria com quem eles querem, mas como se trata de terra da união e de 
interesses indígenas, a gente procura fazer discussões e fazemos o 
acompanhamento das compensações, ou se eles mesmo os índios estão sendo 
os protagonistas desse processo, né de, de, de execução e implementação 
dessas atividades. Em alguns casos são empresas que chegam pra propor o 
negócio e ai assim vira um negócio jurídico e FUNAI aparece, por que virá um 
negócio jurídico, ela através da Procuradoria Geral tem que fazer uma atuação. 
Josael: Certo, bem, não por que nessa normatização, Instrução Normativa Nº 3, 
ela estabelece que vai ter um plano de visitação, que vai ser enviado e que a 
FUNAI vai decidir sobre esse plano que vai ser enviado e que realmente pode 
ser feito em parcerias com ONGs né, instituições da sociedade civil, mas que 
vai estabelecer restrições sobre é... o  que vai ser filmado, fotografado, não, não 
ser permitido que seja levado nada que tenha lá dentro da terra indígena, por 
que algum receio de houve uma extração de materiais né, inclusive dentro 
dessa ideia de biopirataria né, bioexploração sem o pessoal o saber e sem 
autorização sem, assim, acho que tem alguma coisa nesse nível, desse cuidado 
né?  
Eduardo: É, na verdade essa, essa essa portaria, essa instrução normativa, na 
verdade ela só veio reforçar, na verdade a legislação, por que essa legislação é 
anterior, por que você capturar imagens de indígenas sem permissão, pode 
gerar uma processo, por que tanto que nesses eventos que existem, nos eventos 
públicos não, por que você está todos ali, mas nessas atividades que envolve a 
atividade econômica, nesse sentido, você tem ter autorização dos índios 
expressa do próprio indígena, tanto da aldeia para captar imagens tanto da 
aldeia, quanto das pessoas. Essa preocupação com o patrimônio genético, né 
com a proteção de saberes e conhecimentos tradicionais também já é, essa, essa 
instrução normativa também só vem reforçar, por que a legislação já existe né, 
quer dizer ela existe assim. 
Josael: É está vinculada à Convenção de Biodiversidade, que está relacionado à 
Rio-92 né? 
Eduardo: Exatamente, especificamente é a gente tá tá numa discussão, a 
FUNAI está fazendo uma discussão sobre patrimônio genético e conhecimento 
tradicional, até pra regulamentar, ter uma regulamentação maior, sobretudo 
sobre as terras indígenas. Mas essa proteção desse conhecimento, ele já é uma 
discussão se dá dentro da FUNAI. Inclusive em algumas situações, que houve 
contrato entre algumas empresas e os povos indígenas a FUNAI já interveio e 
anulou o contrato, por que era muito prejudicial aos índios. Acho que nesse 
sentido é, de zelar pelos povos indígenas, esse é o papel é a missão 
institucional da FUNAI. (Entrevista concedida em 28 de Agosto de 2015)  
 

Restou evidenciado nessa entrevista foi o pouco envolvimento da FUNAI com o 

etnoturismo nos três estados onde a Coordenação Regional atua e que esse tipo de 

trabalho de suporte mais direto às organizações indígenas, quanto ao etnoturismo, fica à 

cargo das ONGs – no caso do Ceará, a ADELCO – somente quando uma situação se 
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torne prejudicial aos interesses indígenas é que a FUNAI intervirá para defender os 

índios. 

A lógica da tutela aos povos que vigorou na época do Serviço de Proteção ao 

Índio (SPI), e durante uma boa parte da existência da FUNAI, criada em 1967 pela Lei n. 

5.971/67. Perdurou até Constituição de 1988, quando passa a prevalecer a razão 

assimilacionista e integracionista dos índios à sociedade nacional. Nessa entrevista, ela se 

mostrou superada. Prevaleceram nas cautelosas palavras do Coordenador Regional da 

FUNAI boas intenções pronunciadas na entrevista. Ele é um gestor em sintonia com sua 

instituição em âmbito nacional, pois reforçou o reconhecimento dos direitos originários, o 

direito à diferença, à autodeterminação e autonomia organizativa dos povos indígenas na 

realização das suas relações com as diversas instituições e parcerias, e quando solicitados 

pelos índios, houve intervenção em favor dos indígenas por meio da Procuradoria 

Federal.  

Isso quer dizer que, para o representante da FUNAI, há um reconhecimento legal 

ao direito dos povos indígenas sobre as terras já existentes e que ele está em primeiro 

lugar. Significa, também, que, ao provar que um lugar é tradicionalmente ocupado por 

uma comunidade indígena, não importa o que exista sobre a área, seja um parque 

florestal, seja uma propriedade particular, estes deixam de existir e a terra é devolvida à 

comunidade ou ao povo indígena.  

O problema maior nesse estado da titulação definitiva da TI Lagoa da Encantada é 

a lentidão da justiça em resolver um impasse, que já são cinco anos de espera, e que gera 

muita desconfiança na imparcialidade e boa vontade da parte das autoridades judiciárias 

federais. 

 

1.6 A proposta de estudo 

 

Conforme está escrito no Resumo do Relatório de Identificação e Delimitação da 

Terra Indígena Lagoa Encantada (BRITO, 2004), e de acordo com relatos dos troncos 

velhos (Tio Adorico que, à época, era o cacique, pois ocupou o posto até 1991 quando 

faleceu, Seu Chiquinho, Cacique Pequena e Biloquinha ou Mariquinha), em 1984, os 

“Cabeludos da Encantada” foram procurados por um grupo de antropólogos, de 

geógrafos e de historiadores vinculados à Universidade Federal do Ceará (UFC) e à 

Universidade Estadual do Ceará (UECE).  
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Dentre esses estudiosos, havia um chamado Prof. José Cordeiro, que trouxe com 

ele e outros alguns missionários indigenistas da Pastoral Indigenista da Arquidiocese de 

Fortaleza e advogados do que depois foi denominado Centro de Defesa e Promoção dos 

Direitos Humanos (CDPDH). Nesses encontros, formaram várias rodas de conversas que 

contaram com a presença desses troncos velhos há instantes citados, para melhor 

conhecê-los e reconhecerem o processo de (re)emergência étnica que se iniciava, ou que 

era retomado como uma verdadeira “viagem da volta” 6. (OLIVEIRA FILHO, 1999a). 

Segundo relatos feitos pela cacique pequena em algumas entrevistas que estão 

adiante (e também ao falar publicamente sobre seu envolvimento com a luta pela 

demarcação da TI Lagoa Encantada), esses pesquisadores passaram a interagir e estudar 

por um longo período de permanência na comunidade, quais seriam os vínculos dos 

“cabeludos da encantada”, etnônimo que os identificava à época, com seus antepassados, 

os Paiakus (ou Paiacus, Baiacus), assim como da luta que empreenderam para a 

mobilização e movimento de identificação e participação de suas lideranças no MINCE. 

 

1.7 Diálogos com os autores que estudaram história e emergência étnica no Nordeste 

brasileiro 

 

Autores como Dantas, Sampaio & Carvalho (1992), Sampaio (2011), (1997), 

Melatti (2015) Oliveira Filho, (1999a, 1999b), Grünewald, (1999b, 2001a, 2001b), 

Barbosa, (2003), Arruti, (1999), Brasileiro, (1996), Barreto Filho, (1999), Souza Lima & 

Barroso-Hoffmann, (2002) analisaram e descreveram esse contexto de emergência étnica 

no Nordeste brasileiro. 

Importante estudo foi desenvolvido por Dantas, Sampaio & Carvalho (1992), que 

fizeram uma inflexão na abordagem dos estudos sobre povos indígenas, buscando 

identificar o caráter específico e peculiar da força dos movimentos indígenas no 

Nordeste, tendo relação direta com a própria história e com as características culturais 

atuais destes povos, essas sim, sem dúvida, peculiares.  

                                                             
6 As metáforas da “viagem” e “volta” que estão contidas no livro “Viagem da volta: etnicidade, política e 
reelaboração cultural no Nordeste indígena”, que foi organizado pelo prof. João Pacheco de Oliveira 
(UFRJ/Museu Nacional) e publicado em 1999, que apresentou as mudanças na maneira de estudar os povos 
indígenas no Nordeste. Seu texto introduz o livro os conceitos de “situação colonial”, “territorialização” e 
“fluxos culturais” e “emergência étnica”, com o aparecimento ou “ressurgência” de etnias indígenas, além 
de propor o que chamou de uma etnologia sobre os “índios misturados” no Nordeste, tambem discutida nos 
artigos que compõem a obra. 
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Nesses termos, o Nordeste passou a ser estudado como um conjunto 

étnico−histórico integrado pelos diversos povos que se adaptaram às relações adversas 

com os biomas Caatinga e Mata Atlântica, assim como foram historicamente associados 

às frentes pastoris e ao padrão missionário ocorridos nos séculos XVII e XVIII. 

Por sua vez, Sampaio (2011) faz uma opção por um tipo de investigação mais 

sistemática da produção e reprodução de uma “[...] consciência étnica social e 

politicamente orientada” (Pp. 12-13), ou seja, uma etnicidade, nos moldes do que foi 

analisado por autores como Barth, 1969; Cohen, 1969 e Carneiro da Cunha, 1979. Ele fez 

um recorte territorial para delimitar a ocorrência de tal processo e identificou os povos 

indígenas que habitam atualmente a faixa de sertão do Nordeste brasileiro. 

Em estudo recente, Melatti (2015, pp. 5-6) identifica as modificações na região 

Nordeste, assim como a presença de agências indigenistas ou missionárias que apoiam as 

demandas das populações indígenas, assim como a reivindicação da garantia das poucas 

terras de que ainda dispõem ou da recuperação das terras perdidas. Isso fez com que os 

grupos que se escondiam, por causa das violências e das perseguições do passado, de sua 

identidade indígena, voltassem a assumi-la, pois essas identidades étnicas se desdobram, 

se fundem, ressurgem. 

Em consonância com os outros pesquisadores sobre o processo de mobilização 

política e de emergência étnicas surgem os estudos de Oliveira Filho (1999a e 1999b). O 

trabalho “Ensaios em Antropologia histórica” (OLIVEIRA FILHO, 1999a) buscou 

mostrar que uma compreensão das sociedades e culturas indígenas não pode passar sem 

uma reflexão e recuperação críticas de sua dimensão histórica. Caminhando contra o 

senso comum, que sempre focaliza os indígenas como relíquias vivas de formas passadas 

de humanidade, a proposta do livro é considerá-los como “[...] sujeitos históricos plenos”. 

(OLIVEIRA FILHO, 1999a, p. 8). Isto significa inseri-los em eixos espaço-temporais e 

relacionados a conjuntos específicos de agentes, com valores e estratégias sociais bem 

determinados.  

A dimensão histórica do estudo foi escolhida pelo autor como opção “estratégica” 

para que fosse feita uma reflexão sobre as “[...] sociedades e culturas indígenas do 

Brasil”, pois, segundo ele, uma compreensão dessas sociedades e culturas “[...] não pode 

passar sem uma reflexão e uma recuperação críticas de sua dimensão histórica”. 

(IBIDEM).  

Por “dimensão histórica” ele entende os “eixos espaço-temporais” (sic) nos quais 

os indígenas atuam como “sujeitos históricos plenos” de direitos e atores sociais 
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fundamentais na elaboração da cidadania plena para todas as etnias do Brasil, pois retira 

os indígenas de amplo esquema dos estádios evolutivos e inseri-las e situá-las na 

contemporaneidade e em um “[...] tempo histórico múltiplo e diferenciado”. (OLIVEIRA 

FILHO, 1999a, p. 9).  

Já nos estudos que compõem a obra organizada por Oliveira Filho (1999b), 

intitulada “A viagem da volta: etnicidade, política e reelaboração cultural no Nordeste 

indígena”, onde ele escreve um capítulo que denominou “Uma etnologia dos “índios 

misturados”? Situação colonial, territorialização e fluxos culturais”, analisa que os povos 

indígenas do Nordeste brasileiro não foram sido estudados pelos antropólogos 

americanistas (culturalismo), em virtude de não se enquadrarem nos interesses desses 

pesquisadores, vindo a constituir uma espécie de “etnologia menor”; os povos indígenas 

do Nordeste denotam uma característica aparentemente contraditória, à medida que, nas 

últimas décadas, o número de populações aumentou consideravelmente, passaram de dez 

etnias, nos anos de 1950, para 23 em 1994.  

Oliveira Filho (1992b, p. 19) situa e identifica a existência de uma unidade 

analítica dos chamados “índios do Nordeste”, como povos integrados ao projeto nacional, 

desenvolvendo estratégias individuais ou coletivas de manutenção da identidade étnica 

que não foi dada por suas instituições, nem por sua história em si, ou ainda por sua 

conexão com o meio ambiente natural, mas por pertencerem ao Nordeste, como um 

“conglomerado histórico e geográfico”.  

Com efeito, a elaboração dos “novos estudos”, surgidos no início dos anos 1990, 

sobre as populações indígenas do Nordeste (no que refere às grupos cearenses, destacam-

se, dessa época, os estudos de Valle (1992, 1993) e Barretto Filho - 1993a, 1999. Os 

autores estudam os processos de reelaboração cultural, de conquista da etnicidade e luta 

política no Ceará), estariam centrados em questões que dizem respeito tanto à 

problemática das emergências étnicas, quanto à da reconstituição cultural das etnias 

nordestinas, que serão exploradas mais adiante. Na perspectiva de João Pacheco de 

Oliveira Filho (1992b), eles representam um avanço significativo em relação às demais 

perspectivas de análise que, até então, somente lograram vislumbrar tais populações em 

termos de “perdas”. 

Nessas condições, “[...] tais culturas ficariam expostas em demasia ao campo 

magnético do Ocidente verificando-se uma interferência cada vez mais forte deste nos 

registros e, por consequência, nas hipóteses avançadas”. (OLIVEIRA FILHO, 1992b, p. 

49). 
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Grünewald (2004 e 2008) identificou rituais do Toré e da Jurema como os 

elementos unificadores da mobilização étnica dos índios do Nordeste brasileiro, nos quais 

se estabelece um regime em que se vinculam as relações com os seres míticos ligados e 

esse povo (os encantados). 

Também examino a emergência étnica e a invenção de tradições que emergiram 

ou se renovam com os conflitos pela disputa das terras indígenas, com aqueles que se 

consideravam donos das terras, ou com os posseiros e até mesmo com membros da etnia. 

Essas lutas étnicas autoafirmativas se articulam também com o conceito de “Regime de 

Índio”, entendido como a capacidade de atualizar práticas tradicionais na interação em 

distintas arenas culturais, o que possibilitou certa legitimidade étnica (GRÜNEWALD, 

2001a), ou seja, o domínio de uma tradição cultural específica da etnia que é reconhecida 

como tal pelo Estado, sendo também percebido como sinais diacríticos da indianidade 

Jenipapo-Kanindé. 

No seu estudo, Grünewald (2001a) analisou a criação de arenas turísticas 

relacionadas à “invenção das tradições” (HOBSBAWM & RANGER, 1997) Pataxó, no 

contexto das “comemorações” dos 500 anos do “Descobrimento do Brasil”. Acerca das 

referidas tradições, explica que a criação de uma substância histórica ou cultural que ele 

entendeu ser ou a ser operada pelo grupo criador, isto é, aquele grupo gerador da tradição 

da sua etnicidade, por meio da reelaboração dos símbolos próprios em áreas como 

artesanato, História, Linguística, ritualística ou Cosmologia. 

Nos estudos de Arruti (1999 e 2004), percebe-se a busca pela sociogênese do 

grupo de “remanescentes indígenas” da etnia Pankararu, cuja aldeia fica localizada entre 

os atuais municípios de Petrolândia, Itaparica e Tacaratu, no sertão pernambucano, 

próximo ao rio São Francisco. Seus estudos, assim como os outros de autores aqui 

mencionados, enfatizam a dimensão política das dinâmicas de levantamento das 

“barreiras étnicas”, afastando-se dos paradigmas teóricos que reiteravam a ideia da 

existência da “autenticidade cultural” e trabalharam, principalmente, com a ideia de 

“sinais diacríticos” dentro de um paradigma teórico que privilegiava uma abordagem 

processualista e interacionista.  

Resta clara a grande importância que representam estes trabalhos e as linhas de 

pesquisa por eles representadas, uma vez que permitem se focalizar processos identitários 

no Nordeste, os quais, como observa justamente Oliveira (2004), há não muito tempo 

despertaram  pouco interesse de pesquisa nos antropólogos.  
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O antropólogo Arruti (1999) configura seu objeto de análise nos chamados povos 

“remanescentes emergentes” de designação difícil na condição de índios, pois eram 

“caboclos” supostamente descendentes de “indígenas aldeados”, mas que "não possuíam 

mais" os "sinais externos", que seriam facilmente reconhecidos pela assim denominada 

"Ciência Etnológica". Outro aspecto da emergência étnica foi a apresentação de “novas 

identidades indígenas”, apesar de assumirem o vínculo com uma “ancestralidade 

autóctone que não é manifesta”, mas resultante de processos de recuperações e recriações 

étnicas que lhes permitem destaque – se na superfície da rica, mas indistinta cultura 

nordestina sertaneja. 

O trabalho de Souza Lima & Barroso-Hoffmann (2002) faz uma análise e aponta 

que, em menos de uma geração, os povos indígenas do Brasil – em especial os da 

Amazônia brasileira - passaram da iminência de extinção, situação descrita no panorama 

desalentador que foi descrito por Darcy Ribeiro em 1957, à conquista e ampliação do 

reconhecimento de seus direitos revertendo-se o quadro nos anos de 1980.  

 

1.8 Quadro atual da população indígena e a arena dos conflitos na TI Lagoa 

Encantada  

  

A abrangência de terras indígenas monta em 12,2% do Território Nacional, 

segundo a FUNAI, sendo que, deste total, se incluem mais de 20% da Amazônia 

Brasileira. No Censo do IBGE de 2010, a contagem oficial da população indígena mais 

do que dobrou, quando 400 mil habitantes citadinos aproveitaram a oportunidade para se 

declararem índios - algo inimaginável há algumas décadas. Uma década depois, já havia 

240 povos, que, de acordo com o Censo de 2010, somavam 896.917 pessoas. Desse total, 

324.834 vivem em cidades e 572.083 em áreas rurais, o que corresponde 

aproximadamente a 0,47% da população total do País. 

Segundo o Instituto Socioambiental (ISA), organização da sociedade civil que 

monitora as TIs no Brasil, pelo site: https://terrasindigenas.org.br/pt-br/brasil, na data de 

11/03/2018, a situação das terras indígenas que estão em distintas jurisdições legais 

brasileiras é a seguinte: 

Terras Indígenas por Jurisdição Legal 

Jurisdição Legal Terras Área (ha) % do total 
Amazônia Legal 422 115.344.393 98 
Domínio Mata Atlântica 212 1.389.687 1,18 
Outros 80 653.305 0,82 
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Total 714 117.387.385 100 
 Fonte: ISA 

Em função da existência de inúmeros conflitos internos e externos a grupo étnico 

e que surgiram durante a demarcação da TI Lagoa Encantada, assim como na elaboração 

e implementação da proposta etnoturística e comunitária dos Jenipapo-Kanindé, 

identifiquei na ideia de “sociação” formulada por Simmel (1964), a seguinte proposição: 

“Se todas as interações entre os homens é uma sociação, o conflito, - afinal uma das 

interações mais vivas, que, além disso, não pode ser exercida por um indivíduo sozinho, - 

deve certamente ser considerado como sociação.” (P. 565). A “sociação” é a modalidade 

pela qual as pessoas costituem uma unidade para satisfazerem seus interesses, tendo 

forma e conteúdo forjados na experiência concreta, sendo também, elementos 

inseparáveis. 

Em contraposição, ocorrem fatores causadores de processos de dissociação, como 

o ódio, a inveja, a necessidade e o desejo, que, na visão de Simmel (1964), são as causas 

de condenações recíprocas entre as pessoas que vivem em conflito comunitário, pois as 

disputas pelo poder ensejam conflitos até mesmo no interior das famílias, sobretudo, com 

outros grupos familiares que estão sendo diretamente beneficiadas com os projetos, fato 

que constatei na observação cotidiana e nos eventos na TI Lagoa Encantada. 

Para Simmel (1964), a sociedade parte da interação entre das pessoas 

comportando uma distinção entre forma e conteúdo. Nessa concepção, as pessoas tendo 

diversas motivações (paixões, desejos etc), e conteúdos da vida social, interagem com 

suporte nelas e se transformam em unidade. Esses conteúdos isolados não são sociais: a 

“sociação” apenas começa a existir quando os sere humanos interagem, adotam modos de 

cooperação e colaboração, pois, quanto mais interação existe no mesmo grupo, ele se 

torna mais sociedade. 

Os conflitos são configurações prevalecentes nas interações de convivência social. 

Simmel (1964) aponta uma das virtudes do conflito. Este atributo positivo está no fato de 

que o conflito cria um patamar, um tablado social (ou arena, como prefere chamar 

Rodrigo de Azevedo Grünewald (2001a, p. 10), à semelhança de um palco teatral, espaço 

onde as partes podem se encontrar em um mesmo plano situacional e, desta maneira, se 

impõe um nivelamento, ou seja, os agentes sociais com interesses contrários se defrontam 

com base em um mesmo patamar para resolverem as diferenças. Acredito que as reuniões 

do Conselho Indígena Jenipapo-Kanindé, coordenado atualmente por Erasmo, que é 

professor da EIJK, uma escola diferenciada indígena é esse palco teatral, o tablado social 
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e o locus onde os conflitos individuais são, horizontalizadamente, solucionados ou 

reduzidos. 

Para a etnia Jenipapo-Kanindé, a ocorrência de “sinais diacríticos” que, assim 

como para os Pataxó de Coroa Vermelha, se revela por meio de eleborações culturais 

próprias de sua tradição histórica, assim como da sua cultura, que, a seu turno, é 

legitimadora do seu caráter nacional, ou seja, uma cultura histórica (GRÜNEWALD, 

2001a, p. 10) dos Jenipapo-Kanindé, que também sofreram um longo contato e grande 

influência dos valores culturais, costumes e cosmologia dos europeus e africanos com 

quem interagiram. (OLIVEIRA FILHO, 2004).  

Elementos relacionados com a experiência turística, os fluxos culturais, a 

apreensão subjetiva das relações sociais e culturais concretas na “arena turística” visitada, 

qual seja, a TI Lagoa Encantada, serão confrontados com os diversos objetivos 

específicos de viagem, a serem pronunciados pelos visitantes.  

Refiro-me aos fluxos transnacionais, onde elementos culturais são apropriados em 

outros contextos e “rearrumados” de maneira surpreendentemente distinta da original - 

inclusive, para esse autor, a atenção sobre os elementos ainda desarrumados (um 

referencial não muito ortodoxo) parece poder assumir um valor heurístico quando se 

pretende pensar situações instáveis e de futuro pouco nítido que se intenta descobrir ou 

investigar, o que é abordado no capítulo 3, que cuida do etnoturismo e da etnicidade.  

 

1.9 A organização da pesquisa: estrutura da tese 

 

Esta tese encontra-se estruturada em seis capítulos. O Capítulo 1 é a Introdução. O 

capítulo 2 apresenta os objetivos da pesquisa, a metodologia utilizada e a estrutura da 

tese, onde fiz um recorte mais formal da temática pesquisada, da metodologia e dos 

procedimentos de pesquisa. 

No Capítulo 3, expressa o contexto em que estão inseridas as discussões travadas 

nos tópicos subsequentes, fazendo a revisão da literatura em torno da temática do 

etnoturismo e suas inter-relações com o turismo comunitário ou turismo de base 

comunitária e o ecoturismo. Ainda no Capítulo 3, ressaltei a importância da preservação 

cultural e identidade étnica, porque só será possível ter uma visão mais clara do papel do 

etnoturismo e das relações entre direitos fundamentais, etnicidade e identidade cultural, 

levando-se em conta outros fenômenos maiores, assim como as transformações nos 

processos políticos internacionais e a atuação dos organismos regionais e locais neste 
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processo que se articula com o surgimento e desenvolvimento do etnoturismo 

comunitário Jenipapo-Kanindé. 

No Capítulo 4, foram feitas algumas considerações de ordem prática sobre a 

aplicação dos conceitos e os pressupostos deste estudo. Descrevi, então, como se verifica 

a aplicação dos conceitos mostrados anteriormente, articulando a temática do etnoturismo 

Jenipapo-Kanindé com as questões relacionadas à dança do toré, ao patrimônio do 

museu, à história, à memória e aos aspectos culturais. Ressaltei a importância da 

preservação cultural, do patrimônio, danças e rituais na reelaboração da identidade étnica 

Jenipapo-Kanindé. A perspectiva possibilitou proceder a uma visão diferenciada acerca 

da reelaboração identitária e cultural, com amparo no turismo. Tal visão diferenciada 

supõe que essa identidade seja pensada e construída, não de modo homogêneo, apesar da 

existência da globalização, pois há diferenças, contradições e segmentações internas que 

lhe fornecem um caráter diversificado, instável, situacionalmente criado e fragmentário, 

fazendo com que ela não opere como totalidade, uniformidade ou padronização. 

Nesse capítulo, também, focalizei conceitos de globalização como um importante 

estruturador das relações sociais baseadas no consumo de massa e a sua 

produção/reprodução econômica e cultural. Na sequência, discuti a respeito da inserção 

do turismo na tendência vigente de globalização, e exemplifiquei as possíveis 

modalidades de desenvolvimento, nas quais o turismo pode servir como justificativa, 

principalmente no modelo global, onde se observa maior aposta na criação de não-lugares 

como atrativos turísticos, consoante vem acontecendo no município da Aquiraz, bem 

próximo da TI Lagoa Encantada. 

No Capítulo 5, delineei a descrição das práticas etnoturísticas, vinculadas ou não 

às demais práticas cotidianas e tradicionais. Nessa etapa, dediquei-me à compreensão de 

como proceder à interpretação dos processos socioculturais elaborados pela etnia 

Jenipapo-Kanindé, no que diz respeito ao direito à cultura, identidade, memória e 

relações interétnicas com outros povos e os visitantes de sua aldeia. 

No Capítulo 6, terço as minhas considerações finais sobre o estudo, onde faço a 

síntese das discussões levadas a cabo no decorrer de todas as partes anteriores da tese. 
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2. O TURISMO ÉTNICO NO CEARÁ 

 

O turismo deve ser entendido como espaço gerador ou ampliador de conflitos 

sociais, sejam eles já existentes, que serão ampliados, sejam novos, que provalvemente 

surgirão. Em torno da modalidade gestora e da escolha do modelo de turismo que 

competirá, ou com outras atividades existentes que serão desestimuladas, ou com outras 

atividades turísticas em curso na região. 

Os conflitos emergiram em função dos distintos interesses que se confrontaram 

com os variados setores sociais pelo uso de recursos naturais, econômicos e humanos, 

distribuição dos benefícios gerados ou da distribuição de externalidades negativas que 

acrretarão. No etnoturismo, é previsivel que esses conflitos também aflorem. O que é 

mais relevante nessa proposta, no entanto, foi desenvolver uma compreensão mais 

significativa, noâmbito da qual o turismo também propicia o contato e interação das 

distintas culturas, e, portanto, com a alteridade em relação ao outro em duas vias, além de 

uma vivência, por um tempo determinado, da diferença entre os modos de vida e 

trajetórias culturais dos anfitriões e visitantes. 

A criação de estratégias locais para agregar o recebimento de pessoas 

interessadas em conhecer e interagir com o cotidiano da comunidade, do seu ambiente 

natural e da sua cultura indígena, é uma invenção recente no Estado do Ceará e surgiu 

exatamente com a iniciativa advinda dos Jenipapo-Kanindé em 2005. 

A mobilização dos povos indígenas nos últimos 40 anos fortaleceu a afirmação 

étnica que se traduziu na reivindicação dos seus direitos históricos, notadamente o seu 

reconhecimento como índios plenos e sujeitos de direitos a expressarem a sua cultura e a 

posse das terras tradicionalmente ocupadas. A ampliação dos recursos para fortalecer a 

luta indígena se tornou muito importante, pois  

 
No Brasil, a despeito das limitações burocráticas e dos problemas na efetivação 
dos direitos diferenciados, mesmo sob a vigência de um ideário democrático 
participativo, as políticas culturais de valorização da diversidade vêm 
cumprindo importante papel ao dar visibilidade aos povos e comunidades 
étnicas de espaços periféricos urbanos e rurais, através do aporte de recursos 
financeiros e materiais tornados fundamentais na construção e reprodução 
social de suas demandas identitárias não só junto ao poder público, mas 
também nas formas de interação com a sociedade envolvente. (OLIVEIRA, 
2016, p. 37-38) 

 
O etnoturismo surge em função de uma necessidade crescente de dar visibilidade 

às ameaças de perda das terras para especuladores imobiliários e grandes grupos 



90 

econômicos, como M. Dias Branco e Ypióca (hoje Pecém Agroindustrial), que já haviam 

planejado criar o Aquiraz Riviera – Consórcio Luso-Brasileiro Aquiraz Investimentos 

SA, que ficou conhecido com Aquiraz Resort dentro de parte da TI Lagoa Encantada. 

A pesquisadora Isis Lustosa, em tese de doutorado, comparou as situações dos 

povos indígenas cearenses atingidos por dois megaprojetos de turismo que se articularam 

em grandes consórcios de empresas transnacionais, objetivando se apropriarem das TIs 

para implantarem projetos de turismo nesses territórios tradicionais. Um deles foi o 

Aquiraz Riviera, há instantes mencionado e cujo caso retornará à discussão no capítulo 5. 

O outro território afetado foi a Terra Indígena Tremembé, de São José e Buriti, 

localizada no distrito Marinheiros, Município de Itapipoca, por um grupo de empresas 

espanholas, desconhecedoras de que os Tremembé que ali vivem sejam realmente 

indígenas. Por isso, não reconhecem seus direitos exarados no Art. 231 da CF de 1988. 

Contraditoriamente, o megaprojeto foi apoiado pelos Governos federal, estadual e 

municipal de Itapipoca. Os conflitos e a pressão sobre as populações indígenas que se 

articularam para resistirem aconteceram:  

 
De forma parecida ao povo Tremembé de São José e que sendo pressionado 
por empreendedores do Nova Atlântida, o povo Jenipapo-Kanindé enfrentou, 
entre 1999 e 2001, as coações impostas por um grupo emprensarial (sic) 
cearense parceiro de grupos hoteleiros internacionais. Estes empreendedores 
também tentaram negar a existência de indígenas na TI Aldeia Lagoa 
Encantada e por conseguinte dificultaram o processo de reconhecimento étnico 
deste  povo. (LUSTOSA, 2012, p. 209). 
 

O turismo indígena, como acontece em diversas localidades brasileiras e 

estrangeiras, quando bem planejado e organizado, tem como uma de suas funções a de 

potencializar a cultura local, principalmente no que diz respeito aos elementos ligados à 

dança, ao artesanato e à pintura, ao canto e à reza, à língua nativa, às bebidas e comidas 

típicas, à agricultura, entre outros elementos tradicionais. Além disso, possibilita novos 

modos de subsistência familiar, tanto para a sociedade indígena como para aqueles 

grupos envolventes aos seus territórios (JESUS, 2012). 

Para que um território indígena constitua atrativo turístico, é imprescindível 

pensar em questões voltadas para o conjunto de vivências de realidades de tal povo. Para 

o entendimento das relações socioculturais dos e nos territórios indígenas, é necessária a 

compreensão de um processo subjetivo de eleboração territorial que privilegie o espaço 

de reprodução física, subsistência e sobrevivência. 
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2.1 O caso do turismo dos Jenipapo-Kanindé 

 

Assumi desde o início da pesquisa a posição que conflui com a perspectiva 

adotada por Grünewald (2001a, 2001b, 2003a, 2003b),  estudo do turismo realizado pelos 

Pataxós no litoral sul da Bahia, onde firmou que o turismo realizado nos territórios 

indígenas se torna um campo de negociação, uma “arena turística”. Esses agentes sociais 

procuram os agentes econômicos, sociais e políticos que querem se relacionar, 

submetendo-se à gestão da atividade, aos seus critérios e às suas visões de mundo com 

intuito de assegurar sua sobrevivência e saciar seus desejos, no seio de uma sociedade de 

consumo. 

De igual modo recorro a Bourdieu (2004, 2005) para compreender que existem 

em todas as comunidades campos sociais em disputas que têm as próprias regras, 

princípios e hierarquias e que são definidos com base nos conflitos, negociações e tensões 

no que diz respeito à sua própria delimitação e establecidos pelas redes de relações ou de 

oposições entre os atores sociais que são seus membros. A Rede TUCUM é uma dessas, 

assim como a Rede Cearense de Museus Comunitários (RCMC), de museus indígenas, de 

ecomuseus e as próprias articulações do movimento indígena estadual, como a COPICE e 

APOINME. 

Parto da fala de pessoas mais velhas da etnia (os troncos velhos), como a cacique 

Pequena (72 anos) e seu Chiquinho (77 anos) que contam suas histórias, memórias do 

contato com os seus antepassados que pertenceram à etnia Paiacu7 (ou Baicú ou Pacajús) 

                                                             
7
 De acordo com Brito (2004. p. 72) “Segundo as pesquisas históricas, os Paiacu (ou Pacajú) habitavam as 

regiões compreendidas entre o rio Açu, a Serra do Apodi e grande parte da ribeira do Jaguaribe. Eram 
inimigos de muitos grupos indígenas, entre eles os Potiguara e Jaguaribara. Chegavam até bem perto de 
Fortaleza em expedições de guerra e saque, acometendo os índios mansos que residiam ali. Em 1666, foi a 
primeira rebelião, insurgindo os Paiacu contra os índios aldeados na Porangaba, não teve sucesso, mas, as 
ordens para puni-los foram severas submetendo-os pela rendição ou exterminação. Assim ocorreram 
espaços de tréguas e repetição de hostilidades. O Capitão-mor Jorge Correia da Silva decidiu, em 1671, 
pelo bem do sossego e paz da Capitania, fazer guerra de extermínio aos Paiacú. As perdas sofridas e o 
enfraquecimento desses índios fizeram com que eles solicitassem um tratado de paz em 1672, o Capitão-
mor atendeu, mas os Paiacú não permaneceram tranquilos por muito tempo. Em 1688 houve novos ataques. 
Apesar das providências de defesa deliberando o combate por meio de ordenanças de Pernambuco, Paraíba 
e Rio Grande do Norte, também com ajuda dos paulistas, os Paiacú continuavam em guerra contra os 
colonos do Ceará e Rio Grande do Norte. Os Paiacú se aliaram aos índios Icó e Jandoin e, em 1694, 
promoveram um confronto mais organizado, quase aniquilando os colonos instalados nas margens dos rios 
Jaguaribe e Banabuiú. Só após 30 anos de luta é que aconteceu o aldeamento dos Paiacú em 1696, “perto 
do Aracati, no lugar chamado Araré pelo Padre João da Costa”. 
Por volta de 1765, os índios Paiacú “andavam errantes e dispersos pelas margens do rio Choró. Foram 
andados aldear na Vila de Montemor, o Novo, aldeamento dos índios Jenipapo Kanindé, conforme 
determinação expressa do governador Borges da Fonseca. Por volta de 1818 residiam ainda em Monte-mór, 
no Novo d’América (atual cidade de Baturité), “índios Paiacú de raça pura” (STUDART FILHO, 1931:70 
in ASSIS, 1998:32). A chegada desses índios à Vila de Montemor o Novo d’América, provocou desagrado 
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com os colonizadores europeus, seja os que vieram para se apossarem violentamente das 

suas terras, como ocorreu nas primeiras expedições no início do século XVII, seja com os 

missionários jesuítas e seu relacionamento mais amistoso, porém altamente 

transformador de sua cultura, línguas, hábitos, costumes. Todos esses fatos e notícias são 

narrados pelos troncos velhos, nas rodas ao redor de uma fogueira para os turistas que 

visitam a aldeia. 

O historiador Manoel Coelho Albuquerque (2002) diverge da visão sobre a 

“aculturação” subsumidora das identidades indígenas, porque 

Os trabalhos marcados pela perspectiva de aculturação trazem em si a 
compreensão de que os índios, assimilados e integrados ao mundo dos brancos, 
perderam, por completo, a identidade, ou, se não, tornaram-se índios menores. 
Os índios, longe de serem sujeitos passivos em todo o processo da colonização, 
atuaram em estratégias as mais diversas, moldando situações e fazendo 
sobreviver a indianidade. (P.38).  
 

De acordo com a perspectiva adotada por Barth, ao se referir às fronteiras dos 

grupos étnicos em contato interétnico, nos quais os próprios sujeitos sociais estão 

inseridos em situações sociais e históricas específicas, por meio de múltiplas 

estabilizações contrastivas de grupos que vivenciaram e vivenciam situações de 

“diáspora”, “contato” e “misturas” (CARNEIRO DA CUNHA, 1987 e OLIVEIRA, 

1988). A etnicidade se constrói como um sistema de separações e de diferenças com 

relação a “outros” significativos, em contexto histórico e social determinado, perspectiva 

valiosa no que toca à análise das reelaborações de identidades étnicas. 

Ao voltar a atenção para a época atual, quando se identificam como índios 

Jenipapo-Kanindé, os troncos velhos de hoje falam da época em que eram jovens e 

assistiram ao primeiro encontro de sua gente na condição de “Cabeludos da Encantada”, 

com os homens brancos do governo e a da relação com a população circunvizinha. Eles 

passaram pela fase de reivindicarem e serem aceitos e reconhecidos publicamente pela 

sua condição de indígena, por comunidades da sua região circunvizinha como Trairussu, 

Riacho, Batoque, Barro Preto, Novo Iguape, Tapera, Presídio e os munícipes e gestores 

de Aquiraz, Pindoretama e Cascavel, no início dos anos 1980, até chegarem à elaboração 

e implementação da proposta de turismo comunitário, ou o etnoturismo Jenipapo-

                                                                                                                                                                                     
aos moradores da vila, exigindo das autoridades a transferência dos Paiacú para Messejana em 1829. 
Mesmo com as ordens de mudança, muitos índios continuaram morando nas terras pertencentes à antiga 
missão. Como se constata nos estudos do “historiador Antônio Bezerra, quando em 11 de novembro de 
1891, o capitão-mor dos índios Paiacú, Manuel Baptista dos Santos, lhe pediu proteção” (ASSIS, 1998: 
33)”. 
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Kanindé, suas peculiaridades e especificidades que serão aqui analisadas e descritas, 

pelas próprias vozes dos seus sujeitos sociais emponderadores desse fazer turístico. 

Também consta no Resumo do Relatório de Identificação e Delimitação da Terra 

Indígena Lagoa Encantada, de Brito (2004. p. 71) que o processo de ocupação da TI 

Lagoa Encantada foi referendado pelos não índios que habitam as áreas próximas à Ti 

que então estava em estudo de identificação e delimitação, com fins demarcatórios. Ela 

registrou um depoimento expressivo de uma moradora de nome Dona Mariquinha que 

relatou lembranças do trabalho de rezadora e curandeira feito por sua mãe, Dona Luíza, e 

das estratégias que fazia para ajudar um povo chamado de “Cabeludos da Encantada”, 

que costumava pescar de rede e de anzol na Lagoa Encantada. Falou também que ouviu 

do seu marido que já memorava o que ouviu do seu pai a respeito do modo vida das 

pessoas mais velhas e das relações de parentesco entres eles. Lembrou-se de um dos 

troncos velhos muito importante para a história dessa etnia, que foi o “velho Chico 

Pixinga”, bisavó do pai do marido da cacique Pequena, ou seja, o tataravó do seu 

Chiquinho. 

A Cacique relatou as habilidades desse povo mais antigo como pescadores, 

agricultores de roçados, coletores de mel de abelha da mata. Lembrou-se dos irmãos 

Manoel Pixinga, Zé Pixinga e de Zé Simplício, que tinha um “cabelãozão grande”; daí o 

nome popular dado aos índios de “Cabeludos da Encantada” e que incluía as mulheres 

como “cabeludas”. Um dos serviços espirituais da rezadora e curandeira Dona Luiza era 

rezar o terço, “festejar santo” (o que denota uma influência do catolicismo na 

comunidade, reminiscência da colonização e catequese jesuítica) lá na casa dos índios. A 

cacique Pequena disse-me que, como retribuição e gratidão aos serviços recebidos, 

quando eles faziam farinha, convidavam-nos para irem até lá comerem a farinha, a 

tapioca e o beiju que eles preparavam para seu sustento. 

Todas essas histórias já foram repassadas às novas gerações, que se situam na 

faixa dos 13 a 21 anos e à geração adulta, e que estão inseridas nos trabalhos ligados ao 

etnoturismo Jenipapo-Kanindé, como o trabalho como guias etnoecológicos, monitores 

do MIJK e integrantes do Grupo de Dança Kunhã Apyara, além de serem assuntos 

estudados na Escola Indígena Jenipapo-Kanindé (EIJK). Os lugares onde os troncos 

velhos percorriam se transformaram nas cinco trilhas (dos roçados, Lagoa da Encantada, 

Sucurujuba, do marisco e do Morro do Urubu) que foram implantadas, considerando-se 

os aspectos ambientais e culturais mais relevantes na comunidade. Para tanto, os 

caminhos foram sinalizados e recuperados. 
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Os visitantes além de conhecerem as histórias da etnia durante os percursos que 

têm durações diferenciadas de 01h30min a 05h00min, também visualizam as áreas de 

cultivos, os locais de moradias de antigos índios (as taperas), as casas de farinha, a EIJK, 

o Galpão de Artesanato, o Cantinho do Jenipapo (local onde se serviam as refeições no 

início do projeto de turismo), os campos de dunas, as matas preservadas, as lagoas, as 

nascentes de água, os riachos e outros atrativos naturais e culturais. Todas as trilhas e 

locais de visitação foram sinalizados. 

As histórias sobre o modo de vida dos troncos velhos e seus mitos são contadas 

por alguns guardiões da memória em rodas de conversa à noite em frente à PIJK, ou na 

varanda da casa da cacique Pequena, que é a mais procurada para contar essas histórias, e 

também seu Chiquinho, que costuma aparecer para contar histórias pessoais e as histórias 

que ouviu dos seus pais e avós. 

Os saberes indígenas que se manifestam em diversos atos simbólicos realizados 

para os turistas representam um contato com o passado e a tradição do lugar visitado, no 

caso em específico a TI Lagoa Encantada e seus bens patrimoniais materiais e imateriais, 

mas que não necessariamente tenham sido construídos e analisados pela história vivida 

pelos antepassados, pois uma parte das narrativas surge como elementos vivos da 

criatividade das pessoas antigas e que foram repassados oralmente. 

 

2.2 Etnoturismo como objeto de estudo 

 

Desde setembro de 2014, realizo pesquisa na Terra Indígena Lagoa Encantada, 

que fica no Município de Aquiraz, no Estado do Ceará, localizada no litoral leste a 55 km 

da capital, Fortaleza, lugar onde vive a etnia indígena Jenipapo-Kanindé. 

A pesquisa de campo foi realizada durante 41 meses, do dia 20 de setembro de 

2014 a 23 de dezembro de 2017, período em que fui à TI Lagoa Encantada, por diversas 

vezes (em média duas a três vezes ao mês), além de participar de inúmeros eventos nos 

quais os Jenipapo-Kanindé estiveram, seja em associação com outros 13 povos indígenas 

organizados no Estado do Ceará, sendo que nesse período houve intensa mobilização dos 

grupos indígenas no Estado para ampliarem e consolidarem o reconhecimento étnico, 

assim como a delimitação territorial e demarcação definitiva das suas terras, em razão das 

ameaças de retrocessos patrocinada pelos agentes do agronegócio em escala nacional. A 

PEC 215 é uma das maiores ameaças, assim como as mudanças na política indigenista, 
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que tem levado ao movimento indígena a promover atos públicos e até ocupações do 

prédio da Coordenação Regional Nordeste II em Fortaleza.  

A mais recente mobilização coletiva do MINCE se deu em dois momentos: de 20 

a 23/02/2017 e no dia 24/03/2017 a até dia 10/05/2017, durando ao todo 52 dias, quando 

se opuseram à nomeação de Tanúsia Maria Vieira para assumir a Coordenação Regional 

Nordeste II da FUNAI e defenderam a permanência de Eduardo Dezidério Chaves, o 

coordenador da época, ou outro nome que tivesse boa relação com o MINCE. 

No trabalho de campo, delineei o objetivo de estudo com o fim de compreender a 

dinâmica interna do grupo de etnoturismo que engendrou a inauguração da prática 

turística na aldeia e perscrutar suas interfaces com a Rede Cearense de Turismo 

Comunitário – TUCUM. Além disso, me propus descrever o papel e o grau de influência 

dos diversos sujeitos sociais que realizam as atividades etnoturísticas, que interagem com 

a comunidade e, de algum modo, colaboram (ou dificultam) a consecução dos objetivos 

vinculados à afirmação da identidade e da permanência desse povo nas terras que foram 

ancestralmente ocupadas pelos seus descendentes. 

Para tanto, considero importante pôr em evidência os diversos sujeitos desse 

terreno sociocultural, composto pelos coletivos de indígenas supracitados, que estão 

organizados pelo grupo de turismo, o grupo do MIJK, a AMIJK, o CCJK e o GPFE, bem 

como os seus parceiros na construção efetiva do turismo Jenipapo-Kanindé. Os parceiros 

Lucas Guerra, advogado do CDPDH, Adele Azevedo, assistente técnica em 

etnodesenvolvimento da Associação para o Desenvolvimento Local Co-produzido 

(ADELCO), Rosa Martins, do Instituto Terramar, Monica, da organização não-

governamental italiana Tremembé de Trento, e Odete, líder comunitária da comunidade 

Praia do Batoque (uma  reserva extrativista que fica localizada na divisa com a TI Lagoa 

Encantada, no Município de Aquiraz) – todos compõem a Rede Tucum, além dos 

professores Jeovah Meireles e Edson Vicente, pesquisadores da UFC que foram 

primordiais para o início do turismo na aldeia. 

O turismo não é uma prática econômica tradicional, como bem mostram diversas 

etnografias sobre os índios do Nordeste: Grünewald (2001a, 2003a e 2014), Baines 

(2013) e Chaves (2012 e 2013) e no Centro-Oeste, Brandão (2012), Brandão, Barbiere & 

Reyes Junior (2013); na área da Geografia destacam-se: Jesus (2004, 2012a e 2012b), 

Lustosa (2012 e 2013), Faria (2000, 2003, 2005 e 2008) e Yazigi (2007); e de outras 

áreas do conhecimento, Cruz & Novo (2013) e Schneider & Alvarenga (2013). 

Figura 4 – Mapa da Terra Indígena Lagoa Encantada – Aquiraz/CE 
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O turismo é uma prática econômica recente para o povo Jenipapo-Kanindé, o que 

justifica em parte a minha opção de estudo. A ênfase dada a essa etnia por autores como 

Bezerra (1999), Sousa (2001) e Antunes (2008) foi a respeito do toré, ou do artesanato, 

ou ainda ao processo histórico de emergência étnica, bem como a identidade étnica, 

situação histórica e territorial e reelaboração cultural. 
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A TI Lagoa Encantada, onde habitam os Jenipapo-Kanindé, é o espaço sagrado 

onde emergem suas histórias e mitos. O ambiente ecológico formado pela lagoa e a mata 

circundante é central na cosmologia e unidade grupal. A memória dos antepassados, a 

“raiz de índio”, a “terra dos índios”, “o mato”, o pertencimento a “uma família só” são 

sempre evocados. 

A estrutura socioeconômica dos Jenipapo-Kanindé, está baseada em atividades 

agrícolas, de pesca, de coleta de frutas, algumas atividades ligadas ao serviço público 

como educação e saúde, no turismo comunitário indígena, além dos projetos 

socioambientais vinculados a organizações não governamentais (ONGs), que dão apoio a 

causa indígena no Ceará. 

De acordo com o Resumo do Relatório de Identificação e Delimitação da Terra 

Indígena Lagoa Encantada 

A comunidade Jenipapo Kanindé da TI Lagoa Encantada vive de pequena 
agricultura, com plantio de feijão de corda, mandioca e batata-doce. Os índios 
também pescam na Lagoa Encantada, garantindo a complementação de sua 
dieta alimentar: “O Tuxaua pescava, caçava, trabalhava na roça no Barro Preto 
e Marisco. Lá era bom de peixe, ostra. Os índios daqui da Encantada era 
pegando siri e vendendo em Pindoretama. Hoje não existe mais siri porque está 
tudo seco, acabou o meio de vida do povo” (Sr. Chiquinho, marido da Cacique 
Pequena). As safras de manga e caju são importantes para alimentação e 
geradoras de renda quando comercializados. O cajueiro é vegetação nativa da 
região, há também árvores cultivadas. Como consta nas informações indígenas, 
na época do caju, ninguém passa fome, pois é aproveitado tudo: “Na época do 
caju, não se passa necessidade, todos trabalham. Ajuntando castanha, os 
homens, mulheres e até criança de 2 anos(....) Do caju se faz mocororó, a 
cajuína, se tem a castanha que se vende, faz o caju seco, doce de caju, ele 
ripado (esmagado), só o sumo para fazer o doce, faz o mel do caju, é só para 
uso. Também faz o bife do caju(...) O mocororó é do caju. O sol é que curte 
ele. É curtido no sol. 
É só o sumo do caju nem água pode levar se não fica azedo. Depois de pronto 
leva para vender no Iguape. Também é vendida a cajuína feita do caju doce 
fervido no fogo.” (Sr. Chiquinho - marido da Cacique Pequena) 
As mangueiras são encontradas em grande quantidade, são disseminadas de 
forma não proposital por pessoas e animais. Os coqueiros, apesar da grande 
quantidade, ainda são pouco explorados pela comunidade. O murici, oriundo 
da flora nativa, é explorado e usado para alimento e comercialização. 
Para o plantio de hortaliça, os índios utilizam um sistema de canteiros 
suspensos. Segundo o Engenheiro Agrônomo do GT: “São as seguintes as 
vantagens do sistema: O substrato colocado é bem mais fértil que o solo local; 
economiza-se água de irrigação e consequentemente combustível; os tratos 
culturais são facilitados e reduz bastante o ataque por saúvas. A desvantagem é 
a pequena durabilidade das estruturas”. (Elihimas, 1998) 
A casa de farinha, inaugurada em 11/11/00, tem contribuído para melhor 
produção de farinha. O trabalho é executado em forma de mutirão, onde 
homens, mulheres e crianças colaboram nas tarefas, totalizando em média oito 
pessoas. (BRITO, 2004, p. 72). 

 

Apresentada a comunidade indígena, parto para a pergunta central deste estudo 

que é: o que desencadeou o processo social de formação do projeto de turismo indígena, 
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na TI Lagoa Encantada, coordenado por lideranças da etnia Jenipapo-Kanindé, desde o 

ano de 2005 e que se mantém até os dias atuais?  

Essa é a questão matricial do desenvolvimento do meu estudo de caso, escrito 

neste texto, à qual responderei de maneira gradativa, mediante a exposição e análise de 

dados coletados, produzidos nesta experiência de pesquisa de quatro anos, e de 

informações contidas em alguns documentos oficiais, assim como de outros estudos 

semelhantes e de documentos produzidos por esses agentes sociais, do MINCE, da Rede 

TUCUM e das suas entidades apoiadoras. Tudo isso é organizado numa mesma narrativa 

e aparece tanto em texto-escrito, como sob ilustrações. 

A dimensão histórica foi levada em consideração, nesse exercício, no esforço de 

compreender os fatores influentes na etnogênese ou emergência contemporânea dos 

Jenipapo-Kanindé, com suporte na formação de uma infraestrutura etnoturísticas, bem 

como dos elementos socioculturais que conformam a oferta dos serviços etnoturísticos 

específicos da TI Lagoa Encantada, ou seja, como se organiza o sistema turístico 

acionado pelos Jenipapo-Kanindé. 

O processo sócio-histórico, no qual emergiu a etnia Jenipapo-Kanindé favoreceu a 

invenção do etnoturismo. Então, para o estudo dessa experiência de organização peculiar 

de turismo, em um contexto de conflitos e permeado por grupos econômicos poderosos 

que planejaram a implantação de um megaempreendimento turístico de padrão 

internacional, dentro da área da TI, e outros grupos econômicos, como a Pecém 

Agroindustrial, que exploram os recursos naturais como água e conseguem na justiça 

proibir o uso pelos indígenas, considero, no âmbito desta análise, inclusive, o “campo 

indigenista” (GRÜNEWALD, 2001a), que tornou possível a formular essa discussão 

entre turismo e etnicidade, desde 1999, quando concluiu sua tese de doutorado sobre os 

Pataxós de Coroa Vermelha, no Município de Porto Seguro-BA. 

A intenção maior da pesquisa é apreender compreensivamente as características 

que reforcem a formulação da indianidade Jenipapo-Kanindé. O propósito da pesquisa é 

proceder à investigação dos dados descritos, palavras escritas ou orais, em condutas 

observáveis das pessoas participantes do projeto de turismo do lugar estudado, de 

conhecer as pessoas e perceber como estas desenvolvem as próprias definições sobre 

turismo, política, cultura e natureza. 

Tal perspectiva é marcada por “verdades” parciais, “lições” verdadeiras, 

“invenções” (como é caso do índio do descobrimento), narrativas, evocações ou alegorias 

Os etnógrafos já não sustentam mais o teor unívoco e solista de seus relatos. A própria 
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categoria da representação recebe contestação e com ela todo um acervo de impressões 

visuais tradicionalmente vinculadas à Antropologia, como campo de saber: olhar, 

observar, descrever. À ambição de uma objetividade máxima (entendida como habitus e 

campo, conforme formulou Bourdieu, 2004), complementam-se as subjetividades do 

pesquisador. 

O modo como articular os temas colonialismo e migrações, dominações e 

convivências têm induzido profundos processos de “aculturação”: “fusões sincréticas”, 

“misturas”, miscigenações violentas e perdas das identidades culturais? (ou adaptações 

engenhosas dessas identidades e etnicidades?). Todos eles encontram-se na própria 

formação da sociedade brasileira e têm sido objeto de análise por parte de numerosos/as 

pesquisadores que procuram reconstituir, em uma perspectiva histórico-antropológica, os 

desdobramentos e os multiformes resultados dos contatos – espontâneos ou forçados – 

que existem entre os diversos grupos. O encontro/confronto entre culturas diferentes 

configura as próprias raízes da formação colonialista. 

A tese investigou o etnoturismo comunitário praticado na Terra Indígena (TI) 

Lagoa Encantada, que é reivindicada como sua pela etnia Jenipapo-Kanindé. Onze 

comunidades desde, o ano de 2008, se juntaram para conceber e implementar uma nova 

modalidade de prática de fazer turismo nos seus territórios, que são também os lugares de 

reprodução dos seus modos de vida. Essas localidades são, ainda, espaços inseridos na 

dinâmica de planejamento e execução de várias políticas públicas, nas três esferas de 

poder. 

Verifiquei nos últimos 25 anos, em que resido no Ceará, em toda a extensão de 

573 km de zona costeira cearense, vários pontos onde os conflitos de terras acontecem 

em virtude da intensa especulação imobiliária, onde estão segundas residências (o que 

levou a uma diminuição do número de casas de pescadores, que depois foram reformadas 

e se transformaram em segundas residências dos veranistas de Fortaleza e de outras 

localidades do Estado e do País). Muitos pescadores e suas mulheres passaram a ser 

caseiros nessas residências de veraneio (VASCONCELOS E CORIOLANO, 2008).  

Nos anos de 1980 iniciou-se uma crescente atuação, violenta e truculenta, dos 

grileiros em associação aos especuladores imobiliários, e surgiram vários lançamentos 

imobiliários e a construção de empreendimentos turísticos que tornaram tumultuada e 

desgastante a realidade cotidiana das comunidades que sofrem com a violação seu direito 

de residir em paz, que passa a ser ameaçado e retirado (em alguns casos, as casas foram 

tomadas ou compradas a baixos preços), na justificativa da construção de 
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empreendimentos turísticos que prometem além da geração de emprego e renda, a 

ilusória ideia de que desenvolverão um projeto sustentável na região. 

Os conflitos, denominados socioambientais, ocorrem quando estão envolvidos 

grupos sociais com modos diferenciados e desiguais de apropriação, uso e significado do 

território, ou seja, quando, pelo menos, um dos grupos (geralmente o grupo das 

populações autóctones) sofre ameaças quanto à continuidade das formas sociais de 

apropriação do seu meio (ACSELRAD, 2004), já que a ideia de território compreende o 

espaço apropriativo e ressignificado pelas relações de poder das variadas dimensões 

sociais (HAESBAERT, 2004; MELO E SOUZA & GIUDICE, 2009).  

No caso em estudo, os conflitos socioambientais são promovidos por agentes 

externos, como a Pecém Agroindustrial LTDA, que há muitos anos retira água da Lagoa 

da Encantada e despeja vinhoto alí e, por esse grave crime ambiental, foi inserida no 

Mapa de Conflitos e Injustiça Ambiental em Saúde no Brasil, organizado pela Rede 

Brasileira de Justiça Ambiental, que identificou os seguintes danos socioambientais: 

“Alteração no regime tradicional de uso e ocupação do território, Assoreamento de 

recurso hídrico, Invasão/dano a área protegida ou Unidade de Conservação (UC), 

Poluição de recurso hídrico.” 

 Tais conflitos são espaços de interações significantes para a definição de limites 

políticos, econômicos e sociais. Em suma, na diferenciação interna da indianidade. As 

políticas públicas envolvidas trazem para o conflito a mediação de agentes da Fundação 

Nacional do Índio (FUNAI), Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 

(INCRA), Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

(IBAMA), os advogados representantes das partes envolvidas, os representantes da 

Justiça Estadual e Federal e os peritos judiciais.  

Por fim, ONGs e os partidos políticos que assessoram ou prestam apoio às 

minorias sociais envolvidas, ou os advogados e agentes públicos, se somam a inúmeros 

outros agentes que apoiam e defendem o outro lado da disputa que, na maioria dos casos, 

é composto por proprietários de extensas áreas agrícolas ou empresários dos mais 

variados ramos. 

Foi nesse contexto de instabilidade política e socioeconômica dos anos 1990 que 

foi concebido e estruturado o novo modelo de turismo do Nordeste e do Ceará (conhecido 

como turismo de sol e mar), que tenderiam a criar e manter modalidades de apropriação 

privada de espaços públicos, como praias e mananciais, acentuar as desigualdades de 

renda, numa região pobre e desprovida de investimentos públicos para a implementação 
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de uma infraestrutura, ao mesmo tempo em que opera por meio de vultosos gastos 

públicos, sem uma consulta à sociedade e integração aos interesses e vontades da maioria 

da população. 

Na minha dissertação de mestrado, em desenvolvimento e meio ambiente (LIMA, 

2003), constatei que o sistema turístico do Ceará é estruturalmente fraco do ponto de 

vista das múltiplas modalidades de sustentabilidade (social, cultural, ambiental, 

ecológica, territorial, econômica, política nacional e internacional),8.  

À época, sugeri que, se o modelo não fosse radicalmente modificado, 

comprometeria, no longo prazo, a sua continuidade e reprodução, por não ter assegurado 

a efetiva melhoria da qualidade para a maioria da população local, ter acentuado os 

impactos ambientais negativos, a segregação socioespacial, a descaracterização cultural, a 

geração e aprofundamento de problemas sociais, como a prostituição infantojuvenil 

(como foi citado há pouco e que não restringe à cidade de Fortaleza), consumo e tráfico 

de drogas ilícitas, além de grandes expectativas de empregos, o que frustrou os mais 

jovens. 

                                                             
8 De acordo com o economista polonês Ignacy Sachs (2002, pp. 85-89), existem oito dimensões da 
sustentabilidade que devem ser levadas em conta em todos os projetos de desenvolvimento sustentável: 
1) Social: que se refere ao alcance de um patamar razoável de homogeneidade social, com distribuição de 
renda justa, emprego pleno e/ou autônomo com qualidade de vida decente e igualdade no acesso aos 
recursos e serviços sociais. 
2) Cultural: referente a mudanças no interior da continuidade (equilíbrio entre respeito à tradição e 
inovação), capacidade de autonomia para elaboração de um projeto nacional integrado e endógeno (em 
oposição às cópias servis dos modelos alienígenas) e autoconfiança, combinada com abertura para o 
mundo. 
3) Ecológica: relacionada à preservação do potencial do capital natural na sua produção de recursos 
renováveis e à limitação do uso dos recursos não renováveis. 
4) Ambiental: trata-se de respeitar e realçar a capacidade de autodepuração dos ecossistemas naturais. 
5) Territorial: refere-se a configurações urbanas e rurais balanceadas (eliminação das inclinações urbanas 
nas alocações do investimento público), melhoria do ambiente urbano, superação das disparidades inter-
regionais e estratégias de desenvolvimento ambientalmente seguras para áreas ecologicamente frágeis. 
6) Econômica: desenvolvimento econômico intersetorial equilibrado, com segurança alimentar, capacidade 
de modernização contínua dos instrumentos de produção, razoável nível de autonomia na pesquisa 
científica e tecnológica e inserção soberana na economia internacional. 
7) Política (Nacional): democracia definida em termos de apropriação universal dos direitos humanos, 
desenvolvimento da capacidade do Estado para implementar o projeto nacional, em parceria com todos os 
empreendedores e um nível razoável de coesão social. 
8) Política (Internacional): baseada na eficácia do sistema de prevenção de guerras da ONU, na garantia da 
paz e na promoção da cooperação internacional, Pacote Norte-Sul de co-desenvolvimento, baseado no 
princípio da igualdade (regras do jogo e compartilhamento da responsabilidade de favorecimento do 
parceiro mais fraco), controle institucional efetivo do sistema internacional financeiro e de negócios, 
controle institucional efetivo da aplicação do Princípio da Precaução na gestão do meio ambiente e dos 
recursos naturais, prevenção das mudanças globais negativas, proteção da diversidade biológica (e 
cultural), gestão do patrimônio global, como herança comum da humanidade, sistema efetivo de 
cooperação científica e tecnológica internacional e eliminação parcial do caráter commodity da ciência e 
tecnologia, também como propriedade da herança comum da humanidade. 
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Observa-se nos últimos 20 anos que no litoral cearense os conflitos envolvem, de 

um lado, grandes empresários, pessoas que têm poder político e/ou econômico e outras 

que com elas se aliam; de outro lado, comunidades tradicionais, pessoas que lutam pela 

sobrevivência e se territorializam em terrenos de marinha e terras devolutas, áreas de 

praias, margeadas por dunas, falésias, lagoas e estuários, onde exploram os bens naturais 

(LIMA, 2006; PINTO ET AL., 2013; LEROY & MEIRELES, 2013). 

Sob a intervenção do Estado e de empresários, os espaços de vida e de trabalho de 

muitas dessas comunidades tornaram-se objeto de acirradas disputas, uma vez que, apesar 

da determinação na legislação brasileira sobre o gerenciamento costeiro (Lei 7661/1988 e 

o Decreto 5.300/2004 que instituiu o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro (PNGC) 

como parte integrante da Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA) e da Política 

Nacional para os Recursos do Mar (PNRM)), não há identificação e demarcação dos 

terrenos de marinha, nem ordenamento territorial, que assegurem aos moradores a 

permanência em seus territórios e a proteção dos patrimônios locais (LIMA, 2002). 

Vasconcelos e Coriolano (2008) relacionam vários impactos negativos causados 

pela implementação desse modelo de turismo no litoral cearense: 

O maior impacto que se tem observado nestes litorais ocupados pelo turismo é 
o da especulação imobiliária, que tem gerado sérios conflitos. Coriolano (2006) 
mostra que o turismo é uma atividade que implica o consumo dos espaços com 
diversidade de formas de utilização estruturantes de paisagens e de negócios, e 
que dá agilidade a processos com grande capacidade de organização espacial e 
de especulação imobiliária. Nas praias urbanas o mercado imobiliário realiza-
se pela venda do solo que passou a ser uma mercadoria peculiar. É assim que 
praias são loteadas, parceladas, negociadas e delas retiradas toda renda e lucros 
possíveis, especialmente quando destinada ao turismo. A ação dos 
especuladores imobiliários, que parcelam a terra para vender, se junta à das 
empresas turísticas que prometem emprego e renda, produzindo uma falsa 
realidade no litoral, às vezes com disputas conflituosas. A compra e a venda 
dessas terras é, de modo geral, realizada obedecendo à legislação vigente. 
Entretanto, não se pode negar a influência do poder de compra do capital 
estrangeiro através da aquisição de extensas faixas territoriais do litoral do 
Ceará com a finalidade de implantação de resorts de alto luxo, nos moldes de 
outros já instalados em outros países como o México, o Chile e diversas nações 
asiáticas. (VASCONCELOS E CORIOLANO, 2008, p. 267) 
 

Aqui me alio à compreensão de que “A noção de sustentabilidade implica uma 

necessária inter-relação entre justiça social, qualidade de vida, equilíbrio ambiental e a 

necessidade de desenvolvimento com capacidade de suporte”. (JACOBI, 1999b, p. 180) 

Entendo o etnoturismo como modalidade de turismo gerida por indígenas, que é 

recente e ainda não é reconhecido em termos de definição de políticas públicas 

específicas e na condição de um segmento do turismo brasileiro, tampouco possui 

regulamentação, apesar de ter sido publicada a Instrução Normativa 03/2015, no dia 
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11/06/2015, que estabelece normas e diretrizes relativas às atividades de visitação para 

fins turísticos em terras indígenas, decretada pelo Presidente da FUNAI, porém o 

Programa de Estruturação dos Segmentos Turísticos, que está vinculado ao 

Macroprograma de Regionalização do Turismo (BRASIL, 2004a), implantado no Plano 

Nacional de Turismo 2007/2010, não privilegiou o segmento de etnoturismo, que se 

tornou inexistente ou invisível para as autoridades que planejam e gestam as políticas de 

turismo no Brasil. 

Apesar desse pouco reconhecimento e da inexistência de políticas públicas 

direcionadas ao etnoturismo, existem diversas iniciativas de turismo em áreas indígenas 

no País, mas não se sabe ao certo como a atividade está organizada e se realmente produz 

benefícios aos povos indígenas, pois são poucos os estudos empíricos sobre esta temática, 

principalmente na Região Nordeste, onde ocorre um expressivo crescimento da 

população indígena, que, de acordo com o Censo do IBGE de 1991, contava com um 

contingente de 55.587 pessoas, saltando para 170.389 indígenas em 2000, o que 

representou o crescimento absoluto de 114.535 e relativo de 67,21% e atingiu em 2010 o 

número de 232 739 habitantes em terras indígenas, ou fora dela, o que representou um 

aumento absoluto de 177.152 e de 418,69%, em 20 anos. 

 

2.3 Digressão histórica do conceito de turismo para contextualizar o surgimento do 

Etnoturismo e o Turismo de Base Local (TBC) 

 

Da segunda metade do século XX em diante, ocorreu vertiginoso aumento dos 

fluxos turísticos, pois, segundo a Organização Mundial do Turismo - OMT (2015), em 

1950, cerca de 25 milhões de pessoas praticaram turismo internacional. De acordo com – 

o secretário-geral da Organização Mundial de Turismo (OMT), Zurab Pololikashvili 

2017 – (EBC, 2018), esse número alcançou a impressionante marca de um bilhão e 322 

milhões, o que representa um crescimento anual de 98,11% e aumento de 5.188% no 

período assinalado, ou seja, praticamente o fluxo dobrou ano após ano nesse período.  

Esse impressionante crescimento do setor turístico coincidiu com o 

desenvolvimento, em escala mundial, da sociedade industrial, associada ao surgimento de 

uma sociedade de consumo de massa e, com ela, um “turismo de massas” ou um “turismo 

moderno” (ALMEIDA (1997; 1999; 2000; 2003a; 2006a; 2006a; 2011); RODRIGUES 

(1996; 1999; 2006); CRUZ (2002; 2003; 2007); BARRETTO (2003) E CORIOLANO 

(2006a; 2009)). 
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Depois do austríaco Schattenhofen, que cunhou o primeiro conceito de turismo, 

no ano 1911, surgiu 18 anos depois o entendimento de Schwink (1929), depois os de 

Glucksmann, Bormann, Stradner e Morgenroth (1930), todos eles vinculados à Escola de 

Economia de Berlim (FUSTER, 1974, p. 28). Em 1935, Glucksmann elaborou o conceito 

de turismo. Nos anos de 1940, afloram os conceitos de Michele Troisi (Itália), assim 

como os de Walter Hunziker e Kurt Krapf (Suíça) e Troisi (BARRETTO, 2003, pp. 10-

11). Em 1945, apareceu a conceituação de turismo da Organização das Nações Unidas – 

ONU, logo após a sua criação. 

Em 1963, a ONU, por meio da União Internacional de Organizações Oficiais de 

Viagens – IUOTO, definiu turista como qualquer pessoa que visita um país que não o seu 

local normal de residência, por qualquer motivo, desde que não seja decorrente de uma 

ocupação remunerada dentro do país visitado. 

Cuervo (1967) exprime no seu conceito que "[...] o turismo é um conjunto bem 

definido de relações, serviços e instalações que se geram em virtude de certos 

deslocamentos humanos" (P.29). 

Em termos históricos, somente após os anos 1960, é que aparecem novas 

abordagens e métodos para se definir e estudar o turismo além das perspectivas 

econômicas, administrativas e geográficas. Com o advento das pesquisas voltadas à 

aplicação da Teoria dos Sistemas, o terreno de análise se ampliou para alcançar as 

questões de pesquisas vinculadas aos aspectos socioambientais e culturais do turismo. 

Com isso, foi possível estudar o turismo como um subsistema do sistema social.  

Para Urry (1996), “[...] o processo de urbanização, a regularização do trabalho, 

com a conquista gradativa do tempo livre, a melhoria dos meios de transporte são alguns 

dos fatores básicos que contribuem para transformação do turismo em fenômeno de 

massa”.  

Krippendorf (2003, p.47) identificou uma tendência geral das motivações das 

viagens, vinculada ao desejo “inevitável” de “fuga” das condições de vida, pois o 

“mundo do trabalho” industrial é um ambiente feio, desagradável, uniformizado e 

envenenado.  

O turismo de massa passou a ser impulsionado pelo chamado Welfare State, nos 

países mais industrializados. Nesse período, houve uma expansão acelerada dos negócios 

turísticos, com o surgimento das grandes cadeias hoteleiras internacionais, os sistemas de 

reservas integrados, como o Galileo, que inicialmente foi propriedade da empresa 

Travelport e passou ser usado em 1971.  
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Dessa época em diante, multiplicaram-se as agências de viagem e as operadoras 

de turismo, que passaram a fazer uma segmentação dos serviços de acordo com os perfis 

dos grupos de turismo que iriam realizar a viagem. Grande parte do crescimento do 

turismo nesse período foi viabilizado pela criação de políticas de Estado, 

intervencionistas. As instituições públicas passaram a ter uma crescente participação na 

economia e desenvolver políticas sociais universalistas, arrimando-se nos princípios 

idealizados no ano de 1936 pelo economista inglês John M. Keynes. 

Aparecem no período pós Segunda Guerra Mundial, um esforço de ampliação do 

processo de formação educacional em nível superior. Com a propaganda e o marketing 

que ressaltaram as belezas naturais, o patrimônio histórico e a diversidade cultural, 

aumentou na emergente classe média, com o interesse por viajar e conhecer outras 

culturas.  

Por outra lado, surgiu das lutas dos trabalhadores organizados, assim como as 

novas legislações trabalhistas que a adotam, a semana, já em vigor na Inglaterra, de cinco 

dias de trabalho, com a redução da jornada para 40 horas semanais, a ampliação das 

coberturas sociais (aposentadoria, auxílio desemprego, invalidez etc.). Todas essas 

conquistas potencializam, em grande medida, maior tempo para momentos de ócio das 

classes laborais (porque esses estratos sempre tiveram muito tempo livre ao seu dispor) e 

o desenvolvimento em grande escala das cadeias de empreendimentos turísticos. 

Com amparo nos estudos de Erik Cohen, vislumbram-se as diferenças entre os 

turistas e nativos e suas tipologias. Cohen (1974) descreveu o turista como “[...] a 

voluntary, temporary, traveller, travelling in the expectation of pleasure from the novelty 

and change experience on a relatively long and non-recurrent round trip” (1974, p. 533), 

introduzindo as noções de “expectativa”, “prazer”, “novidade” e “experiência”.  

Em 1973, Fuster escreveu o artigo “El tiempo libre en las urbanizaciones 

turísticas”, onde aborda a formação das zonas urbanísticas de acordo com seu uso 

preponderante, como residenciais, hotéis, comerciais, esportivo-recreativas, serviços etc., 

“[...] rodeadas y penetradas por zonas verdes, viales, aparcamientos y espacios libres 

públicos y privados”. (P. 197).  

A OMT assim definiu o turismo: “O turismo compreende as atividades realizadas 

pelas pessoas durante suas viagens e estadias em lugares diferentes de seu entorno 

habitual, por um período de tempo consecutivo inferior a um ano, tendo em vista lazer, 

negócios ou outros motivos”.  (1995b, p. 1).  
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Acerenza (2002, p. 96) mostra o turismo como um fenômeno social que se 

desenvolveu com a humanidade. A “industrialização”, as “aglomerações humanas” e a 

“psicologia da vida quotidiana” originam o fenômeno, que se amplia pelo “[...] 

desenvolvimento das comunicações e do transporte, pelo aumento do nível de vida da 

sociedade, pela disponibilidade de tempo livre e pela conquista paulatina das férias 

pagas”.  

Nas últimas três décadas, incorporou-se a dimensão ambiental em virtude da 

importância que a ecologia alcança na contemporaneidade, marcada por crescentes 

desastres ambientais que assolam grandes extensões e regiões do Planeta, além do que a 

sociedade civil planetária pressionou os governos e a ONU promoveu três conferências 

mundiais para discutir a questão ambiental e do desenvolvimento, em Estocolmo, no ano 

de 1972, e no Rio de Janeiro, em 1992 e 2012. 

Desse modo, o turismo passou a adotar o tripé do desenvolvimento sustentável – 

justiça social, eficiência econômica e prudência ecológica – haja vista a existência dessa 

atividade em quase todos os países, por isso não poderia deixar de estar incluída nesse 

novo paradigma de desenvolvimento, que será explorado em outros capítulos deste 

estudo.  

Em razão dessa exigência internacional pela adoção de práticas turísticas 

sustentáveis, a OMT (2003, p. 35), baseando-se no Relatório Brundtland de 1987, 

elaborou uma definição acerca da atividade turística sustentável como aquela que tem 

uma preocupação com o atendimento das necessidades econômicas, sociais e estéticas, 

atuais e futuras, dos turistas e das regiões receptoras, sem abandonar “[...] a manutenção 

da integridade cultural, dos processos ecológicos essenciais, da diversidade ecológica e 

dos sistemas que garantem a vida”. 

Também, em alguns casos, enseja outros benefícios ligados à conservação natural 

(criação de parques e reservas), cultural (proteção de monumentos e sítios históricos) e à 

melhoria da qualidade ambiental com o estabelecimento de padrões adequados de 

planejamento. Nem sempre, entretanto, estes potenciais benefícios são observados nos 

destinos receptores, pois a lógica capitalista desconsidera importantes impactos em todos 

estes aspectos, como a modificação de usos e costumes locais; a estagnação ou a 

eliminação de atividades tradicionais (pesca, extração etc.); dependência econômica; 

degradação da natureza e desconsideração da cultura de comunidades receptoras 

(BOULLÓN, 1995). 
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Com efeito, o turismo sustentável conceitualmente é uma maneira de praticar o 

turismo que leva em conta as necessidades das localidades e dos turistas, de maneira que 

não comprometa a qualidade de vida da população, compreendendo os sistemas sociais, 

culturais e econômicos e protegendo o meio ambiente para as próximas gerações.  

No final dos anos 1980, estudiosos do turismo elaboraram problematizações 

acerca dos efeitos negativos que as atividades turísticas causavam em diversos meandros 

das comunidades anfitriãs, alterando seu modo de vida, os comportamentos, as tradições 

e as estruturas sociais dos destinos turísticos dessas populações receptoras e dos turistas 

(SILVEIRA, 2005). Tais efeitos foram gerados “[...] pela exploração com pouco controle, 

que revelou a falta de cuidados, de práticas adequadas, assim como de planejamento 

quanto às consequências futuras de um turismo insustentável” BENI (2006, p. 62). 

Para a ONG WWF, maior preocupação socioambiental, associada ao crescimento 

acelerado do turismo, se tornou importante e fundamental em função dos riscos inerentes 

à atividade, pois 

O desenvolvimento desse mercado, inserido principalmente em locais de 
interesse cênico e tendo como base recursos naturais de alta biodiversidade, 
tais como a Amazônia, o Pantanal, o Cerrado, a Mata Atlântica e a costa 
litorânea, tem trazido preocupações aos governos locais, às comunidades 
anfitriãs e às organizações conservacionistas por colocar em risco áreas 
naturais, protegidas ou não, de riquezas imensuráveis, assim como importantes 
patrimônios histórico-culturais. (2003, p.9).  
 

Os condicionantes socioambientais de determinados processos de “turistificação” 

em regiões de “alta biodiversidade”, incluindo-se a costa litorânea brasileira (e, nesse 

caso, se colocaram o Ceará e o Município de Aquiraz) são muito importantes de serem 

observados, sob pena de se inviabilizarem essas iniciativas no futuro, por 

comprometerem essas riquezas naturais e histórico-culturais. 

Em meio ao crescimento e hegemonização econômica e política do turismo 

massivo, outras modalidades começaram a surgir como opções que fortalecem novas 

modalidades de se planejar e gestar o desenvolvimento socioeconômico, todavia, sendo 

expressas no mais estrito respeito aos conteúdos e singularidades culturais, voltadas para 

o empoderamento das comunidades possuidoras de singularidades, com potencial para 

receber visitantes, e organizações interessadas em fortalecer as lutas de resistências e 

defesa dos seus territórios e que queiram vivenciar momentos de contato direto com a 

comunidade.  

Na contramão da “turistificação” massiva, assentada, prioritariamente na atração 

de turistas estrangeiros, sem regras e nem controle da população local, outras 
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comunidades compreenderam que o turismo poderia ser uma atividade importante, porém 

sem promover a substituição ou desvalorização das atividades econômicas em curso 

nessas localidades. 

Essa nova modalidade turística está focada no desenvolvimento endógeno 

(CORIOLANO, 2009, MALDONADO, 2009) com a ampla participação comunitária. O 

Turismo de Base Comunitária (TBC) surgiu de um processo de resistências às violações 

dos direitos dos povos esquecidos e isolados das relações com ao grau de investimentos e 

políticas voltadas às áreas urbanas, para alcançarem melhorias nas condições de vida dos 

moradores do lugar. O elemento principal da atividade turística é a sua integração às 

vivências rotineiras às atividades cotidianas da comunidade.  

Esse eixo de turismo, que é aquele não oligopolizado (ou seja, dominado por 

poucas e grandes empresas), não colonizado (ou seja, a concepção, planejamento e 

direção dos processos não vêm de “fora” das comunidades), de base local, pois se articula 

aos arranjos produtivos de base comunitária em cada localidade. (Essa discussão sobre o 

TBC será retomada no capítulo 3). 

Algumas dessas áreas têm atraído turistas e visitantes não indígenas interessados 

em conhecer seus hábitos, costumes e tradições, e interagir com os moradores dessas TIs. 

Com isso, há uma premente necessidade de se “[...] resgatar a plena historicidade dos 

sujeitos históricos” concretos em cada contexto e situação política (OLIVEIRA FILHO, 

1999a, pp.105-106). 

 

2.4 Surgimento do movimento dos Povos do Mar cearense 

 

Atualmente os espaços litorâneos são disputados por variados sujeitos e agentes 

(mochileiros, veranistas, turistas, comunidades e empreendedores grandes, médios e 

pequenos) e uma das tendências que tem se mostrado com maior força no litoral cearense 

é o turismo convencional (além da implantação de dezenas de usinas de energia eólicas e 

indústrias vinculadas ao CIPP com empresas de transformação de grande porte e alto 

risco ambiental, a carcinicultura em todos os grandes estuários da costa cearense), que se 

caracteriza por ser gerador de impactos socioambientais negativos como a especulação 

imobiliária, a degradação dos recursos naturais, a descaracterização de culturas 

tradicionais, processos de fragmentação, diferenciação e segregação socioespacial, dentre 

outros. Ao produzir imagens estereotipadas no processo de globalização, fomenta a 

destruição das singularidades paisagísticas e culturais, estabelecendo uma integração 
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seletiva e hierarquizada dos lugares, além de ampliar as condições de marginalidade 

econômica de muitas comunidades.  

Nesse âmbito de hibridação, multiculturalidade e de emergência da cidadania 

planetária (BOFF, 2009; GADOTTI, 2010; KUNSCH, 2004; 2007; MORIGI & ROSA, 

2004; MORIGI, VANZ & GALDINO, 2003), acompanho (nos últimos 24 anos) o 

surgimento e a atuação do maior movimento social situado na zona costeira cearense, 

autodenominado de “Povos do Mar”. Ele se configura como o maior, não pelo grande 

número de integrantes envolvidos, mas pela quantidade de categorias de sujeitos sociais 

que o movimento abarca, congregando organizações de pescadores, catadores de 

caranguejo, marisqueiras, produtores de algas, moradores das praias, indígenas e 

quilombolas. 

A fim de retratar a amplitude desta rede tem-se que, na II Assembleia dos 

Movimentos Sociais da Zona Costeira do Ceará, realizada em Tatajuba (Camocim-CE), 

em 2006 (estive nessa assembleia na condição de integrante de ONG ambientalista que 

compõe o FDZCC), os organizadores mencionaram a participação de “29 comunidades e 

cerca de 50 entidades” (CARTA DE TATAJUBA, 2006). Com essa unidade de 

mobilização complexa, a rede de movimentos sociais do litoral cearense possui inúmeros 

fóruns de debate que representam as organizações locais e, por conseguinte, rompem com 

a fragmentação da mobilização, como: o Fórum em Defesa da Zona Costeira do Ceará 

(FDZCC9); o Fórum de Pescadores e Pescadoras do Litoral do Ceará (FPPLC); a Rede de 

Educação Ambiental do Litoral Cearense (REALCE); a Articulação de Mulheres 

Pescadoras do Ceará; e a Federação das Colônias de Pescadores do Ceará. Paralelamente, 

existe também ampla rede de apoio formada por inúmeras organizações, movimentos 

sociais e de pesquisadores de universidades públicas e privadas e institutos técnicos. 

O FDZCC é uma articulação organizada da sociedade civil, de caráter político 

apartidário, que visa a agregar organizações não governamentais, universidades, 

OSCIP´s, associações comunitárias e movimentos sociais, na defesa de uma zona costeira 

com qualidade ambiental e qualidade de vida para seus habitantes, surgida em 2000. O 

                                                             
9 Atualmente o FDZCC é composto pelas seguintes entidades: AGB – Associação dos Geógrafos 
Brasileiros/Seção Fortaleza; AQUASIS – Associação de Pesquisa e Preservação dos Ambientes Aquáticos; 
CEAT – Centro de Estudos e Apoio ao Trabalhador; CETRA – Centro de Assessoria e Estudos sobre o 
Trabalhador; CIPAT – Cooperativa Interdisciplinar de Pesquisa e Assessoria Técnica Ltda; IAV – Instituto 
Ambiental Viramundo; CPP-CE – Conselho Pastoral dos Pescadores; RENAP – Rede Nacional de 
Advogados e Advogadas Populares; FPPLC – Fórum dos Pescadores e Pescadoras do Litoral do Ceará; 
IMOPEC – Instituto da Memória do Povo Cearense; IA - Instituto Ambiental; Instituto Terramar; Instituto 
Terrazul; SPC- Sindicato dos Pescadores do Ceará. 
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Fórum em Defesa da Zona Costeira Cearense é uma rearticulação do Fórum do Litoral, 

Cidadania, Desenvolvimento e Meio-Ambiente que era ativo de 1994 a 1997.  

O FDZCC inicia-se em 30 de janeiro de 2004, com a sua reestruturação, feita após 

o ingresso de novas entidades e da definição de sua sistemática de encontros e 

organização de seus grupos de trabalho, tendo começado o planejamento de suas ações 

para 2004. As discussões apontaram para o Fórum como uma articulação política de 

OSC, de que participam pessoas e entidades, mas o objetivo primeiro é o fortalecimento 

de grupos com atuação na zona costeira. As instituições compõem a Coordenação, os 

Grupos de Trabalho (GTs); e as pessoas o Conselho Consultivo, que é uma das instâncias 

do Fórum, com contribuições técnicas – discussões, elaboração de documentos, 

pareceres. Em 2004 foram formados três Grupos de Trabalho para planejar e orientar a 

ação do Fórum: GT Pesca e Aquicultura, GT Turismo e GT Gestão Costeira. 

Desde o início dos anos de 1990, essas articulações sociais realizam 

monitoramentos das políticas públicas em curso na cidade de Fortaleza, nos biomas e nas 

diversas regiões do Estado e, sobretudo, na zona costeira cearense, como ocorreu com o 

PRODETUR, os projetos de infraestrutura portuária, de estradas, da Transnordestina, 

transposição do Rio São Francisco, as termelétricas, Refinaria e Siderúrgica do Pecém, de 

implantação de indústrias químicas e de energia eólica, de resorts e da Carcinicultura, 

com várias estratégias e ações públicas e judiciais, denúncias, seminários, debates e 

estudos, monografias, dissertações e teses que geraram publicações sobre as dimensões 

das desigualdades no desenvolvimento do turismo e o seu impacto na vida das mulheres e 

das populações tradicionais (CORIOLANO, 2006; BORGES, 2011). No último item, 

identifico um conjunto de mobilizações e ações que esses movimentos sociais têm 

realizado no campo da denúncia e do monitoramento do “turismo sexual” e da exploração 

sexual de mulheres e meninas no Estado do Ceará. 

Em função desses e demais desafios diante de um projeto político modernizante 

ancorado no desenvolvimento do turismo sol e mar e de massas, o FDZCC elaborou uma 

avaliação do papel dos organismos de financiamentos públicos e privados ao 

desenvolvimento do turismo, com as suas consequências, muitas vezes, negativas sobre a 

distribuição de renda, exclusão de mulheres e minorias e situação ambiental. 

O estudo foi elaborado por muitas mãos e, além dos temas, como livre comércio, 

turismo e desenvolvimento, analisaram tendências e impactos de acordos de livre 

comércio na área de turismo sobre a vida de comunidades locais e o próprio 

desenvolvimento, um marco de avaliação do impacto do turismo dentro da Organização 
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Mundial de Comércio e do Acordo Geral sobre o Comércio de Serviços para países em 

desenvolvimento, nos setores econômico, social, político, ambiental e cultural. 

O estudo apontou para um diagnóstico preocupante, no que tange à liberalização 

de serviços turísticos, combinado à desregulamentação do setor, perda da soberania dos 

países em desenvolvimento e aumento da concentração de capital. 

Alguns exemplos: a apropriação de áreas específicas para a atividade (segregação 

socioespacial), a invasão de áreas protegidas (uso perdulário dos recursos naturais), a 

violência, o comprometimento da identidade e cultura local, alterações no padrão de 

consumo e os frágeis vínculos orgânicos entre os novos investidores e a sociedade local. 

Tudo foi gerado com base no desenvolvimento do turismo, que se iniciou com a chegada 

de pequenos grupos de turistas, e depois se massificou. Exemplos emblemáticos desse 

fenômeno no Rio Grande do Norte e no Ceará são as vilas de pescadores de Pipa, no 

Município de Tibau do Sul, Jericoacoara, no Município de Jijoca de Jericoacoara, e 

Canoa Quebrada, no Município de Aracati, que se transformaram em points 

internacionais do turismo globalizado e massificado. 
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3. ETNOTURISMO E ETNICIDADE: DOIS CAMPOS DE ESTUDOS 

CONVERGENTES 

 

O índio é natureza, o índio é água viva. 
O índio ele existe, ele é de resistir. 

Na mata trabalha o índio, para ele tirar seu pão. 
Na santa terra trabalha, pra ele tirar seu pão. 

Os índios estando junto, por sua terra lutar, sua terra demarcada e também homologada. 
Sua terra demarcada e também desintrusada. 

Sua terra demarcada e também registrada. 
Não podemos aceitar, esse tipo destruidor. 

Que veio pra destruir a nossa santa Mãe Terra. 
A nossa santa Mãe Terra, ela é grande tesouro. 
É nela que nós convive, é dela que nós precisa. 

É dela que nós precisa, sem ela não somos nada, somo que nem uns peixinhos, nadando fora da água. 
Cantiga de autoria da Cacique Pequena Jenipapo-Kanindé 

 

A compreensão antropológica das identidades étnicas superou, há muito anos, os 

fundamentos ligados ao biologismo e ao culturalismo como critérios herméticos e 

exclusivistas de identificação de grupos indígenas, pois o componente biológico ocorre 

de modo mais indireto nas questões de etnia, porém existem pela herança biológica 

fenotípica revelada no corpo dos membros grupo ou comunidade étnica, apesar do 

processo de miscigenação étnico-raciais de povos muito distintos gerar dificuldades na 

percepção biologizante. Assim, a expressão comunidade étnica, segundo Hall (2003, p. 

65) “[...] reflete precisamente o forte senso de identidade grupal que existe entre esses 

grupos.” Por isso, somente para essa categoria pode-se atribuir a dicção comunidade 

étnica, ou comunidades culturais, considerando que possuem “[...] fortes laços internos de 

união e fronteiras bem estabelecidas.” (IBID., p. 65) Não me proponho refazer o percurso 

dessa superação, pois fugiria aos propósitos deste estudo. 

 Meu objetivo nessa parte do ensaio limita-se, unicamente, a articular pontos de 

vistas semelhantes que abordam atualmente a temática do etnoturismo com a identidade 

étnica dos Jenipapo-Kanindé, assim como compreender os mecanismos de retomada do 

controle da própria autonomia perante o Estado e ao sistema econômico hegemônico. 

Nessa realidade (atual), coexistem realidades sincréticas, translocais e multiculturais que 

viabilizam tais culturas desde uma autoafirmação étnica de resistência e crítica. 
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3.1 Quadro geral dos estudos sobre etnoturismo e turismo comunitário 

 

Os índios Jenipapo-Kanindé não vivem à parte da sociedade nacional, sobretudo 

porque residem em um município inserido em uma RMF, que já abriga mais de quatro 

milhões de habitantes (segundo estimativa do IBGE, de agosto de 2017) e se localiza a 50 

km da Capital do Ceará. O turismo não poderia ficar de fora dessa conurbação, em que há 

o conflito permanente de interesses mediante surgimento de grandes projetos 

institucionalizados, ou com procedência nos interesses de outros agentes que tentam 

impor o turismo nas terras indígenas por meio dos projetos globalizantes. 

Levantarei um estado da arte a respeito dos estudos na configuração de teses, 

dissertações e pesquisas acadêmicas sobre turismo, realizadas em aldeias indígenas nos 

últimos anos e os quais serão decisivos para a melhor condução da pesquisa em curso. 

Em termos de revisão da literatura mais recente sobre o tema etnoturismo, o 

primeiro estudo foi realizado em 1990, por parte de Rodrigo Azevedo Grünewald, sobre a 

Mata da Junqueira, no extremo sul da Bahia, região onde ele continua a realizar mais 

estudos. Em termos de análise mais detalhada, no entanto – e para mim será o principal 

estudo que referencio – está o texto “Os ‘Índios do Descobrimento’: tradição e turismo”, 

tese de doutorado de Rodrigo de Azeredo Grünewald, no Programa de Pós-graduação em 

Antropologia Social do Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(UFRJ), no ano de 1999. O foco da pesquisa de Grünewald recaiu sobre o que ele 

chamou de 

[...] “situação histórica” de uma unidade social composta de índios e brancos 
no litoral do Extremo Sul Baiano, situação esta que se caracterizaria por uma 
experiência indígena face ao intenso turismo na região Por experiência 
indígena, não me referia exclusivamente à venda do artesanato, e a outras 
“tradições inventadas”, mas a toda uma conjuntura política, econômica e de 
idéias presente na interação em destaque. A idéia básica era a de fornecer uma 
interpretação do quadro das relações interétnicas no Extremo Sul Baiano a 
partir de uma práxis Pataxó. (P. 11). 
 

E complementou, nos seguintes termos: 

 

Afora o processo de constituição do grupo — e uma percepção histórica 
também da sociedade envolvente no litoral do Extremo Sul Baiano —, lidar 
com sua etnicidade apenas como uma classificação nós/eles montada com a 
finalidade mesmo de identificação, não me parecia suficiente para dar conta do 
objeto que estabelecia em toda sua abrangência. Ao salientar a necessidade de 
se repensar conceitos para lidar com uma conjuntura onde a interação social 
extrapola em muito qualquer situação de simples dicotomia étnica, ressaltava, 
além disso, a escassez de trabalhos acadêmicos destacando o impacto do 
turismo sobre populações indígenas no Brasil, em especial numa arena turística 
onde também se pretende comemorar os 500 anos de Brasil. A realização deste 
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projeto pretendia assim preencher uma lacuna que os antropólogos que 
trabalham com povos indígenas sob o prisma das relações interétnicas estavam 
deixando em aberto. (Pp. 11-12) 
 

Em outro trabalho escrito por Grünewald (2003ª), o autor apontou aspectos 

relacionados à abordagem do turismo étnico, quando se baseou em Dean MacCannell 

(1992d) para refletir sobre algumas dificuldades encontradas na prática etnoturística: 

 

turismo étnico é especialmente vulnerável a uma forma de desordem social. 
Grupos étnicos turistificados são freqüentemente enfraquecidos por uma história 
de exploração […], limitados em recursos e poder, e eles não têm grandes 
prédios, máquinas, monumentos ou maravilhas naturais para desviar a atenção 
dos turistas para longe dos detalhes íntimos de suas vidas diárias 
(MACCANNELL, 1992d, p.175-176, apud GRÜNEWALD, 2003a, p. 50). 
 

Por outro lado Grünewald (2003a) mostra a possibilidade de autoafirmação de 

grupo étnico por meio do etnoturismo, quando faz a seguinte afirmação: 

 

as arenas turísticas podem ser muito bem aproveitadas para o posicionamento 
(discursivo) das comunidades étnicas no mundo globalizado. Essas 
comunidades acabam muitas vezes por fazer dessas arenas os pontos de onde 
conseguem falar de si ao mundo, um mundo pós-moderno que necessita cada 
vez mais do primitivo como contraponto estratégico. (P. 155). 
 

Neste caso, vale ressaltar que, quando o autor se reporta a “arenas turísticas”, ele 

se refere à comunidade tradicional em um contexto onde há toda uma criação, uma 

reinvenção e, de certo modo, uma valorização da cultura local para ser mostrada ao 

turista, mas não somente para ele, pois ela serve para fortalecer a identidade coletiva. O 

autor cita que o fato de a cultura local ser trabalhada como um produto pode ser um 

aspecto relevante para o resgate dessa cultura. 

 

A construção, promoção ou fortalecimento de sinais diacríticos que 
caracterizam (que definem culturalmente) um povo é o próprio âmbito da 
etnicidade. Mas note-se que essa etnicidade não se refere estritamente à 
etnicidade clássica colonial, ou seja, não estou aqui me referindo só a grupos 
de nativos, mas a diversas formas de construção de fronteiras de grupos sociais 
que se fixam em linhas étnicas. Trata-se, conforme perspectiva de Hall (1991a, 
1991b), não mais de etnicidades acionadas contra o imperialismo colonial, mas 
de “nova etnicidades” que, sem negar essa primeira forma de alinhamento, 
emergem de forma fragmentária, com segmentações internas e, em muitos 
casos, não conseguindo operar como totalidades. São movimentos localizados 
de emergência de novos sujeitos sociais, novas etnicidades, novas comunidades 
em posições subalternas que tentam falar de si mesmos contra o mundo 
anônimo e impessoal das forças globalizadas presentes na diversidade do 
mundo pós-moderno. (P. 157) 
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Complementando essa análise, Grünewald (2001a, p. 133) ressalta em sua 

pesquisa de doutorado, realizada especificamente com os Pataxó de Coroa Vermelha, que 

o turismo tem um forte potencial para preservar e valorizar o patrimônio cultural 

indígena, pois, 

 

Em vez de o turismo agir de modo degradante sobre a cultura indígena, age de 
modo contrário, fazendo os pataxós emergir de forma diferenciada na região, e 
proporcionando, mesmo que indiretamente, uma produção cultural indígena 
recente e instrumental, que visa à construção de traços culturais constituinte da 
identidade étnica e que os mostra não como índios aculturados, mas como 
sujeitos criativos e inventivos que geram sua própria cultura com base em 
elementos seletivamente acionados e articulados a partir de origens diversas. 
Diante do exposto, abre-se um campo de possibilidades para pensar que nos 
olhares de alguns turistas está o padrão do “índio ideal”, que são reconhecidos 
como sujeitos importantes por alguns turistas que visitam a localidade. Têm-se, 
portanto, uma oportunidade para a identidade ancestral indígena tornar-se 
resignificada, apresentando-se como um produto turístico. (2001a, p. 133). 
 

As identidades se constituem, ainda, como resultado de uma relação de força entre 

as representações impostas pelos que têm o poder de classificar e de nomear e a 

definição, de aceitação ou de resistência, que cada comunidade produz de si mesma. Os 

Estudos Culturais, assim como a Análise do Discurso, encaram o sujeito numa mesma 

perspectiva, tratando-o não na esfera do individual, como um ser empírico, mas como um 

ser social, um “ser do discurso”, constitutivamente disperso, fragmentado, múltiplo, 

assim como suas identidades. Não há identidade sem sujeito e também não existe sujeito 

sem discurso (HALL, 2005). 

Inicia sinalizando as concepções de identidade que permeiam o sujeito desde o 

Iluminismo. Em seus estudos, Stuart Hall, na obra Identidade Cultural na Pós-

Modernidade (2005), distingue três concepções de identidade do ser humano: o “[...] 

sujeito do Iluminismo”, que é o indivíduo centrado e dotado de capacidades de razão; o 

“[...] sujeito sociológico”, presente no mundo moderno e que não é independente, uma 

vez que se forma pela relação que estabelece com os outros; e o “[...] sujeito pós-

moderno”. Já Zigmunt Bauman (1998) opta pelo conceito de sociedade “pós-moderna”, o 

qual não possui uma identidade fixa, promovendo assim esse debate em torno da crise de 

identidade. 

Tendo em vista a distinção expressas nessas concepções de identidade, o autor 

aponta a mudança ocorrida, intrinsecamente vinculada à questão da identidade do sujeito. 

Baseado na compreensão de muitos autores, Stuart Hall (2005) contextualiza seu 

entendimento de sociedade moderna e das sociedades da chamada “Modernidade tardia”, 
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ou seja, aquelas sociedades que seguiram o caminho da sociedade moderna ocidental 

constituída na Europa, difundida mundialmente pelo colonialismo, o imperialismo e o 

capitalismo. 

Propus-me pensar as culturas dos povos e as identidades étnicas por outra 

perspectiva. Da mesma maneira como Canclini (1998), ao se reportar ao hibridismo e ao 

dinamismo cultural, Hall também não acredita em identidades fixas, pois, na sociedade 

pós-moderna, a pessoa já se mostra descentrada, o que resultou na superposição de várias 

identidades possíveis (sejam elas abertas, contraditórias, inacabadas ou fragmentadas). O 

autor acentua que a identidade é mais um conceito estratégico, um posicionamento, não 

se constituindo, portanto, como um conceito de natureza essencialista, pois 

 

Essa concepção aceita que as identidades não são nunca unificadas; que elas 
são, na modernidade tardia, cada vez mais fragmentadas e fraturadas; que elas 
não são, nunca, singulares, mas multiplamente construídas ao longo de 
discursos, práticas e posições que podem se cruzar ou ser antagônicos. As 
identidades estão sujeitas a uma historicização radical, estando constantemente 
em processo de mudança e transformação. (HALL, 2009, p. 108). 

 

Na contemporaneidade, Hall e Bauman asseveram que não existe uma identidade 

fixa, essencial ou permanente, mas sim identidade reformada e transformada de modo 

contínuo, que recebe a influência dos formatos como é representada ou interpretada nos e 

pelos distintos sistemas culturais de que toma parte. A visão de sujeito assume contornos 

históricos e não biológicos, e o sujeito adere a identidades diversas em variados 

contextos, que são, via de regra, contraditórias, impulsionando suas ações em inúmeras 

direções, de modo que suas identificações são continuamente deslocadas. 

 

[...] a ‘identidade’ só nos é revelada como algo a ser inventado, e não 
descoberto; como alvo de um esforço, ‘um objetivo’; como uma coisa que 
ainda se precisa construir a partir do zero ou escolher entre alternativas e então 
lutar por ela e protegê-la lutando ainda mais — mesmo que, para que essa luta 
seja vitoriosa, a verdade sobre a condição precária e eternamente inconclusa da 
identidade deva ser, e tenda a ser, suprimida e laboriosamente oculta. 
(BAUMAN, 2005, p. 22). 

 

Ante a multiplicidade de significações e representações sobre o que os sujeitos 

contemporâneos, como os índios, se confrontam com inúmeras e cambiantes identidades 

que com eles interagem e são possíveis de se identificar nas aldeias, algumas identidades 

cambiantes até surgem, ficam por um tempo e desaparecem, ou se ressignificam, como é 

o caso de alguns jovens indígenas que se identificaram com jogadores de futebol, 
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“fanqueiros” e artistas de novelas. Logo, o sujeito “pós-moderno” se caracteriza pela 

mudança, a diferença, a inconstância, ao passo que as identidades permanecem abertas.  

Essa visão de sujeito cheia de incerteza de imprevisibilidade resulta do 

deslocamento constante. Como ensina Hall (2003), ela tem características positivas, pois 

se, de um lado, desestabiliza identidades estáveis do passado, de outro, abre-se a 

possibilidade de desenvolvimento de outros sujeitos. Em outra obra, quando rediscute o 

conceito de identidade na contemporaneidade, Hall (2009), assim o reelaborou: 

 

O conceito de identidade aqui desenvolvido não é, portanto, um conceito 
essencialista, mas um conceito estratégico e posicional. [...] Essa concepção 
aceita que as identidades não são nunca unificadas; que elas são, na 
modernidade tardia, cada vez mais fragmentadas e fraturadas; que elas não são, 
nunca, singulares, mas multiplamente construídas ao longo de discursos, 
práticas e posições que podem se cruzar ou ser antagônicos. As identidades 
estão sujeitas a uma historicização radical, estando constantemente em 
processo de mudança e transformação. (P. 108). 

 

A relação entre essas sociedades e a questão da identidade constiuída pelo autor 

torna-se interessante e provocativa, uma vez que exprime as descontinuidades da 

sociedade moderna e as distintas posições de sujeito que a pessoa transporta consigo na 

Modernidade tardia, ocasionando essa crise de identidade com as múltiplas identidades 

da pós-modernidade. 

O que se verifica é que a identidade só pode ser evocada no plano do discurso e 
surge como recurso para criação de um nós coletivo (nós índio, nós mulheres, 
nós negros, nós homossexuais). Este nós se refere a uma identidade (igualdade) 
que, efetivamente, nunca se verifica, mas que é um recurso indispensável do 
nosso sistema de representações. 
Indispensável porque é a partir da descoberta e reafirmação – ou mesmo 
criação cultural – de suas semelhanças que um grupo qualquer, numa situação 
de confronto e de minoria, terá condições de reivindicar para si um espaço 
social e político de atuação. (NOVAES, 1993, p. 24). 
 

Nos últimos 30 anos, aconteceu no Ceará uma negação desse processo de perda da 

identidade indígena e a situação virou o oposto disso. Segundo Oliveira Filho (1999a) a 

emergência histórica de um povo autodefinido em relação a uma herança sociocultural, 

com suporte na reelaboração de símbolos e reinvenção de tradições culturais, muitas das 

quais foram apropriadas da colonização e relidas pelos novos horizontes indígenas em 

lutas autoafirmativas. O Ceará já totalizou a existência de 14 etnias indígenas 

reconhecidas pela FUNAI, mas para o movimento indígena são 18 e com possiblidade de 

aumentar.  

Sendo assim, cabe aqui fazer uma observação: existem comunidades tradicionais 

que vivem fortemente influenciadas pelos fluxos de ideias translocais, que, mesmo 
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resguardando alguns aspectos da cultura tradicional, ainda assim, essas comunidades 

tendem a viver menos as suas experiências tradicionais ou “autênticas” – tema também 

abordado por Grünewald (2001a) – quando ele defende a autenticidade como sendo, ao 

mesmo tempo, subjetiva e generalizada pelos turistas em qualquer lugar e tipo de contato 

que tenham (ou não tenham diretamente) ou visitem, pois, desde que se saia do seu 

cotidiano de vida, tudo é experimentado autenticamente, mesmo que essa visita implique 

impactos sociais, culturais e econômicos adversos (questões essas que não foram 

exploradas pelo autor). Para ele, 

 

[...] a questão da autenticidade não merece atenção se, em seu 
desenvolvimento, qualifica as contradições culturais modernas em autênticas 
ou falsas. A questão, no entanto, existe na percepção antropológica, inclusive 
por se fazer presente entre os atores sociais. Se sou favorável à perspectiva de 
que toda experiência cultural é autêntica, isso deve ser examinado através do 
discurso dos atores sociais concretos, ou seja, pela forma como é percebida por 
eles...[com relação aos turistas]...isso não significa necessariamente que os 
turistas estão se perguntando sobre a autenticidade de suas experiências, as 
quais ao meu ver são sempre autênticas, pois são experiências turísticas, não 
importando se um elemento cultural foi construído exclusivamente para a 
encenação em uma arena turística ou se é imemorialmente tradicional e 
incorporado ao mercado turístico como mais uma atração: importante é que faz 
parte da experiência. (GRÜNEWALD, 2001a, pp. 33-34). 
 

Este é o caso da Aldeia Potiguara de Tramatáia. De tal modo, acredita-se que o 

etnoturismo seja a alternativa, não só econômica, mas também de valorização da própria 

cultura, na medida em que a comunidade local tenderá e se preocupar com os 

acontecimentos, fatos históricos, culinária, artesanato, e seus mais antigos costumes. 

Outra tese importante e recente que discute o tema e lança outras perspectivas é 

intitulada de A (re)tradicionalização dos territórios indígenas pelo turismo: um estudo 

comparativo entre os Kadiwéu (Mato Grosso do Sul – Brasil) e Māori (Ilha Norte – Nova 

Zelândia), (JESUS, 2012), de autoria de Djanires Lageano de Jesus, que utilizou como 

campo de análise a realidade observável da comunidade indígena Kadiwéu, em Mato 

Grosso do Sul, e do povo Māori, da Ilha Norte da Nova Zelândia, Esse ensaio vai em 

outra direção do que enfocou Rodrigo Grünewald. Ela constatou que, na área indígena 

localizada no Mato Grosso do Sul, as interferências não se esgotavam apenas no viés 

ambiental e cultural, mas também pelo próprio processo de exclusão socioespacial. 

No foco principal surge a emergência de outros sujeitos, novas etnicidades e 

comunidades que, assim como os Kadiwéu e os Māori (assim como os Jenipapo-

Kanindé), frequentemente por via de meios marginalizados e invisibilizados pelos 

grandes veículos de comunicação, tentam falar de si mesmos contra o mundo anônimo da 
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dominação sem sujeito do capital e da impessoalidade das forças hegemônicas da 

mundialização do capital, que se apresentam na diversidade do mundo dito “pós-

moderno”. A etnicidade aí é o lugar ou o espaço necessário com origem no qual as 

pessoas falam de si para as outras e estas as reconhecem, apesar da mistura com outros 

povos, como aconteceu ao longo do cinco séculos de contato com culturas diferentes. 

Jesus (2012) formulou uma conceituação bem ampla sobre turismo indígena: 

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

Essa definição de Jesus (2012) tem pontos que convergem para o que estou 

identificando na aldeia Lagoa Encantada como o fomento de ações de base comunitária, 

conservação e sustentabilidade sociocultural, articulação com agente de fomento, decisão 

feita pela comunidade, e divergente é a realização do turismo indígena fora dos territórios 

dos índios, e também o feito de se referir à condição de segmento próprio ou vinculado a 

outros segmentos parecidos. 

Os elementos de análise do estudo de Jesus (2012), guardadas as devidas 

especificidades, são os mesmos do etnoturismo desenvolvido pelos Jenipapo-Kanindé, 

que são: a experiência turística evidencia processos de (re)tradicionalização; as 

interferências não se esgotavam apenas no viés ambiental e cultural, mas também pelo 

próprio processo de exclusão socioespacial; o processo de constituição do turismo 

indígena produz uma relação dialética no campo cultural (intensificação na degradação, 

massificação e homogeneização cultural, com promoção da manutenção e a revitalização 

da cultura indígena?); os fatores internos e externos influenciam na transformação, dando 

novo impulso à tradição e ao seu poder simbólico, ou seja, compreender as dinâmicas 

internas e externas do processo de “turistificação”. Algumas questões Lageano de Jesus 

(2012) considerou como “suleadoras” (FREIRE, 2005c) para a pesquisa, entre elas, 

analisar em que medida as culturas indígenas Kadiwéu e Māori “perdem” “autenticidade” 

e “tradicionalidade” (segundo a autora que buscou sustentar seus argumentos na 

suposição que existem hierarquização e subsunção estática à lógica dos fluxos 

transculturais hegemonistas do capital comandado pelos vetores do Norte mundial em 

relação ao Sul mundial), A autora entendeu que as transformações recebidas pelas duas 

culturas indígenas foram provocadas pela atividade turística, e, de outro modo, o turismo 
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também favorece as práticas culturais familiares e sociais da comunidade indígena na 

produção e transformação do espaço. 

Com esteio nesses pressupostos, a pesquisa de Lageano de Jesus identificando 

como as mudanças desencadeadas pela atividade turística podem manter e/ou modificar 

as relações socioespaciais erigidas historicamente pelas comunidades indígenas, 

localizadas em distintas unidades espaciais. 

Dimensionar e avaliar as interferências diretas que o turismo indígena pode 
provocar nos núcleos tradicionais é uma questão basilar para a constituição de 
uma atividade que valorize o espaço utilizado como reprodução cultural. A 
atividade turística possibilita ações de planejamento em longo prazo, com 
propostas de capacidade de suporte, conservação e revitalização da cultura. Por 
outro lado, também potencializa o turismo de massa, com forte apelo para o 
lucro fácil, que visa a resultados imediatistas, principalmente quando o 
fenômeno do turismo é tratado como slogan e apresenta-se como “solução” 
para a geração de empregos, ignorando-se, todavia os investimentos 
necessários para sua sobrevivência e manutenção. (2012, p. 2). 

 

Referência teórica indispensável em quaisquer análises sobre natureza e cultura e 

seus processos históricos específicos de apropriação nas diferentes sociedades e culturas 

a elas vinculadas é a obra As Estruturas Elementares do Parentesco, de Lévi-Strauss 

(1982), em especial o capítulo 1 – Natureza e Cultura. Uma abordagem significante de 

sua análise se encontra nessa passagem: 

Freqüentemente o estímulo físico-biológico e o estímulo psicossocial 
despertam reações do mesmo tipo, sendo possível perguntar, como já fazia 
Locke, se o medo da criança na escuridão explica-se como manifestação de sua 
natureza animal ou como resultado das histórias contada pela ama[2]. Mais 
ainda, na maioria dos casos, as causas não são realmente distintas e a resposta 
do sujeito constitui verdadeira integração das fontes biológicas e das fontes de 
seu comportamento. Assim, é o que se verifica na atitude da mãe com relação 
ao filho ou nas emoções complexas do espectador de uma parada militar. É que 
a cultura não pode ser considerada nem simplesmente justaposta nem 
simplesmente superposta à vida. Em certo sentido substitui-se à vida, e em 
outro sentido utiliza-a e a transforma para realizar uma síntese de nova ordem. 
(P. 41) 
 

Para Lévi-Strauss (1982, p. 47), nos lugares onde se observa haver uma “regra”, 

pode-se ter certeza de se estar numa “etapa” da “cultura”, como essa “síntese de nova 

ordem”, acima destacada. De uma maneira simétrica, ele considerou ser fácil reconhecer 

no que seria “universal” a identificação do critério da natureza e, referindo-se aos 

aspectos constantes nos seres humanos, escapa necessariamente ao domínio dos 

costumes, das técnicas e das instituições pelas quais seus grupos se diferenciam e se 

opõem por serem em parte da dimensão cultural humana. Ele complementa a análise, 

fazendo uma separação dos elementos culturais dos naturais para, dialeticamente, 

alcançar “sínteses de ordem mais complexa”. 
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Em relação aos povos indígenas existem diferenças da conceituação há pouco 

expressa, pois, para estes, todos os seres (humanos, animais, plantas) são portadores de 

humanidade, de alma, o que torna as cosmologias não ocidentais incompreensíveis e 

impossíveis, pois não há separação entre sociedade e natureza, como nas classificações 

dualistas ocidentais. 

Em adição e esse debate, posição com a qual me ponho a favor, há a seguinte 

reflexão vinculada à realidade de Portugal e Espanha, mas que analisa os processos 

turísticos da atualidade, sobretudo os relacionados à defesa do patrimônio e da cultura: 

 
Os interesses referidos anteriormente, reproduzem um «mundo» e um desejo 
originados nos sentidos tradicionais de património, correspondendo à força 
apelativa do contacto com o diferente. No entanto, o que se dá são cópias e 
lugares de ficção, impostas por um mercado, sedento de uma alteração do 
quotidiano. A autenticidade dos produtos e dos espaços turísticos diminui na 
ordem do crescimento da propaganda que o vende! (CAMPÊLO, 2000, p. 209) 
 

Indo além da posição de Grünewald (2001a), para quem toda experiência turística 

é autêntica, apesar de não se debruçar com maior atenção e acuidade para melhor 

sustentar sua posição, acredito ser porque na sua pesquisa junto aos Pataxó de Coroa 

Vermelha, na qual os indígenas detêm o controle sobre seu território e as atividades, tudo 

lhe pareceu ser “autêntico”, apesar de existir uma “praça de alimentação” “inventada”, 

como uma “invenção de tradição”, ou “tradição inventada”, conforme formularam 

Hobsbawm e Ranger (1997) pelos índios para atraírem os turistas que queriam conhecer 

o local do “descobrimento” do Brasil.  

A pesquisa sobre o tema é ampla e a noção (ou conceito) de “autenticidade” está 

mais associada ao início dos estudos sobre turismo étnico, cultural e histórico. Além do 

mais, existem várias tipologias de “autenticidade”, quais sejam: 

A natureza complexa da autenticidade no turismo pode ser classificada, de 
acordo com Wang, em autenticidade objectiva, autenticidade construtiva e 
autenticidade existencial, sendo as duas primeiras relacionadas com os objectos 
e a segunda com as actividades. A autenticidade objectivista refere-se à 
autenticidade dos originais (objectos expostos nos museus, monumentos) e, 
neste caso, as experiências autênticas são causadas pelo reconhecimento dos 
objectos visitados como autênticos, mas mesmo que o não sejam os turistas 
podem ter experiências autênticas quando lhes são apresentados como tais. A 
autenticidade construtivista significa o resultado de uma construção social, 
autenticidade representada ou encenada (MacCannell) não de uma qualidade 
objectivamente mensurável daquilo que é visitado. As coisas surgem como 
autênticas não porque inerentemente o sejam, mas porque são construídas 
como tais em termos de pontos de vista, crenças, perspectivas ou poderes. 
Podem ser projecções de sonhos, imagens estereotipadas e expectativas 
relativas aos objectos visitados. Neste sentido o que o turista procura é uma 
autenticidade simbólica. Os construtivistas vêem a autenticidade como um 
conceito dinâmico, no sentido em que pode vir a ser atribuída a um lugar 
visitado que inicialmente era percebido como inautêntico (caso da Disneyland), 
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(Belhassen et al. 2008) e sugerem que as experiências turísticas podem ser 
autênticas mesmo quando os turistas estão perfeitamente cientes de que a 
realidade é encenada (autenticidade simbólica). Os turistas têm acesso a uma 
realidade representada e a verdadeira mantém-se preservada (“região traseira” 
de Goffman). A autenticidade existencial e envolve os sentimentos pessoais 
activados pelas actividades turísticas. Nas experiências turísticas as pessoas 
sentem que elas próprias são muito mais autênticas e livres do que no dia-a-dia 
das suas vidas, não porque descobrem objectos autênticos, mas porque estão 
ocupadas em actividades livres dos constrangimentos diários. Quem visita o 
Brasil e assiste a um espectáculo de samba nele participando e envolvendo-se 
com os dançarinos, transforma a sua realidade e, naquele momento, tem uma 

experiência existencial autêntica. (CARNEIRO DA CUNHA, 2012, pp. 16-17) 
 

A experiência de organização do etnoturismo comunitário desenvolvida pelos 

Jenipapo-Kanindé é bastante desafiadora e complexa, pois sua TI está inserida em uma 

região “turistificada”, que é o Município de Aquiraz, com belíssimas praias que foram 

“vendidas” pelos gestores públicos e privados do trade turístico desde o final dos anos de 

1980, época que coincide com a mobilização política e emergência étnica desse povo. 

As evidências da pesquisa de campo (que serão explicidadas nos capítulos 4 e 5) 

apontam para uma situação semelhante no etnoturismo desenvolvido pelos Jenipapo-

Kanindé, já que os grupos visitantes da aldeia são, predominantemente composta por 

estudantes, que geralmente não dispõe de muitos recursos financeiros para gastar em 

atividades de lazer, sobretudo, quando a viagem está mais vinculada a estudos de campo 

e uma breve interação que, na maioria das vezes, dura uma manhã ou uma tarde e os 

efeitos multiplicadores de geração de renda, sem pernoites e mais tempo de permanência, 

ficam limitados. 

Para Grupa & Ferguson (1992), a tarefa de um antropólogo é “[...] prestar especial 

atenção às formas pelas quais espaços e lugares são criados, imaginados, contestados e 

impostos”. (P. 18). Metodologicamente, estes aportes teóricos implicam uma mudança de 

foco das condições físicas dos territórios ou das regras de propriedade para os contextos 

sociais e as relações de poder, nos quais a territorialidade é produzida. Abordar o 

território como o efeito temporário de um contínum permite sua conceituação como algo 

que é flexível, sujeito à mudança e que pode se transformar em vez de ser fixo. 

Os estudos mais recentes nos quais me dediquei a compreender para fundamentar 

minha pesquisa sobre etnoturismo foram elaborados por: DJANIRES LAGEANO DE 

JESUS (JESUS, 2012), ÍSIS MARIA CUNHA LUSTOSA (LUSTOSA, 2012), 

CRISTIANE DO NASCIMENTO BRANDÃO (BRANDÃO, 2012), CARLOS KLEBER 

SARAIVA DE SOUSA (SOUSA, 2001) E TICIANA DE OLIVEIRA ANTUNES 

(ANTUNES, 2008). 
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Jesus (2012), inicialmente, oferece reflexões em torno do conceito de tradição. 

Para tanto, no primeiro momento, é analisada a formação das tradições, tanto por suas 

características ditas “autênticas”, como também “inventadas”. Denota os procedimentos 

metodológicos utilizados para se imergir em cada uma das realidades, tendo em vista 

serem situações bastante diferenciadas: o povo Māori, concentrado na Ilha Norte da Nova 

Zelândia, que possui experiência consolidada de turismo indígena e os Kadiwéu, 

localizados no Estado de Mato Grosso do Sul, cuja atividade turística ainda é apenas uma 

possibilidade. 

A autora discutiu a questão dos espaços de resistência cultural e o diálogo destes 

com as novas tradições. No segundo momento, centra-se na discussão do papel da cultura 

como elemento de identidade e alteridade. Acredita que a junção do passado com o 

presente, em um processo de inclusão, exclusão e permanência de determinados 

elementos seja fundamental e constituinte de cada cultura. Por fim, ela fez uma análise do 

processo dialético de (re)tradicionalização e a função da patrimonialização. Pressupostos, 

de saída que a criação de um patrimônio cultural é baseada no aproveitamento de 

elementos das identidades, memórias locais e na sua recriação. 

Constatei na minha pesquisa que esses processos dialéticos relacionados à 

identidade, à alteridade e à patrimonialização se verificam na TI Lagoa Encantada, e o 

etnoturismo com o catalizador do resgate do patrimônio material e imaterial, desde a 

criação do MIJK. 

Na sequência do estudo, Jesus refletiu sobre até que ponto o turismo indígena 

pode contribuir para um processo de (re)tradicionalização. Primeiramente, elucidou a 

contextualização epistemológica das relações territoriais indígenas como expressão de 

suas tradições. No segundo momento, expressou reflexões teóricas de como a tradição e a 

cultura vêm se configurando como produtos de consumo dentro do setor turístico, tanto 

no Território brasileiro como no Estrangeiro. Fechando as reflexões, promoveu a 

definição mais adequada do que se constitui o turismo indígena, contribuindo para a 

epistemologia dessa área do saber. 

Ela percebeu os elementos do território e da cultura utilizados no turismo Māori, 

atentando para os processos de (re)tradicionalização. 

Continuando na descrição dos dois casos de turismo indígena, Jesus (2012) faz 

uma contextualização teórica e documental identificada nos territórios e tradições dos 

povos indígenas Kadiwéu localizados no Estado de Mato Grosso do Sul – Brasil, e do 

povo Māori da Ilha Norte da Nova Zelândia. Com efeito, são utilizadas, diversas 
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categorias de análise, principalmente as relacionadas à contextualização físico-territorial, 

além da caracterização histórica e do patrimônio cultural dos povos indígenas analisados. 

Em seu exame acerca do povo Kadiwéu, procura sinalizar elementos do território 

e da cultura desse grupo, que poderiam ser utilizados para um turismo indígena expresso 

em suas tradições. De efeito, destacam-se os elementos da experiência indígena 

neozelandesa que possam ser utilizados nesse contexto diferenciado. 

 

Para Bahl (2009, p.124), o turismo étnico surge a partir dos resultados de dois 
tipos de sentimentos fomentados pela identidade entre indivíduos ou do grupo 
em questão: 
O primeiro está associado ao aparato social e cultural de uma localidade como 
seu marco de identidade e diferenciação, já o segundo, à idéia de divulgação da 
existência de uma etnia ou grupo em particular visando o seu reconhecimento e 
inserção num contexto nacional ou internacional. 
Os elementos tratados nas referências acima proporcionam proximidade do que 
se deseja aplicar com as particularidades advindas da experiência provocada no 
turismo indígena. Entretanto, sua definição é complexa e abarca grupos étnicos 
diferenciados como também os quilombolas, faxinais, imigrantes, entre outros 
encontrados no território brasileiro. Esse tipo de modalidade surgiu no cenário 
turístico mundial como opção de lazer e entretenimento para pessoas que têm 
interesse em conhecer povos, culturas e tradições diferentes. Para definição 
mais próxima do que se pretende com turismo indígena nesse tópico, serão 
emprestados diversos elementos do turismo étnico para sua composição. 
(JESUS, 2012, p. 69) 

 

Permanecendo na mesma linha metodológica das partes anteriores do estudo, 

Jesus (2012) contextualizar os territórios e tradições dos povos indígenas Kadiwéu e 

Māori. Oferece, portanto, as discussões relacionadas à “proteção” legal atribuída pelas 

políticas historicamente adotadas, e pelos órgãos oficiais representativos, tanto no 

patrimônio material indígena, como do imaterial. Além disso, o final da discussão visa a 

elucidar similaridades e diferenciações culturais entre as duas realidades espaciais 

analisadas. 

Em outra discussão sobre a produção e transformação do espaço pelo turismo 

indígena, compara a experiência brasileira com a neozelandesa e procede a um 

alinhamento das discussões fomentadas nas partes anteriores do estudo, dando enfoque à 

questão norteadora da pesquisa, referente à ação do turismo indígena. Para isso, traz o 

histórico, a evolução e a organização turística brasileira, contraponto-se à realidade 

neozelandesa, evidenciando as atuais políticas públicas sobre o tema. Ao final do 

capítulo, são apontadas, ainda, similaridades e diferenças desse processo de turistificação 

em ambos os países. 
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Uma vez iniciado o etnoturismo comunitário como uma modalidade de turismo 

indígena, sem ser, necessariamente, sua antítese e sim sua síntese dialética, este é 

entendido como aquelas práticas e concepção coletiva de acolhimento aos visitantes de 

uma maneira intencional e organizada como um processo autônomo de elaboração 

participativa dos Jenipapo-Kanindé, que, desde o ano de 2005, quando contaram com a 

ajuda de professores e estudantes do curso de Geografia da UFC, se faz importante 

refletir e atender plenamente os seguintes aspectos, segundo Jesus (2012): foram 

pensadas estratégias para minimizar as interferências provocadas no meio social, 

ambiental e cultural da comunidade envolvida? Existe uma equipe multidisciplinar 

envolvida e preparada para planejar, organizar e assessorar durante o período de 

maturação da atividade turística? Existe apoio financeiro, logístico e humano interno e 

externo para fomento da atividade? A decisão dos indígenas será priorizada e respeitada 

na concepção do turismo? Há o interesse das lideranças e da comunidade em geral em 

participar de todo o processo? Existe potencialidade cultural e natural para o 

desenvolvimento pleno da atividade? O turismo indígena será uma atividade 

complementar, e não a principal da comunidade envolvida? Os recursos financeiros 

gerados serão revertidos para sustentação da atividade e, consequentemente, revertidos 

em benefícios para a comunidade local? Quais são os elementos novos e antigos 

demarcadores da indianidade Jenipapo-Kanindé? 

Essas perguntas e respostas afirmativas já foram feitas e analisadas por Ísis 

Lustosa (2012), na sua tese de doutorado em Geografia na Universidade Federal de Goiás 

(UFG), concluída em 2012, cujo título é Os povos indígenas, o turismo e o território: um 

olhar sobre os Tremembé e os Jenipapo-Kanindé do Ceará. 

Os dois povos indígenas sobe exame atravessam processos de reelaboração étnica 

e reivindicam junto aos órgãos governamentais que suas terras sejam reconhecidas como 

TIs. Lustosa (2010) faz as seguintes análises que considero importantes: 

No momento, prefiro não nomear que tipologia de turismo é essa. Outros 
autores chamam-no de ‘turismo indígena’. Para Barreto; Burgos e Frenkel 
(2003, p. 17) “uma tipologia turística que pode ser valiosa para entender as 
diferenças de comportamento” dos povos indígenas em relação aos projetos de 
turismo em suas terras. Independente de como nomeá-lo, trata-se de um “tipo 
de turismo que no ha sido suficientemente investigado.” (ULATE, 2006, p. 
72). Entretanto, se este tipo de “turismo implicará em novas formas de 
colonização da paisagem natural e cultural ou se contribuirá na criação de 
novas possibilidades e horizontes para as comunidades locais, esta é uma 
questão aberta a discussões” (ALMEIDA, 2005, p. 343). (Pp. 156-157) 
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Lustosa (2012) compreendeu que, na primeira experiência de projeto, que ela teve 

a oportunidade de conhecer, algumas lideranças indígenas da etnia Jenipapo-Kanindé 

consideravam-se incluídas nas atividades de turismo desenvolvidas na aldeia e seriam 

contrárias ao turismo global imposto por grupos capitalistas, como o que queria impor o 

resort em suas terras. 

Ela verificou que os índios Jenipapo-Kanindé, de maneira autônoma e unificada, 

optam pelo turismo comunitário, porque “[...] os povos indígenas têm pensado na 

atividade turística como uma alternativa [...] empreendida a partir de critérios 

estabelecidos pelos próprios grupos étnicos.” (LEAL, 2009, p. 242). Assim, integraram-

se à Rede Cearense de Turismo Comunitário (REDE TUCUM) desde o seu início em 

2008. 

Desde a implantação do referido projeto, este povo indígena se apropria da 

modalidade turística adotada como estratégia de sobrevivência praticando-a na TI e, junto 

com outros povos e comunidades tradicionais do Estado, estão inseridos na mencionada 

Rede de Resistência na Zona Costeira. Desde 2009 sucede a ampliação da experiência de 

turismo comunitário na aldeia dos Jenipapo-Kanindé por meio dos apoios de programas 

de órgãos do Governo federal e/ou de ONGs locais e regionais. 

Em torno da discussão que envolve atividades econômicas com povos indígenas 

do Ceará, sejam elas o turismo ou projetos outros de desenvolvimento local, o território 

sempre emergirá como um elemento fundante, pois, ao compreender a eleboração do 

turismo como prática social, observa-se que esse fenômeno pode modificar, valorizar ou 

depreciar de modo diverso os territórios, como em algumas situações de TIs do Nordeste 

localizadas em Zona Costeira (LUSTOSA, 2012, p. 224). 

A Rede TUCUM fez um folder promocional e passou a se integrar na à Rede 

Brasileira de Turismo Solidário e Comunitário (TURISOL), composta por organizações 

que se uniram com a missão de fortalecer o turismo comunitário no Brasil. A TURISOL 

alberga 13 projetos e em oito estados do Brasil, em 61 municípios. 

No site da TURISOL o folder da Rede TUCUM destaca o slogan identificador da 

ideia-força da rede que “Turismo e Resistência na Zona Costeira Cearense”, e 

complementa com a informação sobre a oferta de variados roteiros turísticos envolvendo 

13 comunidades onde imperam as relações de poder local (RODRIGUES, 2006) em 

vários municípios do litoral leste e oeste do Estado. 

As Redes TURISOL e TUCUM propagam em todos os eventos e meios de 

comunicação, especialmente as mídias alternativas, seus objetivos de assegurar e zelar 
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permanentemente pelo turismo comunitário como estratégia de afirmação cultural das 

populações tradicionais, da preservação ambiental e da economia solidária, assim como 

dar visibilidade ao debate acerca dos impactos do turismo convencional; e promover o 

intercâmbio e articulação em rede de experiências de turismo desenvolvido desde as 

perspectivas de turismo comunitário, solidário e sustentável. 

No folder para divulgação do projeto de turismo comunitário do povo Jenipapo-

Kanindé, as lideranças indígenas se consideram incluídas por participarem de toda a 

elaboração e gestão do projeto, desde a feitura da proposta até o momento atual de 

desenvolvimento do turismo na TI Aldeia Lagoa Encantada.  Homens e mulheres 

indígenas em idade jovem foram habilitados como monitores de trilhas na aldeia. As 

bases da história dos antepassados Paicus foram levantadas junto aos indígenas mais 

idosos, os troncos velhos e guardiões da memória coletiva. De acordo com as lideranças 

Jenipapo-Kanindé, os monitores indígenas encontram-se aptos a organizar junto com os 

visitantes os roteiros de visitação definidos por eles durante as identificações das trilhas 

na TI (LUSTOSA, 2012, p.217). 

O outro trabalho em estudo fundamental para montar o estado da arte sobre 

etnoturismo é a dissertação de mestrado Turismo indígena como fator de 

desenvolvimento local e sustentável: Estudo multicasos em comunidades indígenas de 

Roraima, de Cristiane do Nascimento Brandão – 2012 na EAE/FGV/SP, que analisou 

como o turismo influencia no desenvolvimento local dos povos indígenas de Roraima. 

A pesquisa se desdobrou nos seguintes objetivos: i) Identificar os aspectos 

políticos-legais do turismo em áreas indígenas; ii) Descrever o histórico e organização do 

turismo indígena; iii) Analisar os impactos sociais, culturais, econômicos e ambientais do 

turismo nas comunidades indígenas. Visto que existem diversas iniciativas no estado de 

Roraima relacionadas com o turismo indígena, ainda que incipiente comparativamente ao 

que ocorre em outros países (BRANDÃO, 2012). 

A pesquisa concluiu que, quanto às políticas indigenistas e sua relação com o 

turismo, ainda existe um vazio jurídico, pois a atividade não possui regulamentação 

específica. Foi verificado, ainda, que as comunidades indígenas organizam e 

desenvolvem o turismo de maneira autônoma, sem qualquer participação do poder 

público. As principais dificuldades quanto à atuação do turismo é a falta de apoio do 

governo nas esferas municipal, estadual e federal, principalmente no que se refere a 

regulamentação, apoio e investimentos em infraestrutura e políticas públicas de incentivo 

ao turismo. 
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Como a tese de Cristiane Brandão foi concluída em 2012, a autora não conseguiu 

visualizar o campo de abertura para regulamentação do etnoturismo com a aprovação do 

Decreto nº 7.747, de 05/06/2012, que institui a Política Nacional de Gestão Territorial e 

Ambiental de Terras Indígenas - PNGATI, cujo objetivo é garantir e promover a 

proteção, recuperação, conservação e uso sustentável dos recursos naturais das terras e 

territórios indígenas, assegurando a integridade do patrimônio indígena, a melhoria da 

qualidade de vida e as condições plenas de reprodução física e cultural das atuais e 

futuras gerações dos povos indígenas, respeitando sua autonomia sociocultural, nos 

termos da legislação vigente.  

O Decreto nº 7.747/2012, que regulamentou a PNGATI, estabeleceu os seguintes 

objetivos específicos: garantir e promover a proteção, recuperação, conservação e uso 

sustentável dos recursos naturais em terras e territórios indígenas, enfatizando dois 

principais meios para a gestão territorial e ambiental: o etnomapeamento e o 

etnozoneamento.  Ainda entre os objetivos, que foram divididos em eixos temáticos, o 

Decreto faz um destaque em relação ao etnoturismo e o ecoturismo no eixo 5 (uso 

sustentável de recursos naturais e iniciativas produtivas indígenas), em especial no 

seguinte item: g) apoiar iniciativas indígenas sustentáveis de etnoturismo e de 

ecoturismo, respeitada a decisão da comunidade e a diversidade dos povos indígenas, 

promovendo-se, quando couber, estudos prévios, diagnósticos de impactos 

socioambientais e a capacitação das comunidades indígenas para a gestão dessas 

atividades. 

Outro instrumento legal que surgiu em 2015 foi a Instrução Normativa 03, de 

11/06/2015, instituída pela FUNAI, que estabelece normas e diretrizes relativas às 

atividades de visitação para fins turísticos em terras indígenas, que fechou o processo de 

regulamentação do turismo em terras indígenas no Brasil. 

Há de considerar a seguinte compreensão de identidade étnica indígena de povos 

que sofreram um longo processo de interação e miscigenação, como fez Kleber Saraiva 

na sua dissertação de mestrado em Sociologia na UFC, intitulada Identidade, Cultura e 

Interesse: A Territorialidade dos Índios Jenipapo-Kanindé do Ceará (2001) Nessa obra 

há o reforço ao que estou pesquisando e isso constatei, nos seguintes termos: 

 

A identidade Jenipapo-Kanindé e os interesses a ela subjacentes, constituem, 
portanto, um complexo de movimentação de identidade que vem confirmar que 
esses índios não podem ser identificados como tais a partir de traços culturais 
objetivos ou de uma ausência efetiva de miscigenação. A indianidade desse 
grupo está inserida em um contexto de interação social amplo, que os faz 
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diferentes sob o prisma étnico tão-somente por uma definição própria, interna, 
e outra alheia, externa, e que visam, juntas, a interagir socialmente em busca de 
fins que não se esgotam, porque nem sempre se convergem. (SOUSA, 2001, p. 
90). 

 

A comunidade é típica de grupos pequenos e isolados, de cultura relativamente 

homogênea. Sua coesão social deriva de vários fatores, dentre os quais estão: as relações 

de parentesco bastante restritas, os costumes herdados e repassados e sentimentos morais 

e religiosos. Os laços são, ainda, no nível comunitário, pessoais e afetivos, mas também 

éticos. A restrição dos contatos a um lugar e a reduzida possibilidade de interação 

possibilitam maior integração e grande carga de significado ao lugar. Marc Augé (1994) 

se refere aos locus tradicionais como lugares antropológicos: 

 

Reservamos o termo ‘lugar antropológico’ àquela construção concreta e 
simbólica do espaço que não poderia dar conta, somente por ela, das 
vicissitudes e contradições da vida social, mas à qual se referem todos aqueles 
a quem ela designa um lugar, por mais humilde e modesto que seja. (...) Esses 
lugares têm pelo menos três características comuns. Eles se pretendem 
(pretendem-nos) identitários, relacionais e históricos. O projeto da casa, as 
regras de residência, os guardiões da aldeia, os altares, as praças públicas, o 
recorte das terras correspondem para cada um a um conjunto de possibilidades, 
prescrições e proibições cujo conteúdo é, ao mesmo tempo, espacial e social. 

Nascer é nascer num lugar, ser designado à residência. (Pp.51- 52). 
 

Esse lugar é especialmente criador de identidade por trazer em si o local do 

nascimento, da intimidade do lar, das coisas que são nossas. Demarca, de modo preciso, 

as fronteiras entre eu e os outros. É histórico porque se refere à história nativa sem 

considerar a História como ciência. A Lagoa Encantada remete-nos a essa dimensão de 

lugar antropológico, em meio aos não-lugares fabricados pela “supermodernidade”. 

(AUGÉ, 1994) 

Já a dissertação de Ticiana de Oliveira Antunes (2008) abordou a Construção 

étnica e políticas públicas: Mobilização, política e cultural dos índios Jenipapo-Kanindé 

do Ceará. Debruçou-se sobre a organização política e a teia de relações de poder 

configurada na aldeia indígena Lagoa Encantada, da etnia Jenipapo-Kanindé. São agentes 

deste emaranhado de interesses: as lideranças locais, a comunidade da Lagoa da 

Encantada, as organizações não governamentais (sociedade civil, universidades e Igreja 

católica) e, de modo mais idiossincrático, o próprio Governo. 

Ticiana explicou a mobilização como esteio de visibilidade criado pelo “novo 

índio”, na qualidade de sujeito social. Sua atuação pode ser visualizada por meio dos 

veículos de comunicação, pertencentes ao “branco” (esse termo não se refere à 
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categorização racial, simplesmente é a pessoa que não pertence às comunidades 

indígenas), e dos instrumentos comunicativos constituídos pelo próprio indígena, que 

foram reunidos em pesquisa de campo. 

Outros trabalhos importantes que se reportaram índios do Ceará e que ampliam o 

estado da arte sobre os temas aqui estudados se encontram a seguir delineados. 

BEZERRA, Roselane G.; SOUSA, C. Kleber S. de. Os Índios da Lagoa da 

Encantada: uma Análise Demográfica Autônoma. Comunicação apresentada no V 

Encontro de Antropólogos do Norte / Nordeste, Recife, 1997. 

BEZERRA, Roselane G. O Despertar de uma Etnia: o Jogo do (Re)conhecimento 

da Identidade Indígena Jenipapo-Kanindé. Fortaleza, Dissertação de Mestrado/UFC, 

1999. Nesse estudo de Roselane Bezerra, é possível identificar a emergência étnica dos 

Jenipapo-Kanindé por via do olhar do “outro”, ou seja, a autora remontou às 

condicionantes “de fora” da comunidade que levaram ao reconhecimento do grupo em 

questão. Seu enfoque está direcionado às formas como alguns “[...] agentes sociais (Igreja 

católica, Universidade, Imprensa e FUNAI) puderam contribuir para a visibilidade étnica 

e para o reconhecimento oficial deste povo” (IBIDEM, p. 15). 

 

3.2 Distintos conceitos de etnoturismo, turismo indígena e turismo comunitário 

 

Há enorme importância epistemológica em realizar estudos sobre a inserção, 

autônoma e participativa, das populações locais na dinâmica das atividades turísticas, 

desde o seu planejamento até a gestão da atividade, como modo de se alcançar o 

desenvolvimento sustentável e minimizar os possíveis conflitos que a atividade turística 

possa ocasionar. E os povos indígenas também se inserem nesse âmbito de 

“turistificação” das suas localidades. 

Antes de entrar nas conceituações de turismo comunitário, de base comunitária e 

etnoturismo, confrontá-las com as distintas práticas efetivadas pelas populações 

indígenas, se faz necessário fazer um breve regaste acerca da formação e 

desenvolvimento desse campo de estudos antropológicos, bem como de outras áreas. 

O antropólogo Dennison Nash (1996) mostra que o primeiro pesquisador a se 

dedicar com alguma seriedade ao tema do etnoturismo foi Theron Nuñez, que fez artigo 

antropológico sobre o assunto em 1963, onde trata do turismo de final de semana em uma 

vila mexicana, denominado Tourism, Tradition and Acculturation: Weekendism in a 

Mexican Village, que foi publicado no Southwestern Journal of Anthropology. (P. I). 
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Um dos estudiosos pioneiros no envolvimento com o tipo peculiar de turismo que 

era praticado em aldeias indígenas foi Nelson H. H Graburn, que se dedicou ao estudo do 

tema nos anos 1970, dispondo-se a ir além dos pastiches e do exotismo (ou seja, algo que 

vem de fora, ou seja, não é originário do mesmo país do visitante e tido como um modo 

esquisito, extravagante de ser), mas da forma como se configuram as autorrepresentações 

regionais e até nacionais naquelas partes do mundo que são consideradas “étnicas”. Para 

ele, em todo lugar do mundo dito desenvolvido (ou moderno) a “cultura autêntica” é 

posta na vitrine. (2009, p. 26) 

Outros aspectos estudados nessa temática do etnoturismo são os símbolos 

produzidos que servem para fortalecer a identidade, mas podem ser emprestados, 

roubados ou mesmo trocados, pois, segundo Graburn (2009), é difícil encontrar em 

qualquer grupo a cultura com símbolos culturais totalmente de sua criação ou de sua 

história. 

Com a trilha dos anos, o turismo indígena (e, por associação direta, o etnoturismo 

e ecoturismo em terras indígenas) passou a se constituir como um subcampo de 

investigação da grande área de estudos turísticos e um termo da Antropologia desde os 

anos de 1980, auferiu maior adesão e importância, porém nos anos de 1990 com os 

seguintes trabalhos: Van den Berghe (1980); Van den Berghe e Keyes (1984); Altman e 

Finlayson (1993); Parker (1993); Mercer, (1995); Butler e Hinch (1996); Picard e Wood 

(1997); Moscardo e Pearce (1999); Maclaren (1999); Zeppel (1998, 1999, 2006, 2007); 

Ryan e Aicken (2005); Maldonado (2006), (2009); Johnston (2006); Notzke (2006); 

Buultjens e Fuller (2007); Yang e Wall (2009); Weaver (2010). 

A educadora australiana Heather Zeppel (1999) realizou pesquisa bibliográfica 

sobre o turismo desenvolvido pelos aborígines e listou de 4.500 referências sobre a 

cultura aborígine e o turismo na Austrália (que também consta na publicação que 

questiona o turismo indígena australiano, as políticas e práticas sustentáveis, de autoria de 

Whitford e Ruhanen, 2010) e, por fim, a “Canadian Tourism Commision” (1997), 

Conferência Anual do Turismo Maori e Comércio (Te Putanga Mai), que foi realizada em 

Auckland, Nova Zelândia, 8-9 de abril de 1997, constituída para aprofundar os casos de 

turismo indígena canadenses. 

Em uma publicação organizada por Patrick T. Maher, Pamela A. Wright e Diana 

Kutzner (KUTZNER ET AL., 2007) foi levantada bibliografia que forneceu 323 

referências à pesquisa sobre o turismo aborígine no Canadá e em outras partes do mundo, 

cujo foco foi a coleta de dados com início em 1996 e em algumas publicações mais 
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essenciais, do período anterior a 1996. Esse material extraordinário foi publicado na 

revista Bulletin of Latin American Research, que selecionou um total de 41 artigos 

relativos ao “indigenous tourism” revelando toda a sua história. 

Meu esforço neste estudo é elaborar sintetização e diferenciação, no tempo, dos 

conceitos relacionados ao turismo indígena em sua correlação com o etnoturismo, o 

ecoturismo, o turismo cultural e mais recentemente, nos últimos 11 anos, com o turismo 

comunitário (e, por extensão, com o TBC).  

Baseando-me no que estudei nesse período, posso asseverar que o turismo 

indígena foi definido, ns anos de 1980 e 1990, pela compilação literária científica 

internacional, há instantes citada, como “[...] o conjunto de experiências de contato com 

culturas indígenas”. (HARRON E WEILER, 1992); assim como “[...] uma forma de 

coleção cultural” (VOLKMAN, 1990). E, também, como “[,,,] um campo de relações co-

étnicas”. (VAN DEN BERGHE, 1980; VAN DEN BERGHE E KEYES, 1984; VAN 

DEN BERGHE, 1994a, 1994b), caracterizado pela atração do outro e a sua cultura, o 

diferente, e que foi denominado como “exotismo étnico”, isto é, o nativo como objeto de 

curiosidade “turistificado” e que, por sua vez, é mediatizado pelos mediadores. 

Para dar conta do conceito de “turistificação” dos lugares (inclusive das terras 

indígenas) a professora de Antropologia da UFC, Lea Carvalho Rodrigues (2015), em 

estudo sobre os processos de turistificação vinculados à configuração espacial do turismo 

na região do Caribe mexicano (Riviera Maya e Ilha de Cozumel, que fica localizada na 

península de Yucatán, no Estado de Quintana-Roo, em pleno Mar do Caribe e a 18 

quilômetros do Continente, onde foi criado o corredor turístico denominado Riviera 

Maya, que vai de Cancún – ao norte – a Tulum – ao sul, e na costa litorânea do Nordeste 

do Brasil – o roteiro e corredor turístico batizado à época pelo governo federal de 

CEPIMA, abrangendo uma faixa de 100 km, que se estende de Jericoacoara, no Ceará, a 

Barreirinhas, no Maranhão, passando pelo Delta do Parnaíba no Piauí. Cita Benevides 

(2007), quando 

[...] procura entender os processos de criação de uma “ambiência apropriada às  
práticas  turísticas” (p.88) pela noção de turistificação, que diz respeito à 
“refuncionalização do espaço pelas práticas turísticas” (idem); ou seja, a 
conferência de novas  funcionalidades a espaços pré-existentes, num 
movimento de apropriação e readequação das atividades anteriores, muitas 

vezes significando a valorização de potencialidades turísticas imanentes. (P. 
99). 
  

Com procedência no estabelecimento de uma visão mercantil capitalista, Barry 

Parker (1993, p. 400) entendeu o turismo indígena como o “[...] produto ou serviço 
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turístico com propriedade e gestão indígena”. Nessa época, a antropóloga estadunidense 

Valene Smith (1996, pp. 283-287) definiu-o de maneira dual, quer como sendo um 

segmento da “indústria de visitas”, que implica diretamente povos nativos com uma 

etnicidade peculiar que constitui uma “atração turística”, quer na qualidade de integrador 

de quatro elementos que estariam inter-relacionados: o assentamento geográfico (seu 

habitat), as tradições etnográficas (sua herança cultural), os efeitos da “aculturação” (sua 

história) e o artesanato comercializável. 

Por sua vez, o atual diplomata, professor e pesquisador britânico Richard Butler, e 

o canadense Tom Hinch (1996), que eram muito favoráveis à comercialização do turismo 

indígena, destacam a participação dos indígenas com empresas próprias ou 

comercializando a sua cultura em domínio de prática econômica e social estritamente 

turística, para vir a atender à crescente procura mediante ofertas de pacotes e serviços 

preparadas pelos próprios indígenas, ou “nativos”, desde que as atividades fossem 

nucleadas em aldeia e se voltassem a temas indígenas. 

Na mesma época, porém, se valendo de uma abordagem mais crítica, o 

antropólogo Edward Bruner (1995, pp. 224; 2004) definiu o turismo indígena uma 

procura de turismo indígena, um “mascaramento das vidas dos indígenas” para parecerem 

mais atrativos aos olhos do visitante e assim satisfazer melhor as expetativas do turista. 

As culturas “tradicionais” e indígenas que os antropólogos têm descrito no passado, diz 

Bruner (1995, p. 232), são agora procuradas pelos turistas, ainda que, paradoxalmente, 

essas culturas tenham mudado muito e já não sejam o que eram. 

Naquela época, as classificações tipificadoras do turismo, realizadas por autores 

pioneiros, como Valene Smith (1996) e Peter Van den Berghe (1994a), consideravam o 

turismo indígena e o étnico diferentes do turismo cultural; entretanto, Greg Richards 

(1996) e outros situam o turismo étnico como parte do turismo cultural (PEREIRO, 

2009), numa linha na qual está Margarita Barretto (2005, p. 40), o que ocorreu 

posteriormente. 

Nesse contexto de elaboração teórica do turismo indígena, a noção de etnicidade 

indígena reconstrói-se para os turistas (MACCANNELL, 1976; 1984; 1992; 

GRÜNEWALD, 2001a; 2001b; 2003a) e para a visão e consumo mercantil e capitalista 

da cultura indígena, transferindo as identidades e os lugares étnicos ao mercado turístico 

global. Isso pode conduzir à reinvenção, à preservação e à recriação de atributos étnicos, 

e, às vezes, resulta na perda de privacidade e num sentimento de invasão e ameaça. 
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Portanto, a investigação sobre o turismo indígena obriga a se ver o indígena e a 

etnicidade como categorias maleáveis, flexíveis, dinâmicas e estratégicas, não absolutas, 

e sempre sujeitas a negociações e renegociações permanentes, mas essa maleabalidade se 

aplica também a outros povos tradicionais, como quilombolas, ciganos, ribeirinhos, 

pescadores artesanais, castanheiros etc. 

Mais além desse debate tipológico, e já nos anos de 2000, um trabalho coletivo 

coordenado por Chris Ryan e Michel Aicken (2005) realizou contributos muito 

importantes para uma reflexão sobre o turismo indígena como fator de diferenciação 

turística num quadro global. Nessa obra, foram reunidas investigações etnoturísticas na 

Oceania, no Leste asiático, no Canadá e na Escandinávia, havendo, portanto, ausência de 

casos de estudos latino-americanos e também de autores propriamente indígenas. 

Na introdução, Chris Ryan (2005a, pp. 1-15) acentua que o turismo é um fator de 

criação de imagens estereotipadas dos povos indígenas. Em um dos capítulos, indica que, 

para os visitantes, é menos importante a experiência interativa com os indígenas do que o 

fato de comprar arte e artesanato como demonstração de ter estado lá (RYAN E 

HUYTON, 2005, p.51). 

Assim, o turismo é para os indígenas uma oportunidade de desenvolvimento 

econômico que mercantiliza a sua cultura, mas, muitas vezes, choca com o esforço 

indígena de sustentar uma cultura que está sendo mercantilizada pelo turismo (RYAN, 

2005b, p. 69). Sendo inevitável a mercantilização da cultura, Ryan pergunta-se pelos 

limites éticos a esta, isto é: como não perder as tradições e gerar benefícios econômicos 

aproveitando-se do turismo? 

Um dos estudos que abordou o tema dos riscos da mercantilização da cultura se 

baseou nos exemplos mais citados da análise sobre as commodities feitas por Marx 

(1996) e que faz uma relação com o turismo é o ensaio de Davydd Greenwood (1989) 

sobre a mercantilização de um festival local na região basca – Espanha. Greenwood 

argumentou que no, festival estudado, qualquer coisa vendida assumia uma forma de 

commodity, incluindo aí a cultura. Pelo fato de a cultura não pertencer a ninguém 

especificamente, o trabalho de marketing e de venda dos produtos culturais aos turistas é 

uma modalidade de expropriação que acontece em toda a comunidade; a cultura local é 

"altered and often destroyed and made meaningless to its people”. (GREENWOOD, 

1989, p. 173).   

No referido estudo, o autor faz referência direta ao Ministério do Turismo da 

Espanha que interfere em um festival chamado de Fuenterrabia que “[...] had 
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transformed an authentic, inwardlooking, meaningful practice into a public spectacle for 

outsiders, which had led to a decline in local interest”. (P.178). Ele percebeu que ao 

transformar uma prática cultural local em um recurso de desenvolvimento, “[...] the 

Ministry of Tourism robbed local participants of the meanings they had used to organize 

their lives”. (P.179). Para concluiu Greenwood afirmou que: "The ritual has become a 

performance for money. The meaning is gone”. (P.178). 

As diferenças entre etnoturismo e turismo indígena ficaram evidentes quando foi 

homologada a Convenção 169 da OIT, promovendo o reconhecimento do direito de 

autodeterminação dos povos indígenas. Em resposta a esta declaração de alguns 

acadêmicos e agentes sociais que já usaram a expressão "turismo étnico" e o vocábulo 

etnoturismo, começaram a usar outra: turismo indígena. Este tem um ponto em comum e 

outro diferenciado do turismo étnico. A cultura é o ponto comum, mas as iniciativas de 

controle indígenas e negócios, além de serem ou não “negócios” voltados à obtenção do 

lucro, estabelecem a diferença. 

O controle sobre a atividade turística refere-se ao direito de autodeterminação dos 

povos indígenas, atualmente ameaçado. A dificuldade na conclusão do processo de 

demarcação da TI Lagoa Encantada é um sintoma dessa diferenciação e que situa o 

turismo que os Jenipapo-Kanindé estão realização dentro dessa condição de turismo 

indígena, não somente um etnoturismo ou turismo étnico. 

Em face do conjunto de trabalhos reunidos por parte de Ryan e Aicken (2005), 

para quem a posição do pesquisador pode ser a de alguém que utiliza conhecimentos 

técnicos para desenhar a formatação de “produtos turísticos”, ou a de investigador das 

“expetativas indígenas”, dos seus “modelos de mudança e gestão”. Em contraposição, 

encontra-se a perspectiva, bastante diferente da elaborada por Alison Johnston (2006), 

que, no seu trabalho, questiona o turismo indígena trilhando uma linha mais crítica que 

considera o chamado “ecoturismo indígena” e que é também chamado por ele de 

“indústria do camaleão”, que se mostra às classes médias ocidentais de forma benigna, 

como uma solução para o sentimento de perda de patrimônios culturais e naturais, 

quando, na realidade, está associado a conflitos com o meio ambiente, aos conflitantes 

interesses das grandes empresas multinacionais e os interesses culturais indígenas. 

O fato de que os indígenas tenham perdido direitos e patrimônios culturais, 

assumindo o turismo uma política e uma prática colonial, faz com que Johnston se mostre 

muito crítica com a mercantilização da cultura e o ambiente natural, onde estão imersos 

os povos indígenas. Não considerando o turismo como algo incontornável — a diferença 



136 

de Ryan e Aicken, para quem é preciso que os indígenas se adaptem ao turismo — 

Johnston pergunta-se e questiona-se se o sagrado e o espiritual dos indígenas devem ser 

vendidos por intermédio do turismo. 

Krippendorf (2001), ao afirmar sobre a relação entre a população autóctone, os 

turistas, os empresários da área, os governos locais e o próprio desenvolvimento do 

turismo em comunidades locais mais afastadas dos grandes centros urbanos, acentua que 

uma das grandes motivações para a aceitação do turismo por parte das comunidades 

locais é o fator econômico, que pode servir como modo de economia complementar para 

essas comunidades. “O turismo é visto como uma tábua de salvação para muitas regiões 

ditas mais afastadas”. (KRIPPENDORF, 2001, p.72). 

Sendo assim, Krippendorf  (2001) atenta para os impactos que o desenvolvimento 

do turismo pode causar nas comunidades locais, se a importância dele for dada apenas ao 

fator econômico, atentando para os riscos de que essas comunidades possam esquecer a 

importância de seus costumes e tradições para se adaptarem aos gostos e exigências dos 

turistas em detrimento do fator econômico. Estou atento acerca da prevalência do fator 

econômico em relação aos costumes e tradições do povo Jenipapo-Kanindé e, até agora, 

não percebi essa prevalência dos ditames econômicos sobre a dinâmica sociocultural. 

Será que se equivalem mutuamente e mesmo a dinâmica sociocultural se revela mais 

forte e pungente do que a econômica? Suponho que essa última dinâmica tem é buscada 

ultimamente com a decisão de se fazer a reforma na PIJK, tema que será abordado no 

capítulo 5. 

A antropóloga Iara Ferraz (1997) definiu claramente o etnodesenvolvimento no 

contexto das sociedades indígenas brasileiras: “E o desafio permanente consiste em se 

reproduzirem como sociedades etnicamente diferenciadas e lidar, ao mesmo tempo, com 

condições materiais de existência cada vez mais adversas e multifacetadas” (FERRAZ, 

1997, p. 31). Segundo Stavenhagen (1985), propositor do conceito, etnodesenvolvimento 

é o desenvolvimento que mantém o diferencial sociocultural de uma sociedade, ou seja, 

sua etnicidade. 

Nessa acepção, o desenvolvimento tem pouco ou nada de relacionado com 

indicadores de “progresso” no sentido usual do termo: PIB, renda per capita, mortalidade 

infantil, nível de escolaridade etc. Nessa definição de Stavenhagen, “[...] o 

etnodesenvolvimento significa que uma etnia, autóctone, tribal ou outra, detém o controle 

sobre suas próprias terras, seus recursos, sua organização social e sua cultura, e é livre 

para negociar com o Estado o estabelecimento de relações segundo seus interesses” 
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(STAVENHAGEN, 1985, p. 17). Vislumbro uma convergência conceitual entre esse 

conceito de etnodesenvolvimento, com o de etnoturismo de Hinch e Butler (1996) e os de 

turismo comunitário, que serão delineados na sequência. 

Em termos gerais, os princípios básicos para o etnodesenvolvimento são: objetivar 

a satisfação de necessidades básicas do maior número de pessoas em vez de priorizar o 

crescimento econômico; embutir-se de visão endógena, ou seja, dar resposta prioritária à 

resolução dos problemas e necessidades locais; valorizar e utilizar conhecimento e 

tradição locais na busca da solução dos problemas; preocupar-se em manter relação 

equilibrada com o meio ambiente; visar à autossustentação e à independência de recursos 

técnicos e de pessoal e proceder a uma ação integral de base, [com] atividades mais 

participativas (STAVENHAGEN, 1985, pp.18-19). 

O que estou a vislumbrar e compreender sobre os projetos Matas da Encantada 

Jenipapo-Kanindé Sistemas Agroflorestais e Etnodesenvolvimento – Ceará Indígena que 

a Ong ADELCO tem articulado e mobilizado, na forma de expertises e comprometimento 

dos objetivos socioambientais da parte dos seus colaboradores internos e externos, sendo 

que estes últimos são jovens e lideranças das comunidades indígenas, não apenas os 

Jenipapo-Kanindé, como os Tapeba em Caucaia; os Kanindé de Aratuba, em Aratuba; os 

Tremembé, em Itarema; os Pitaguary, em Maracanaú; e os Anacé, em São Gonçalo do 

Amarante, pois a ADELCO atua junto às seis etnias. Observo uma convergência do que 

está sendo feito nesses projetos com os princípios inventariados por Stavenhagen (1985). 

Aspecto recorrente nas entrevistas foi o processo democrático horizontalizado e 

colaborativo das decisões sobre os projetos que os parceiros e aliados dos Jenipapo-

Kanindé, como a ADELCO, o CDPDH, Terramar via Rede TUCUM, têm realizado, 

tanto para conceber os projetos, como para gerenciá-los e monitorá-los. 

Notzke (2004) menciona que, em início dos anos de 1990 houve rápida 

proliferação de empreendimentos de turismo indígena. Em muitos países, a exemplo do 

Canadá, povos indígenas se tornaram objeto do “olhar turístico” e estão nas imagens que 

foram usadas para embelezar a atratividade do País como um destino turístico. 

A esse respeito, Harron e Weiler (1992), apud Zeppel (2006), comentam que o 

marketing expressa muitas vezes, apenas meia verdade, perpetuando estereótipos de 

“aboriginalidade” como uma “curiosidade inanimada” e não uma cultura viva e 

complexa. Em função disso, Notzke (2004) comenta que, cada vez mais, os povos 

indígenas estão assumindo o controle sobre a gestão do turismo em suas terras. Assim, 

passam a ser observados não como o “exótico” a ser visitado e explorado, mas como 
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pessoas atuantes no planejamento e gestão sustentável do turismo (HARRON E 

WEILER, 1992). 

Importante estudo de casos junto às populações indígenas da América Latina, 

África, Ásia, Austrália, Canadá e Europa, publicado pela geógrafa e pesquisadora 

canadense Claudia Notzke (2006) analisa comparativamente as ameaças e oportunidades 

do turismo indígena nesses Locais. Ela passou em revista aspectos relacionados à tensão 

política entre o sagrado e o profano e aos três pilares do turismo indígena – o nativo, o 

turista e a terra. 

A perspectiva geral de Notzke (2006) é mais relativizadora do que a elaborada por 

parte de Ryan e Aicken (2005) e mais ponderada do que a de Johnston (2006), situando 

numa balança os efeitos positivos e os negativos do turismo indígena e vendo de que 

maneira podem ser minimizados os efeitos negativos e maximizados os positivos sobre as 

comunidades indígenas. 

Recentemente, um ensaio sobre o turismo desenvolvido pelo povo Maori acerca 

de como se organiza a gestão dos valores culturais indígenas, de autoria da professora do 

Departamento de Turismo da Universidade de Otago, na Nova Zelândia, Anna 

Thompson-Carr (2013), se alinha com Ryan e Aicken (2005) e se contrapõe à perspectiva 

de Johnston (2006), oferecendo uma leitura do turismo indígena Maori na Nova Zelândia, 

na qual demonstra que os Maori estão integrados à sociedade neozelandesa e controlam o 

próprio turismo desde meados dos anos de 1970, ano no qual iniciaram uma intensa 

revalorização cultural por meio do turismo, fazendo pressão sobre o governo e 

conseguindo o empoderamento e a conservação e recuperação de terras. O seu turismo 

“ecocultural” (interpretação de valores culturais em contextos naturais) atrai um turismo 

internacional importante, conforme demonstra o caso da povoação de Rotorua, onde os 

Maori representam as famosas performances “haka”.10 

Esses elementos diferenciadores do controle e o planejamento democrático e 

participativo das ações, estratégias, objetivos e princípios norteadores do projeto de 

                                                             
10 O Haka é um termo usado para definir qualquer dança tribal Mãori e é um tipo antigo de dança de guerra 
māori tradicionalmente realizado no campo de batalha, bem como quando os grupos viviam em paz. Haka é 
uma demonstração vigorosa do orgulho, força e unidade de uma tribo. As ações incluem violentas pisadas 
no chão, salientar a língua e tapas no corpo em ritmo para acompanhar um alto cântico. As palavras de um 
haka muitas vezes descrevem poeticamente os ancestrais e eventos da história da tribo, geralmente usado 
como uma dança de boas-vindas e é um sinal de hospitalidade. Atualmente o haka continua sendo usado 
em cerimônias e celebrações māoris que homenageiam os convidados e mostram a importância da ocasião. 
Ele também é usado para desafiar os oponentes no campo esportivo, costuma ser apresentado pelo time de 
rugby. All Blacks, da Nova Zelândia, antes de do início da partida.  
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turismo, sucedeu desde a formação da Rede Tucum. A etnia Jenipapo-Kanindé esteve 

junto, tramando os nós e construindo, pois, desde antes do início da formação da rede, 

acompanho as assembleias e reuniões das coordenações da Rede Tucum. 

O etnoturismo dos Jenipapo-Kanindé enquadra-se também na conceituação de 

turismo sustentável, pois suas trilhas ecológicas interpretativas ensinam e mostram a 

extensa área preservada pela comunidade desde sempre, além da preocupação com o lixo 

que as pessoas poderiam jogar nas ruas, a lagoa e a trilhas, fazendo com que se 

providenciassem várias lixeiras e diversos pontos na comunidade, assim como os projetos 

agroecológicos, inventários dos pássaros, que revelou haver espécies raras (que podem 

atrair turistas observadores de pássaros). 

Harron e Weiler (1992) comentam que o turismo indígena tem forte ligação com o 

ecoturismo, com o turismo de natureza, além do turismo cultural. Para os autores, há 

inúmeras razões para desfrutar deste segmento do turismo. Alguns são motivados pela 

curiosidade, outros pelo aspecto humanístico; alguns querem encontros de curta duração, 

enquanto outros tencionam vivenciar experiências indígenas. Seja qual for a motivação, a 

demanda se torna crescente, influenciada, principalmente, pelo marketing que ressalta o 

patrimônio natural e cultural dos povos indígenas. 

Relativamente à elaboração do projeto etnoturismo comunitário na TI Lagoa 

Encantada, a ideia inicial sugerida pelos professores do curso de Geografia da UFC, 

debatida e acolhida pelas lideranças da etnia, foi o desenvolvimento de um projeto de 

ecoturismo, alternativa ao turismo convencional de massa que estava no seu auge após 

completar 11 anos em 2004, depois do lançamento, pelo Ministério da Ciência e 

Tecnologia e pelo Ministério do Meio Ambiente, em parceria com a EMBRATUR e o 

IBAMA, das “Diretrizes para uma Política Nacional de Ecoturismo”, em 1994.  Nesse 

sentido, trabalho com o turismo foi iniciado na aldeia Lagoa Encantada no ano de 2005. 

Lustosa (2012) fez essa análise dos primórdios do etnoturismo Jenipapo-Kanindé, 

associado ao ecoturismo, em parceria com o Curso de Geografia da UFC, dessa maneira: 

 

Este inicia-se como um projeto de extensão, paralelamente é desenvolvido no 
interior da aldeia e evolui para uma experiência em Rede de Turismo  
Comunitário. Trata-se do Projeto de Extensão – Projeto Educação Integral para 
a Sustentabilidade e o Desenvolvimento do Turismo Comunitário na Terra 
Indígena (TI) Jenipapo-Kanindé, município de Aquiraz, Ceará”, coordenado 
por Antonio Jeovah de Andrade Meireles, no período de 2005 a 2007, no 
Departamento de Geografia da UFC, e [...] financiado pelo Programa  
Petrobrás  Fome  Zero  –  Desenvolvimento com Cidadania. Incita  à  execução 
de diversas atividades que contribuam para a conservação e uso sustentável da 
Terra Indígena (TI) Jenipapo-Kanindé, qualificando profissionalmente jovens 
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da aldeia para o desempenho de um turismo que envolva a comunidade. Foi 
feito o etnozoneamento, uma ferramenta de gestão e manejo para os povos 
indígenas, que consta na produção de mapas temáticos, diagnósticos e 
prognósticos,  colaborando  para o planejamento de ações futuras ligadas à  
gestão  territorial  e  ambiental  na  TI.  Por meio dele  foi  possível  trocar 
experiências  com  a  tribo  que  contribuiu com  o  seu  conhecimento  e  
opinião, complementando  o  trabalho de técnicos,  pesquisadores  e  estudantes  
para  que  se estabelecesse caminhos  a  serem  traçados  na  área  para  o  bom  
desempenho de atividades turísticas visando promover um sustentáculo 
econômico sem a perda da cultura  indígena. Antes de iniciar o mapeamento 
etnográfico, houve  oficinas preparatórias sob o tema meio ambiente, 
destacando as formas de preservar dunas, lagoas,  o  manguezal  e  a  
biodiversidade  da  fauna  e  da  flora  local,  bem  como recuperar áreas 
degradadas com o intuito de garantir a segurança  e a originalidade do  lugar.  
Sobre  a  base  cartográfica  da  terra  indígena,  em  uma  área  de 
aproximadamente 1.771ha na escala de 1:5.000, previamente confeccionada, os 
35 participantes  da  oficina  dividiram-se  em  grupos  e  ilustraram  a  TI  
detalhando importantes pontos que foram considerados na elaboração das 
trilhas ecológicas para o  turismo.  Cada mapa produzido,  com  suas  
particularidades, consegue  retratar  de forma  coerente  e  organizada  várias  
características  do  local.  O resultado deste trabalho é a etnogestão de acordo 
com as políticas ambientais vigentes, profissionalização e geração de emprego 
e renda para a etnia. (SANTOS; QUINTO; SANTOS; QUEIROZ; MEIRELES, 
2006, s/p). (LUSTOSA, 2012, p.105). 
 

Em se tratando de uma revisão bibliográfica mais atual sobre o tema etnoturismo, 

identifiquei alguns documentos e publicações oficiais vinculados às políticas de turismo 

(BRASIL, 2004a, 2004b, 2006, 2007, 2007, 2008 e 2010), bem como os estudos 

acadêmicos mais recentes e que surgiram no final dos anos 1990. Os estudos da área de 

Antropologia foram elaborados por Grünewald (2001a, 2003ª, 2003b e 2014), Baines 

(2013) e Chaves (2012 e 2013); na área da Geografia destacam-se Faria (2000, 2003, 

2005), Yazigi (2007) e Lustosa (2012 e 2013) e de outras áreas do conhecimento Cruz e 

Novo (2013) e Schneider e Alvarenga (2013) e Schneider (2013a). 

Ao se discutir o etnoturismo indígena, não se pode deixar de ressaltar a influência 

cultural que a atividade turística pode exercer nas comunidades receptoras, uma vez que o 

turismo põe em “choque” culturas diferentes, pois, de um lado, estão os indígenas e, de 

outro, os visitantes. Neste processo, visões díspares de mundo estão em um mesmo local, 

sendo internalizada a ideia de mercantilização da cultura. 

Quando se fala da questão cultural na atividade turística, a influência dos turistas 

sobre os receptores sempre norteia as discussões, principalmente quando se trata das 

comunidades tradicionais. Nesta concepção, a valorização das tradições torna-se o eixo-

chave do debate. 

A obrigatoriedade da participação direta dos povos indígenas em questões que 

lhes dizem respeito, garantindo os direitos de representação, autogoverno e 

consentimento prévio e informado, aumentou consideravelmente as associações 
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indígenas como um meio para diálogo e uma política dos movimentos indígenas. Logo, 

há o reconhecimento de uma cidadania híbrida, na qual o indígena deve ter respeitado seu 

direito como ser humano, como brasileiro e por sua identidade étnica. Um dos pontos 

mais conflitantes são os aspectos ligados aos recursos naturais em T.I. 

Apesar da ocorrência de várias iniciativas e práticas, em sua maioria, isoladas de 

atividades etnoturísticas, nas diversas regiões do Brasil, desde os anos de 1990, a 

possibilidade de desenvolvimento da atividade turística em Terras Indígenas só foi 

oficialmente regulamentada em 2012, com a aprovação da Política Nacional de Gestão 

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

luz do Decreto Nº 7.747, é possível, legalmente: 

Apoiar iniciativas indígenas sustentáveis de etnoturismo e de ecoturismo, 
respeitada a decisão da comunidade e a diversidade dos povos indígenas, 
promovendo-se, quando couber, estudos prévios, diagnósticos de impactos 
socioambientais e a capacitação das comunidades indígenas para a gestão 
dessas atividades. (BRASIL, 2012, p. 3). 
 

Dutante muitos anos se discutiu sobre o turismo em terras indígenas, sem contar 

com a efetiva participação dos principais agentes interessados: os indígenas. Em janeiro 

de 2014, a FUNAI redigiu a minuta de uma Instrução Normativa para Visitação em 

Terras Indígenas com Fins Turísticos e convidou lideranças indígenas de todo o Brasil. 

Apesar de cuidadosamente estruturado, o documento com dez páginas não foi aprovado 

pelos indígenas das etnias presentes. Somente um ano depois é que a aprovação se deu, 

depois de muitos debates e, finalmente, em 11 de junho de 2015, foi publicada a 

Instrução Normativa Nº 3. 

O período dos anos 1980 a 1990 foi propício para a discussão sobre as questões 

ambientais, no plano internacional, foi formulado o conceito de desenvolvimento 

sustentável (Relatório Brundtland, 1987) e ocorreu a Conferência Rio-92, com suas 

deliberações, que geraram várias convenções ambientais internacionais. Buscava-se 

conciliar desenvolvimento e conservação do ambiente (DALE, 2005 apud BRASIL, 

2004b). O turismo de massa vinha sendo bastante criticado por agredir a paisagem natural 

e cultural; e a vida nas grandes cidades já exigia uma nova conduta à procura de melhores 

qualidades de vida. Assim, incentivava-se a procura por outras maneiras de vivenciar e 

usufruir as paisagens naturais, encontrar um espaço fora do urbano e do caos, que 

possibilitasse calma e aliviasse o estresse (BRASIL, 2004b; KINKER, 2002). 

O Turismo Comunitário surgiu incipientemente, nos anos de 1990, contraposto ao 

turismo convencional, que foi impulsionado no Nordeste do Brasil, em virtude da 
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implantação coordenada de políticas de turismo, como o PRODETUR, gestado de 1991 a 

1994 e implementado em 1995. 

Essa nova modalidade ou paradigma turístico integralizou no seu escopo de 

atuação as preocupações e demandas de movimentos socioambientais locais e regionais, 

como os seus patrimônios natural e cultural, seus museus temáticos, comunitários, 

sociais, ecológicos e as espécies de árvores ameaçadas, assim como o patrimônio 

imaterial, seja ele tombado ou não, e em especial os modos de vida das populações 

tradicionais. Essas novas atitudes de se pensar e gestar o turismo representam modos 

comprometidos de mudanças sociais efetivas e duradouras. 

A iniciativa pioneira de turismo de base comunitária, depois foi denominado 

turismo comunitário, aconteceu na Prainha do Canto Verde – PCV, que fica localizada no 

Município de Beberibe, no ano de 1993. A Associação dos Moradores da Prainha do 

Canto Verde, criada em 1989, reuniu todas as lideranças locais para discutirem a 

possibilidade de se trabalhar com o turismo como alternativa de renda para as 

comunidades litorâneas, e ao mesmo tempo, dar visibilidade à luta pela terra que se 

tornou alvo da especulação imobiliária na faixa litorânea do Município. 

Foi, então, com o apoio técnico da ONG Instituto Terramar e de professores e 

pesquisadores da UFC, criado, também em 1993, que a comunidade começou a se 

articular para poder trabalhar com o turismo em seu território.  

A proposta do turismo de base comunitária plano nacional e internacional surgiu 

de uma série de debates sobre o tipo de turismo desejável, principalmente, às 

comunidades tradicionais, indígenas, ribeirinhas e quilombolas, e sobre a necessidade de 

criação de modalidades de turismo, constituídas em um modelo mais justo e equitativo, 

que levasse em consideração a sustentabilidade socioambiental e que colocasse a 

população local no centro do planejamento, da implementação e do monitoramento das 

atividades turísticas. 

Esses debates alcançaram maior repercussão no Brasil durante o V Fórum Social 

Mundial, de Porto Alegre, em 2005, e culminaram na “Declaração de Porto Alegre: um 

outro turismo é possível” (NEUHAUS & SILVA, 2006). Nela o grupo de intervenções 

em turismo do Fórum reafirmou essa nova proposta de turismo, baseada na autogestão da 

atividade pelos agentes locais, e se configurou como uma crítica ao desenvolvimento 

centralizador e excludente que vige na sociedade atual. 

A sistematização de esforço coletivo de afirmação dessa nova propositura e aposta 

em um turismo autogestionado pelas comunidades surge com o livro Turismo de Base 
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Comunitária – diversidade de olhares e experiências brasileiras, a primeira obra 

dedicada exclusivamente ao tema do TBC e que foi publicada pela COPPE/UFRJ em 

parceria com o Ministério do Turismo em 2009. Referida publicação reúne um conjunto 

amplo de ideias, resultados de pesquisas teóricas e empíricas produzidas no âmbito da 

academia, por especialistas de várias formações, com o objetivo de formular o marco 

conceitual para o turismo de base comunitária, além de estarem preocupados em 

conhecer e apoiar iniciativas de TBC, pois até então, as experiências que existiam no País 

não receberam suporte técnico, nem tão pouco financeiro.  

Os autores concluíram que o turismo de base comunitária é alternativa de 

organização singular para alguns roteiros e/ou regiões de compatibilizar a oferta de 

produtos e serviços turísticos diferenciados, com a promoção de melhorias na qualidade 

de vida das comunidades locais. 

Na apresentação do livro, os três organizadores explicam como o trabalho foi 

elaborado: 

Convidamos, assim, 27 pesquisadores, doutores e mestres, para 
compartilharem suas visões e experiências. Oriundos dos mais diferentes 
campos do saber (engenharia, antropologia, geografia, sociologia, ciências 
ambientais, turismo, jornalismo, economia, etc) e dos quatro cantos do país e 
do exterior, os autores buscaram apresentar suas contribuições em forma de 
ensaios, artigos e estudos de caso. São textos que, no entender dos 
organizadores, podem contribuir para a compreensão das bases conceituais e, 
por conseguinte, fornecer ferramentas para o fortalecimento dessa forma de 
turismo, protagonizado por atores sociais cuja identidade foi forjada na história 
dos lugares. De forma alguma, desconectada com o mundo, mas distinguindo-
se pela sabedoria construída no lugar, com suas crenças, valores, mitos, 
técnicas, enfim, por aqueles que detêm um patrimônio intangível, mas que 
existe, que resiste e que se dispõem a aqueles que compreendem o valor da 
diversidade, da alteridade. (BARTHOLO, SANSOLO, BURSZTYN, 2009, 
p.18) . 
 

Cabe fazer a seguinte ressalva para se aprimorar o TBC:  

 

o grande desafio do Turismo comunitário, solidário e sustentável é como 
promover modos de vida tradicionais (tidos, sob a lógica desenvolvimentista, 
como modos de vida obsoletos), inseridos em economias comunitárias, que se 
apresentam ambientalmente mais sustentáveis que, por sua vez, dialogam com 
a economia de mercado, no entanto, que ainda conservam suas dinâmicas 
próprias? (SAMPAIO et al., 2011, p. 27). 

 

Os especialistas vinculados ao paradigma do turismo sustentável, como Ever 

(1992), concedem importância crucial à capacitação profissional voltada ao domínio das 

técnicas relacionadas ao atendimento aos turistas e outras correlatas. Estas requerem um 

esforço do poder público para priorizar os investimentos oficiais para o ensino 

profissionalizante, sob o enfoque desenvolvimento sustentável. Se voltadas para grandes 
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estruturas hoteleiras, requerem, mais ainda, a disponibilidade de uma bem qualificada 

mão de obra.  

 
Para Irving (2009), um novo olhar sob o TBC ocorre a partir da convergência 
de uma série de fatores surgidos em âmbito nacional e internacional, a saber: 
(i) a interpretação política do turismo como uma alternativa para a inclusão 
social; (ii) o fortalecimento de temas como a participação social e a governança 
democrática; (iii) a existência do capital social e o compromisso de stakeholder 
engagement como elementos fundamentais nas ações empreendidas por 
projetos internacionais; (iv) a inclusão do turismo nas pautas de ONGs de 
alcance internacional, associada a temáticas sociais e ambientais; (v) a 
mudança sutil no perfil dos turistas, agora mais comprometidos com a 
responsabilidade social e ambiental; (vi) a exigência de novas demandas na 
seara do planejamento, fruto da constatação de que o desenvolvimento do 
turismo, por vezes, não favorece as populações locais, contribuindo para a 
exclusão social e (vii) a emergência dos debates sobre o “turismo e 
sustentabilidade. (HALLACK; BURGOS; CARNEIRO, 2011, p. 118). 
 

Se, todavia, o turismo quer ser entendido como de base local e comunitária com o 

viés de sustentabilidade socioambiental, deve promover a justiça social por meio da 

inclusão, no processo, daqueles que, nos modelos anteriores, foram completamente 

alijados dos benefícios gerados com o crescimento econômico. Entre as formas 

consideradas determinantes para se reverter essa situação de desigualdade está o acesso à 

universalização da informação e do conhecimento técnico-científico, para todas as 

regiões, povos e grupos étnicos os mais diversos possíveis e, de preferência, sobre o 

controle e a efetiva participação de todas as pessoas afetadas pelo processo 

“turistificador”. 

 
 

3.3 O Etnoturismo Jenipapo-Kanindé. 

 

Iniciarei a apresentação e discussão dos conceitos que importam serem analisados 

e cotejados com o objeto de estudo, qual seja: o turismo concebido e praticado na aldeia 

Lagoa Encantada, justamente com o conceito de turismo étnico ou etnoturismo, que 

oficialmente foi identificado, então, como um dos tipos de turismo cultural, constituído 

por “[...] atividades turísticas envolvendo a vivência de experiências autênticas e o 

contato direto com os modos de vida e a identidade de grupos étnicos”. (BRASIL, 2010b 

p. 20). No estudo, o conceito de etnia: 

[...] remete a noção de origem, cultura, práticas sociais e raça, onde se 
considera o patrimônio histórico e cultural como elemento de identidade e 
diferenciação de um determinado grupo, bem como as interações sociais que 
ocorrem entre este grupo e a sociedade do entorno. 
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O etnoturismo foi definido pelas agências oficiais como um “[...] segmento 

turístico que é formado por atividades turísticas que buscam fazer com que os turistas 

vivenciem experiências autênticas em contatos diretos com os modos de vida e da 

identidade de grupos étnicos”. (BRASIL, 2004b, p. 17). 

Nessa conceituação do etnoturismo, não se pode deixar de considerar o fato de 

que, como qualquer atividade econômica, sua implementação também enseja pontos 

positivos e negativos, autores que fazem análises e se posicionam a favor do 

desenvolvimento do etnoturismo. 

Desde já, me alinho à concepção de turismo indígena pelas razões expressas na 

seção anterior, e nesta, como elaboração participativa das etnias para oferecer serviços 

turísticos, por meio de consensos internos na aldeia, mediante a realização de encontros, 

acordos e até conferências locais, nacionais e internacionais (como aconteceu a 

Conferência Nacional de Política Indigenista, em novembro de 2015 e que teve etapas 

estaduais e locais, além do que, na elaboração da Rede TUCUM, aconteceram vários 

eventos locais, estaduais, nacionais e internacionais). 

Pelo simples fato de esses turistas virem às aldeias indígenas em busca de 

“experiências autênticas, ou singulares” isso já direciona o foco da atividade no turista, 

sendo que a organização da atividade vai ser devotada aos seus interesses e vontades dos 

turistas e não eles chegarem e buscarem se integrar com os moradores de una maneira 

crítica, responsável, solidária com a natureza e com a identidade cultural dos indígenas. 

Portanto, a questão está em avaliar as realidades de cada caso onde o etnoturismo 

possa ser desenvolvido, pois, onde há a criação de uma atividade econômica que usa 

como produto uma cultura local e o meio ambiente natural surgiram hipóteses de 

ocorrência segura de vários impactos socioambientais e culturais negativos em maior ou 

menor grau, mas tudo dependerá do modo como essa atividade será direcionada e gerida 

(FARIA, 2007, FERNANDES, 2014, GONZALES, 2008). 

Se o etnoturismo promover e fortalecer a sustentabilidade de serviços de 

ecoturismo (ou seja, preocupar-se com o contato direto com a natureza sem comprometer 

a sua biodiversidade), valer-se de instrumentos eficazes para a preservação do patrimônio 

cultural e ambiental, para constituir instituições e grupos dedicados ao 

etnodesenvolvimento, mediante informação, capacitação e uso de tecnologias 

apropriadas, além de encorajar em todos os momentos a participação ativa e 

corresponsável das associadas às atividades etnoturísticas, então, ele se harmoniza aos 

princípios e às diretrizes do turismo indígena. 
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O termo etnoturismo também é utilizado por alguns autores para se referir a este 

tipo de turismo. De acordo com Faria (2007), o etnoturismo é um “[...] tipo de turismo 

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

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

Brrasil ser multiétnico, a maior parte dos estudos sobre turismo étnico identificado é 

relativa apenas ao turismo em terras ou com povos indígenas e, algumas vezes, 

quilombolas, não incluindo as demais etnias que compõem o povo brasileiro. 

Faria (2008) ainda defende que o Ecoturismo Indígena é a modalidade turística 
que melhor atende as necessidades das comunidades indígenas, pois leva em 
conta a possibilidade de organização e gestão participativa entre os atores 
envolvidos na composição do produto que respeite a identidade, territorialidade 
e características culturais, além de estabelecer critérios para seu 
desenvolvimento e comercialização. Isso posto, para Faria (2008) tanto o 
Turismo Indígena, como o Ecoturismo Indígena, convergem na essência e aos 
objetivos de promoverem à cultural e ao melhoramento da qualidade de vida 
das comunidades envolvidas. (FERNANDES, 2014, p.6). 

 

A diferença substancial entre turismo étnico (etnoturismo) e turismo indígena é 

que o turismo étnico tanto pode ser desenvolvido em terras indígenas, como em 

territórios quilombolas, ou em comunidades ciganas, ou pode ser organizado por 

qualquer grupo étnico, como mulçumanos, judeus etc. Já o turismo indígena só pode ser 

desenvolvido pelos povos indígenas, que coincide com etnoturismo no aspecto da 

mobilização étnica e afirmação dos valores culturais específicos daquela determinada 

etnia, assim como fazem os demais grupos étnicos.  

Outro aspecto diferenciador é que o turismo indígena sempre vai estar sobre o 

controle dos índios, e o etnoturismo admite a participação de agentes e agências externas 

na gestão, controle, gerência e organização dos processos concernentes às atividades 

turísticas. Não se pode concluir, do que foi expresso, que o turismo indígena não se furte 

a estabelecer parcerias com agentes e agências externas, com a manutenção do controle 

coletivo do processo sob a responsabilidade dos indígenas porque a realidade concreta do 

etnoturismo, turismo indígena e também turismo comunitário (denominação última sendo 

a usada por todos os participantes das atividades turísticas).  

Entendo que o etnoturismo desenvolvido na TI Lagoa Encantada é comunitário e 

que ele, ao mesmo tempo, se sustenta no controle interno por núcleo gestor que tem uma 

boa aceitação e participação da comunidade indígena, sem deixar de abrir mão das 

parcerias, sem haver alguma maneira de subordinação às ONGs como a ADELCO, o 

CDPDH e outras agências e agentes ligadas à Rede Tucum, além de universidades 

públicas e privadas e órgãos públicos, em especial como a SECULT, a FUNAI e a 



147 

Prefeitura de Aquiraz, instituições que preferem trabalhar com a concepção estrita de 

etnoturismo. 

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

conceitos e elementos, seleciona a definição proposta por Jesus (2012): o turismo 

indígena pode ser compreendido como um segmento da atividade turística que é 

desenvolvido dentro ou fora dos territórios tradicionais, segmento este que fomenta ações 

de base comunitária, abarcando em sua essência a conservação e a sustentabilidade 

sociocultural e ambiental, bem como a revitalização de modos de vida tradicional coesos 

com a realidade de vida atual, além da geração de renda para a própria comunidade 

envolvida.  

Para sua composição, a comunidade indígena decidirá as ações a serem 

desenvolvidas e, posteriormente, articuladas com os agentes de fomento do turismo 

(JESUS, 2012, p.78). Quando postas em prática, porém, mesmo as melhores intenções 

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

turismo indígena. Para vários antropólogos, ainda há dúvidas sobre a real concepção e 

poder de atuação dos povos indígenas ante a esta atividade aparentemente simples e 

inocente (FERNANDES, 2014, p. 8). 

De acordo com Gonzales (2008), para a Rede Indígena de Turismo do México 

(RITA),  

El turismo indígena presenta las siguientes particularidades (RITA, 2007):  
- Propicia interactuar, conocer, apreciar la naturaleza y la cultura de sus 
anfitriones, con el compromiso de respetar y participar en la conservación de 
sus recursos y con su diversidad biológica y cultural; 
- Maximiza las experiencias en forma responsable por parte de los turistas, 
microempresarios indígenas y guías locales - Minimiza los impactos culturales 
y naturales; 
- Se distingue por su dimensión humana y cultural, orientada a fomentar 
encuentros interculturales de calidad y mutuo interés con los visitantes - 
Proporciona códigos de ética para regular el comportamiento del turista y sus 
relaciones con la comunidade; 
- Busca dar un servicio competitivo sustentable sin perder su identidad cultural 
- Espera que las comunidades prosperen y vivan dignamente, mejorando sus 
condiciones de vida y de trabajo;  
- Es una organización empresarial de autogestión de los recursos patrimoniales 
comunitarios, basados en las prácticas democráticas y solidarias de trabajo para 
la distribución de los beneficios generados;  
- Propicia una actividad solidaria, ambientalmente responsable, culturalmente 
enriquecedora y económicamente viable;  
- Preserva los recursos naturales y culturales, y fomenta su reconocimiento, 
difusión y observación en aras de una convivencia intercultural harmoniosa; 
- Fortalece y desarrolla redes locales, regionales, nacionales e internacionales 
de turismo indígena, para un intercambio de experiencias entre comunidades y 
para el apoyo en el mercadeo y la promoción de cada destino turístico. 
Esta construcción participativa de diversos pueblos indígenas está en constante 
proceso de elaboración. 
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Es un punto de partida para seguir forjando otros aspectos que les permitan 
redefinirse, especializarse y certificarse como microempresarios en el ramo 
turístico. Aún resta un sinfín de tareas por plantear: aquellas orientadas hacia 
una precisión conceptual, al trabajo técnico y operativo, a la capacitación para 
su certificación, a los conocimientos básicos legales y a su vinculación con 
organismos oficiales para el desarrollo de sus tareas administrativas. (P. 135) 

 

Em se tratando de etnoturismo, se faz necessária a apresentação de conceitos 

sobre etnicidade e grupos étnicos do ponto vista geral e específico para o Brasil. Nesse 

sentido, Frederick Barth (1969) escreveu um ensaio onde aborda os problemas dos 

grupos étnicos, onde defendendo a relevância da temática de pesquisa na Antropologia 

Social. Roberto Cardoso de Oliveira (2003) fez uma análise que sintetiza a conceituação 

sobre etnicidade e suas fronteiras de Barth (1969), assim: 

Para tratar sucinta e compreensivamente desse tema, parece oportuno partir da 
crítica que Fredrik Barth (1969) faz ao conceito de grupo étnico como 
“unidade portadora de cultura” para concebê-lo como um “organizational 
type”. Barth toma por referência uma definição consensual, conforme pode ser 
deduzida da literatura antropológica1. Segundo essa definição um grupo étnico 
designa uma população que: 
a) “se perpetua principalmente por meios biológicos”; 
b) “compartilha de valores culturais fundamentais, postos em prática em 
formas culturais num todo explícito”; 
c) “compõe um campo de comunicação e interação”; 
d) “tem um grupo de membros que se identifica e é identificado por outros 
como constituinte de uma categoria distinguível de outras categorias da mesma 
ordem” (Barth, 1969, p. 10-11). 
Entre essas características, o partilhar uma cultura comum é freqüentemente 
considerado de central importância. “Na minha opinião – diz Barth – é mais 
proveitoso considerar-se esta importante característica como uma implicação 
ou um resultado do que como uma característica primária e de definição da 
organização dos grupos étnicos” (1969:11). (OLIVEIRA, 2003, p. 117) 
 

Relativamente essa configuração do grupo étnico sendo um tipo organizacional, 

Barth acentua que as características relevantes não correspondem ao somatório das 

diferenças objetivas, mas àquelas que os próprios agentes consideram significativas. Para 

ele, o conteúdo cultural das dicotomias é inferido, em termos analíticos, e é de duas 

ordens: (i) sinais e signos manifestos, (ii) orientações valorativas básicas. Quando as 

unidades étnicas são definidas como um grupo atributivo e exclusivo, a sua continuidade 

é clara. Apenas os fatores socialmente relevantes se fazem importantes para diagnosticar 

o pertencimento.  

A maioria dos sistemas concorda, por princípio, com a ideia de que a identidade 

étnica implica uma série de restrições. Ela aparece neste quadro como sendo imperativa, 

pois não pode ser desconsiderada em nenhum momento, em virtude de outras definições 

da situação. 
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Quanto à persistência das fronteiras culturais, o autor acentua que o importante é a 

qualidade da performance dos outros com quem se interage e a quem se é comparado, e 

também as identidades e conjuntos de padrões alternativos disponíveis para dada pessoa. 

Partindo dos estudos de Fredrik Barth (1969), Oliveira Filho (1999b, p.20) pensa 

o grupo étnico como um tipo organizacional que se vale das diferenças culturais para 

reelaborar sua individualidade ante de outras sociedades com as quais interage 

permanentemente. Carneiro da Cunha (1987, p.101) recorre ao pensamento processualista 

de Barth para relacionar identidade étnica e autoconsciência de grupos, que envolvendo a 

formação de juízos de valor e legitimação deste como organização social. 

Oliveira Filho (1999b, p.20) argumentou que, entre as unidades étnicas, as 

fronteiras também são mantidas, em cada caso, por um conjunto limitado de 

características culturais. A persistência da unidade depende da persistência das diferenças 

culturais. A maior parte da matéria cultural pode variar, ser aprendida e mudar, sem que 

isso tenha qualquer implicação para a manutenção da fronteira do grupo étnico. A 

impossibilidade de especificar as fronteiras das culturas impede a feitura de linhas 

filogenéticas, no sentido mais rigoroso, evolutivo, do termo. 

 
O turismo indígena não poderá ser bem entendido se não explicitarmos 
previamente, de forma sumária, a noção de etnicidade e de identidade indígena 
que manejamos. Etnicidade (cf. Cohen, 1974; Pujadas, 1993; Fabietti, 2001, 
Comaroff e Comaroff, 2011) pode ser pensada de três formas (Vermeulen e 
Govers, 2003: 9): a) como una forma de organização social da diferença entre 
grupos humanos em contato (Barth, 1969; 2003); b) como uma fronteira, 
geralmente simbólica, entre grupos em contato e não apenas como um 
conteúdo cultural diferente; c) como uma adscrição ou classificação de 
terceiros e também como uma autoadscrição. A etnicidade é um tipo de 
identificação social, uma crença partilhada, uma consequência da construção 
da diferença entre grupos de interesse, uma ideologia da ascendência, 
substância ou história comum (Vermeulen e Govers, 2003: 11-12). A 
etnicidade também pode ser entendida como uma narrativa que se pode 
observar bem no campo do turismo, enquanto expressão política das 
identidades em construção permanente, por serem elas sempre incompletas. 
(PEREIRO, 2015, p. 11). 

 

Retomando o conceito de TBC, fundamental para meu estudo (e se relaciona, no 

caso aqui estudo com a etnicidade indígena), foi pesquisado por Carlos Maldonado 

(2009), particularmente sobre o turismo comunitário, que é realmente aqui explorado, 

pois os Jenipapo-Kanindé, o reivindicam como uma prática que ajudaram a formular 

coletivamente com as outras dez comunidades constituintes da Rede Tucum. Sendo 

assim, Maldonado (2009), o definiu: 

Por turismo comunitário entende-se toda forma de organização empresarial 
sustentada na propriedade e na autogestão sustentável dos recursos 
patrimoniais comunitários, de acordo com as práticas de cooperação e equidade 
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no trabalho e na distribuição dos benefícios gerados pela prestação dos serviços 
turísticos. A característica distinta do turismo comunitário é sua dimensão 
humana e cultural, vale dizer antropológica, com objetivo de incentivar o 
diálogo entre iguais e encontros interculturais de qualidade com nossos 
visitantes, na perspectiva de conhecer e aprender com seus respectivos modos 
de vida. (P.31). 
 

Maldonado (2009) traz uma concepção complementar sobre o surgimento do 

TBC, onde seus formuladores sentiram a necessidade, no seu nascedouro, de se 

associarem ao mercado globalizado, que teve a capacidade de inventar modalidades de 

fazer turismo. Ele enxerga e aposta (também eu vislumbro e aposto) no TBC como um 

modo de organização que tem seu sustento na propriedade e na autogestão dos recursos 

patrimoniais comunitários, por meio do arranjo de práticas solidárias e democráticas, no 

trabalho e na distribuição dos benefícios gerados pela prestação de serviços turísticos, 

com o intuito de fomentar encontros interculturais, de qualidade, com os visitantes. 

Essa conceituação elaborada por Maldonado está bem focada nos aspectos 

organizativos do turismo comunitário e seus vínculos com a Antropologia, pois turismo 

comunitário valoriza os encontros interculturais, que acontecem nas outras modalidades 

e/ou paradigmas turísticos, porém a inovação conceitual que o termo “qualidade”, possui 

os referidos encontros de culturas distintas, não se verifica nas outras conceituações, 

assim como o incentivo ao diálogo entre iguais, ou seja, entre os membros da 

comunidade que estarão à frente das atividades turísticas e os beneficiários desta, o que 

sugere a prevalência da escuta e da democracia nos processos organizativos das 

atividades. 

Outro elemento importante do conceito de Maldonado (2009) é o processo de 

aprendizagem que se estabelece, e não apenas tomar conhecimento dos modos de vida 

dessas populações que serão visitadas, ou seja, uma abertura para o outro que vive uma 

realidade diferenciada quando se adquirirá mais ensinamentos durante a visitação. 

O Ministério do Turismo durante o II Seminário Internacional de Turismo 

Sustentável, em maio do ano de 2008, entre outras conquistas, lançou o primeiro edital 

para financiamento de iniciativa nessa área. A geógrafa que pesquisou os Jenipapo-

Kanindé em sua tese de doutorado, Isis Maria Cunha Lustosa, em companhia da 

professora da UFG, Maria Geralda de Almeida, assim descreveram esse evento definidor 

da construção da Rede Tucum: 

 

Durante o II Seminário Internacional de Turismo Sustentável (II SITS), 
realizado na cidade de Fortaleza, capital do Ceará, nos dias 12 a 15 de maio de 
2008, houve o lançamento oficial da Rede Tucum e a apresentação dos seus 
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parceiros (povos e comunidades tradicionais) aliados nos roteiros turísticos 
considerados de base comunitária. Dentre esses atores sociais se identificou, 
naquele momento, a etnia Jenipapo-Kanindé. Este povo, igualmente que outros 
integrantes da experiência em rede, revelava-se ainda iniciante na execução de 
projeto de turismo. (2011, p. 97) 
 

Segundo Silva, Ramiro e Teixeira (2009, p.362), o TBC é a 

 
[...] busca da construção de um modelo alternativo de desenvolvimento 
turístico baseado na autogestão, no associativismo/cooperativismo, na 
valorização da cultura local e, principalmente, no protagonismo das 
comunidades locais, visando à apropriação, por parte destas, dos benefícios 
advindos do desenvolvimento do setor. 

 

O comprometimento ativo de agentes locais representa um elemento comum nas 

iniciativas de base comunitária. Em muitos casos, o Turismo de Base Comunitária (TBC) 

surge em um contexto onde as comunidades já estão mobilizadas em outras frentes de 

resistência, como na luta pela posse da terra e pelo direito ao uso sustentável dos recursos 

naturais. 

Vinculado ao TBC, há o debate sobre a desinteresse de parte da classe média dos 

países ricos em praticar o turismo de massa e mesmo a classe alta do turismo elitizado e 

em função desse fenômeno decorrente também da crise estrutural do capitalismo global 

que se configurou final do ano de 2008, se fortalece o conceito de turismo situado, que é 

uma modalidade de TBC, mas que, 

De forma resumida, a teoria dos sítios postula que o sítio é uma cosmovisão, 
um espaço de crenças partilhadas que define o real, em um dado momento, 
bem como as concepções e as práticas de seus atores. O conceito de sítio 
articula assim suas crenças, seus conhecimentos e seus comportamentos. O que 
dá lugar a uma pedagogia de três caixas que é citada, abaixo, nesta 
aproximação. Um sítio é, antes de tudo, uma entidade imaterial, invisível. Ele 
impregna secretamente os comportamentos individuais, coletivos e todas as 
manifestações materiais de uma região dada (paisagem, habitat, arquitetura, 
saber-fazer e técnicas, utensílios, modo de coordenação e de organização 
econômica etc.). Deste ponto de vista, é um “patrimônio coletivo” vivo que tira 
sua consistência do “espaço vivido” pelos atores. (ZAOAL, 2008, p. 7). 
 

Segundo a pesquisadora, professora da UECE e autora de inúmeros estudos e 

publicações sobre o turismo, Luzia Neide Coriolano, o turismo comunitário, ou de base 

local, atende aos vínculos com o mundo do trabalho e às expectativas de bem-estar social 

de determinadas localidades, sem que com isso se incorra em uma submissão 

incondicional aos princípios econômicos da geração de lucro e do consumo de bens e 

serviços, se bem que esses princípios não seriam desprezados, somente não se apresentam 

nos discursos dos seus organizadores, como os prioritários, ou mais importantes. 
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Na perspectiva trabalhada pela pesquisadora Luzia Neide, para se desenvolver 

adequadamente o TBC, haveria a estrita necessidade do aprimoramento e ampliação dos 

processos educacionais que reconhecem o ser humano como protagonista do seu processo 

de aprendizagem, porque segundo ela, “Toda e qualquer mudança e habilitação do 

homem passam pela educação”. (2003, p. 31). 

O potencial para inovações do TBC também foi ressaltado: 

 

As sociedades são consideradas desenvolvidas na medida em que nelas o 
homem mais cabalmente logra satisfazer suas necessidades, manifestar suas 
aspirações e exercer seu gênio criador. A preocupação com a metamorfose 
social deriva dessa outra idéia simples de que é mediante a invenção e 
implementação de novas estruturas sociais que se cumpre o processo de 
desenvolvimento. (CORIOLANO, 2003, pp. 33-34). 
 

A atuação do homem, da mulher e dos jovens como protagonistas no 

desenvolvimento da vida comunitária se dá por meio da liberdade substantiva (SEN, 

2000) para poder participar espontaneamente dos processos de tomada de decisão, o que 

implica responsabilização pela realidade futura desenhada e definida como objetivo a ser 

alcançado, e essa opção não acontece na maioria das comunidades, onde só as lideranças 

das organizações comunitárias decidem praticamente com, no máximo, um pequeno 

grupo que os apoia incondicionalmente. Esse exercício, quando desejado por um número 

significativo de membros comunitários, resulta no fortalecimento político e institucional 

do grupo social e cria maior legitimidade aos seus dirigentes comunitários. 

De modo resumido, Luzia Neide Coriolano descreve o TBC da seguinte maneira: 

O turismo desenvolvido pelas comunidades litorâneas do Ceará vem sendo 
chamado de turismo comunitário porque requer o envolvimento de todos, 
considera os direitos e deveres individuais e coletivos e elaboram um processo 
de planejamento participativo, desde as tomadas de decisões até a execução das 
atividades turísticas. É realizado na escala humana.  
Desenvolve a gestão participativa, na qual a maioria dos atores social de uma 
comunidade se envolve de forma direta e/ou indireta com as atividades 
desenvolvidas neste lugar, tendo em vista a melhoria da comunidade e de cada 
um dos participantes. (CORIOLANO, 2003, p. 41) 
 

A legitimação do turismo comunitário e de base local como possibilidade de 

auxiliar aos governos locais no alcance de objetivo e metas de desenvolvimento social e 

de desenvolvimento local sustentável e dele, conforme apontou Coriolano (2003), 

requerer a participação de membros comunitários, induz à reflexão sobre o exercício 

democrático e direto do poder que se faz presente nas relações comunitárias e no 

processo de desenvolvimento do turismo comunitário, de base local, ou situado. 
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Nesta perspectiva, o turismo comunitário dá voz, força e capacidade articuladora, 

inclusive com agentes externos, para estas lutas. Para Bartholo (2009, p.51), “[...] o 

turismo não é afirmado como elemento identitário no movimento de resistência das 

comunidades, e sim um meio para dar visibilidade aos conflitos dos modos de vida 

tradicionais com a chegada da modernidade”. 

Cabe ressaltar que o TBC não é mais um “segmento turístico”, tal como alguns 

mal informados o nomeiam, e sim uma prática turística concreta que busca conciliar o 

desenvolvimento local endógeno e a conservação da natureza. Trata-se de uma resposta 

alternativa que mantém vínculos, não somente, com a dimensão ambiental, como também 

com a dimensão sociocultural, por meio do estímulo de trocas culturais entre visitantes e 

moradores, podendo igualmente apontar caminhos frutíferos para a melhoria da qualidade 

de vida e do bem-estar da população receptora. 

A criação do Museu Indígena Jenipapo-Kanindé (MIJK) e das trilhas 

etnoecológicas, aliados com os momentos de narração de histórias pelos guardiões da 

memória, constituem importantes estratégias mobilizadoras da sociedade cearense, de 

estados do Brasil e até dos estrangeiros que visitam a TI Lagoa Encantada. As trilhas são 

muito procuradas, de modo que em todos os fins de semanas, e mesmo nos dias úteis, 

vários grupos de estudantes, professores, pesquisadores, ambientalistas, amantes dos 

esportes ao ar livre e outros visitam e percorrem regularmente essas trilhas. 

Na Trilha pelo Morro do Urubu podem ir, no máximo 40 pessoas, pois ela tem 

alto grau de dificuldade em razão de ser íngreme do Morro do Urubu, que chega aos 98 

metros. O percurso acontece sobre a areia da grande duna e da vegetação nativa. No topo, 

é possível observar o mar e toda a beleza da natureza preservada pelo povo Jenipapo-

Kanindé. A duração da trilha é de, no mínimo, 40 minutos. Os melhores horários para 

percorrer a trilha são manhã às 6 horas e à tarde às 16 horas. 

A Trilha da Sucurujuba comporta, no máximo, 40 pessoas. Percorre-se todo o 

caminho da trilha pelo Morro do Urubu e pelo Morro da Encantada, terminando com um 

refrescante banho na mítica Lagoa da Encantada. O tempo de duração dessa trilha é de 

duas horas. Os melhores horários para percorrê-la são manhã às 6 horas e à tarde às 16 

horas. 

Já na Trilha do Roçado, no máximo, 40 pessoas são levadas. Ela começa nos 

roçados e nas unidades produtivas das famílias nativas da aldeia Jenipapo-Kanindé. 

Duração: duas horas. Os melhores horários para percorrer a trilha são manhã às 6 horas e 

à tarde às 16 horas. 
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Tem a Trilha da Maré, que leva, no máximo 15 pessoas, e é um percurso que 

mostra o cotidiano das pessoas da comunidade Jenipapo-Kanindé. Ela passa por dunas e 

mangues, chegando à praia nativa que, além do belíssimo mar, possui lagoas preservadas. 

Duração: no mínimo, três horas. Os melhores horários para percorrer a trilha são manhã 

ás 6 horas e à tarde às 16 horas. 

Já Trilha Cultural comporta, no máximo, 20 pessoas, e foi criada para se fazer o 

reconhecimento pelos visitantes dos espaços coletivos da comunidade, como a Casa de 

Farinha, a Escola Indígena, as mangueiras de Tio Odorico e a casa da cacique Pequena. 

Duração: uma hora e 30 minutos. Os melhores horários para percorrer a trilha são manhã, 

de 9 horas às 10 horas, e tarde, de 15 horas às 16 horas. 

O reconhecimento oficial da Fundação Nacional do Índio (FUNAI) ocorre de 

1997 a 2002, quando um grupo técnico designado pelo órgão realizou diversos estudos 

visando ao reconhecimento étnico, à identificação e à delimitação da terra indígena. Na 

Terra Lagoa Encantada, são conservados costumes mediatnte a contagem de história, 

rodas de conversa e a dança do Toré, ritual que reúne seu povo em volta de uma fogueira 

e a partilha da bebida chamada mocororó. 
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4. EMERGÊNCIA ÉTNICA E HISTÓRIA ENCENADA: MUSEU INDÍGENA, 

PATRIMÔNIO, DANÇAS E RITUAIS DOS JENIPAPO-KANINDÉ. 

 

Considero de grande relevância investigativa se juntar à exposição dos processos 

políticos de afirmação étnica dessas comunidades indígenas, como a da Lagoa Encantada, 

a descrição dos processos de organização do turismo comunitário Jenipapo-Kanindé 

como um auxiliar na luta pelos territórios, pelo direito ao uso da terra e se manterem 

livres para terem até o acesso ao mar e os caminhos e estradas próprios que passam e 

levar a outras comunidades litorâneas. Neste ponto se ergue o escopo deste estudo. 

Dentre toda a diversidade sociocultural encontrada nos dois processos, achar uma 

unidade (um ponto de convergência) na conformação/composição cultural desses grupos 

talvez seja uma maneira de sintetizar o núcleo cultural que caracteriza a “indianidade”, 

junto com a “tradicionalidade” pesqueira na região litorânea do Ceará. Para tanto, vale 

retomar a história do período recente de contato dos nativos com as agências 

governamentais incumbidas de atestar suas “indianidades” e promover a criação dos 

territórios indígenas brasileiros, assim como descrever a formação de sujeito coletivo 

novo, os povos do mar cearense que se juntaram como os Jenipapo-Kanindé para criar 

uma opção de turismo por meio da criação da Rede Tucum, com suporte no etnoturismo 

virou uma realidade concreta que a cada dia se fortalece. 

 

4.1 História indígena encenada em tempos de emergências étnicas: Jenipapo-

Kanindé, cultura e o patrimônio vivos 

 

Para abordar esse tema das emergências étnicas no Nordeste e no Ceará, há que se 

ter concordância com o historiador Monteiro (1994, 1999), quando ensina que existe hoje 

uma série de imagens estereotipadas e equivocadas a respeito do índio nordestino (porque 

os povos indígenas da Região Norte foram estudados e analisados de maneira diversa do 

NE) na representação de transato histórico colonial brasileiro, o que precisa urgentemente 

ser desconstruído caso se queira ter uma percepção mais realista da história indígena no 

Brasil e a importância dessa história para constituir um país plural. 

Para Monteiro, trata-se de se buscar uma reinterpretação de processos históricos 

que envolveram essas populações, bem como de reavaliar a construção, pelos índios, de 

um espaço político assentado na rearticulação de identidades, que provocaram a sua 

inserção — ou não — nas estruturas do espaço colonial. 
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Nesse sentido, impõe-se investigar as lógicas de mobilização cultural nas áreas 

indígenas do Nordeste do Brasil, particularmente, a instrumentalidade na seleção das 

tradições exibidas como sinais diacríticos de cada etnia, e onde se afirmam os usos das 

tradições e quais são seus processos de objetificações reativas. E, ainda, caso as tradições 

e modos de vida objetificados não forem uniformemente afirmados para todos os 

membros nas aldeias indígenas, vale investigar como se distribui a afirmação étnica entre 

os membros dos grupos indígenas focalizados. 

Além disso, como nem todos os membros dos grupos reconhecem (pelo menos 

publicamente) uma “invenção das tradições”, preferindo se referir aos seus trabalhos de 

produção cultural como “resgate de cultura”, cabe inquirir sobre o caráter inventivo ou 

criativo na geração desses elementos de cultura. 

Ainda mais; percebendo que os segmentos regionais e nacionais notaram e notam 

os índios como em permanente “aculturação”, negando ainda legitimidade e 

singularidade da sua cultura diferenciada mesmo que alterada (como de resto aconteceu 

em todos os processos culturais que são sempre alterados pelas gerações seguintes, mas 

que em muitos casos a substância inicial persiste), vale pesquisar quais as modalidades de 

penetração dessa cultura em arenas exteriores às áreas indígenas e como são disputadas 

politicamente no quadro geral das interações sociais translocais. 

Por fim, cabe proceder a um levantamento das tradições indígenas em material 

sonoro e visual, a fim de ensejar um arquivo das ilustrações da pesquisa de campo. 

Pretendo contribuir com o avanço nos estudos sobre os variados caminhos que os 

processos de criação cultural podem assumir entre populações indígenas do Nordeste do 

Brasil. O povo Jenipapo-Kanindé tem sua contribuição nesse processo para acolher esta 

observação, na medida em que, em sua aldeia, há uma revitalização cultural voltada para 

o fortalecimento da identidade e de um posicionamento cultural entre os demais grupos 

indígenas da região quanto à exibição, em arenas turísticas, dos elementos de cultura 

reelaborados? Se assim é, a sua exposição comercial afirmará o projeto de 

sustentabilidade para algumas famílias da comunidade indígena. 

Desde o ano de 2002, as mudanças introduzidas no ordenamento jurídico 

nacional, decorrentes da ratificação, pelo Governo brasileiro, da Convenção nº 169 sobre 

“Povos Indígenas e Tribais em Países Independentes”, da Organização Internacional do 

Trabalho (OIT) de 1989, trouxeram mudanças importantes para as dinâmicas sociais 

envolvidas nos processos de etnogênese. 
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Como a maior parte desses processos teve, e ainda tem em vista, o acesso a 

recursos, e uma parte importante desses recursos tem origem estatal ou é regulado por 

leis, políticas ou órgãos estatais, um momento importante desses processos passa pelo 

reconhecimento de tais grupos por parte do Estado brasileiro, de acordo com os rótulos 

ou etnônimos que eles se atribuem. 

Desde os primeiros momentos, no entanto, o Estado brasileiro procurou impor 

restrições a tal reconhecimento. Primeiro, por meio de uma rotina interna ao próprio 

órgão indigenista, arrimada em um determinado saber prático sobre o que são os grupos 

indígenas (que resultou na importância historicamente atribuída ao toré no Nordeste), 

mas, depois dos anos de 1970, pelo recurso formal aos conhecidos laudos periciais 

antropológicos. 

Como detentores de um saber formal e também legítimo sobre os grupos 

indígenas, os antropólogos se viram frequentemente solicitados a realizar trabalhos que 

tinham como orientação a demanda oficial pela verificação das identidades indígenas. 

Desde então, os mecanismos de legitimação das etnogêneses deixam de ser 

determinados pelo Estado, passando a estar submetidos a uma dinâmica social mais 

complexa. A primeira resposta a essa mudança veio no ano seguinte à ratificação. Em 

maio de 2003, realizou-se em Olinda (PE), o I Encontro Nacional dos Povos Indígenas 

em Luta pelo Reconhecimento Étnico e Territorial, com a participação de 90 

representantes de 47 povos indígenas, 26 deles autointitulados indígenas recentemente e 

ainda sem o reconhecimento oficial de sua etnicidade. Na lista da FUNAI, constam 

apenas 36 nessa mesma situação. 

Os grupos ali reunidos convergem para “[...] a conclusão de que devemos ser 

reconhecidos por nossa história de resistência e não mais por nossa suposta ressurgência 

ou emergência”. Daí exigirem ser designados não por uma dessas formas, mas como 

“índios resistentes”. 

A atual presença dos povos indígenas, impõe a necessidade de repensar uma 
idéia da colonização como uma grande conquista de povos, pacíficos e 
subjugados, derrotados e massacrados. Além dos confrontos abertos, 
circunstancialmente foram elaboradas diversas estratégias de resistência, às 
vezes silenciosas, invisíveis, camufladas, tecidas ao longo de anos, que foram 
envolvendo os colonizadores. Enfim, uma derrota ainda que relativa, da 
colonização, pela capacidade histórica dos povos indígenas, particularmente 
em Regiões como o Nordeste do Brasil, elaborarem diferentes estratégias de 
resistência, para a afirmação étnica e conquista do apoio da sociedade para o 
reconhecimento oficial, para a conquista e a garantia dos seus direitos. 
(SILVA, 2003, p. 44). 
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Retorno aqui, portanto, ao mesmo tempo, à dificuldade e à aparente necessidade 

de designar diferenciadamente tais grupos a que me reportei no início deste texto. Agora, 

enfrentada por eles mesmos, a solução para tal necessidade passou pela tentativa de 

inverter o efeito substancializador e estigmatizante que poderiam conter as designações 

anteriores, assumindo outro significado, no qual buscam inverter tal estigma. 

O Estado do Ceará é, depois do ano 2000, o que maior destaque tem na seara das 

etnogêneses. Em um encontro de representantes de povos indígenas do Estado, realizado 

em 22/01/2006, foi definida uma lista com cerca de 20 grupos indígenas, dos quais 

apenas quatro são oficialmente reconhecidos pela FUNAI e seis têm processo de 

reconhecimento iniciado. 

Assim, passam a ganhar destaque também as implicações recíprocas desse 

fenômeno com a organização do campo indigenista no Estado, em especial o de origem 

ou base cristã com as entidades ligadas à Igreja Católica, como a Pastoral Indigenista da 

Arquidiocese de Fortaleza e o CDPDH. 

A importância da categoria “tradicionalidade”, que tem como consequência 

jurídica o reconhecimento de direitos territoriais indígenas, merece o aprofundamento no 

que tange à elaboração das identidades étnicas. A relação que se estabelece entre 

identidade étnica e direitos territoriais é imprescindível para afastar, principalmente dos 

operadores do Direito, o risco da reprodução de interpretações ligadas a visões que 

Oliveira Filho (1999 b, p.12) denomina por “etnologia das perdas” e “ausências 

culturais”, que tantos prejuízos trouxeram aos povos indígenas, mas que se vinculam ao 

debate sobre a problemática das emergências étnicas e da reconstrução cultural, além de 

defender a junção entre as teses chamadas de instrumentalistas (como desenvolvidas por 

Barth, 1969; Cohen 1969; 1974; e muitos outros) e as teses primordialistas (como Geertz 

1963; Keyes 1976; Bentley 1987), pois o que é próprio das “identidades étnicas” é que 

nelas a atualização histórica não anula o sentimento de referência à origem; pelo 

contrário, o reforça. 

Oliveira Filho (1999b) faz uma reflexão importante acerca do conceito de 

territorialização e fortalecimento da identidade de grupos e sua delimitação fronteiriça, 

contextualizado sua origem e relacionando com a ideia de situação colonial, para ampliar 

seu escopo de análise nos seguintes termos: 

 

A noção de territorialização tem a mesma função heurística que a de situação 
colonial — trabalhada por Balandier (1951), reelaborada por Cardoso de 
Oliveira (1964), pelos africanistas franceses e, mais recentemente, por 
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Stocking Jr. (1991) —, da qual descende e é caudatária em termos teóricos. É 
uma intervenção da esfera política que associa — de forma prescritiva e 
insofismável — um conjunto de indivíduos e grupos a limites geográficos bem 
determinados. É esse ato político — constituidor de objetos étnicos através de 
mecanismos arbitrários e de arbitragem (no sentido de exteriores à população 
considerada e resultante das relações de força entre os diferentes grupos que 
integram o Estado) — que estou propondo tomar como fio condutor da 
investigação antropológica. (P. 56). 

 

A utilização e a aceitação na academia de conceitos típicos da ideologia 

assimilacionista, como “morte cultural” ou “reminiscências indígenas”, podem constituir 

verdadeiros óbices à realização dos direitos de diversos grupos étnicos, cujos costumes e 

tradições são constantemente revisitados em razão da do dinamismo cultural e de 

estratégias de sobrevivência. 

Aconteceram com a maior parte dessas populações processos de 

desterritorialização e separação em áreas distintas e de contatos, além dos aldeamentos 

onde foram obrigadas a aprender a língua, os hábitos e costumes dos colonizadores, que 

levaram à perda dos vínculos com o lugar onde viveram seus ancestrais e as retomadas 

configuram com processos de reterritorialização ou de formulação de novas/velhas 

territorialidades. 

O território é constituído e caracterizado por possuir distintivos próprios capazes 

de delimitar seu formato como fração de uma totalidade. Nessa delimitação é que os seres 

humanos, por meio do trabalho, da habitação e das relações de produção com o seu lugar, 

estabelecem distintos vínculos. Na busca de compreensão desse fragmento, o território 

passa a ser pensado como espaço humanizado, assim como a região que também é 

humanizada pela organização social com todas as suas manifestações que vão se 

materializando e se perpetuando nesse tipo de delimitação territorial. 

Para entender a desterritorialização, é preciso compreender que “[...] o espaço – 

ou o território – não desaparece, mas muda de “localização”, ou melhor, adquire novo 

sentido relacional”. 

Para Saquet (2007), ocorrem várias mudanças no espaço vivido concretamente, 

pois, assim que se desterritorializa um grupo de pessoas, como uma comunidade étnica, 

surge o processo de reterritorialização, porquanto: 

Os elementos principais da territorialização também estão presentes na 
desterritorialização: há perda, mas há reconstrução da identidade; mudanças 
nas relações de poder, de vizinhança, de amigos, de novas formas de relações 
sociais, de elementos culturais, que são reterritorializados; há redes de 
circulação e comunicação, que substantivam a desterritorialização, o 
movimento, a mobilidade. (...) os processos de territorialização, 
desterritorialização, reterritorialização estão ligados, completam-se 
incessantemente e, por isso, também estão em unidade. (P.163) 
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Há, porém, nesse inquietante e desafiador contexto pós-colonialista e globalizante, 

alguns autores, como Haesbaert (2004), que afirmam se estar, após o advento da 

globalização, defronte à elaboração de uma espécie de “mito” chamado de 

desterritorialização, pois 

 

[...] o que está dominando é a complexidade das reterritorializações, numa 
multiplicidade de territorialidades nunca antes vista, dos limites mais fechados 
e fixos da guetoificação e dos neoterritorialismos aos mais flexíveis e efêmeros 
territórios-rede ou “multiterritórios” da globalização. Na verdade, seria mais 
correto afirmar que o grande dilema desse novo século será o da desigualdade 
entre as múltiplas velocidades, ritmos e níveis de des-re-territorialização, 
especialmente aquela entre a minoria que tem pleno acesso e usufrui dos 
territórios-rede capitalistas globais que asseguram sua multiterritorialidade, e a 
massa ou “aglomerados” crescentes de pessoas que vivem na mais precária 
territorialização ou, em outras palavras, mais incisivas, na mais violenta 
exclusão e/ou reclusão socioespacial. (P. 372). 

 

Há, portanto, um processo ainda mais complexo que é a “des-re-territorialização”, 

conforme elaboraram Deleuze e Guattari, apud Saquet (2007, p. 56). Estes discutem que, 

no tempo, ocorreu a territorialização, depois a desterritorialização e por fim a 

reterritorialização (TDR). Eles afirmam que não há território sem desterritorialização, 

como não há cara sem a coroa, o que leva, ao mesmo tempo, um esforço coletivo (ou no 

nível subjetivo) para se territorializar em outra parte. 

Dialeticamente, a desterritorialização e a reterritorialização compõem o território. 

Essa dinâmica, porém, desfavorece os grupos historicamente vulneráveis, que são os mais 

violentados, excluídos e reclusos em áreas distantes e isoladas, ou espremidos entre 

grandes propriedades, ou empreendimentos econômicos de grandes extensões e 

magnitudes de alcance, onde essas populações se sujeitam a sofrer os riscos e danos 

socioambientais. 

Ficam evidentes as proliferações de múltiplos territórios, ou, melhor exprimindo, 

multiterritorialidades. O território, além de sinônimo de poder, também corresponde a 

diversidade. E é na diversidade dos territórios que se constroem novas geografias, muitas 

vezes, percorrendo, contrariamente, os interesses dos grupos historicamente 

hegemônicos. 

A reterritorialização de etnias indígenas no Ceará sucedida desde os anos de 1980, 

aproximou duas identidades territoriais, associadas a dois processos diversos de acesso à 

terra no Estado, produzindo espaços de lutas distintos, porém unificados, tanto na esfera 

econômica (produção, no primeiro momento, para a subsistência e, depois, com os 

projetos agroecológicos, para a comercialização em âmbito local e regional), quanto na 
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cultural (identidade étnica por meio do artesanato, das danças, rituais, redescoberta mitos 

etc.). 

Cláudio Cunha (2000, p.16) evoca o fato de a identidade étnica haver sido muitas 

vezes negada aos índios com a finalidade de afastar pretensões territoriais com base na 

extinção de “traços culturais”, como ocorreu no caso dos Pataxó do sul da Bahia. Essa 

análise tem o reforço de Oliveira Filho (1999b, p. 51), afirmando que, para os Pataxó e 

Kiriri, “[...] embora reconhecidos como “índios” pelo órgão indigenista e pela literatura 

etnológica, não dispunham de terras demarcadas e protegidas”. 

Viveiros de Castro (1982, p.34), apesar de se basear em outra corrente de análise 

vinculada à ideia de perspectivismo ameríndio (que, grosso modo, é a noção de que o 

mundo é povoado por um número indefinidamente indeterminado de espécies de seres 

dotadas de consciência e cultura, o que está associado à ideia de que a forma manifesta de 

cada espécie é uma “roupa” que oculta uma forma interna humanoide, normalmente 

visível apenas aos olhos da própria espécie ou de certos seres transespecíficos, como os 

xamãs, e que os animais não nos enxergam como animais e que eles - os animais - se 

veem como gente, ou se veem como pessoas, apesar de usarem uma “roupa” de animais), 

também tece críticas a supostos “[..] critérios de indianidade” nos quais a FUNAI 

pretendeu-se basear para emancipação da tutela indígena nos anos 80: “Do ponto de vista 

antropológico, é preciso ser enfático”, expõe o autor, “não existem critérios de 

‘indianidade’ em si”. 

Em elucidativo parecer sobre o tema ora suscitado, o caso dos índios Pataxó, 

Carneiro da Cunha (1987, p.111) afasta definitivamente o uso de critérios exclusivamente 

objetivos para configuração da identidade indígena. A antropóloga nega que a atribuição 

étnica possa ser feita com base em meros, imprecisos e vagos “traços culturais”, 

indicando a autoidentificação e heteroidentificação como critério mais adequado, 

legítimo e legitimável, pois, 

Na realidade, a antropologia social chegou à conclusão de que os grupos 
étnicos só podem ser caracterizados pela própria distinção que eles percebem 
entre eles próprios e outros grupos com os quais interagem. Existem enquanto 
se consideram distintos, não importando se esta distinção se manifesta ou não 
em traços culturais. (CARNEIRO DA CUNHA, 1987, p.111). 

 

A autora assevera que o critério cultural para definição de etnias deve ser usado 

adequadamente, o que implica afastar, primeiro, a ideia de cultura como característica 

primária; quando ela é consequência da organização do grupo e, segundo, de supor que a 

cultura partilhada é a cultura ancestral. (CARNEIRO DA CUNHA, 1987, p.115). 
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A identidade étnica de um povo está vinculada à sua cultura e história, pois, para 

o professor Edgard de Assis Carvalho (1983), 

 
A identidade étnico-cultural deverá estar referida a uma história aberta para o 
acontecimento, simbolizada por uma herança cultural singular, constituída não 
apenas pela constatação empírica da diferença, mas també m pela passagem de 
uma consciência étnica em si para uma consciência étnica para si, em que os 
traços diferenciais dariam lugar a um conjunto de reivindicações coletivas que 
permitissem a vivência real de uma identidade particular. (P. 5). 
 

A Constituição Federal de 1988, ao reconhecer os direitos originários das 

populações indígenas, na condição de populações etnicamente diferenciadas, acena para a 

possibilidade de um Estado pluriétnico, contudo, o Texto constitucional não garante a 

participação indígena na formulação de políticas públicas de desenvolvimento, 

impedindo as populações de participarem na definição de mecanismos próprios para um 

desenvolvimento (ou outra expressão que o valha, ou mesmo o supere, como a noção de 

bem-viver formulada pelos povos andinos) que considere suas especificidades culturais, e 

isso enseja prejuízos para tais populações que “[...] se encontram em um processo de 

empobrecimento devido a situação de contato e a forma de desenvolvimento implantada 

até então em suas áreas provocando situações de marginalidade econômica.” (ATHIAS, 

2007, p. 18). 

A naturalização do conceito de cultura promoveu a visão do índio como um ser 

“primitivo”, uma representação ligada às manifestações literárias, artísticas e à política 

oficial indigenista (OLIVEIRA FILHO, 1999a, pp.174- 175). 

Esta visão constitui, nas palavras de João Pacheco de Oliveira Filho (1999a, 

p.115), verdadeira “maldição” aos povos indígenas, pois, uma vez em contato com o 

“homem branco”, deixam de ser considerados “puros”, e são tratados como se a 

identidade indígena tivesse sido perdida. O Antropólogo alerta para o fato de que esta 

perspectiva abre perigoso espaço para que o Estado ceda a pressões de interesses 

particulares, e, sem o rigor científico, classifique os índios com base em preconceitos 

(OLIVEIRA FILHO, 1999a, p.116). 

Em razão de injustiças geradas por critérios de identificação étnica imposta pelos 

Estados nacionais, a normativa internacional encaminhou-se para a adoção do critério da 

auto-identificação na definição de povos indígenas. A perspectiva da primazia da auto-

identificação do grupo em detrimento de análise de meros “traços culturais” está de 

acordo com a concepção de cultura como algo essencialmente dinâmico e constantemente 

reelaborado por seus agentes. Carneiro da Cunha (1987a, p.116) chegou à conclusão de 



163 

que: “A cultura, portanto, em vez de ser o pressuposto de um grupo étnico, é de certa 

maneira produto deste”. 

Ela (2009, pp. 235-244) suscita a argumentação na qual a etnicidade é, por 

excelência, uma modalidade de organização política dos grupos que assume um papel de 

reivindicação cultural e protesto político. Assim, a cultura é importante para a etnicidade, 

contudo, não é algo dado, pois elaboração social em constante reivindicação, criada, 

principalmente, para a afirmação da identidade étnica, não sendo possível definir grupos 

étnicos com amparo em sua cultura. Expresso noutro termo: é índio quem se considera 

índio e é havido como índio, ou seja, a dialética do “eu” e do “outro”. 

A compreensão de que a tradicionalidade se mostra dinâmica é fundamental para 

a concretização dos direitos territoriais indígenas. Para Oliveira Filho (1999a, p.111), este 

é o critério único que a Constituição Federal utiliza para definição da terra indígena, ou 

seja, o lugar onde “[...] os índios exerçam de modo estável e regular uma ocupação 

tradicional”, isto é, utilizem a terra de acordo com seus usos e costumes. É fundamental 

compreender-se que cada cultura tem lógica própria ao seu sistema, e, ao contrário do que 

pensa o senso comum, ela é dinâmica, “[...] porque os homens, ao contrário das formigas, 

têm a capacidade de questionar seus próprios hábitos e modificá-los”. (LARAIA, 2001, 

p.95). 

A cultura deve ser pensada no plural, dentro de uma série de relações entre as 

diversas sociedades, que não constituem um sistema fechado em si (OLIVEIRA FILHO, 

1999a, p.112). 

Ensina Laraia (2001, p.96), que a dinâmica de transformação interna ao próprio 

sistema cultural pode ser uma mudança lenta, quase imperceptível aos olhos leigos, mas, 

quando resulta do contato com outro sistema cultural, pode apresentar-se de modo mais 

brusco. 

Viveiros de Castro (1982, p.34) explica que a identidade étnica não é uma 

substância genética, social ou transcendental, pois, “[...] toda identidade é sempre 

situacional, contextual, contrastiva”. A construção discursiva dos “direitos originários” 

dos povos indígenas está longe de acompanhar a perspectiva dinâmica dos processos 

identitários e do levante das etnias, denominado “etnogênese”, em oposição ao termo 

etnocídio. 

A ampliação da demanda política por direitos indígenas, de modo concreto e 

especial pela posse e usufruto da terra, proporciona o chamado “levante de etnias”, ou 

seja, processos de etnogênese que abrangem novos e velhos arranjos étnicos. Segundo 
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esse autor, seu estudo é desenvolvido desde os anos 1990, no crescentemente à população 

indígena do Nordeste, e com base na bibliografia inglesa e estadonidense sobre 

etnicidade, Antropologia Política, bem como nos estudos brasileiros de contato 

interétnico. A análise enfoca a chamada, “A viagem de volta [..]”, (OLIVEIRA FILHO, 

1999b p.19), tanto quanto a emergência de novas identidades como a reinvenção de 

etnias já reconhecidas (OLIVEIRA FILHO, 1999b, p.11). 

Partindo dos estudos de Fredrik Barth (1969), Oliveira Filho (1999b, p.20) pensa 

o grupo étnico como um tipo organizacional que se vale das diferenças culturais para 

reelaborar a individualidade perante de outras sociedades com as quais interage 

permanentemente. Carneiro da Cunha (1987, p.101) recorre ao pensamento processualista 

de Barth para relacionar identidade étnica e a autoconsciência de grupos, que envolve a 

formação de juízos de valor e legitimação deles como organização social. 

Nesta perspectiva dinâmica, afasta-se a explicação do grupo étnico com base no 

“isolamento no passado” para analisá-lo com suporte em “processos identitários”, 

concebidos dentro de uma dimensão política, de posicionamento perante uma sociedade 

envolvente. 

Com a compreensão do dinamismo da cultura, e da “invenção das tradições”, 

apontada por Oliveira Filho (1999b, p.15), na leitura de Hobsbawm & Ranger (1997), 

torna-se possível superar a etnologia de perdas e ausências culturais, o que tende a 

deslegitimar os povos indígenas como sujeitos históricos. Para dar conta da 

contemporaneidade da demanda dos povos indígenas, a Antropologia trabalha com a 

categoria da tradicionalidade dinâmica, na qual a cultura está sujeita a atualizações 

constantes pelo grupo, que também reelabora seu território. 

Sob uma perspectiva dinâmica das tradições e formação de identidades étnicas, 

João Pacheco de Oliveira Filho (1999b) expõe que as terras indígenas estão em 

permanente revisão, em virtude dos “processos de territorialização”: [..] 

a noção de territorialização é definida como um processo de reorganização 
social que implica: i) a criação de uma nova unidade sociocultural mediante o 
estabelecimento de uma identidade étnica diferenciadora, ii) a constituição de 
mecanismos políticos especializados, iii) a redefinição do controle social sobre 
recursos ambientais, iv) a reelaboração da cultura e da relação com o passado 
(P. 20).  
 

Buscando compreender os diversos poderes tutelares estabelecidos sobre a 

população etnicamente diferenciada dentro do Estado-Nação, o autor opta pelo viés 

territorial, pois, segundo ele “Administrar é realizar a gestão do território”. (P.21). 

Oliveira Filho (IBIDEM, p.20) parte do princípio de que um fato histórico, como a 
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colonização à qual foi submetida a população indígena, deflagra uma nova relação desta 

sociedade com seu território, bem como em todos demais aspectos da vida social. 

Souza Lima (2005, p.46) reflete na ideia de que a noção de terra indígena como 

habitat ainda está ligada à visão dos povos indígenas como remanescentes, ou seja, como 

grupos transitórios fadados ao desaparecimento. Esclarece o autor que esta noção 

naturaliza o entendimento das sociedades indígenas, deixando de lado os principais 

fatores de sua territorialização: a dimensão simbólica e política (SOUZA LIMA, 2005, 

p.46). 

Carneiro da Cunha (1998, p.142) trata da ideia de “erraticidade” atribuída aos 

povos indígena, mas que servia de subterfúgio para negação dos seus direitos territoriais: 

“Dir-se-á, por exemplo, que os índios são errantes, que não se apegam ao território, que 

não têm a noção de propriedade, não distinguindo o ‘teu’ do ‘meu’”. A mobilidade 

promovida pelos povos indígenas não permite inferir que não tenham noção de 

territorialidade, como outrora tentou fazer o pensamento de base etnocêntrico. Conclui a 

antropóloga que: "[...] contrariamente ao que maliciosamente se apregoa, os índios, 

errantes ou não, conservam a memória e o apego a seus territórios tradicionais". 

De acordo com informações contidas no site da Articulação dos Povos Indígenas 

do Brasil – APIB (que citou como fonte de referências os estudos de Bezerra, 1999 e 

Pinheiro, 2002), o etnônimo Payaku designa uma etnia numerosa que, no século XVI, 

habitava toda a faixa sublitorânea dos atuais estados do Rio Grande do Norte e Ceará. 

Hoje, o grupo que ficou mais conhecido como Jenipapo-Kanindé é descendente dos 

Payaku que viviam na mesma região. 

Habitam a Lagoa da Encantada, no Município cearense de Aquiraz. Possuem 

títulos individuais dos terrenos onde vivem, mas a terra é compartilhada coletivamente. 

Em 1997, a FUNAI começou o processo de demarcação da terra indígena Lagoa 

Encantada. Sua população, que em 1982 era de 96 pessoas, chegou a 180 em dezembro 

de 1997 e, em 2010, alcançava 302 pessoas, segundo a FUNASA, em seu Relatório de 

Vigilância em Saúde Indígena: Síntese dos Indicadores 2010 (BRASIL, 2010). 

Paiacu ou baiacu é o nome de um peixe dotado de glândula venenosa, comum no 

litoral nordestino. O nome Payaku permaneceu na memória dos mais velhos e dos líderes 

do grupo, mas, até o final dos anos de 1980, os índios costumavam atender apenas pela 

alcunha de “Cabeludos da Encantada”, modo como eram chamados por seus vizinhos não 

indígenas. 
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Os Payaku falam unicamente o português (dentro das suas especificidades 

regionais e com influência de termos indígenas que foram transmitidos de geração a 

geração), não havendo registros de sua língua original, que talvez se assemelhasse à dos 

antigos Tarairiu, povos da caatinga que habitavam o Nordeste do Brasil. Até o século 

XVIII, os Payaku habitavam os rios Açu, Apodi, Jaguaribe, Banabuiú e Choró. Por sua 

vez, os Jenipapo-Kanindé, semelhantes aos Tarairiu em língua e cultura, como os Payaku, 

viviam nas várzeas do Apodi, Jaguaribe e Choró. Como outros povos não-Tupi, eles 

ficaram conhecidos pela denominação de “tapuias do Nordeste”. (POMPEU 

SOBRINHO, 1934, MONTEIRO, 2001) 

Fontes históricas guardadas no Instituto do Ceará e no Arquivo Público do Estado 

registram que, no Ceará, os primeiros contatos dos portugueses com os povos ocorreram 

de 1603 a 1608. Resistentes à colonização, eles foram escravizados e perderam 

progressivamente suas terras. Rebelaram-se seguidamente até serem quase dizimados, no 

decorrer da chamada “Guerra dos Bárbaros”, de 1680 a 1730. (STUDART FILHO, 2001; 

PUNTONI, 2002) 

Segundo descreveu Soraya Campos de Almeida Assis, historiadora componente 

da equipe que elaborou o Relatório de Identificação e Delimitação da Terra Indígena 

Lagoa Encantada, ocorreram migrações nos séculos XIX e XX de índios Paiacú, Jenipapo 

e Kanindé, que formavam famílias distintas e que atualmente constituem a etnia 

Jenipapo-Kanindé. Segundo duas pesquisadoras que estudaram a etnia Jenipapo-Kanindé, 

Bezerra (1999) e Pinheiro (2002), em 1707, os Payaku foram aldeados por missionários 

jesuítas no rio Choró, em Aquiraz, próximo de onde vivem hoje. Em 1764, a Aldeia dos 

Payakus passou a chamar-se Monte-Mor-o-Velho, nome que ficou até 1890. Na sede da 

aldeia, criou-se a vila de Guarani (1890-1943), hoje Município de Pacajus. Os Jenipapo e 

os Kanindé foram aldeados de 1731 a 1739 no rio Banabuiú, reunidos na Aldeia da Palma 

e depois em Monte-Mor-o-Novo-d'América (1764-1858), atual Município de Baturité 

(ISA, 2018). 

A distância entre essas duas localidades é pequena cerca de 38,6 km entre a igreja 

de Nossa Senhora da Conceição, pertencente ao aldeamento de Montemor o Velho 

(cidade de Pacajus) e a Lagoa do Tapuio, que faz parte da atual TI Lagoa Encantada e das 

áreas mais ocupadas pelas gerações anteriores da etnia Jenipapo-Kanindé e também a 

distância de aproximadamente 100 km (em linha reta), fez com que algumas famílias de 

índios, originárias da Vila de Montemor-o-Novo-d’América, antigo aldeamento 

Jenipapo-Kanindé, migrassem para a Lagoa da Encantada. 
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A antropóloga Fátima Campelo de Brito recorreu a estudos históricos que dão 

conta da existência das terras habitadas pelas “nações” que foram aldeadas e catequizadas 

e foi, então, que estudou os registros do pesquisador:  

Menezes, em 1814, por exemplo, aponta: “Villa do Aquiraz...egreja(...) e a dos 
extinctos Jesuitas. A leste, em distância de sete legoas, fica a povoação do 
Cascavel, donde em 1660 o grande Padre Antonio Vieira tinha estabelecido 
nove ou dez missões de diversas nações até Canindé, quasi vinte legoas para 
oeste; cuja povoação além de comprehender mais de 463 moradores, e ser mui 
commerciante e mimosa, se faz por isso certamente digna de ser creada Villa. 
A outras sete legoas de distancia para o sul está a povoação dos índios Payacús 
de Monte-Mor o Velho, que não deixão de ser industriosos pelas excellentes 
esteiras que fazem. Tem 3 companhias milicianas e seis de ordenanças; e uma 
excellente e forte cadeia principiada, que depois de concluida, não só é a 
melhor, mas a mais segura da capitania...” (Pp. 43/44). (2004, p. 73).  

 

A etnia Jenipapo-Kanindé está entre as que primeiro lutaram pelo direito de terra 

no Ceará, ainda nos anos de 1980, junto aos Tapeba, Pitaguary e Tremembé. Depois de 

31 anos de luta, a etnia finalmente conquistou, em fevereiro de 2011, a posse definitiva 

de suas terras, conforme a portaria publicada pelo Ministério da Justiça. 

Os povos indígenas que organizam processos de reelaboração étnica, como 

aconteceu com o povo Jenipapo-Kanindé, que alega pertencer a cinco troncos étnicos 

distintos, dão grande importância ao sentimento de pertença na identificação como grupo 

étnico, ou seja, a identidade étnica se fundamenta numa elaboração histórica e coletiva de 

um sentimento de que as pessoas de um agrupamento nutrem e que expressam pertença a 

uma procedência comum, sendo, no entanto, organizada e impulsionada, em primeiro 

momento, por agentes socioambientais e atores sociais externos. 

A etnia Jenipapo-Kanindé foi reconhecida e apoiada inicialmente pelo CDPDH, 

no começo dos anos 1980, e, no caso específico da condição locus para realização de 

práticas turísticas, que já se dá a partir do ano de 1995, quando um grupo de professores e 

estudantes do curso História da Universidade Estadual do Ceará (UECE) se propôs a 

acompanhar o processo de conquista da posse da terra indígena e obter o reconhecimento 

oficial. 

A etnia Jenipapo-Kanindé foi liderada por muitos anos pelo cacique Odorico (seu 

nome de registro cartorial era Teodorico Mateus Pereira, porém sempre chamado pela 

maioria que fez referência a seu nome por ‘Adorico’), que faleceu em 1991 e, durante 

quatro anos, eles ficaram sem uma liderança máxima. 

No ano de 1995, a cacique Pequena, como é mais conhecida a senhora Maria de 

Lourdes da Conceição Alves, foi eleita pela comunidade (segundo ela pela falta de 

interesse de algum dos homens descendentes do antigo Cacique, mas ela mesma 
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reconhece que as lutas que ele protagonizou desde os 1980 foram importantes para o 

reconhecimento e legitimidade da escolha dela) e lidera, em conjunto com suas duas 

filhas, caciques Irê (Juliana) e Jurema (Maria da Conceição, ou Bida), a etnia na luta pelo 

cumprimento dos direitos indígenas, pela demarcação de suas terras e em defesa da 

Lagoa da Encantada, constantemente ameaçada por especulação e poluição.  

No ano de 2005 foi que um grupo de professores e alunos do Curso de Geografia 

da UFC se prontificou a auxiliar e capacitar um grupo de 25 indígenas moradores da 

Aldeia Lagoa Encantada. 

Surgiu nessa aproximação universidade-comunidade indígena, uma possibilidade 

de se desenvolverem ações voltadas à estruturação de atividades turísticas essencialmente 

sustentáveis e de que compreendessem ainda que uma expressão coletiva sucedida de 

uma esfera política também desperta a realização do turismo, compreensão que Weber 

(2000) denominou de “comunidade política” e explicou o fenômeno nesses termos: 

Por outro lado, é a comunidade política que costuma despertar, em primeiro 
lugar, por toda parte, mesmo quando apresenta estruturas muito artificiais, a 
crença na comunhão étnica, sobrevivendo esta geralmente à decadência 
daquela, a não ser que diferenças drásticas de costumes e de hábito ou, 
particularmente, de idioma o impeçam. (P. 270). 
 

A Portaria nº 184 do Ministério da Justiça, publicada no Diário Oficial da União 

(DOU), de 24 de fevereiro de 2011, declarou o que esperavam os índios desde sempre, 

mais insistentemente a partir de 1980, a condição, “[...] de posse permanente do grupo 

indígena Jenipapo-Kanindé na Terra Indígena ´Lagoa Encantada´, com superfície 

aproximada de 1.731 hectares e perímetro também aproximado de 20 quilômetros”. E 

mais: “[...] julgando improcedentes as contestações opostas à identificação e delimitação 

da terra indígena”. 

Por fim, há uma relação grande de estudos internacionais que foram citados e 

apresentados e ainda foram publicados alguns artigos, que em virtude da extensão do 

texto, vou resumir em dois que abordam estudos na Paraíba e Rio Grande do Norte essa 

compreensão sobre o “sentimento de comunidade” produziria a “comunhão étnica”, que 

não seria, em si mesma, “[...] uma comunidade, mas apenas um elemento que facilita 

relações comunitárias”. (WEBER, 2000, p. 270). 

Um deles é o estudo “O “Eu” e “Outro”: O Turismo Étnico no Grupo Indígena 

Potyguara da Paraíba – Nordeste Brasileiro”, de autoria do antropólogo, professor e 

pesquisador José Glebson Vieira, que expôs com base numa experiência etnográfica junto 

ao grupo indígena Potyguara da Paraíba, uma “situação histórica” de contato interétnico, 
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pretendendo entender de que modo o referido grupo define a relação com o “outro”, 

tomando como foco analítico o turismo étnico. 

Para tanto, discutiu a ação do poder público, em termos de marketing, cuja 

hipótese é de que o marketing se apropria dos referenciais históricos e culturais do grupo 

indígena. Por conseguinte, atentei para o papel de empreendedor dos próprios índios na 

situação de contato; a hipótese é de que os índios são empreendedores do turismo pela 

produção simbólica de artesanato, pela comemoração do Dia do Índio e pela realização 

da festa de S. Miguel. Destaco o seguinte trecho: 

 

é possível pensarmos o turismo na Baía da Traição como um empreendimento 
dos Potyguara, na medida em que promove inovações, seja no nível da própria 
percepção cosmológica do contato com o “outro”, seja no nível da 
configuração de práticas sociais que tendem a revelar a própria perspectiva 
nativa de pensar a si-mesmo e o “outro”; práticas essas que caracterizam o que 
Lévi-Strauss (1952) chama de “distanciamentos significativos”. (VIEIRA, 
2003, p.8). 
 

De acordo com as pesquisadoras Julie Cavignac e Andrea Ciacchi, em “Ouvir a 

cultura: antropólogos, memórias, narrativas”. In: Antropologia e patrimônio cultural: 

diálogos e Desafios contemporâneos (2007), os estudos sobre memória e oralidade 

alcançaram pouca visibilidade ou foram marginalizados por boa parte dos antropólogos, 

pelo fato da: 

[...] existência de uma história não consciente, subterrânea, invisível e não 
oficial nos leva para a investigação das representações nativas do tempo e do 
espaço. Nas nossas pesquisas, notamos que os atores envolvidos adotam, 
contradizem, atualizam e reinterpretam, por meio de diferentes modos 
narrativos e ficcionais, o roteiro de uma história escrita pelas elites dirigentes. 
Em todo caso, esta “solução narrativa” permite que a memória não se 
desagregue totalmente, concorrendo para que a mesma seja reapropriada para 
novos fins. Neste processo, os eventos do passado são contados e recontados 
de diversas formas, refletindo o universo de valores presentes em seu contexto 
gerador. A narrativa, geralmente, descreve a fundação da localidade, e, ao 
evocar a lenda, o locutor se serve da memória genealógica para comprovar a 
ancestralidade da presença do grupo e a legitimidade da posse do território. 
Porém, nem sempre o mito aparece como tal para os seus detentores: poderia 
servir para uma reivindicação étnico-identitária ou ser instrumentalizado numa 
ação política fundamentada no reconhecimento de direitos ancestrais de 
territorialidade. (P. 328) 

 

Para que uma comunidade se ache como tal – isto é, aquela que tenha consciência 

de sua trajetória histórica e de sua potencialidade, que saiba realizar escolhas com 

autonomia e que desenvolva ações para concretizar essas escolhas – é necessário que 

possua suficiente identidade de grupo. Sem identidade de grupo não há comunidade, mas 
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um aglomerado de pessoas. Essa identidade é criada na cultura, expressa nas formas de 

produzir e sobreviver, de refletir sobre a própria vida. 

Em relação à cultura, percebe-se que ela se exprime como dinâmica viva, ou seja, 

a cultura não fica estagnada no tempo e no espaço. Inúmeros estudos antropológicos já 

constataram que todas as culturas estão em constante reelaboração, introduzindo 

símbolos, atualizando valores. Após vários estudos e reflexões, compreendi que cada 

grupo social transforma, recria e reformula constantemente os próprios (ou dos outros 

grupos que interage) códigos simbólicos, linguísticos e relacionais, adaptando seu acervo 

tradicional às condições historicamente estabelecidas pela sociedade em que está imerso 

e como o qual interage.  

Nesses termos, a cultura não deve ser entendida como um objeto fixo e 

estacionado que o sujeito transporta por toda a sua vida como um peso que o marca 

(como faz com o próprio corpo, que também não é um ente fixo, porque também se 

modifica), mas é elemento que o auxilia na definição e composição da identidade 

individual e coletiva.  

O debate sobre multiculturalismo acerca da realidade intercultural envolve 

terrenos de reflexão e intervenção, abrigando temáticas ligadas à formação da identidade, 

à valorização das diferenças, à configuração e à função que assume hoje o sentido de 

coletividade em sociedades complexas. Na realidade brasileira, a dimensão cultural se 

reveste de significados específicos e, após a implantação do neoliberalismo, na luta pelos 

direitos, ficou mais difícil defender as culturas originárias, em função da resistência em 

ampliar os direitos indígenas e se homologar os processos de demarcação das terras 

indígenas e da implantação de um processo de “terceirização” que o Estado brasileiro 

abriu as portas para a figura do “atravessador cultural” e a criação de um “mercado” de 

projetos culturais. 

 

As políticas de identidade mais contestatórias ou efetivamente transformadoras 
da realidade social e política, como as de autodeterminação coletiva na gestão 
das identidades e territórios dos povos indígenas, enfrentam, com isso, novos 
desafios diante da capacidade do modelo neoliberal de Estado em se adaptar a 
contextos de crescimento e de diversificação na reivindicação de direitos. Na 
verdade, as estratégias de governança neoliberal se mostraram aptas a formar, 
delimitar e produzir diferenças culturais ao invés de suprimi-las, como se 
poderia pensar à primeira vista (HALE, 2005, p.12-13). Mas, as redefinições 
neoliberais no papel do Estado a transferir responsabilidades para a sociedade 
civil, também pressupõe certo fortalecimento desta, representado, por exemplo, 
pelo reconhecimento de direitos culturais e de participação política, ainda que 
burocraticamente limitados em face, sobretudo, dos interesses 
socioeconômicos vigentes no modelo de desenvolvimento adotado, além de 
favorecer a atuação de ‘atravessadores culturais’ nas relações dos grupos 



171 

étnicos com o Estado, no âmbito do já referido mercado de projetos. 
(OLIVEIRA, 2016, pp. 50-51) 
 

Com base em conversas com lideranças internas e externas, tanto indígenas como 

não indígenas, em pouco tempo, identifiquei e passei a interagir com um “consultor em 

projetos culturais” que auxilia na elaborarção dos projetos culturais para que os Jenipapo-

Kanindé tenham condições técnicas (habilidades estas já conquistadas por aqueles que 

são professores e outros que já alcaçaram o ensino médio, mas tem outros menos 

escolarizados que apresentam mais aspectos da tradicionalidade e os saberes ancestrais), 

para que concorram aos editais e acessem recursos imprescindíveis à conquista dos seus 

direitos e fortalecimento das suas iniciativas com aquelas vinculadas à afirmação cultural. 

Ele se diz produtor cultural e seu nome é Sinval Diógenes. 

 No ano de 2015, a cacique Pequena conquistou o título de Mestre da Cultura 

Cearense e concorreu com diversos outros candidatos, e foi esse “consultor em projetos 

culturais”, ou, como prefere definir Oliveira (2015), esse “atravessador cultural”, que 

elaborou, juntamente com a equipe da AMIJK, o projeto que disputou o edital “Tesouros 

Vivos da Cultura”, da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará (Secult), e foi vencedora. 

Segundo a Secult a disputa ao título de Mestre da Cultura teve 91 inscritos e 11 

selecionados, sendo nove novos mestres e dois novos grupos. 

 

A cultura no espaço público, ao servir para negociar noções de justiça social e 
de cidadania, agenciar direitos e balizar perspectivas político ideológicas, 
desempenha o importante papel de transformar politics (jogo político que 
expressa relações de poder) em policy (política pública e decisão 
governamental). Por isso é escolhida pelos grupos étnicos como recurso ou 
instrumento principal para o acesso ao Estado e às ações deste, mediando as 
suas relações com ele, como demonstram as prontas participações dos povos 
indígenas nos editais de programas do governo federal como os dos Pontos de 
Cultura e de Memória, surgidos em meados dos anos 2000. Convertida assim 
em categoria política, a cultura é percebida também pelo próprio Estado como 
meio para se alcançar a legitimidade de suas ações, bem como para exercer 
suas formas de dominação burocrática. (OLIVEIRA, 2015, p. 75). 

 

Outros editais mais recentes, como o ponto de cultura indígena do Ministério da 

Cultura (MINC) e o lançamento do CD “Beleza da Vida”, de autoria da cacique Pequena, 

que foi financiado pela Secult, no último dia 03 de julho de 2016, teve a participação 

direta desse “consultor em projetos culturais” que já foi legitimado pelas principais 

lideranças Jenipapo-Kanindé, em especial a cacique Pequena e sua filha Juliana Alves, a 

também cacique Irê. Em relação ao CD da cacique Pequena seu lançamento ocorreu no 

Centro Cultural Dragão do Mar que é o maior atrativo turístico e um dos principais 
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espaços de lazer da cidade de Fortaleza, que ficou lotado de estudantes, pesquisadores e 

pessoas amigas do povo Jenipapo-Kanindé, assim como turistas que visitavam a cidade 

naquele dia, que coincidiu com o início da alta estação do mês de julho.  

Cacique Irê tem se destacado nas movimentações da luta indígena da sua etnia, 

como na participação na etapa estadual da I Conferência Nacional de Políticas 

Indigenistas (apesar de não aceita a indicação de representar sua etnia na etapa nacional) 

e na coordenação das atividades da 16ª Festa do Marco Vivo da Yburana. Além disso, 

também, em de março de 2016, passou a vir com maior frequência a Fortaleza para cursar 

Direito em uma faculdade particular, situações novas que a fizeram, inclusive, ser 

convidada e aceitou se lançar como candidata a vereadora do Município de Aquiraz nas 

eleições municipais daquele ano. Essa candidatura e outras questões a ela associadas, que 

terão rebatimento no etnoturismo praticado são objeto de estudo do próximo capítulo. 

Outro edital importante conquistado no segundo semestre de 2015 e que gerou 

uma forte interface com o etnoturismo Jenipapo-Kanindé foi o XI Edital Ceará de 

Cinema e Vídeo, onde foi aprovada pela Secult a I Mostra Indígena de Filmes 

Etnográficos do Ceará, realizada de 17 a 20 de novembro de 2015, numa iniciativa da 

AMIJK em parceria com o Cine Clube Aldeia, criado nesse contexto para difusão da 

temática audiovisual indígena. Foi a primeira desse gênero no Ceará. Ela se propôs ser 

um espaço para discussão e divulgação de filmes etnográficos, em especial, com temática 

indígena. O principal objetivo da mostra foi proporcionar um intercâmbio cultural entre 

realizadores, pesquisadores e comunidades tradicionais. 

O acesso da comunidade foi gratuito e aberto ao público em geral. Além da 

mostra principal, a programação incluiu oficinas, rodas de conversa, núcleos de vivência, 

apresentações culturais e mostras paralelas de filmes etnográficos. A curadoria e a 

produção do evento foram compartilhadas entre parceiros e a etnia. O evento tinha a 

pretensão de contribuir na articulação entre comunidades indígenas no Ceará e dessas 

com outros agentes, fomentando a criação de redes de colaboração em cinema indígena e 

etnográfico. 

As duas dimensões da cultura – material e simbólica – refletem o que há de mais 

tangível na identidade cultural. Por isso, a reflexão e elaboração de estratégias para tornar 

visível a identidade cultural da comunidade, assim como estimular o aprofundamento dos 

aspectos da participação e parceria deve ser preocupação daqueles que trabalham o 

etnoturismo de base comunitária. 
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A articulação entre as abordagens teóricas escolhidas proporcionou que eu, na 

qualidade de sujeito enunciador do estudo, estou diuturnamente me edificando na relação 

com o outro (seja quem for esse outro), nos discursos que perpassam os seus dizeres, 

assim como sobre seus fazeres cotidianos e ideias sobre si mesmos, propiciando a 

observação direta da relação entre identidade e alteridade na tessitura de vozes sociais do 

discurso de vários agentes sociais da etnia indígena Jenipapo-Kanindé. No caso em 

estudo, os agentes são as lideranças, os troncos, assim como os jovens e mulheres 

envolvidos com o etnoturismo comunitário. 

Algumas universidades e instituições que trabalham com a preservação da 

memória e patrimônio de populações vulnerabilizadas e exploradas voltaram-se também 

para novas maneiras de se relacionarem com cultura, memória e patrimônio dos povos 

indígenas e, por isso, têm ativado outros mecanismos de registro e conservação dos 

acervos desses povos, tais como o desenvolvimento de contextos de valorização e de 

acessibilidade. Buscaram, com isso, assegurar a esses povos o direito à memória, à 

cultura, ao tempo, como um dever de realizar a gestão compartilhada desse patrimônio 

museal, que procura, decisivamente, diminuir a incomensurável distância entre as 

comunidades indígenas contemporâneas e as coleções de cultura material, produzidas 

pelos seus antepassados. 

 

Patrimônio imaterial e valorização da diversidade se combinam em um novo 
modelo para as políticas culturais que, desde a instauração da ordem discursiva 
sobre os direitos culturais no final da década de 1980, elegem como alvo de 
suas ações as expressões culturais e de identidade dos grupos populares e 
étnicos, sob a alegação de se fomentar autodeterminação, protagonismo e 
empoderamento. Sob a influência de tal ideário emergem diferentes 
experiências museais, como a dos grupos sociais periféricos nos centros 
urbanos e dos povos indígenas. Estes vêem nas práticas de colecionamento e de 
organização da memória oportunidades de ganhos sociais e, por conseguinte, 
importantes canais para o agenciamento de direitos, políticas e recursos 
materiais necessários à suas reproduções socioculturais. (OLIVEIRA, 2015, p. 
80). 
 

  O Museu Indígena Jenipapo-Kanindé (MIJK) é gerido pelos índios e construído 

por eles no território que reivindicam, entendendo este território como importante na 

configuração da identidade do grupo étnico. Como afirmado no resumo acima, se 

compreende por museu um lugar que reforça a memória e que se tornou um elemento 

cultural de afirmação étnica. Este reconhecimento social, incluindo o reconhecimento 

pelo Estado Nação monoétnico e monocultural, é buscado com o objetivo de serem os 
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grupos étnicos reconhecidos socialmente para verem cumpridos seus direitos garantidos 

na Constituição de 1988. 

O Museu Indígena Jenipapo-Kanindé, segundo os próprios indígenas responsáveis 

pela Fanpage do Museu na rede social e virtual Facebook, é um processo em elaboração 

da comunidade indígena, onde a identidade étnica é ressignificada por via das memórias 

imateriais e materiais (objetos expostos que representam a cultura indígena Jenipapo-

Kanindé). 

 

O Museu Indígena Jenipapo Kanindé é um processo em construção no interior 
de nossa comunidade, onde a nossa identidade étnica indígena é ressignificada 
através da memória dos/nos objetos. Nossas ações e projetos estão relacionados 
com processos educacionais, de mobilização política e de organização sócio-
comunitária, não seconstituindo como um museu “sobre” os Jenipapo Kanindé, 
mas dos próprios Jenipapo Kanindé. A terra herdada de nossos antepassados, a 
Lagoa da Encantada, junto com sua mata circundante, são as fontes de nossa 
sobrevivência física e cultural, espaços sagrados onde moram nossos mitos e 
encantos ancestrais. Assim, não restringimos nosso museu às nossas salas de 
exposição, é parte dele tudo o que existe sobre o nosso território e no seio da 
nossa comunidade, são nossos saberes e fazeres, nossas lendas e 
encantamentos, nossas celebrações e rituais, nosso jeito de ser e viver. 
(FANPAGE DO MUSEU INDÍGENA JENIPAPO-KANINDÉ-MIJK, 2017) 

 
 

4.2 As práticas rituais, o toré e sua integração ao etnoturismo Jenipapo-Kanindé 

 

Eu tava lá no rio 
Tava pegando pitu 

Foi quando de repente eu ouvi 
O cantar do uirapuru 

 
Subi a serra a procura de caçar 

Aonde ele está 
Pra dizer se a mata está viva 

Pro meu povo desfrutar 
 

Tem tejo, preá e mocó 
Tem viado, raposa e tatu 

Sou guerreiro e vivo da caça 
E não temo a nenhum 

 
Sou Tapeba, sou Pitaguary 

Jenipapo e Tremembé 
Quem quiser conhecer nossa força 

Venha dançar o toré. 
 

Música Tava lá no rio, que costuma ser entoada durante as celebrações do Toré. 

 

A produção cultural do toré entre os Jenipapo-Kanindé fornece uma chave 

interpretativa para a compreensão de um dos elementos fundamentais das tradições dos 

povos indígenas no Ceará. O esforço de formular uma expressão cultural que sintetize a 
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ação política que tem sido potencializada e amplificada pela estratégia política, 

econômica e sociocultural de implementar o etnoturismo comunitário e o impacto 

emocional do movimento indígena que essa manifestação religiosa e simbólica 

autoafirmativa dos “índios do Nordeste”  é acionado, e se revela na descrição a seguir. 

Uma dança (o toré), um saber-fazer (o artesanato em Tucum, a produção de 

objetos em cerâmica, as armadilhas de caça e pesca etc), uma origem comum, aspectos da 

religiosidade, são saberes tradicionais, mas por essa condição não podem ser vistos como 

fósseis que se cristalizam no tempo. De uma maneira geral, toda tradição é maleável, seu 

conteúdo pode ser modificado de uma geração para outra e essa fluidez produz uma 

constituição local de alguma forma intemporal. De acordo com Linnekin, (1983, p. 241), 

a “[...] tradição é um modelo consciente de modos de vida passados que as pessoas usam 

na construção de sua identidade”. O mesmo autor arremata a análise compreendendo que 

tradição se atualizada, pois, “[...] a seleção do que constitui a tradição é sempre feita no 

presente; o conteúdo do passado é modificado e redefinido conforme uma significação 

moderna”. 

Em relação ao toré, há indicativos de similaridades de práticas (aprofundados na 

observação participante e nas entrevistas) que denotem semelhanças ao praticado pelo 

povo Xucuru de Pernambuco, objeto de estudo da tese de doutorado de Neves (2005), 

que assim descreveu e fez inferências ao acompanha-los em situações de tensões e 

conflitos, ao ponto de afirmar que 

A organização política e social dos Xukuru é resultado não apenas das relações 
que são estabelecidas entre eles e a rede de pessoas com as quais conviveram, 
ao longo de sua história, mas também do seu universo simbólico. Um dos 
aspectos mais importantes da cosmologia Xukuru refere-se à forma como se 
relacionam com o sagrado. Os Xukuru estão subordinados a um poder 
simbólico que se expressa, através da natureza sagrada, dos encantos de luz, de 
Mãe Tamain e de Pai Tupã consubstanciados no Toré. (2005, p.114). 

 
O toré como um complexo composto por danças circulares, cânticos, rezas, curas 

e celebrações, é a marca da distintividade e a linguagem do movimento indígena 

contemporâneo no Nordeste (GRÜNEWALD, 2005). Atuando em múltiplas frentes, o 

toré reescreve, no embate público e interacional, os sentidos de ser índio nos dias de hoje. 

Há uma relação simbólica e operativa entre o toré e os cultos mediúnicos, que utilizam 

tambores, atabaques, maracás, cânticos e danças, como a umbanda, o candomblé, as 

giras, a macumba etc., o que demonstra ser além da produção de uma expressão 

diacrítica.  
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Este ritual é a atualização de experiências de alteridade vivenciada, em contextos 

menos visíveis, nos quais nunca deixou de se falar, sentir e vivenciar a indianidade das 

entidades caboclas e que não podem ser confundidas pelos rituais afro-brasileiros há 

pouco citados, pois cada um deles tem signos, ritualísticas e cosmologias próprias. 

As semelhanças entre o toré, torém e praiá com os cultos afro-brasileiros e com 

sessões mediúnicas realizadas em centros espíritas é conexão que se mantém com seres 

espirituais, ou a alma de homens já mortos e as palavras médium, mediunidade, 

mediúnico foram criadas por Allan Kardec (2008a), no século XIX, e decorrem do “[...] 

latim, meio, intermediário”, ou ainda “pessoa podendo servir de intermediário entre os 

espíritos e os homens”. (KARDEC, 2008b, p. 338). Para os índios, esses espíritos ou 

almas são chamados de “encantados”; nos cultos afro-brasileiros, são as “entidades”, 

“orixás”, “guias”, “pretos velhos”, “cablocos”, tendo cada um deles suas “correntes” 

próprias, que têm ligação com o tipo de ação magnética espiritual trazida por essas 

“entidades” no ritual. 

Em relação ao torém, Valle (1999), assim analisou a existência de um 

 

[...] horizonte discursivo e simbólico no qual os diversos atores sociais 
conseguem  entender, descrever e interpretar, por processos estruturados ao 
nível  consciente  e  inconsciente,  a  vida  social,  os fatos e fenômenos sociais, 
como também as suas próprias ações e as práticas de outros  atores e agentes, 
todos  dotados de conteúdos originados na dinâmica das relações interétnicas 
(P. 305). 

 

Procuro, em todas as rodas de toré que aconteceram na TI Lagoa Encantada, 

identificar, descrever e compreender as categorias que integram o sistema simbólico 

elaborado pelos Jenipapo-Kanindé, para compreender como o toré está integrado na 

estrutura social dos Jenipapo-Kanindé, povo “ressurgido”, ou, como cacique Pequena diz, 

“povo resistente”. 

Os Jenipapo-Kanindé processam a elaboração de sua identidade e a correlação 

direta com a sua organização social. Compreendo a “dança” como uma linguagem e um 

fenômeno específicos dos povos indígenas no Nordeste brasileiro, que comunica, tanto 

aos dançadores quanto aos espectadores, uma identidade étnica, uma vez que os 

dançadores passam a constituir um discurso de sua identidade, relacionado com o Toré.  

Os Jenipapo-Kanindé, ao anunciarem sua identidade, desencadeiam uma série de 

relações interétnicas marcadas pelo conflito e pela barganha do reconhecimento, tanto por 

seus parentes, já que muitos deles já estavam habituados a ser vistos como caboclos, ou 
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“Cabeludos da encantada”, mas sem autoafirmarem uma identidade indígena, quanto pelo 

órgão indigenista oficial que nunca esteve atuando na região e também a sociedade 

envolvente. 

Assim, a dança do toré se revela como performance de natureza ao mesmo tempo 

política, ritualística sagrada e lúdica; e com o tempo, passa a interessar a pessoas que 

visitavam a aldeia para realizar estudos e lazer. 

Apesar de haver a imposição de ter o toré em algumas ocasiões ritualísticas e 

solenes, essa dança e suas músicas encontram significação no contexto do processo de 

etnogênese. Ao ser instituída e se afirmar em situações históricas, sociais, culturais, 

políticas e ecológicas diferentes, sua análise revela códigos inconscientes que explicam 

ou ajudam a compreendê-la. 

A dança do toré revela-se, portanto, como um “capital cultural”, um “poder 

simbólico” (BOURDIEU, 2004) e também funciona como moeda corrente nas relações 

simbólicas de inclusão e exclusão entre os Jenipapo-Kanindé. Trata-se de uma identidade 

política no processo de produção da “indianidade” Jenipapo-Kanindé. A ressurgência 

étnica, nesse caso, torna-se uma variante dentro do movimento de ‘etnogênese’. 

Qualquer tentativa de descrição da dança do toré será sempre incompleta e 

superficial, dado que há coisas que não nos é permitido registrar, seja gravando, 

filmando, fotografando ou escrevendo, por serem sagradas e guardarem seus segredos. 

Outras que, por mais que se olhe não se enxerga, e isso é meio redundante em se tratando 

do trabalho antropológico, no qual o olhar é determinante. 

Retornando ao conceito de sinais diacríticos elaborados por Barth (1969), 

Carneiro da Cunha (1986) acentua que a tradição cultural de um povo funciona como um 

reservatório onde o grupo, de acordo com suas necessidades, busca “traços” culturais que 

servirão como sinais para distinção perante a sociedade circundante, porém grupo de 

acordo com os símbolos culturais manifestos no cotidiano de forma contrastiva (Barth, 

1969) e “[...] algo constantemente reinventado, recomposto, investido de novos 

significados e é preciso perceber (…) a dinâmica, a produção cultural” (CARNEIRO DA 

CUNHA, 1986, p.99, 101). Um reforço a essa noção vem da análise weberiana da assim 

chamada “ordem propriamente social”, pois todos os “traços” atribuídos ao grupo de 

status pertencem à ordem simbólica.  

É partindo da experiência atual que os grupos acionam uma memória que 

reelabora o passado para legitimar, ordenar e significar a realidade na qual estão imersos. 
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Figura 5 - Momentos de oração ao Pai Tupã e à Mãe Tamain, início da 16ª Festa do Marco Vivo da 
Yburana. (09/04/2016) 

 
Fonte: Arquivo Pessoal (2016) 
 

Alguns elementos tomam, pois, novos significados, passando a representar 

símbolos de diferenciação perante a tais grupos e ante a sociedade envolvente. Estes 

elementos não são simplesmente reproduzidos ou trazidos de um passado que se conserva 

intacto, ao contrário, são constituídos e reconstituídos no cotidiano. 

 

Os “Sistemas simbólicos”, como instrumentos de conhecimento e de 
comunicação, só podem exercer um poder estruturante porque são estruturados. 
O poder simbólico é um poder de construção da realidade que tende a 
estabelecer uma ordem gnoseológica: o sentido imediato do mundo (e, em 
particular, do mundo social) supõe aquilo. a que Durkheim chama o 
conformismo lógico, quer dizer, “uma concepção homogénea do tempo, do 
espaço, do número, da causa, que torna possível a concordância entre as 
inteligências”. (BOURDIEU, 2004, p. 9). 
 

Como sendo componentes da cultura, eles não são dados essenciais, mas se 

transformam, se adaptam, se modificam, de acordo com as relações de poder nas quais 

estão imersos. 

Relevante aporte ao conhecimento acerca dos rituais do toré também do praiá é o 

estudo que Maria Rosário G. de Carvalho (1984) realizou sobre a Identidade dos Povos 

do Nordeste, os rituais do toré e do praiá. O praiá está relacionado a um complexo ritual 

específico do Nordeste brasileiro: o complexo da jurema (MOTA E BARROS, 2002; e 

NASCIMENTO, 1994). O praiá é usado em uma dança cerimonial coletiva realizada 

como ato final de uma série ritual centrada na instituição da “promessa”, ou seja, uma 

dádiva que se contrai com um ser espiritual protetor da etnia. 
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A dança vinculada ao ritual praiá é uma cerimonial que figura como um grande 

congraçamento coletivo da etnia e um momento de agradecimento de um feito 

“milagroso” alcançado por alguém da comunidade, uma cura espiritual, atribuída à ação 

de uma entidade espiritual “sagrada”, chamada de “encantado”, cujo praiá é a 

representação material na configuração de uma vestimenta feita de uma palha de nome 

“croá” que cobre todo o corpo.  

Tanto o praiá como o toré assumem um significado de integração de 

sociabilidades passadas e presentes que intenciona estabelecer simbolicamente a unidade 

do povo e, nas palavras de Carvalho (1984), quando se forma uma comunhão de seres: 

 
Por ocasião da realização dos rituais, o território configura uma totalidade no 
tempo e no espaço – os mortos retornam sob a forma de “encantados” e se 
juntam aos vivos, compondo a totalidade da nação que simbolicamente ocupa a 
totalidade do seu território. (P.186). 
 

Tanto o toré como o praiá são práticas performáticas, no sentido conferido por 

Victor Turner (1992). O termo performance é derivado do inglês arcaico parfournen, que 

mais tarde tornou-se parfoumen que, por sua vez, vem do francês antigo parfournir 

formado pelos prefixo par (“cuidadosamente, completamente”), mais fournir (fornecer) 

onde performance não tem um sentido estruturalista de uma forma manifesta, mas conota 

um movimento processual de “levar à completude”, “completar”. Realizar uma 

performance é, deste modo, completar um processo em curso, mais do que praticar um 

determinado ato ou ação. 

Segundo Turner (1992, p. 8), as performances podem ser tidas como “[...] um 

paradigma do processo”. As performances seriam deste modo, exemplos vivos do ritual 

em/como ação. (BARBOSA, 2005). 

Ao ritual associou-se o interesse pela performance e pela experiência, articulado 

em seus últimos e/ou póstumos trabalhos (TURNER, 1982, 1985, 1986, 1987), que 

alimentaram o diálogo interdisciplinar entre Antropologia e as Artes Cênicas e narrativas, 

configurando a área interdisciplinar dos estudos de performance. 

Mesmo conhecendo as atividades que o grupo de turismo desenvolve, procurei 

deixar evidente o fato de que os indígenas fizessem referência àquilo que lhes havera 

chamado mais atenção, ou seja, tinha sido mais significativo e também relevante em sua 

perspectiva ameríndia. 

Os mitos ameríndios não evocam, portanto, a passagem irreversível da natureza 

para a cultura, mas, sim, a emergência das descontinuidades “naturais” desde um 
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contínuo “cultural” de origem, dentro do qual humanos e não humanos não eram 

distinguidos com nitidez. 

Toda e qualquer organização social, cultural e econômica de um povo indígena, 

ou qualquer etnia culturalmente diferenciada da cultural hegemônica nacional, está 

relacionada a uma concepção de mundo e de vida, isto é, a uma determinada cosmologia 

organizada e expressa por meio dos seus mitos e dos ritos. As mitologias e os 

conhecimentos tradicionais acerca do mundo natural e sobrenatural orientam a vida 

social, os casamentos, o uso de extratos vegetais, minerais ou animais na cura de doenças, 

além de muitos hábitos cotidianos (LÉVI-STRAUSS, 1982). 

 

Figura 6 – Registro da dança de toré na abertura da 16ª Festa do Marco Vivo da Yburana (09/04/2016). 
Destaque para Cacique Cauã Pitaguaray e Cacique Irê. 

 

Fonte: Arquivo Pessoal (2016) 

 

Segundo Descola (2011), a existência de um grande movimento de “especiação” 

conseguiu constituir uma “ordem natural idêntica àquela que conhecemos”, pois as 

plantas e os animais são fisicamente diferentes dos humanos, o que os levou que eles 

desenvolver hábitos que correspondem ao equipamento biológico próprio de cada 

espécie, os quais foram conservados até os dias atuais, as faculdades interiores de que 

gozavam antes de sua especiação: subjetividade, consciência reflexiva, intencionalidade, 

aptidão para a se comunicar numa linguagem universal etc. (DESCOLA, 2011, p. 45).  

Ainda segundo o mesmo autor, as pessoas, se recobrem por um corpo animal ou 

vegetal do qual elas se “despem” em determinados momentos para levar uma vida 

coletiva análoga à dos humanos. Ele cita o exemplo do povo Makuna, que dizem que 

animais como as antas quando se pintam com as tintas vermelhas que estão presentes no 
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“urucum para dançar e que os caititus tocam a tromba durante seus rituais, ao passo que 

os Wari pretendem que o caititu faz cerveja de milho e que a onça leva a presa para casa 

a fim de que sua esposa a cozinhe”. (DESCOLA, 2011, p. 45). 

Um dos antropólogos que trabalha essa perspectiva multirreferencial, mas aqui se 

refere aos estudos sobre os mitos feitos por Lévi-Strauss, é Phillipe Descola, que assim 

sintetiza seu pensamento sobre o tema: 

 
Ao derivar estruturas sociais de imperativos psicológicos, Lévi-Strauss foi um 
dos poucos que tentou escapar desta tendência. Mas as “leis da mente” que ele 
evoca são muito vagas para que esta derivação seja algo além de indutiva: 
exceto nas análises dos mitos, Lévi-Strauss sempre começa pelos estudos das 
instituições para depois avançar “em direção ao intelecto”, nunca o contrário.  
Agora, um sistema de relações não pode ser interpretado independentemente 
dos elementos que conecta, uma vez que estes elementos são entendidos não 
como indivíduos intercambiáveis ou unidades sociais já institucionalizadas, 
mas como entidades já dotadas, ab initio, de propriedades específicas que as 
tornem aptas ou não, ao estabelecimento de determinadas conexões entre elas. 
Por isso senti a urgência de renegar os preconceitos sociocêntricos 
estabelecidos e supor que realidades sociais – i.e. sistemas relacionais estáveis 
– estão analiticamente subordinados a realidades ontológicas – i.e. os sistemas 
de propriedades que os humanos atribuem aos seres. (DESCOLA, 2015, p.10) 

 
Figura 7 – Registro da dança de toré na abertura da 16ª Festa do Marco Vivo da Yburana, com a adesão das 
pessoas que estavam visitando a Ti Lagoa Encantada. (09/04/2016)

 
Fonte: Arquivo Pessoal (2016) 

 

Pelo que consegui compreender, a dança do toré realizada pelos Jenipapo-

Kanindé é um momento sagrado que promove uma conexão intergeracional, ao acolher 

desde as crianças muito pequenas (algumas de colo), passando pelos jovens que se 

empolgam muito e capricham na performance, por fim, as lideranças e os troncos velhos 

que são os maiores incentivadores e apoiadores da existência e continuidade dessa dança 
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ritualística e quem mais se volta a uma integração com os encantados, como entidades 

protetoras e fortalecedoras da resistência em defesa das tradições e do território indígena. 

Nos dias de celebração da Festa Marco (assim como em todas as festas que 

presenciei na TI) sempre acontecem rodas de toré (pelo menos umas três rodas). Vou 

descrever a roda do toré de abertura da festa. Sempre ocorre um discurso de boas-vindas 

e de explicação porque está sendo feita a comemoração pela cacique Pequena, que 

sempre reafirma a importância daquele ritual para a tradição. Em seguida, todos os que 

estão nas três rodas dão-se as mãos e os que estão na primeira roda ficam de joelhos e de 

cabeça baixa fazendo uma oração silenciosa e, em seguida, rezam o Pai-Nosso cristão. 

Nesse momento, as pessoas se posicionam em três círculos: no menor, no centro, ficam 

os líderes da etnia os puxadores/ (porque na etnia Jenipapo-Kanindé além da cacique 

Pequena, a cacique Irê, Heraldo Preá e o pajé João são os principais puxadores do toré).  

No segundo círculo, “tocadores” de tambor (atabaque) e de “maraca” e outros que 

“puxam as cantigas” (às vezes esses outros puxadores são de outras etnias que estão 

participando da cerimônia); no outro círculo, um pouco maior, ficam as crianças e os 

adolescentes participando com a dança e alguns puxadores com as suas maracas; e no 

terceiro, o maior de todos, os índios (homens e mulheres), vestidos ou não com trajes do 

toré, participam da dança, cantando, dançando e tocando o maracá. A cacique principal e 

seus filhos permanecem entre os círculos, já a cacique filha ora fica no terceiro círculo, 

ora acompanha a cacique mãe, todos com maracás na mão, dançando e cantando, sempre 

em movimentos circulares no sentido horário. 

Esse momento dura em torno de 20 minutos, pois são ditas pela cacique mãe 

(Pequena) várias frases na língua Tupy, repetidas por ela, e se processa uma espécie de 

invocação aos encantados que têm vinculação com a etnia, além de se pedir a permissão e 

proteção ao Pai Tupã e à Mãe Tomain. A cacique mãe (que de uns tempos pra cá quer ser 

chamada de Mãe Pequena, dando a subentender que a cacique Irê já assumiu o cacicado 

propriamente dito), sua filha e os outros dois filhos usam cocares, saiotes, bustiês 

(somente as mulheres) e seguram suas maracas, que depois de cada reza são chacoalhadas 

com muita intensidade, ao mesmo tempo em que são emitidos gritos que, ao que tudo 

indica que simbolizam som de animais da floresta e que se preparam para fazer o cântico 

de abertura. O cântico tem a seguinte letra de um canto sem dança e em ritmo lento, 

quase uma reza, que tem um sentido de uma abertura para a chegada dos encantados que 

vêm dançar junto com eles: “As matas estavam escuras, quando o luar clareou. Foi 

quando eu vi a voz do meu povo, todos índios aqui chegou. Mas ele rei, ele rei, ele rei, 
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mas ele rei da jurema ele é rei. Mas ele rei, ele rei, ele rei, mas ele rei da jurema ele é 

rei”. 

Em seguida, a cacique autoriza cantar em um ritmo mais intenso e ao som das 

maracas e dos tambores, se começa dançar de forma circular e uma das músicas cantadas 

e dançadas é essa:  “Meu cacique guerreiro, meu pajé curandeiro, tá chegando o guerreiro 

da mata iluminando o terreiro, tá chegando o guerreiro da mata iluminando o terreiro. 

Reia, reia, reia, reiou, reia, reia, reiá. Reia, reia, reia, reiou, reia, reia, reiá. Reia, reia, reia, 

reiou, reia, reia, reiá”. 

As pessoas que estão visitando a TI são convidadas a entrar na roda na frente, ou 

atrás da pessoa que a convidou. A última roda fica muito grande, mais e mais pessoas vão 

entrando, cantando (quando aprendem a letra) e dançam no ritmo do grupo, que não é 

sempre o mesmo, pois algumas músicas fazem o grupo parar, outras fazem andar de 

marcha ré, ou fazer um giro de 360 graus, e tem umas que aceleram o passo de forma que 

vira quase uma corrida. Nesse momento de correria, as crianças adoram e as pessoas riem 

muito, demonstrando muita satisfação, sobretudo, os turistas que estão vivenciando a 

experiência de dança pela primeira vez.  

Depois que o toré é encerrado, ainda na mesma posição, os participantes dançam 

músicas em ritmos mais acelerados como o coco-de-roda, só que os círculos já 

ampliados, incluindo as pessoas que não estavam com as vestimentas próprias do toré e 

são da etnia. Assim como os visitantes também participam das danças. Então, os 

puxadores vão, ao comando da cacique, diminuindo a intensidade até pararem e 

agradecerem a todos os presentes e ao Pai Tupã e Mãe Tomain. 

As letras das cantigas evocam elementos cosmológicos ligados à religiosidade 

católica (a Trindade, São Miguel, Santos Reis), ao mar, às atividades de sobrevivência 

(pesca), a eventos (guerra – flecha do tapuio canindé) e seres da natureza (guarapirá, 

laranjeira, peixe, água) e a figuras míticas (tapuia coronga e tapuio canindé), além da 

jurema. Ao contrário de outros grupos indígenas, não há uso ritual de bebida produzida 

com a jurema; as bebidas consumidas são catuaba e cachaça. 

Depois do toré, há uma parada para se alimentar e beber algum suco, café ou 

comer frutas, onde todos os presentes, incluindo os visitantes são convidados a formarem 

uma fila para pegarem as iguarias. Pensada de maneira mais ampla, no Toré a relação 

entre os anfitriões e os “visitantes” e “convidados” (índios de outras aldeias), fica 

implícita na relação índios Jenipapo-Kanindé como os anfitriões e os não índios 
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(englobando os “turistas brancos” e os “amigos”, ou “apoiadores” da causa indígena) 

como “convidados” de maneira geral. Entro também nessa categoria.  

 

4.3 Globalização e turismo: irmãos siameses?  

 

Primeiramente, enfoco o conceito de globalização como importante estruturador 

das relações sociais baseadas no consumo. A seguir, discuto sobre a inserção do turismo 

na tendência vigente de globalização, exemplificando as possíveis formas de 

desenvolvimento nas quais o turismo pode servir como justificativa, principalmente no 

modelo global e a criação de não-lugares como atrativos turísticos, como acontece no 

Município da Aquiraz, bem próximo da TI Lagoa Encantada. 

O fato de que o processo de globalização “[...] dissolve fronteiras, agiliza os 

mercados, generaliza o consumismo. Provoca a desterritorialização e reterritorialização 

das coisas, gentes e ideias. Promove o redimensionamento de espaços e tempos” (IANNI, 

2002, p.19). Ianni (1998) amplia sua análise desse processo globalizante nos seguintes 

termos, com os quais concordo plenamente: 

O objeto das ciências sociais deixa ser principalmente a realidade histórico-
social nacional, ou o indivíduo em seu modo de ser, pensar, agir, sentir e 
imaginar. Desde que se evidenciam os mais diversos nexos entre indivíduos e 
coletividades, ou povos, tribos, nações e nacionalidades, em âmbito mundial, o 
objeto das ciências sociais passa a ser também a sociedade global. Muito do 
que é social, econômico, político, cultural, linguístico, religioso, demográfico e 
ecológico, adquire significação não só extra-nacional, internacional ou 
transnacional, mas principalmente mundial, planetário ou global. Quando se 
multiplicam as relações, os processos e as estruturas de dominação e 
apropriação, bem como de integração e fragmentação, em escala mundial, 
nesse contexto estão em causa novas exigências epistemológicas. Nesse 
horizonte, alteram-se as condições históricas e teóricas sob as quais se 
desenvolvem os contrapontos, os nexos, as simultaneidades, as 
descontinuidades, os desencontros e as tensões entre dado e significado, 
aparência e essência, parte e todo, passado e presente, história e memória, 
lembrança e esquecimento, tradição e origem, território e fronteira, lugar e 
espaço, singular e universal. Alteram-se mais ou menos drasticamente as 
condições, as possibilidades e os significados do espaço e do tempo, já que se 
multiplicam as especialidades as temporalidades. (P. 2). 
 

No que se refere ao turismo, conforme o percebo como fenômeno social, tornar-

se-á uma das singularidades do capitalismo contemporâneo e que também tem uma 

parcela de contribuição pela internacionalização (ou mundialização) do capital, pugna 

pela exigência básica de requerer mão de obra mais qualificada do que nas indústrias 

básicas, não aquelas de grande incorporadora de tecnologias e conhecimentos, a 



185 

concentração da riqueza nas mãos de poucos abastados e a frequente exclusão de grande 

parte das comunidades locais dos processos de tomada de decisão. 

 

No atual regime de acumulação flexível, a territorialidade empresarial está 
cada vez mais caracterizada por temporalidades, ou seja, por 
desterritorializações e reterritorializações. A chantagem da deslocalização, ou 
melhor, a ameaça do rompimento dos seus contratos e compromissos sociais 
(como empregadores, assim como contribuintes para o orçamento público, com 
todos os setores produtivos e serviços ligados a elas), tornou-se uma arma 
poderosa para que os Estados cedam às demandas territoriais das corporações. 
(ZHOURI & LASCHEFSKI, 2010, p. 8).  
 

Aqui o turismo é mostrado como fenômeno social, mas sem desconectar de suas 

vinculações com os fatores econômicos, culturais e ecológicos. O estudo se processa pela 

análise e descrição de uma série de fatores relacionados ao consumo da atividade em 

diversos tipos de modalidades e às relações sociais que se estabelecem com suporte em 

suas práticas, para comparar as concepções e modelos estruturantes por trás de cada 

proposta apresentada às comunidades e cidades onde são levados. 

Outro aspecto por mim entendido é que as formas de capitalismo contemporâneo 

resultaram do avanço da globalização da economia e da evolução das novas tecnologias 

de informação e comunicação, observadas desde os anos de 1960, sobretudo com a 

comunicação intercontinental via satélite da Telstar, em 1962. 

Daí em diante aparecereu nova economia política que valoriza a pessoa como 

consumidor, as relações de consumo e a dimensão da subjetividade. Qualifico o turismo 

como uma atividade que engloba, simultaneamente, elementos de duas modalidades de 

capitalismo. 

Por um lado, do capitalismo erigido pela modernidade europeia e que se 

consolidou em países como os EUA e Japão com sistema de produção em série voltado 

ao consumo em massa, de maneira a buscar, permanentemente, a redução de custos (para 

se ampliar a mais-valia absoluta e relativa) e barateamento do produto (dependendo do 

grau e nível de concorrência e da estrutura do mercado), em que cada funcionário possui 

função específica, como as atividades operacionais dos hotéis e resorts (seguindo os 

moldes do modelo fordista). 

Weber (2000) definiu o advento da Modernidade como crescente racionalização 

intelectualista, vinculada intimamente ao desenvolvimento científico.  

Nessa nova divisão internacional do trabalho, foram classificados e hierarquizdos 

os países em desenvolvidos e subdesenvolvidos, de acordo com sua inserção na 

modernização ocidental. Nesses termos, 
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O modelo segundo o qual se esperava que os países subdesenvolvidos 
encontrassem seu próprio futuro vinha do mundo industrializado. O progresso 
através da escala de desenvolvimento era medido, julgado e avaliado por uma 
nova casta de especialistas Internacionais. Os países eram classificados numa 
hierarquia de acordo com seu desempenho, como atletas numa pista, 
orientando a distribuição ou suspensão dos recursos das agências 
Internacionais de financiamento e ajuda. (STAVENHAGEN, 1985, p.14) 
 
 

Por outro lado, percebo que o turismo é vinculado ao capitalismo contemporâneo, 

na sua etapa da acumulação flexível (HARVEY, 2010), com a exigência de mão de obra 

mais qualificada (que fale inglês, por exemplo) e a preocupação com a especialização dos 

produtos de acordo com o público-alvo (segmentos do turismo). Na atual fase do 

capitalismo, mais do que vender um produto, vendem-se subjetividades, isto é, valores 

ideológicos que se transformam em mercadorias a serem expostas nas vitrines on line das 

redes sociais da rede mundial de computadores. 

Para Meethan (2001, p. 4, tradução minha), “O turismo é parte do processo de 

comodificação e consumo inerentes ao capitalismo moderno, sendo, portanto, melhor 

conceituado como um processo global de comodificação e consumo envolvendo fluxos 

de pessoas, capital, imagens e culturas”. Nesse sentido, tudo é possível se transformar em 

commodity no Capitalismo. 

Á medida que se entra no século XXI ficou mais evidente o crescimento das 

estratégias, planos e ações nos moldes neoliberais, regras e políticas econômicas 

estabelecidas pelos países desenvolvidos e hegemônicos do G7, G20 e suas instituições 

financeiras multilaterais (BANCO MUNDIAL, FMI e OMC). 

É preciso analisar, no entanto, que esta “nova economia” está gerando de maneira 

progressiva uma série de efeitos prejudiciais à própria sobrevivência humana no planeta 

Terra. Se forem considerados alguns destes efeitos, cito, sem dúvida, o aumento da 

desigualdade e exclusão social, deterioração rápida e extensa do espaço natural em 

função desta economia predatória e incentivadora da livre exploração de capital pelos 

ricos. 

O modelo de turismo concebido, incentivado e financiado pelo Governo do 

Estado do Ceará desde o ano de 1991 (ano da abertura econômica brasileira e que marcou 

o ajuste estrutural ao neoliberalismo) está inserto no âmbito da economia mundializada e, 

por suas características, assemelhadas com os modelos mexicano e caribenho baseados na 

implantação de complexos turísticos, tendo um deles como âncora, se traduziu pela 

exclusão social, elitização e privatização de espaços públicos, homogeneização cultural, 
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produção de não-lugares (Augé, 1994) vazios de vida comunitária e laços identitários 

próprios. 

Augé (1994) defende a ideia de que é necessário pensar a cultura, a diversidade, a 

identidade sempre em movimento, nunca de maneira fixa. Diferente do não-lugar 

(AUGÉ, 1994, p.51), utilizo a expressão “lugar antropológico” aquela construção 

concreta e simbólica do espaço que não poderia dar conta, somente por ela, das 

vicissitudes e contradições da vida social, mas à qual se referem todos aqueles a quem ela 

designa um lugar, por mais humilde e modesto que seja. 

Em oposição aos não-lugares, há o espaço antropológico, necessariamente criador 

de identidade, fomentador de relações interpessoais. Move-se num tempo e no espaço 

estritamente definidos e é simultaneamente princípio de sentido para aqueles que o 

habitam e princípio de inteligibilidade para quem observa. É criador de identidade por 

trazer em si o lugar do nascimento, da intimidade do lar, das coisas que são nossas. 

Demarca, de modo preciso, as fronteiras entre eu e os outros. É histórico porque fala da 

história nativa sem considerar a História como ciência. 

 De acordo com o professor da UFC José de Jesus Sousa Lemos (2008), “O termo 

exclusão social refere-se à parcela da população socialmente excluída, ou seja, sem 

acesso à água encanada, serviços de saneamento básico (ou fossas sépticas), coleta 

sistemática de lixo (direta ou indireta), privação de educação e privação de renda”. (P. 

23). 

Lemos (2008 e 2012) e outros estudiosos do tema demonstraram alterações nos 

indicadores sociais no período de 1997 a 2007 e de 2000 a 2010, quando ocorreu a 

elaboração e o aperfeiçoamento do Índice de Exclusão Social (IES), desenvolvido por 

Lemos (2008). No resultado do IES no primeiro período (1997-2007), “[...] viu-se que ele 

possui uma trajetória de queda, embora ainda que seja bastante discreta. O 

comportamento dessa curva sugere que as políticas de mitigação de pobreza vêm surtindo 

certo efeito, embora não consigamos afirmar nada sobre a eficiência dessas iniciativas” 

(LEMOS, 2008, p. 141). Em considerando as cinco macrorregiões brasileiras, os 

resultados da redução no IES foram animadores, pois,  

 

em todas as regiões brasileiras, houve redução do IES em 2010 relativamente 
ao ano de 2000, com exceção da região Sudeste, que apresentou acréscimo de 
12,6% para 13,7%. Observa-se também que a região Nordeste apresentou a 
maior regressão no índice de exclusão social no período analisado, regredindo 
de 39,5% em 2000 para 36,9% em 2010. Uma queda de 2,6%. (P. 138). 
 



188 

Vinculado ao processo de globalização foi aplicado: na América Latina, o 

chamado ideário neoliberal encontrou sua mais acabada expressão e sistematização no 

encontro realizado em novembro de 1989 na Capital dos Estados Unidos, que ficou 

conhecido como consenso de Washington. As principais diretrizes de política econômica 

que emergiram abrangiam, segundo Batista (1994), as seguintes áreas: 1) disciplina 

fiscal; 2) priorização dos gastos públicos; 3) reforma tributária; 4) liberalização 

financeira; 5) regime cambial; 6) liberalização comercial; 7) investimento direto 

estrangeiro; 8) privatização; 9) desregulação; 10) propriedade intelectual. Os objetivos 

básicos das propostas do Consenso de Washington eram, 

 

[...] por um lado, a drástica redução do Estado e a corrosão do conceito de 
Nação; por outro, o máximo de abertura à importação de bens e serviços e à 
entrada de capitais de risco. Tudo em nome de um grande princípio: o da 
soberania absoluta do mercado auto-regulável nas relações econômicas tanto 
internas quanto externas. (P. 27). 
 

Na América Latina, o neoliberalismo foi muito perverso com os pobres, pois, de 

acordo com o insuspeito estudo da ONU realizado em parceria com a OIT em 2004, 

denominado A fair globalization. Creating Opportunities for All, publicado pelo MTE em 

2005 com o título Uma globalização justa, Uma globalização justa: criando 

oportunidades para todos, que já no início assim se posicionou sobre como deve ser 

direcionado o processo globalizador: “Queremos um processo de globalização de forte 

dimensão social, baseada em valores universais compartilhados e no respeito aos direitos 

humanos e à dignidade da pessoa; uma globalização justa, integradora, dirigida 

democraticamente e que ofereça oportunidades e benefícios tangíveis a todos os países e 

a todas as pessoas.” (OIT, 2004, p. 9). 

Compreendo o dinamismo que a globalização promoveu nos lugares por onde se 

espraiou o capital, que, ao mesmo tempo – dialeticamente – acolhem os vetores da 

racionalidade dominante do capital, propiciando o surgimento e o desenvolvimento de 

variados processos, que lhe conferem margens de “autenticidade” e, até, alguma 

autonomia além da racionalidade hegemônica do capital. Os lugares são o mundo e 

reproduzem este mundo de modos individuais e diversificados. Eles são modos singulares 

da “totalidade mundo” e localidades, não exclusivamente, mas predominantemente, 

destinadas às pessoas materialmente e estatisticamente consideradas pobres, excluídas e 

marginalizadas, sendo, portanto, para Santos (2002a, 2004, 2005), a grande força 
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produtora da “contra-hegemonia”, por meio de uma “contraordem”, em oposição aos 

vetores da globalização. 

Milton Santos foi um estudioso ativista acadêmico que se tornou um dos críticos 

mais ferrenhos da globalização. Em uma de suas mais célebres frases, ele afirmava que 

“Essa globalização não vai durar. Primeiro, ela não é a única possível. Segundo, não vai 

durar como está porque como esta é monstruosa, perversa. Não vai durar porque não tem 

finalidade”. 

Em uma das suas obras mais difundidas pelo mundo, Por uma outra globalização, 

Santos (2002) dividiu o mundo em “globalização como fábula” (como nos é contada), 

“globalização como perversidade” (como realmente acontece) e “globalização como 

possibilidade”, explorando a ideia de uma outra globalização. 

A globalização tem um caráter de fábula, porque é propagandeada como um 

processo inexorável, que leva à rendição de todos a um só modo de vida, compatível com 

esse novo mundo. A mídia tem importante papel na disseminação dessa nova cultura. As 

mensagens midiáticas, emitidas por um mercado de poucas empresas oligopolizadas e 

agências de notícias, se esforçam para difundir a ideia de que a globalização é inevitável 

e que, para se adentrar esse novo mundo, é preciso aceitar a crise como inevitável e o 

desemprego e a pobreza como efeitos colaterais necessários.  

A globalização também se revela como perversidade, porque traz consequências 

econômicas perversas para os mais pobres, principalmente nos países em 

desenvolvimento. O processo, que teria um caráter uniformizante, na realidade, produz 

mais excluídos e uma acentuada concentração de renda. 

Uma das discussões que surgiram nos últimos 15 anos na América Latina, na 

direção da contra-hegemonia, foi sobre o bem-viver, a luta pela efetivação de direitos dos 

povos originários e tradicionais, via instituição constitucionalmente de Estados 

plurinacionais e sociedades interculturais (que além da multiculturalidade, pois seus 

objetivos são complexos, plurais, heterogêneos e pluridimensionais e não podem ser 

reduzidos a uma única abordagem disciplinar) respeitadas e valorizadas, na qual as 

coletividades humanas se voltariam para uma vida reconectada com a natureza, baseada 

em novos (ou velhos e revisitados) princípios e valores, que em linhas gerais forjaram: 

Una filosofía integral donde el hombre y la naturaleza están en estrecha y 
armónica interrelación garantizando la vida de todos los seres […] 
consecuentes con el pasado y el presente, sustentamos el principio de la 
filosofía integral, en la interrelación y reciprocidad, entre el cosmos, hombre-
naturaleza-sociedad; para conseguir mejores condiciones de vida individual y 
colectiva, propugnando para ello la construcción de la nueva sociedad 
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plurinacional, comunitaria, colectiva, igualitaria, multilingüe e intercultural, 
equitativa, con visión de desarrollo sostenible. (CONAIE 2001).  
 

Complementando essa visão vinculada à articulação entre o global e o local, com 

lutas das forças contra-hegemônicas, faço referência à tese elaborada por Grünewald 

(2001, p. 27), que assim refletiu acerca dessa temática: “Entre o global e o local, cabe 

considerar a diversidade na homogeneização, e passar, assim, a atentar não para 

totalidades, mas arranjar e ordenar textualmente fragmentos, relacionando 

sistematicamente as partes”. 

Cabe aqui, no entanto, reforçar o alerta de Ianni: 

 

A envergadura das relações, processos e estruturas de âmbito mundial, com as 
suas implicações locais, nacionais, regionais e mundiais, exige conceitos, 
categorias ou interpretações de alcance global. Esse o contexto em que se 
elaboram metáforas e conceitos tais como os seguintes: multinacional, 
transnacional, mundial, planetário e global, aldeia global, nova ordem 
econômica mundial, mundo sem fronteiras, terra-pátria, fim de geografia e fim 
da história; desterritorialização, miniaturização, ubiquidade das coisas, gentes e 
idéias, sociedade informática, infovia e internet; sociedade civil mundial, 
estruturas mundiais de poder, classes sociais transnacionais, globalização da 
questão social, cidadão do mundo e cosmopolitismo, ocidentalização do 
mundo, orientalização do mundo, globalização, globalismo, mundo sistêmico, 
capitalismo global, neoliberalismo, neonazismo, neofascismo, neo-socialismo e 
modernidade-mundo. (1998, p. 2) 

 
Alguns desses conceitos, inexoravelmente, desenvolvo e aplico ao campo 

empírico da minha pesquisa, já que a etnia Jenipapo-Kanindé não está localizada e 

isolada em uma ilha, ou não se constitui em um povo que pouco ou nunca teve contato 

com outros povos não indígenas. Mesmo que assim o fosse, esses conceitos não 

perderiam a importância de serem testados. 

Stuart Hall (1991a) identificou e discutiu acerca da tendência ao retorno ao local 

que seria frequentemente uma resposta à globalização. Ele percebeu o que as pessoas 

fazem quando, perante uma maneira particular de Modernidade que os confronta 

diretamente na modalidade de globalização, e descreveu que essa percepção com uma 

metáfora, segundo a qual as pessoas não sabem nada sobre a globalização, mas acreditam 

que podem controlá-la e sabem que nenhuma política que pode se apossar dela seria 

muito grande e muito inclusiva; para Hall, o processo de globalização produz uma 

multiplicidade de significados e tenta fugir às oposições binárias entre local e global. 

Apesar de tudo, haveria alguns terrenos no meio, pequenos interstícios, os espaços 

menores dentro dos quais ter-se-ia como trabalhar e ver tudo isso sempre em termos da 
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relação entre discursos de modo desigual, desequilibrado e regimes 

socioeconômicos. Mas isso não é tudo o que se tem a dizer sobre o local. 

Hall (1991a) exprime que a mais profunda revolução cultural surgiu como 

consequência das margens que entram em representação na arte, na pintura, no cinema, 

na música, na literatura, nas artes modernas em todos os lugares, na política e na vida 

social em geral. 

Ele não aceita apenas que os lugares não se submetam ao regime de algum outro, 

do olho fiscalizador imperialista, mas, para recuperar alguma autorrepresentação. Refere-

se também ao paradoxo de que o mundo é um espaço poderoso, mas é um espaço de 

poder fraco, mas é um locus de poder que existe e precisa se firmar, fazendo e assumindo 

a sua condição na disputa operando resistência.  

Ao explicar o surgimento de “novos sujeitos”, “novos gêneros”, “novas etnias”, 

“novas regiões”, “novas comunidades”, até estariam então excluídos das principais 

formas de representação cultural, portanto seriam incapazes de localizar-se a não ser 

como “descentrados/as ou subalternos/as”, mas adquiriram, pela luta, às vezes de modos 

muito marginalizados, os meios para falar por si mesmos, pela primeira vez. E os 

discursos de poder em na sociedade, os discursos dos regimes dominantes, certamente, 

foram ameaçados por esta capacitação cultural descentrada do marginal e do local. 

Por isso, em contraposição à “homogeneização e absorção”, surgem a pluralidade 

e a diversidade como característica novas feitos dominantes culturais pós-modernos, por 

isso, de igual modo, podem ser vistas as oposições e resistência, passando exatamente no 

mesmo momento. Hall (1991a) aponta que, para poder ocorrer maior “[...] distribuição de 

recursos entre os países e entre a população de um mesmo lugar”, deve-se apostar, pois, 

em uma conexão entre os focos “global e local de desenvolvimento”. 

O turismo poderia contribuir para esse processo de desenvolvimento local, 

impulsionado pela demanda interna do lugar e não sendo externa a ele, ou seja, as 

pessoas da mesma região poderiam viajar prioritariamente para seu estado e municípios 

próximo de onde mora. 

O professor Sylvio Bandeira de Mello e Silva (SILVA, 1998, p. 104) amplificou a 

ideia: “Quero destacar (...) a importância do caráter da indução endógena ao crescimento, 

ou melhor, o fato de que o processo de mudanças é iniciado de dentro para fora. Em 

outras palavras, o turismo pode fortalecer a territorialidade”. Ele propõe com isso o 

aproveitamento das potencialidades endógenas do lugar e direcioná-lo para aproveitar 
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essas vantagens, criando, assim, uma integração dos fatores internos, ou imanentes e 

externos, ou ambientais. 

E continua a análise, concluindo que “Só assim a atração global terá um final feliz 

para os lugares e regiões [...] superando inúmeros problemas como os de ordem sócio-

cultural e ambiental” (SILVA, 1998, p. 107), muitas vezes provocados por um 

investimento sem controle do meio externo, como o controle socioambiental. 

Boaventura de Sousa Santos (2002, p. 72) defende a ideia de que “[...] a 

resistência mais eficaz contra a globalização [hegemônica] reside na promoção das 

economias locais e comunitárias, (...) ligadas a forças exteriores, mas não dependente 

delas.” 

Em contraposição coletiva ao processo hegemônico globalizado, deve ser 

realizada pelos movimentos sociais e instituições comprometidas com a democracia 

substantiva a outra globalização das lutas locais, articuladas com as mundiais, pela defesa 

do território e da natureza, para que tornem possíveis a distribuição democrática da 

riqueza e a elaboração democrática das regras de conhecimento recíproco entre 

identidades e culturas distintas. “O global acontece localmente. É preciso fazer com que o 

local contra-hegemônico também aconteça globalmente.” (SANTOS, 2002, p. 74) 

Derivado disso tudo, surge o fenômeno da localização, ou “glocalização”, 

formulado por parte de Robertson (1995) e utilizado por Grünewald (2001), Giddens, 

1994 e outros, como Santos (2002), que assim entende como “[..] o conjunto de 

iniciativas que visam criar ou manter espaços de sociabilidade de pequena escala, 

comunitários, assentes em relações face-a-face, orientados para a auto-sustentabilidade e 

regidos por lógicas cooperativas e participativas” (P. 72). 

Nesse sentido, “[...] as iniciativas e propostas de localização não implicam 

necessariamente fechamento isolacionista. Implicam isso sim, medidas de proteção 

contra as investiduras predadoras da globalização neoliberal.” (P. 72b). 

Nesse contexto, para Boaventura de Sousa Santos, os Estados Nacionais devem 

proteger suas populações e o meio ambiente dos excessos do livre comércio e isso só 

acontece por via das iniciativas locais e de pequena escala. (P. 73). 

Para Beyer (2011, p. 98), a ideia de “glocalização” permite reter a noção de que o 

global se expressa e se afirma pelo local, enquanto este emerge como particularização do 

local. 

A globalização pode ser considerada como um processo dialético entre o global e 

o local, e a sociedade global como o resultado desse processo: “A globalização diz 
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respeito à intersecção da presença e da ausência, ao entrelaçar de eventos sociais e de 

relações sociais “à distância” com as contextualidades locais.” (P. 19). 

Acosto-me ao pensamento de Silva (1998), quando afirma que o necessário é 

aproveitar as oportunidades criadas pela tendência global de troca de produtos, serviços e 

mistura cultural para fortalecer e valorizar o local, ocorrendo um desenvolvimento de fato 

e diminuindo as diferenças da globalização hegemônica. 

Outros conceitos se penetram e se ligam, enriquecendo as Ciências Sociais, 

quando estas se deparam com conceitos vinculados à Modernidade e ideia de nação, 

sociedade nacional e Estado-Nação que, nos dizeres de Ianni (1998), são noções 

científicas sedimentadas, ou seja, consolidadas nem que seja na academia, tais como  

[...] sociedade civil e estado, estado-nação e soberania e hegemonia, povo e 
cidadão, grupo social e classe social e lutas de classes, partido político e 
sindicato, indivíduo e sociedade, natureza e sociedade, identidade e alteridade, 
cooperação e divisão de trabalho, ordem e progresso, democracia e ditadura, 
nacionalismo e imperialismo, tribalismo e nacionalismo, cultura e tradição, 
mercado e planejamento, reforma e revolução, revolução e contra-revolução, 
revolução nacional e revolução social, relações internacionais e geopolítica, 
geopolítica e guerra, capitalismo e socialismo. (P. 4/5) 
 

Do lugar onde me situo e localizo como sujeito social e político (e também como 

pesquisador da área das Ciências Sociais), que se debruça há 30 anos com esses 

fenômenos a atingir toda humanidade, vinculando-me às lutas articuladas pelas redes que 

propugnam uma “sociedade global” e uma “cidadania planetária”, como as redes 

socioambientais, que geraram outros instigantes e atualíssimos conceitos, ideias ou 

noções, tais como: 

[...] mundialização, planetarização, globalização, mundo sem fronteiras, aldeia 
global, fábrica global, shopping center global, cidade global, divisão 
transnacional do trabalho e da produção, estruturas mundiais de poder, 
desterritorialização, cultura global, mídia global, sociedade civil mundial, 
cidadão do mundo, mercados mundiais, infovia, internet, metahistória, 
metateoria. (IANNI, 1998, p.5). 
 

Nesse movimento entre o nacional e mundial, o local e o global, os estudos dessas 

temáticas vinculadas aos processos sociais, econômicos e culturais globalizantes e 

mundializantes do capital, Ianni (1998) aponta duas correntes teóricas de análises 

predominantes – a sistêmica e a histórica. A opção desse estudo se vincula à concepção 

histórica, pois, 

Mais uma vez, em face dos desafios e horizontes que se colocam com as 
configurações e os movimentos da sociedade mundial, as ciências sociais são 
levadas a recuperar e a desenvolver o sentido da história, diacronia, ruptura, 
retrocesso, desenvolvimento, decadência, transformação, transfiguração. Ao 
lado de que parece estruturado, organizado, cibernético ou sistêmico, encontra-
se a tensão, a fragmentação, a luta, a conquista, a dominação e a submissão; 
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tanto quanto a raça e o povo, a mulher e o homem, o escravo e o senhor, a 
acumulação e o pauperismo, a alienação e a danação. (IANNI, 1998, p. 7). 
 

Identifico-me com elaborações de metateorias históricas, que se voltam a 

constituir sínteses dialéticas e desenvolvimento da lógica da historicidade ativa nos 

processos, nas relações sociais e de produção, e estruturas (infra e super) onde 

materializam as modalidades de dominação e apropriação, ou (des)integração e 

contradição, que se expressam no âmbito da reprodução ampliada do capital, bem como 

no âmbito do desenvolvimento desigual, contraditório e combinado, que se configura nos 

movimentos da globalização do capitalismo. Sob vários aspectos, a metateoria histórica 

pode ser vista como um produto sofisticado do pensamento dialético desenvolvido e do 

historicismo sociológico, econômico e antropológico. 

No Brasil, com a ascensão desse novo estilo de governo explicitamente neoliberal, 

que passou ser comandado pelo eleito vice-Presidente Michel Temer em meados de maio 

de 2016, já é possível analisar as suas medidas administrativas, com substituições e 

cancelamentos de programas e projetos, revelando um processo de desmonte das 

estruturas que tratam das questões da terra e território no Brasil, inviabilizando, 

completamente, a reforma agrária, a regularização das terras indígenas, quilombolas e de 

todos outros povos tradicionais. Se prevalecer a interpretação a favor do Parecer Nº 

001/2017/GAB/CGU/AGU, que cria “salvaguardas institucionais” para os processos de 

demarcação, que na prática, inviabilizam as demarcações de muitas TIs, com a 

subordinação à tese do “Marco Temporal”, inventado pelos ruralistas do Congresso 

Nacional que sustentam a posição de que só teriam direito às suas terras aqueles povos que 

estavam tomando posse de suas terras até o dia 5 de outubro de 1988, a data da 

promulgação da Constituição Federal.  

Com isso, todos os processos demarcatórios que estão em andamento na FUNAI, 

assim como os futuros processos e até os já concluídos, que tratem de áreas ocupadas ou 

retomadas depois da promulgação da Constituição foram praticamente paralisados. Até o 

“Dia do Índio”, 19 de abril de 2018, o presidente Temer só assinou duas portarias 

declaratórias (uma da TI do povo Tapeba – CE e outra da TI do povo Jurubaxi-Téa-AM), 

no entanto, revogou a portaria declaratória que ampliou a TI Jaraguá (SP) que tinha menos 

de dois hectares e passou ao tamanho de 532 hectares, porém os habitantes voltaram a ter 

o direito a uma área minúscula e insuficiente para sua reprodução física e cultural.  

Realmente está acontecendo é que os programas e projetos de regularização 

fundiária ficarão engessados, bem como os processos de salvaguarda e proteção do 
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patrimônio imaterial dos povos que lutam pelo reconhecimento de suas existências pelo 

Estado, submetendo a risco a política de equidade e, consequentemente, a perspectiva de 

violência no campo, nas florestas, nas zonas costeiras e nas regiões de reserva de água será 

mais intensa, como já se tem visto nos últimos dois anos desse governo, que, segundo a 

Comissão Pastoral da Terra (CPT), no Relatório  “Balanço da questão agrária brasileira 

em 2017”, já ultrapassou uma centena o número de mortes em conflitos agrários no Brasil, 

sendo 65 em 2017, número maior já registrado. Há um processo de recrudescimento aos 

anos 1980, no final da ditadura civil-militar, quando passou por uma crise econômica e 

social semelhante à atual. Nesse sentido é válido o pensamento de Stavenhagem (1985): 

 

Mais do que nunca, a dependência externa é invocada como uma desculpa, se 
não como verdadeira justificação, das ditaduras militares, da corrupção, da 
concentração de riqueza nas mãos de minorias privilegiadas, da fome e da 
pobreza das massas rurais e urbanas, da falta de determinação política para 
realizar mudanças reais e profundas. (Pp.16-17). 
 

O precedente foi aberto, a violência no campo está aumentando de maneira 

assustadora. Desqualificar a política fundiária, a política indigenista e outras relacionadas 

a garantia e ampliação dos direitos humanos abrirá espaços para acirrar a violência nos 

territórios e potencializar o extermínio dos povos e comunidades tradicionais é a política 

dos últimos dois anos. São esses povos que produzem alimentos em diversidade e com 

qualidade, e são, também, os guardiões de uma tradição milenar e que respeita o meio 

ambiente. O turismo em terras indígenas entraria nessa nova ciranda que está mudando 

O conjunto de transformações que ocorrem no meio ambiente como resultado das 

atividades humanas tem o nome de mudança global. Mudança global, conceitualmente, 

pode ser divisada da seguinte maneira. O aumento da população humana e o consequente 

crescimento dos recursos necessários para sustentar essa população é mantido por uma 

série de atividades (agricultura, pecuária e pescas, indústria, comércio internacional). 

Essas atividades transformam a terra, rompem grandes ciclos biogeoquímicos e 

adicionam ou removem espécies em muitos ecossistemas. Esses componentes primários 

da mudança global interagem uns com os outros e também podem causar outras 

alterações no funcionamento do ecossistema global, incluindo a mudança climática, que 

tem origem no aumento das concentrações de gases de efeito estufa na atmosfera e a 

extinção de espécies, ou seja, a perda de diversidade biológica. 

Todos esses fenômenos, combinados a outros, como o aumento das concentrações 

de toxinas no ambiente, erosão do solo, o desaparecimento da camada de ozônio ou 
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aumento da acidez da chuva, podem ser considerados sintomas de uma doença, resultam 

da apropriação da biosfera para atender ao produtivismo e ao consumismo da espécie 

humana. 

Contra essa destruição da natureza surgiram diversas organizações da sociedade 

civil que, nas últimas décadas do século XX, chegaram a um entendimento de que se 

espalharem as ações locais articuladas para que, somadas, produzam resultados globais, 

se promoveria a reversão progressiva de toda essa devastação. 

A contestação do modelo econômico de desenvolvimento, verificada no final do 

século XX tem ocasionado uma busca de novas opções conceituais, discursivas e 

políticas que reordenem e dêm novas legitimidades ao processo de acumulação de capital 

em curso, como é o caso da “Economia Verde”, ou “Green Economy”11, que adveio da 

Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável (UNCSD), a 

RIO+20, acontecida na Capital carioca de 13 a 22 junho de 2012.  

Nessa contextura, “etnodesenvolvimento”, “desenvolvimento com identidade 

cultural”, é a tentativa de reforma/reformulação da ideologia/utopia do desenvolvimento, 

especialmente da conotação “economicista” que a impregnou de forma acentuada no pós-

Segunda Guerra Mundial. Para Escobar (1998, p. 409), o “etnodesenvolvimento” ou 

“desenvolvimento com identidade cultural” é manifestaçõão cultural de resistência, à 

semelhança de outros “processos geradores [...] de uma modernidade híbrida 

caracterizada por contínuos intentos de renovação, por parte de múltiplos grupos que 

representam a heterogeneidade cultural de cada setor e cada país”.  

 

Sendo assim, o tema do reconhecimento – que dá origem às chamadas políticas 
de identidade ou da diferença nos Estados multiculturais – demonstra a 
vigência pública dos valores críticos e políticos do conceito de cultura que 
põem em movimento tensões, conflitos, símbolos, teorias, linguagens, atores e 
práticas. Reconhecendo tais valores, diz Ortner (2007c, p.383) que a cultura, 
embora possua os perigos reais de “essencializar e demonizar grupos inteiros 
de pessoas”, serve também para “entender os funcionamentos do poder, e para 
a compreensão dos recursos dos sem-poder”. Em sua abordagem de uma 
antropologia da agência ou teoria da prática, ela busca chamar a atenção para a 
“maneira como sujeitos sociais, como atores empoderados e desempoderados, 
jogam os jogos de sua cultura”, com vistas a desnudar o fato “de que jogar o 

                                                             
11 UNEP defines a green economy as one that results in improved human well-being and social equity, 
while significantly reducing environmental risks and ecological scarcities. In its simple UNEP defines a 
green economy as one that results in improved human well-being and social equity, while significantly 
reducing environmental risks and ecological scarcities. In its simplest expression, a green economy can be 
thought of as one which is low carbon, resource efficient and socially inclusive. In a green economy, 
growth in income and employment should be driven by public and private investments that reduce carbon 
emissions and pollution, enhance energy and resource efficiency, and prevent the loss of biodiversity and 
ecosystem services.  (UNEP, 2011, p. 17). 
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jogo os reproduz e os transforma” (ORTNER, 2007a, p.75). (OLIVEIRA, 
2015, p. 40). 

 

A produção de desigualdade e a reprodução cíclica em tempos de crise econômica 

pelo dinheiro são “[...] fonte de desprezo [desconhecimento], negação de 

reconhecimento” (RICOEUR, 2004; p. 19), exibindo a maior contradição existente nas 

sociedades, entre a atribuição igualitária de direitos e a desigualdade na distribuição dos 

bens. É aí que se encontra o desprezo entre os níveis pré e pós-jurídico, porque, por mais 

que, atualmente, países como o Brasil tentem reduzir essa contradição por meio do 

aparato legal de redistribuição de renda, apontado, por exemplo, por Thomas Nagel 

(2007; p. 86) como uma maneira de superar as desigualdades decorrentes das diferenças 

de classes, ela continua a existir. Ou seja: por mais que se tente reduzir o hiato entre a 

igualdade de direitos, por exemplo, assegurada pela Constituição de uma nação, e a 

desigualdade de bens, não é a expansão daquela que vai eliminar esta por completo.  

Nesse sentido, a afirmação de Ricoeur (2004, p. 20) é capital para corroborar com 

a essa sua asserção: “[...] não sabemos produzir sociedades econômica e socialmente 

igualitárias, ao passo que a fundação jurídica de nossas sociedades é o direito igual de 

acesso a todas as fontes do reconhecimento jurídico”. 

Acerca da conceituação dos etnoconhecimentos, que seriam contraposição à 

homogeneização do processo globalizador, o pesquisador Miranda (2007) assim 

asseverou:  

Denominamos “conhecimentos tradicionais” ou “etnoconhecimentos” aqueles 
conhecimentos produzidos por povos indígenas, afrodescendentes e 
comunidades locais de etnias específicas transmitidos de geração em geração, 
ordinariamente de maneira oral e desenvolvidos à margem do sistema social 
formal. 
São conhecimentos dinâmicos que se encontram em constante processo de 
adaptação, com base numa estrutura sólida de valores, formas de vida e crenças 
míticas, profundamente enraizados na vida cotidiana dos povos.  Podemos, 
então, considerar etnoconhecimento o conhecimento produzido por diferentes 
etnias em diferente locais no globo terrestre a partir do saber popular. 
Consideramos conhecimento uma construção sociocultural em que cada grupo 
étnico e cultural tem um modo próprio de ver, entender e representar o mundo. 
(P. 3). 

 

Verifiquei que os sistemas de organização do conhecimento convencionais que 

proporcionaram o surgimento do turismo e da globalização não trazem em si as 

possibilidades de representar os conteúdos de um saber antigo, que é uma reserva 

acumulada pela sociedade ao longo de sua história plural e multicultural. Por serem 

conhecimentos concebidos e difundidos com suporte no modo etnocêntrico, eurocêntrico 

e único de conhecer, esses sistemas transformam todo o conhecimento produzido por 
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esses diversos grupos sobreviventes e resistentes em saberes ora desqualificados como 

aqueles que não se entende, ora sujeitados aos cânones da Ciência. 

Historicamente, tratadas por estratégias de catequização e/ou integração forçada 

das etnias, que estimulam a anulação das diferenças, desintegrando culturas milenares e 

tradições seculares de saberes organizados e complexos, as comunidades negras e 

indígenas não se encontram fidedignamente representadas. 

Apesar das agruras a que foram submetidos para ampliarem seus direitos em 

relação à homologação da demarcação da TI Lagoa Encantada, com essa nova conjuntura 

que se configura, os Jenipapo-Kanindé tiveram outro grande motivo para comemorar na 

17ª Festa do Marco Vivo da Yburana, pois o Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou o 

pedido de liminar da Pécem Agroindustrial Ltda, fabricante da cachaça Ypióca, na sua 

tentativa malograda de anular a demarcação de terras do grupo indígena. 

A empresa argumentou que possui a posse e a propriedade sobre o imóvel de 

forma “mansa e pacífica”, além de que a cadeia sucessória da propriedade remontaria a 

1923. A dona da Ypióca disse também que a FUNAI investiu contra o seu direito de 

propriedade, violando a ampla defesa, o devido processo legal e o contraditório. 

O ministro Humberto Martins, da primeira turma do STJ, negou o pedido da 

empresa. Como já foi expresso, a etnia recebeu a posse da área em 2011. O terreno tem 

1,731 mil hectares e uma parte da área do território é limítrofe com a fábrica da Ypióca. 

Desde 1997, a FUNAI desenvolve atividades na TI, para identificar, delimitar e sinalizar 

os limites do território tradicionalmente ocupado pela etnia, assim como estudou os 

hábitos e passou a desenvolver ações na condição de órgão indigenista que tem de primar 

pela publicidade e a legalidade do procedimento e zelar para não gerar ou intensificar 

conflitos fundiários locais, contribuir ainda com o ordenamento territorial em escala local 

e regional, por meio de sistematização de informações de natureza fundiária a serem 

disponibilizadas para os órgãos fundiários, como o INCRA e IDACE, e ambientais como 

IBAMA, SEMACE e Secretaria do Meio Ambiente, Urbanismo, Desenvolvimento 

Agrário e Recursos Hídricos do Município de Aquiraz, que afetam o povo Jenipapo-

Kanindé na região.  

Em seu voto, o relator, ministro Humberto Martins, lembrou que o processo 

administrativo de demarcação de terras indígenas é regrado pelo Decreto 1.775/96, que 

regulamenta a Lei federal 6.001/73. O Ministro destacou também que o processo de 

demarcação pela FUNAI será homologado pela Presidência da República. 
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5. A ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E O ETNOTURISMO ANALISADOS 

COM SUPORTE NA PRÁTICA DOS JENIPAPO-KANINDÉ 

 

A descrição de processos de organização comunitária de aldeias indígenas é muito 

significativa para a Antropologia. Desde a realização das pesquisas de Malinowski, cujo 

trabalho de campo de cunho etnográfico de desenrolou de 1914 a 1918, na Nova Guiné, e 

originou sua obra seminal Argonautas do Pacífico Ocidental (1922), desde então, a 

Antropologia, na qualidade de ciência, tem se voltado ao processo de trabalho inovador 

do ponto de vista metodológico, à medida que se tratava de um estudo intensivo baseado 

na observação participante. Malinowski, entre outras descobertas etnográficas, descreveu 

o sistema de comércio chamado Kula, pelo qual os povos habitantes de um abrangente 

conjunto de ilhas do norte ao leste e extremo oriental da Nova Guiné realizavam trocas 

circulares, de modo místico e sem a noção de posse permanente como um fenômeno 

econômico que, na percepção perspicaz do Antropólogo, tinha significativa relevância 

teórica a ser investigada. 

O que me propus nessa abordagem descritiva da organização sociocultural e 

econômica foi olhar de perto e de dentro a TI Lagoa Encantada, mas o processo descrito 

foi feito com amparo na observação atenta das múltiplas tessituras enredadas nos diversos 

arranjos socioculturais e econômicos (em especial, aqueles associados ao etnoturismo 

Jenipapo-Kanindé). Busquei com isso capturar e compreender o ponto de vista dos 

próprios agentes sociais indígenas, ou seja, das maneiras por meio das quais eles acionam 

os próprios sinais diacríticos que se integram de uma maneira harmoniosa em todos os 

quadrantes da TI, ao oferecerem e usufruírem de seus serviços diversos, utilizarem seus 

equipamentos sociais e comunitários, estabelecerem seus encontros, reuniões de 

organizações internas, como a CCJK, AMIJK, MIJK, assim como das atividades externas 

como as que são promovidas pela FUNAI, pelo CDPDH, pela ADELCO e por outras 

instituições públicas ou vinculadas à sociedade civil.  

Outros pontos enfocadas com esteio na observação participante foram os 

processos onde se desenvolvem as suas diversas modalidades de trocas nas mais distintas 

esferas, sejam aquelas voltadas aos processos ritualísticos vinculados à expressão da 

religiosidade e/ou espiritualidade, ou as que são centradas nos modos e processos de 

trabalho, ou que digam respeito às conformações de lazer (onde as práticas estariam 

inscritas), ou nas manifestações de expressão da afirmação e resistência e mesmo 
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reelaborações da cultura indígena, assim como das maneiras de participação política ou 

associativa etc. 

A estratégia de pesquisa aqui adotada supõe que se faça um investimento de busca 

contínua de apreensão dos acontecimentos, dos seus efeitos e desdobramentos 

socioculturais, políticos e econômicos sobre ambos os polos da relação aqui investigada: 

de um lado, sobre os agentes sociais que conformam o grupo étnico e as suas práticas que 

estão sendo estudados e, de outro, a paisagem ou background, onde essas práticas se 

desenvolvem. A concepção de paisagem é aqui entendida não como mero cenário, mas 

parte constitutiva do recorte de análise, porque nela também se opera a constitução de 

uma memória topográfica do lugar antropológico (AUGÉ, 1994), que é relacional, 

histórico e segunda natureza do povo Jenipapo-Kanindé, além de ser o suporte às suas 

elaborações simbólicas e às suas representações da identidade coletiva indígena e do 

sentido de pertencimento a um grupo diferenciado. 

Concordo plenamente com a perspectiva de pesquisa de campo elaborada por 

Jean-Claude Kaufmann (2013, p. 47), que defende o entrar no campo como um processo 

compreensivo, e que é preciso entender as pessoas a serem observadas e acompanhadas 

cotidianamente como “[...] depositárias de um saber importante que deve ser assumido do 

interior, através do sistema de valores dos indivíduos”. Para tanto, a entrevista 

compreensiva proporciona não a afirmação do entrevistador, em que ele, além de 

comandar aquele momento, estabelece uma barreira hierárquica com o informante, mas 

sim um momento de compartilhamento, bem mais próximo a uma “conversa” entre duas 

pessoas dispostas a dividir um conhecimento, uma ideia, uma narrativa da realidade 

vivenciada. Nesse sentido, compreendo que “o informante se surpreende por ser ouvido 

profundamente e se sente elevado, […] a um papel central. Ele não é vagamente 

interrogado a respeito de sua opinião, mas por aquilo que possui um saber precioso que o 

entrevistador não tem.” (KAUFMANN, 2013, p. 80). 

Assim, a multiplicidade de situações da Lagoa da Encantada, como as vivenciadas 

nas casas, mercearias, terreiros sagrados, lagoas, roçados, escola, pousadas, hospedagens 

familiares, igrejas, posto de saúde, CRAS etc., podem ser vistas como espaços onde as 

ações dos índios são engendradas, desenvolvidas e expressadas.  

Visto sob essa óptica, o espaço social onde atua o povo Jenipapo-Kanindé poderia 

e pode assumir o papel conceitual de abrigo das sociabilidades ali constituídas. 

 



201 

Ao fim de um século de pesquisa de campo, parece haver hoje certo consenso 
de que os dados de pesquisa não são apenas "observados". Eles oferecem a 
possibilidade de que se possa revelar, não ao pesquisador, mas no pesquisador, 
aquele "resíduo" incompreensível, mas potencialmente significativo, entre as 
categorias nativas apresentadas pelos informantes e a observação do etnógrafo, 
inexperiente na cultura estudada e apenas familiarizado com a literatura 
teórico-etnográfica da disciplina. (PEIRANO, 1995, p.7). 
 

Meu esforço nesse capítulo será empreendido na busca da revelação e 

compreensão dos diversos “resíduos” incompreensíveis e os significados das categorias 

nativas, assim como as minhas observações em processos dos diálogos e conexões com 

as teorias antropológicas e de outras searas de exame, como Economia, Sociologia, 

Geografia, História e Ecologia. 

A problemática do estudo se volta à compreensão de como é praticado o turismo 

pelos índios Jenipapo-Kanindé. ou seja, como é o turismo que os Jenipapo-Kanindé 

fazem. Nessa linha de raciocínio, me propus investigar quais agentes e agências 

contribuíram para a constitução social da realidade turística entre esses índios, sejam 

esses agentes humanos e não humanos, já que, nas práticas da dança do toré, nos 

percursos das trilhas, nas visitas guiadas ao Museu Indígena Jenipapo-Kanindé e, 

também, nas rodas de conversas com os troncos velhos as relações com os encantados 

são acionadas e elas reordenam e (re)elaboram saberes múltiplos sobre a natureza, o 

tempo e o imaginário social e se configuram como expressão étnica e política. E como é 

essa realidade social? Passo a descrever a composição do campo social dos Jenipapo-

Kanindé. 

 

5.1 Organização comunitária e a composição do campo social dos Jenipapo-Kanindé 

 

É Deus no céu e os índios na terra, 
É Deus no céu e os índios na terra, 

Quero ver quem pode mais. 
É Deus no céu! 

    Canção Indígena cearense 

 

A organização social do povo Jenipapo-Kanindé tem os seguintes componentes 

gerais: 

Localização: Ceará na Terra Indígena Lagoa Encantada, de 1.731 ha, no 

município de Aquiraz, CE, declarada em 1997, sendo habitada em 2013 por 324 

Jenipapo-Kanindé (SIASI/SESAI, 2013), mas atualmente são 409 habitantes e 
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130 famílias, de acordo com os dados últimos do SIASI/SESAI do ano de 2016 

(ADELCO, 2018). 

Em relação à população indígena cearense como um todo foi feito um 

esclarecimento que é válido para a TI Lagoa Encantada, que é o seguinte: 

Cabe destacar que a SESAI inclui nestes dados populacionais um total de 1174 
pessoas “brancas” (não-indígenas) que são cônjuges de indígenas e que 
residem nas terras indígenas recebendo também o atendimento no sistema de 
saúde indígena. 
 

Língua: Português. Não há evidencias da sua língua original, mas eles têm um 

projeto pedagógico para se ensinar o Tupi na EIJK. 

História: os Jenipapo e os Kanindé viviam nas margens dos rios Apodi, Choró e 

Jaguaribe entre os Payaku. Eram conhecidos, como outros povos não-Tupi, 'tapuias do 

Nordeste'. Tiveram primeiros contatos com os portugueses na primeira década do século 

XVII. Foram escravizados e perderam suas terras e quase eliminados durante a chamada 

Guerra dos Bárbaros de 1680 a 1730. Foram aldeados pelos Jesuítas no rio Choró, em 

Aquirá em 1707. De 1764 a 1890 a Aldeia dos Paiacus era chamada Monte-Mor-o-Velho. 

Conforme os relatos orais seus antepassados viviam em várias comunidades no 

Município de Aquiraz e chegaram à lagoa no século XIX. A etnia Jenipapo-Kanindé está 

entre as que primeiro levantaram a bandeira étnica no Ceará, ainda nos anos de 1980. A 

cacique Pequena ou Maria de Lourdes da Conceição Alves liderou a etnia na luta pelos 

direitos indígenas, pela demarcação de suas terras e em defesa da Lagoa da Encantada 

(SILVA, 2007, p. 12). 

Estilo da Vida: eram conhecidos como 'os Cabeludos da Encantada' (SILVA, 

2007, p.13). As atividades de subsistência da etnia estão baseadas na plantação da 

mandioca durante o ano inteiro, e, na época das chuvas, cultivam milho, batata-doce, 

feijão, jerimum, maxixe e hortaliças. Fazem coleta de caju, coco, manga, murici e outras 

frutas. Em setembro, inicia-se a safra do caju, e dele fazem doces e sucos, além do 

mocororó, bebida usada nas festas e no ritual do toré (SILVA, 2007, p. 150). Pescam à 

noite o ano todo, com armadilhas que os próprios índios confeccionam, como a cacoeira, 

o giki e a tarrafa (SILVA, 2007, p.14). 

Sociedade: casam-se entre si mesmos, entre primos cruzados ou paralelos. Poucos 

deixam a comunidade. Houve em 2015 uma conferência entre 150 indígenas dos 

Jenipapo-Kanindé, Pitaguary e Kanindé, para discutir os direitos territoriais dos 

indígenas, sua participação social, seus direitos individuais e coletivos e, especialmente, a 
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demarcação das terras indígenas no Ceará umas das grandes reivindicações dos indígenas 

no Estado. O Ceará possui hoje 14 etnias, com uma população composta por 

aproximadamente 30 mil índios residentes em 19 municípios do Estado. Apenas um 

território está homologado - a Terra Indígena Córrego João Pereira, da etnia Tremembé. 

Todas as demais ainda aguardam os trâmites legais para que sejam homologadas 

(www.adelco.org.br). 

Artesanato: os homens fabricam cestos, chapéus e caçuás de cipó e palha de 

carnaúba e redes de pesca. As mulheres fazem louça de barro (PORTO ALEGRE, 1998). 

Religião: a Lagoa Encantada com a mata circundante é o lugar sagrado onde se 

depositam as histórias e mitos do povo, e é central na sua cosmologia (IBIDEM, 1998). 

Entre seus lugares sagrados, estão a Barreira, o Morro do Urubu, o Riacho da Encantada 

e a própria Lagoa Encantada (SILVA, 2007. p.15). 

Ao se levar em consideração as narrativas das lideranças da etnia Jenipapo-

Kanindé, em especial das quatro lideranças que estão à frente da organização do 

etnoturismo comunitário (para eles – sempre é bom frisar – turismo comunitário), quais 

sejam: Heraldo, João, Eliane e Fabio, assim como as três caciques (Pequena, Irê e 

Jurema), sendo que a Jurema, de uma forma bem discreta, comanda a cozinha da PIJK, 

que é o principal locus de contato com os/as turistas e visitantes, fiz um resgate na minha 

memória, buscando as anotações no caderno de campo, relendo e ouvindo diversas 

entrevistas nos quatro anos de pesquisa de campo, para enfim desenhar a composição do 

campo social da etnia.  

Ao chegar para iniciar a pesquisa, em 20 de setembro de 2014, fiz o primeiro 

contato com a PIJK e com seu principal líder no processo organizativo, que é Heraldo 

Alves Ele foi solícito, mas demonstrou uma desconfiança natural pelo meu interesse em 

estudar o turismo que eles desenvolviam. Como fui à aldeia com um amigo antropólogo 

chamado Ronaldo Queiroz (que estava concluindo sua dissertação de mestrado junto à 

etnia tremembé), já ampliei meu olhar para analisar o discurso bem arrumado que o 

Heraldo, que fez questão que o chamasse de Preá, para mais adiante comparar com outras 

entrevistas e discursos menos pré-elaborados e mais contextualizados à realidade 

concreta vivenciada pelo Jenipapo-Kanindé. 

A relação que passei a estabelecer com o Preá foi se modificando ao longo do 

tempo de convivência e permanência na TI e da minha participação em eventos 

promovidos pelo MINCE e outras organizações como a ADELCO, CDPPDH, FUNAI, 

SESC e SECULT. O grau de confiança no meu trabalho aumentou no tempo de duração 
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da pesquisa, porque ele e outras lideranças (principalmente a cacique Pequena, que 

sempre conversou comigo todas as vezes que fui à TI Lagoa Encantada, nem que fosse 

uma conversa breve e somente quando esteve doente e acamada que não foi possível ir à 

sua casa) atestaram a seriedade da minha pesquisa, pois avaliaram que seria um 

instrumento para difusão das lutas e reinvindicações da etnia. 

Depois de uns seis meses fazendo meu trabalho de campo, por volta de final de 

março a início de abril de 2015, quando aconteceu a Semana Santa e eu (juntamente com 

minha esposa, cuja presença foi fator favorecedor da minha aceitação junto às lideranças 

femininas, que sempre perguntavam quando eu a levaria à TI) passamos cinco dias 

convivendo com muitas pessoas, de várias gerações, especialmente os jovens e os adultos 

e foi com suporte nesse convívio que pude entender o processo organizativo que abarca a 

estrutura e o sistema turístico Jenipapo-Kanindé. 

Descobri que o elemento sistêmico aglutinador da etnia e para o qual convergem 

todas (ou pelo menos as principais) ações, projetos, planos e programas a serem 

desenvolvidos, ou em andamento na TI Lagoa Encantada, é a sua principal liderança a 

Cacique Pequena. Seus filhos e filhas, sobrinhos e sobrinhas que coordenam ações 

diversas como aquelas voltadas à educação, saúde, artesanato, casa de farinha, 

agroecologia e o turismo (nele inclusos a organização do MIJK, a PIJK, as etnotrilhas, a 

narração de histórias e “mitos”, os pacotes, os eventos, o Grupo Kunhã Apyara e o GT 

audiovisual), assim como as instâncias de deliberação na aldeia como o CCIJK, a AMIJK 

e o GT de Turismo Comunitário, só encaminham a solução de seus problemas internos 

com o seu consentimento e após ouvirem pacientemente as recomendações e pontos de 

vista de liderança (que, dentro dos tipos de líderes propostos por Weber, seria tradicional 

e ao mesmo tempo carismática) que ressalvas sejam feitas, sempre buscou usar o bom 

senso e a lucidez na hora de ter decidir sobre questões estratégicas da etnia, como foi a de 

iniciar o projeto de turismo com a colaboração do Departamento de Geografia da UFC. 

Como já mencionado, o projeto de turismo se iniciou com o Cantinho do 

Jenipapo, que tem as características estruturais das antigas construções indígenas feitas de 

palhas, galhos e caules da carnaubeira pelos antepassados das gerações atuais do povo (e 

até mesmo alguns troncos velhos atuais, quando foram crianças e jovens, que moraram e 

até construíram essas moradias, pois até o início dos anos 1980 a etnia tinha pouco 

contato com o mundo urbanizado onde as habitações são feitas de alvenaria). Eu também 

já disse que, em 2006, quando estive pela primeira vez na TI, conheci o Cantinho do 

Jenipapo e também conhecia a PIJK, cujo prédio de alvenaria, naquela época abrigava a 



205 

escola de ensino fundamental (ou primeiro grau como era a denominação anterior), mas 

quando retornei oito anos depois para iniciar a pesquisa a PIJK já havia se tornado o 

centro aglutinador, receptor e difusor das ações de etnoturismo indígena, pois lá, além de 

acolher os visitantes e turistas (ressalto que esse trabalho é bem feito pela equipe do GT 

de etnoturismo comunitário), de servir alimentação, se hospedam os visitantes e turistas, 

tem o MIJK, de realização de eventos os mais diversos, mas que sempre estão 

relacionados à etnia e outras etnias e de um escritório onde a equipe que gerencia o 

etnoturismo comunitário se reúne e desenvolve as estratégias de trabalho, além de dispor 

de um computador que serve para se elaborar projetos, armazenar informações, imagens e 

vídeos feitos pelos visitantes e por eles próprios. 

Esse aspecto estruturante, de ter a PIJK se tornado o centro estratégico do 

etnoturismo comunitário Jenipapo-Kanindé, se deu por eles pensaram em dispor de um 

lugar novo que possibilitasse a condição de hospedagem com maior conforto e 

privacidade do que as hospedagens domiciliares (que continuam a existir, mas são 

complementares e acionadas quando o número de visitantes é alto, ou quando o visitante 

é parente ou amigo de algum indígena da etnia), desde a adesão do GT de etnoturismo 

comunitário à Rede Tucum em 2008, um constructo coletivo que completa dez anos em 

2018, onde Heraldo Preá foi e ainda é um dos seus protagonistas, que desde o II 

Seminário Internacional de Turismo Sustentável tem contribuído no fortalecimento desse 

verdadeiro “paradigma” de turismo, que é Turismo Comunitário, uma invenção 

genuinamente cearense, que já nasce em forma de rede e abarcou 11 comunidades 

litorâneas em um contexto de violação aos seus diretos à posse da terra, acesso aos bens 

comuns da natureza e utilização dos seus territórios tradicionais. 

Um dos primeiros registros do meu caderno de campo aconteceu no 

Assentamento Coqueirinho, em 09 de outubro de 2014, quando fui convidado pela 

Coordenação da Rede Tucum (quatro membros da coordenação) com os coordenadores 

do GT de Turismo do assentamento. Esse registro se justifica pelo fato de a principal 

liderança do assentamento e coordenador do GT local, Messias, haver participado meses 

antes (de 3 a 6 de agosto daquele ano) da 29ª RBA, tendo se destacado na apresentação e 

debates sobre o turismo e as questões culturais, e o inusitado nessa conversa com os 

membros do GT local do Assentamento Coqueirinho foi saber que Messias estava quase 

abandonando a coordenação do GT local e também da Coordenação Geral da Rede, 

alegando sobrecarga de trabalho. Soube posteriormente que ele mudou de ideia e 
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continua contribuindo com o turismo comunitário, mesmo não estando à frente da 

organização local.  

Uma das constatações iniciais feita pelos participantes foi a frustração causada 

pela Copa do Mundo em termos de aumento da demanda turística nas comunidades 

litorâneas, pois o fluxo se restringiu aos centros receptores mais próximos de Fortaleza. 

Vários assuntos foram debatidos, porém o mais interessante a esse estudo é saber como é 

feita a auto-organização, por meio da formação coletiva em assembleia, assim como o 

cumprimento do caderno de normas e a autogestão financeira da Rede, sem interferir na 

autonomia local. Presenciei e anotei no caderno de campo um processo horizontalizado 

de discussões dos problemas enfrentados pelo assentamento que sofreu restrição de 

recursos por parte do INCRA, com as chuvas abaixo da média histórica há dois anos (e 

que se estendeu até 2017) e sobre um incidente que aconteceu com a ida de estudantes da 

UFPB ao assentamento e que gerou muitas críticas na comunidade, além de se dar 

sugestões e se encaminhar as soluções dos problemas por meio do alcance de consensos 

internos progressivos, pois não se decidia até que todos estivessem suficientemente 

esclarecidos sobre o que se iria decidir. 

Depois dessa excelente reunião que decidiu sobre a contribuição de 10% do total 

arrecadado pela comunidade anualmente ser revertido ao Fundo Rotativo, da distribuição 

do Caderno de Normas da Rede Tucum na próxima assembleia e a realização da 

assembleia no Assentamento Maceió, nos dia 25 a 28 de novembro de 2014, por volta das 

18h20min, fui com os coordenadores da Rede Tucum à Prainha do Canto Verde - PCV. 

Chegando à PCV às 20h30min jantamos na encantadora e acolhedora Pousada da 

Aíla e João e depois fomos conversar com a Marli sobre a Bodega, uma organização 

cooperativa baseada na comercialização de produtos da Economia Solidária e que fica 

localizada no Município de Aquiraz, mas distribui seus produtos artesanais e originários 

das produções locais multidiversificadas das comunidades. Ela disse que existiam vários 

grupos da PCV que estavam vinculados à Rede Bodega, que além Aracati, está presente 

em Fortaleza, Viçosa do Ceará e Sobral e, a partir da próxima assembleia da Rede Tucum 

iria se articular com as comunidades que a compõem e isso iria fortalecer essa cadeia 

produtiva solidária, tanto internamente às comunidades, como nas relações de trocas 

intercomunitárias. 

O grupo de coordenadores na Pousada da Aíla e João, onde eu conversei com a 

coordenadora de Rede Tucum, Helena, que também coordena o GT de Turismo do 

Assentamento Caetanos de Cima, que atualizou sobre a situação de todas as comunidades 
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(especialmente da TI Lagoa Encantada) e suas relações na construção da rede. No outro 

dia, houve uma reunião do GT de Turismo da PCV, quando se discutiu a participação de 

membros do GT na assembleia anual da Rede Tucum e foi feita uma prestação de contas. 

Depois dessa reunião, antes de ir embora, fiz uma entrevista bastante elucidativa com 

Lindomar, um dos coordenadores do GT de Turismo da PCV. Ela disse que o turismo na 

PCV começou em 1993, mas se institucionalizou em 1998 e contava com inicialmente 

com 74 sócios da Associação de Moradores da PCV que compõem o GT de Turismo 

Comunitário de PCV e que desenvolvem as seguintes funções: hospedagem, 

cozinheiras/merendeiras, guias, passeios de bugre, barcos e o grupo do breakfest. Disse 

que os envolvidos no turismo comunitário já têm uma consciência sobre o processo de 

autonomia, de ter o próprio negócio e que a cultura tradicional dos pescadores é o atrativo 

principal do turismo comunitário. 

No dia 12 de outubro de 2014, domingo, dia em que geralmente há grupos 

visitando a TI, como grupos de ambientalistas, triheiros, estudantes de universidades que 

se organizam por conta própria, ou através de algum professor que quer estudar, na 

prática, algum tema pertinente à sua área de ensino dentro da TI, ou mesmo outros 

indígenas que vão visitar os “parentes” (essa denominação é usualmente empregada pelos 

povos indígenas em geral para se referirem a outros indígenas de outras etnias, mas, pelo 

fato de serem indígenas, se transformam em parentes, como se fossem consanguíneos) fiz 

outra viagem ao meu campo de pesquisa para melhorar as relações minhas com os 

organizadores do etnoturismo comunitário Jenipapo-Kanindé. Sentia que aquele dia 

estando cheio de novidades sobre a Rede Tucum em função da minha ida ao 

Assentamento Coqueirinho e à PCV; dias atrás havia sentido que a minha aceitação 

melhoraria. 

Cheguei bem no meio da manhã, tomei um café uma deliciosa tapioca e busquei 

me atualizar sobre as novidades, com o Preá, por ser ele meu interlocutor principal e 

pessoa que sempre me levou para os lugares que precisava visitar para entrevistar 

pessoas, ou para observar o trabalhos sendo realizados no galpão de artesanato, na casa 

de farinha, nos roçados, nas mandalas, no MIJK, nas reuniões, na escola e nas etnotrilhas. 

Durante todo esse período no qual realizei a pesquisa, pouquíssimas vezes saí sozinho 

para entrevistar alguém, ou mesmo ver in loco alguma atividade que estava acontecendo 

na TI. Em uma dessas vezes, estive na casa do Antônio Alves e outra na casa de 

Maurício, que durante um bom tempo trabalhou na cozinha da PIJK (só que nessa ida 

para entrevistá-lo eu não estava só, pois, como minha esposa tinha ido passar a Semana 
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Santa na TI, também foi comigo e presenciou a entrevista e também percorremos o 

roçado agroecológico que Maurício estava cultivando no seu quintal). 

Heraldo, depois que alguns visitantes que fizeram uma etnotrilhas foram embora, 

se dispôs a me conceder uma entrevista que foi gravada e também foi registrada no 

caderno de campo. Na tentativa de entender melhor a organização do etnoturismo 

Jenipapo-Kanindé, quis saber dele qual foi o contexto histórico que antecedeu e mesmo 

impulsionou ou possibilitou a concepção e implementação do projeto de etnoturismo 

comunitário na TI Lagoa Encantada. Ele me disse que, em 1999, se iniciaram as lutas de 

resistência empreendidas pelas lideranças Jenipapo-Kanindé, como cacique Pequena (que 

desde 1995 já era cacique da etnia e que 1997 começou o processo de demarcação da TI 

Lagoa Encantada) e Odete, da comunidade do Batoque, que, não por acaso, ingressaram 

em primeira hora na Rede Tucum, 

Segundo o Preá, as lutas aconteceram por causa da notícia que receberam em 

1999 de que um resort seria implantado dentro da área tradicional que estava sendo 

delimitada e que faria parte da TI Lagoa Encantada e que inclusive esses conflitos foram 

registrados no Resumo do Relatório de Identificação e Delimitação da Terra Indígena 

Lagoa Encantada assim: 

O interesse do “estrangeiro” (o não-índio) por esta terra tornou uma situação 
cada vez mais complicada, provocando denúncias por parte da comunidade, 
pois estaria passando por ameaças de agressões. Entre as denúncias estariam 
“desmatando nossa mata, derrubando os mangues e fazendo loteamento”. Entre 
as denúncias, há referências ao empresário Francisco Ivens Dias Branco, que 
estaria desenvolvendo o Projeto Aquiraz Resort para construção de uma rede 
de 15 hotéis. (BRITO, 2004, p. 73). 
 

Como esse empresário é muito influente perante os poderes públicos nas três 

esferas de governo, é possível deduzir que as dificuldades que o povo Jenipapo-Kanindé 

passou foram enormes e deve ter durado até que o empreendimento (hoje Aquiraz 

Riviera) foi aprovado em outra área e até conseguisse a vultosa quantia de R$ 

55.000.000,00 para garantir toda a infraestrutura viabilizadora do Complexo Turístico 

Imobiliário Aquiraz Riviera, do total R$ 310,2 milhões liberados pelo BNDES (CEARÁ, 

2005, pp. 10/235).  

Preá disse-me que as diversas estratégias de luta contra a instalação desse 

megaempreendimento turístico-imobiliário durou até 2002 e o apoio de várias entidades 

da sociedade civil, das universidades, de ativistas, artistas, lideranças e militantes de 

partidos foi fundamental para reverter a correlação de forças políticas contra a etnia, que 
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fortaleceu seu processo de autoafirmação e também dos moradores de Batoque que 

conquistaram em 2003 a delimitação da sua Reserva Extrativista. 

A liderança da cacique Pequena foi fundamental nesse processo, e por isso, a sua 

condição de líder é o ponto central da organização social Jenipapo-Kanindé, mesmo que a 

sua liderança não seja centralizadora, nem que utilize uma “mão de ferro” para impor 

seus desejos e caprichos, percebi que uma reverência à sua imagem de líder e tronco 

velho (assim como acontece com outros troncos velhos da etnia), o aspecto das relações 

de parentesco tem na ascendência da grande família Alves, cujo tuxaua que seria o 

primeiro líder da etnia naquela região é tataravó do Seu Chiquinho e marido da cacique 

Pequena é muito valorizado e constitui os elementos que estão no nível mais alto na 

estrutura social Jenipapo-Kanindé.  

Na sequência de ordem de respeito social, estão os troncos velhos, que, apesar de 

viverem como suas famílias, cada um na sua moradia, quando aparecem nas ruas e locais 

onde acontecem celebrações (mesmo aqueles que estão afastados da vida comunitária e 

se voltaram a uma vida em um “regime religioso evangélico”) são reverenciados, se pede 

a “benção” e pegam na mão direita para beijá-la e recebem um beijo na mão direita, uma 

convenção social ainda praticada por famílias tradicionais de regiões interioranas. 

Em um nível de ação mais abaixo, identifiquei nos filhos e filhas mais velhos e 

que moram na TI, essa condição de respeito e de reverência, porém as duas irmãs 

caciques (Juliana-Irê e Conceição-Bida-Jurema), apesar de não serem as mais velhas, já 

receberam da comunidade o prestígio de substituir a mãe, assumindo o cacicado assim 

que ela falecer, ou em função das dificuldades de saúde apresentada pela cacique desde o 

17º Marco Vivo, quando ela teve que ser levada às pressas a um hospital na Sede de 

Aquiraz e por ter se queixado de problemas de saúde reiteradas vezes não reuniões e 

eventos (labirintite, pressão alta e diabetes), a Cacique Irê tem assumido a representação 

máxima da etnia em diversos eventos do movimento indígena ou não, tendo liderado o 

grupo inclusive na luta de ocupação da FUNAI, nos meses de março e abril de 2017, 

contra a nomeação de uma Coordenadora Regional Nordeste II do órgão, que, segundo 

ela, não tinha afinidades e compromissos com a etnia.  

A outra líder, irmã da cacique Irê é a cacique Jurema, que, apesar de ser mais 

discreta para não gerar conflitos de “autoridade” com a irmã e mãe, também esteve 

presente na luta contra essa nomeação de uma pessoa que nunca esteve vinculada à causa 

indígena e foi denunciada como indicação política do empresário e latifundiário que é 

deputado federal, Aníbal Gomes (PMDB-CE), que tem litígio com os povos indígenas 
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Tremembé em Acaraú (e, segundo as lideranças, houve um descumprimento de um 

compromisso do Presidente da FUNAI da época, que foi firmado com os Povos Indígenas 

no Ceará de nomear alguém que passasse pela aprovação das lideranças do MINC). A 

cacique Jurema, também, esteve no Acampamento Terra Livre que aconteceu em 

Brasília/DF, durante os dias 24 a 28 de abril de 2017 e após ter feito várias críticas à 

política indigenista do Governo Temer, que ficou registrada em um vídeo que teve boa 

repercussão nas redes sociais, foi ainda mais valorizada na sua etnia e reconhecida sua 

liderança no MINCE e em outros movimentos sociais, assim como são sua mãe e sua 

irmã. 

A condição de liderança nova vem no nível seguinte e, nessa condição, está a 

presidência do CCJK, conquistada em 2017 por Erasmo, que é professor da EIJK, mas 

tem pouca experiência na atuação do movimento indígena, fato esse constatado em uma 

reunião realizada no dia 17/02/2017, quando foram discutidas várias questões difíceis 

como a situação financeira do CCJK, que tem de cumprir a legislação civil relativa às 

organizações da sociedade civil (OSC), como associações e ONGs e, por falta de 

declarações do imposto de renda dos três últimos anos, acumulou uma dívida 

relativamente alta para ser paga, além de outra questão que pelas expressões de 

nervosismo dos presentes, se apresentou como difícil de discutir, mas que entrou na pauta 

como um ponto que teria que ser discutido e decidido, que foi uma divergência sobre a 

cessão de uma área para a implantação de uma praça, ou área de lazer para as crianças, 

mas havia uma família Jenipapo-Kanindé que discordava dessa doação feita pela sua 

vizinha, que é indígena Tremembé, além da temática principal, a organização da 17ª 

Festa do Marco Vivo, que, por si, é um ponto de pauta bastante complexo e demorado.  

Para se ter uma dimensão das dificuldades na condução da reunião que Erasmo 

teria de passar, quem coordenou a sessão foi o Daniel, jovem liderança para outros jovens 

da etnia por saber se posicionar e articular bem as ideias. Ele tinha ido cursar Artes na 

Universidade Federal do Recôncavo Baiano – UFRBA, mas, pelo fato de não conseguir a 

bolsa permanência do MEC, foi obrigado a abandonar o curso.  

A presença de outras lideranças como as caciques Pequena (que interrompeu a 

fala dele e com sua autoridade ajudou na reversão da difícil situação do caixa do 

Conselho, em virtude da pouca quantidade de sócios e estes poucos não contribuem 

regularmente para o bom funcionamento do CCJK), a cacique Irê, Preá, João e Fabio, 

além da Eliane, que demostrou mais serenidade e bom senso na hora de discussões 

polêmicas e desconexas e com maior capacidade de encaminhar a decisão coletivamente, 
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com anuência e colaboração, foi determinante para resolver essa questão das dívidas. 

Rapidamente começaram a fazer uma coleta de dinheiro no final da reunião e ainda o 

Fabio se propôs percorrer as casas dos membros da etnia, sejam os sócios ou não sócios 

para pegar contribuições e alegar que, sem a regularização do CCJK na Receita Federal, 

os projetos não mais chegarão à TI. 

 

Figura 8 – Parte dos participantes da Assembleia do Conselho Comunitário Jenipapo-Kanindé, em 

17/02/2017. Erasmo em pé fazendo exposição, solicitando auxílio financeiro aos parentes. 

 

Fonte: Arquivo Pessoal (2017) 

 

A outra liderança nova é Eliane e a presença dela com uma fala serena, ponderada 

e pacificadora dos ânimos, revelou outras habilidades de liderança emergente que me 

deram a certeza de que ela tem conduzido bem a AMIJK, não somente por ter conseguido 

aprovar vários projetos culturais nos últimos quatro anos com o auxílio do consultor 

cultural Sinval Diógenes (que não é pouca coisa em considerando o contexto adverso de 

progressiva redução de recursos para as entidades da sociedade civil), mas se dedicar 

diariamente ao ensino na EIJK, auxiliar na gestão dos recursos gerados pelo etnoturismo 

comunitário Jenipapo-Kanindé (juntamente com o Fabio e o Preá) e ser membro orgânico 

da AMIJK, tendo sido presidente e atualmente é a tesoureira da entidade. Outras 

habilidades que Eliane tem são determinantes para a organização social do seu povo, 

como a habilidade de manejar computadores, tablets, aprelhos celulares, câmaras 

fotográficas, dirigir veículos motores, usar criativamente as redes sociais para divulgar as 

ações e eventos públicos da sua etnia e do MINCE, com ênfase nas iniciativas das 

mulheres indígenas e dos jovens, que a deixam no mesmo patamar de articulação política 
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da cacique Irê, que também usa com maestria as redes sociais e todos os recursos 

tecnológicos à sua disposição para fortalecer as lutas indígenas e divulgar suas 

atratividades para a sociedade não indígena. 

Nesse mesmo patamar de liderança nova, mas que já é mais experiente de que 

Erasmo e Eliane, aparece o Fabio, que é professor da EIJK, dirigente do MIJK 

(juntamente com a Eliane e o Preá), articulador e elaborador de projetos. Motorista, traz 

as pessoas que chegam ao ponto de decida do ônibus, em um local chamado de “antena 

de celular”, em referência a uma antena de telefonia móvel que fica situada no início da 

via que dá acesso à TI Lagoa Encantada. Essa função de transporte de pessoas é feita por 

mais três outras pessoas que moram na TI e possuem motos e são articuladas pelo Preá 

para que, quando pessoa chegue sozinha ou mesmo em dupla (e se o Fabio não estiver 

disponível por estar lecionando na EIJP, ou foi resolver qualquer problema fora da TI), 

saem para pegá-la, ou dois motoqueiros de uma só vez, ou um que faz duas viagens. 

Depois dessas lideranças emergentes, há as mais antigas e fundadoras do projeto 

de etnoturismo comunitário, Preá e João. As lideranças masculinas na TI Lagoa 

Encantada são visivelmente mais discretas. Eles foram escolhidos pela mãe para 

coordenar o projeto de etnoturismo comunitário. O João (que atualmente é o pajé da 

etnia, apesar de se considerar evangélico, ele não vê incompatibilidade em continuar 

aceitando os dogmas da Igreja Universal e a função social de pajé conquistada por ele no 

início de 2017). 

Em relação à pajelança, o que constatei, não somente na convivência com e etnia 

Jenipapo-Kanindé, que mesmo no período que as suas práticas foram proibidas, 

discriminadas, desautorizadas e até silenciadas por conta da difusão do decreto que os 

índios estavam extintos no Ceará, a partir de 1863, os pajés, assim como as benzedeiras 

nunca desapareceram das antigas vilas, povoados, hoje distritos e mesmo das cidades 

cearenses. Atualmente eles estão tendo sua importância reconhecida no contexto da 

reorganização das lutas indígenas no País e até o SUS já aceita suas ações de cura como 

terapia complementar e/ou auxiliar ao tratamento convencional. Por isso, os pajés e as 

benzedeiras passaram a desfrutar de maior respeitabilidade diante do grupo depois da 

identificação indígena. Ter um pajé na TI passou a constituir indicador de tradição 

cultural resgatada, diferentemente de décadas passadas, quando o pajé tinha de se 

esconder ou levar uma existência bem discreta e até passando a ser chamado de 

“professor” para não usar a denominação indígena, segundo contou o pajé Barbosa da 

etnia Pitaguary, em ato público em defesa da pedreira que ocorreu no dia 28/11/2017. 
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Tomei conhecimento dessa conquista de novo pajé para etnia Jenipapo-Kanindé 

via Facebook, ao acessar a Fanpage do Coletivo Verdejar, que, no mês de fevereiro de 

2017, organizou uma atividade de levar pessoas para conhecerem as etnotrilhas, as 

belezas naturais para também estudarem algumas espécies vegetais e tomarem 

conhecimento da cultura Jenipapo-Kanindé. Marcelo, que coordena o grupo, informava 

que o “pajé” João conduziria o grupo e ele assim o fez com toda essa nova condição de 

transmissor da cultura ancestral e muito provavelmente se tornará um “atrativo turístico”, 

assim com é a sua mãe. 

A primeira entrevista que João me concedeu aconteceu no dia 02/01/2015, quando 

ele disse o seguinte, referindo-se à divisão à distinção básica dos trabalhos organizativos 

e práticos realizados por ele e seu irmão Heraldo-Preá, assim: 

 

Pajé João – ele (Preá) coordena a cozinha e eu coordeno as trilhas né, só por 
que agora é muita coisa pra mim, como estou nesse projeto né, na Petrobras, 
continuei na Petrobras. Sou coordenador das mandalas, nos fundos de quintal, 
quem coordena sou eu e Fabio é coordenador do SAF, outro projeto né. Por 
que são dois projetos, dois projetos grandes e dentro do projeto grande dos 
SAFs tem as outras coisas né, como cisternas, fossas verdes, a lagoa. Por 
exemplo, vamos fazer uma oca no Cantinho, ali perto do Galpão. Coordeno as 
trilhas, 

 

João Alves tem uma boa capacidade de articulação política no Município de 

Aquiraz, junto aos gestores municipais e, como esteve desde o inicio na criação do 

projeto de ecoturismo (denominação construída coletivamente no início e que foi 

modificada para turismo quando ingressaram na Rede Tucum em 2008), possui boas 

relações com professores e muitos ex-alunos universitários e do ensino médio que 

participaram de várias aulas de campo (indubitavelmente, o público que mais visita a TI, 

em sua maioria para percorrer as etnotrilhas), cursos e eventos que foram realizados na TI 

nesses 13 anos de implantação do Etnoturismo Comunitário Jenipapo-Kanindé. Boa parte 

desses ex-alunos que foram à TI nesse período, para participarem dessas aulas de campo, 

hoje são professores do ensino médio e de universidades públicas e privadas.  

Conversei com vários desses ex-alunos e hoje professores que disseram que 

gostaram muito das aulas de campo e do contato com os Jenipapo-Kanindé, 

especialmente com o João, que passaram a fazer o mesmo que seus professores, que até 

hoje ainda levam novas turmas a cada ano para ministrarem as aulas e percorrem as 

etnotrilhas. Além desses grupos de professores e estudantes, grupos de pessoas que 

gostam de andar em trilhas ecológicas (os trilheiros ou mochileiros) como os que 
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compõem o Coletivo Verdejar (que também são ambientalistas e pesquisadores da área 

ambiental) e os que são organizados pela empresa de ecoturismo Carcará, sempre estão 

visitando a TI e, no caso do Verdejar, que é um grupo de pessoas que já se conhecem há 

bom tempo e que são praticamente os mesmo que retornam à TI.  

Esse retorno frequente caracteriza uma consolidação da prática, um nítido 

reconhecimento e uma aceitação da proposta etnoturística comunitária. Percebe-se um 

nível de identificação com o lugar e a etnia que começam a fazer acampamentos nas 

margens da Lagoa de Sucurujuba, para poder permanecer vários dias na TI, sendo que 

alguns deles têm feito estudos de plantas nativas que encontram na exuberante Mata da 

Encantada.  

Os resultados financeiros da ida de grupos como o Verdejar não são 

significativos, pois, além de não se hospedarem na pousada ou na casa de algum 

indígena, não fazem refeições na PIJK, como fazem outros grupos. O que é favorável ao 

etnoturismo comunitário do povo Jenipapo-Kanindé é o fato de darem visibilidade às 

belezas naturais e à singularidade cultural que são divulgadas em vídeos e fotos que os 

participantes postam nas redes sociais (sobretudo na Fanpage do Coletivo Verdejar) é 

que promovem o Etnoturismo Comunitário Jenipapo-Kanindé de modo espontâneo e 

livre. 

Heraldo Preá é outro líder pioneiro do Etnoturismo Comunitário Jenipapo-

Kanindé. É o elemento-chave e fundamental da organização da atividade etnoturística 

comunitária foi a pessoa que primeiro me revelou como estava organizado processo 

social que possibilitou e sustentou a implementação da estratégia etnoturística logo na 

primeira entrevista gravada e não transcrita no dia 22/10/2014, e que sua mãe confirmou 

em uma entrevista feita em 04/07/2015, quando ele me forneceu novas informações 

acerca de uma proposta de turismo convencional que ela recebeu, assim que reformou o 

Cantinho do Jenipapo, se posicionou, mas antes eu quis saber do surgimento do primeiro 

projeto de turismo aprovado pelas lideranças (o que revela ser uma prática de tomada de 

decisão antiga e repassada pelos ancestrais). Ela me disse o seguinte: 

 

Josael: A Cacique vai falar um pouco sobre a questão do turismo. Como surgiu 
a ideia de reformar a antiga escola para transformar numa pousada? 

 
Cacique Pequena: Surgiu aqui de 2004 para 2005 a vontade de termos trilhas 
aqui na aldeia, e com isso ter contato com os turistas. Mas quando nós 
começamos, tivemos contato com turistas convencionais, que eram os 
“gringos”, que queriam conhecer nosso modo de vida. E nossos jovens 
estavam trabalhando nesse turismo. Depois surgiu a ideia, de transformar esse 
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turismo, em turismo comunitário, e foi ai que apareceram o Cacau e o 
Professor Jeová Meireles, e fizeram um pequena reunião com a gente, as 
lideranças, resolvemos que os jovens teriam que fazer um curso para saber 
lidar com os turistas. O curso teria dois anos, porém, foram apenas um ano e 
dois meses. 
 
Josael: Quem participou? 
 
 
Cacique Pequena: O professor Jeovah Meireles, e outros professores da 
universidade, vieram também os alunos para participar, e aqui nós juntamos 49 
alunos jovens, de 16 até 28 anos, e esse curso começou na escola antiga, e 
depois veio aqui para a minha casa. Então foi feito tudo isso, e quando o 
professor Jeovah Meireles foi embora, nós continuamos o trabalho. E no inicio 
eles pediam refeições, mas eu não tinha porque ainda não estávamos 
organizados para isso. E depois veio a Mônica junto com a rede Tucum, 
inclusive ela veio com o projeto da construção da pousada. Infelizmente a 
pousada não foi construída, mas sempre que ela vinha dizia que eu deveria 
construir um refeitório. Pra isso ela me ajudou com o projeto, e eu fui para o 
Terramar o Jefferson que trabalhava lá completou, eu assinei e enviei para o 
CESE da Bahia, passou um mês lá e quando voltou a Mônica trouxe a notícia 
de que o projeto foi assinado e liberado, procurei os recursos, encontrei 
R$ 5.800,00, que seria para comprar de mobília, pratos, colheres, essas coisas. 
E ai, meu filho me aconselhou sobre o local, e nós fizemos ali onde hoje é o 
cantinho, mas o dinheiro não dava, porque era pra ser utilizado em outras 
coisas, então nós tiramos dinheiro do nosso bolso para construir o que hoje é o 
cantinho, no início a cobertura era de palha, mas com um tempo a palha 
começou a cair dentro da comida, e ai guardei um dinheiro da minha 
aposentadoria e comprei telhas para cobrir o cantinho, depois disso fui a 
Fortaleza comprei um fogão industrial, uns talheres, bules, mesas e cadeiras, 
armários, tudo que precisava, freezer. 
 
Cacique Pequena: Foram utilizados os R$ 5.800,00 do projeto e completei o 
que faltava com o dinheiro que tirava da aposentadoria. Depois nós 
começamos as vendas, os turistas começaram a vir, fazer refeições. 
 
Josael: E os turistas ficavam onde? 
 
Cacique Pequena: Ficavam na lagoa, eles não se hospedavam, só vinham, 
lanchavam, e iam embora. Às vezes vinham ônibus de pessoas. Até a empresa 
Penha uma vez trouxe todos os funcionários dela, uns 400. Foi um sufoco, mas 
foi um sufoco bom, que mobilizou todo mundo. Eles vinham almoçar de 100 
em 100, eles ficaram muito maravilhados. 
 
Josael: Para percorrer as trilhas teve uma separação também? 

 
Cacique Pequena: Sim, era um guia a cada 50 pessoas. E assim a gente levou a 
frente, foi muito bom. Nós levamos o turismo assim, porque nós queríamos nos 
afastar do turismo convencional, porque a gente percebia que muitos vinham 
mal intencionados, perguntavam onde tinha casas para dormir e se tinha 
mulher para dormir com eles. 
 
Josael: Eram homem de onde? 

 
Cacique Pequena: De fora, do exterior, muitos a gente nem entendia a fala 
deles. E foi a partir dai que nós resolvemos trabalhar apenas com o turismo 
comunitário, com pessoas que a gente sabia que não vinham com más 
intenções. 
 

Essas palavras, que foram ditas pela cacique Pequena, são reveladoras do 
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processo de aprendizagem que o Preá e sua equipe, além da Cacique, que inclusive 

investiu na reforma do Cantinho do Jenipapo para dotá-lo de uma cozinha, com recursos 

oriundos da sua aposentadoria e complementaram o valor de R$ 5.800,00 doados pela 

Coordenadoria Ecumênica de Serviço – CESE e intermediado pelo Instituto Terramar e a 

Rede Tucum, tiveram que passar na prática cotidiana de realizar o etnoturismo 

comunitário. Pelo que foi narrado pela cacique Pequena, mesmo após dois anos de 

capacitação em ecoturismo com professores e alunos da UFC, ela e todos eles que 

organizam o turismo ainda depararam propostas de realização de se extrapolar do lazer 

comum se refrescando na Lagoa Encantada, subindo o Morro do Urubu e percorrendo as 

trilhas, se fazer algo como “pacotes” mais afeitos ao turismo convencional (expressão 

empregada pela Cacique e mesmo do “pornoturismo” ou “prostiturismo”, cuja existência 

é até hoje negada em Fortaleza, na RMF e nos outros destinos turísticos bastante 

procurados, como Jericoacoara e Canoa Quebrada, pelos órgãos públicos da gestão e 

fomento do turismo no Estado do Ceará, nas três esferas de governo. 

No final da narrativa, ela diz que tiveram que optar pelo turismo comunitário. O 

Heraldo Preá e alguns dos seus auxiliares (Carline e Fabio relataram em entrevista e 

conversas informais terem participado de eventos da Rede Tucum) participaram desde o 

início da construção da Rede Tucum. Nesse processo que se iniciou em 2005, eles 

debaterem internamente as regras e os princípios do turismo comunitário, de modo 

democrático e participativo e também participaram das capacitações promovidas pelas 

entidades parceiras, como o Terramar, UECE e UFC e, especialmente no II Seminário 

Internacional de Turismo Sustentável (em 2008), que levou à criação da Rede Tucum e eu 

próprio estive nesse processo desde o I Seminário de Turismo Sustentável, realizado em 

2003 e já comentado no capítulo 2. 

Heraldo Preá tem uma sensibilidade alta para se relacionar com as pessoas e se 

assemelha à sua mãe nesse aspecto relacional. Das inúmeras vezes em que estive na TI 

Lagoa Encantada, poucas eu não o vi ir conversar com os pais, em especial com a mãe, 

para colocá-la a par do que aconteceu no dia anterior, ou em outros dias, ou ainda de 

algum evento de que participou ou vai ter que participar e pedir sua opinião que sempre é 

levada em consideração.  

Muitas vezes fui visitá-la na hora do almoço, quando prefere que comamos lá com 

ela, experiências que sempre foram muito válidas (essas idas à casa da Cacique), além de 

ter a oportunidade de ver a família reunida e conversar com algumas das pessoas que 

vivem ou circulam por lá, para entender melhor aspectos organizativos de diversas 
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atividades e projetos que são desenvolvidos ou que ainda serão implantados na TI Lagoa 

Encantada. 

Para dar sequência à organização social Jenipapo-Kanindé com suporte em suas 

lideranças principais, identifico nos jovens, em uma maneira mais coletiva, a 

manifestação de um corpo social diferenciado de defesa da etnia. No momento atual, 

quem tem se destacado internamente são sete jovens – Daniel, Alan, Janaina, Emily, 

Izaquiel, Yuri e Lucio (apesar de Lucio ter ficado mais ausente boa parte do ano de 2017 

por ter servido ao Exército Brasileiro como soldado e Yure está trabalhando no município 

vizinho de Eusébio). Os cinco primeiros se destacaram no trabalho com a produção 

audiovisual indígena por meio do GAIJK, tanto dentro como fora da TI e auxiliando o 

Preá como monitores do museu (Daniel) e como guias das etnotrilhas. 

Uma atividade importante organizada por esse grupo no ano de 2017 foi o 

Encontro de Jovens Indígenas do Ceará (EJIC), no dia 04 de fevereiro de 2017,  que teve 

a presença da cacique Pequena, Weibe Tapeba (que foi eleito vereador de Caucaia), 

Ezequiel Tremembé, Casimiro Tapeba, Marciane Tapeba e a Cacique Irê (Juliana Alves), 

que fez uma fala bem marcante para dizer que atualmente a luta indígena só acontece, ou 

“acordam para a luta” quando se perde alguma conquista, como um cargo de AESAN, ou 

um professor, e que quando ela e o Weibe começaram na luta, tiveram que acompanhar 

as lideranças nas lutas e aprenderam na “marra” e na “luta”; quando eram ainda muito 

jovens, não tiveram a oportunidade de participar de um evento como aquele de que 

estavam participando. Disse, também, que os desafios que eles têm que enfrentar é apoiar 

e estar juntos com as lideranças nas lutas pelos direitos indígenas.  

Falou ainda, que os jovens atuais usufruem das conquistas feitas pelos mais 

velhos e citou o nome das principais lideranças, destacando a sua mãe que, segundo ele, 

muito fez pelo seu povo e teve a habilidade de repartir as responsabilidades para outras 

lideranças (essas que foram acima citadas), diferentemente do que acontece com os 

Tremembé de Barra do Mundaú, que ficam todos dependentes da líder Adriana e, na hora 

em que há uma tentativa de criminalização, eles vão procurar aquele nome que está à 

frente das lutas. Por fim, exortou o envolvimento dos jovens nas lutas de modo bem 

articulado, pois, segundo ele, é mais fácil a comunicação, dizendo que se uma liderança 

vai passar por um processo, uma ameaça, que passe com apoio e confiança de todos e 

disse o seguinte: “[...] luta essa na qual se mexeu com um mexeu com todos, se tiver que 

levar preso vai levar todos nós, por que se a gente fizer isso com as novas gerações a 

gente vai ter autoconfiança”. 
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A participação desses jovens Jenipapo-Kanindé deu-lhe ânimo para se 

envolverem mais da organização interna da etnia e também das lutas do movimento 

indígena. Demonstrações explícitas de envolvimento maior foram o crescimento dos 

eventos indígenas organizados pelos jovens e a participação ativa na ocupação da FUNAI 

durante mais de um mês. Estive vários dias na ocupação e presenciei os jovens Jenipapo-

Kanindé e outros jovens das outras etnias que estavam no EJIC.        

Na TI Lagoa Encantada existem outras lideranças que não são muito visíveis, 

como o Zé Maria que já foi presidente do CCJK e o Antônio Alves, que foi candidato a 

vereador, mas que estão envolvidos em atividades agrícolas e não comparecem às 

reuniões, o que revela que passam por um momento de reavaliação das suas atuações que 

foram questionadas pelas lideranças e o próprio povo no dia a dia vivenciado por eles. 

O que pude verificar a respeito do Zé Maria é que seu afastamento decorreu da 

falta de apoio às suas posições contrárias à maneira como foram feitos os enfrentamentos 

contra os posseiros e, sobretudo, contra a degradação ambiental causada pela empresa 

Ypióca, na Lagoa Encantada, pois ele foi processado juntamente com outras lideranças, 

como o Heraldo e Juliana. Segundo ele (informação que foi confirmada por Heraldo), 

tanto Heraldo como Juliana aceitaram retirar as queixas à empresa feitas ao MPF e ele 

não concordou e manteve as críticas e denúncias, por isso ele, por sua posição, ficou mais 

isolado e se afastou de algumas lutas. 

 Em relação ao pouco envolvimento do Antônio com as lutas atuais da etnia, tal 

sucedeu em razão da inexpressiva votação que ele teve na TI Lagoa Encantada que fez 

com ele se considerasse com pouca legitimidade e representatividade dentro TI. Em 

função do baixo desempenho e pouco reconhecimento do seu trabalho para trazer 

melhorias para a comunidade, ele passou alguns anos trabalhando fora da TI, em uma 

empresa localizada em Fortaleza. Outra explicação que ele deu foi a falta de dinheiro 

para fazer uma campanha com material suficiente e que a cultura política é das falsas 

promessas nas campanhas e do oferecimento de favores pessoais ou familiares, que os 

candidatos com um bom dinheiro costumam implementar.   

No concernente à organização do MIJK e sua relação com o etnoturismo 

comunitário, ela é tratada há algum tempo, desde 2009, pois já são vários anos que 

acontece o Projeto Historiando. Esse crescimento do movimento museológico local, 

principalmente no Ceará, tem referência muito forte, que foi a construção do Museu dos 

Kanindé.  
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Depois foram nascendo outras experiências, também com os Jenipapo-Kanindé e 

mais recentemente, com os Pitaguary, agora começando a afirmação deles por via da 

construção de um museu, também, o que causa uma visão meio diferente do que seria um 

aspecto museológico, por parte de alguns museólogos ligados às universidades que ainda 

preferem trabalhar com uma museologia restrita às quatro paredes do museu físico e 

restrito, mas estão em curso na atualidade distintas maneiras de apropriação da ideia 

convencional de museu, como sendo uma instituição ou um processo, que seriam 

reinventados de acordo com cada realidade local, estadual ou nacional. A identificação 

étnica pode ser afirmada por meio dos objetos, em processos museológicos relacionados 

à educação intercultural, à mobilização política e à organização social (ATHIAS & 

GOMES, 2016, p. 18).  

É bastante inovadora e criativa essa ação museal de se trabalhar não só em uma 

relação direta e pedagógica com escolas, mas também em relação com a comunidade, 

com os troncos velhos, com os pajés, e com os caciques, Isso está dando uma nova visão 

principalmente aos grupos e redes museológicas brasileiras, que vêm beber nessa fonte 

abundante generosa. 

Nas últimas décadas, assistimos a diversas iniciativas de concepção e instalação 

dos seus museus, casas de memória, pontos de cultura indígenas e até centros culturais 

em várias partes do País, feitos por diversos povos indígenas. Essa movimentação 

permitiu outros avanços nas lutas indígenas, pois foram criados importantes espaços de 

autodeterminação. A particularidade é que esses espaços não buscam reproduzir as 

instituições museais do ocidente, mas procuram se configurar de acordo com a 

cosmovisão e os mecanismos de controle e manejo dos acervos pelos próprios indígenas. 

 

Se “A tarefa da antropologia agora é a indigenização da modernidade” 
(Sahlins, 1997a, p. 53), acreditamos que, através destes museus, se constrói 
uma “antropologia nativa” (Abreu, 2007) que antropofagiza meios, técnicas e 
processos de representação, cujos resultados são os diversos modos de 
apropriação e gestão indígena do que é denominado, no mundo ocidental, de 
patrimônio cultural e memória social. A relação com a memória é uma 
importante variável na construção social das identificações étnicas. Os 
mecanismos para a reelaboração do passado se materializam na existência de 
categorias nativas, nas narrativas a elas relacionadas e nos significados 
atribuídos aos objetos/documentos musealizados. Estes são três vieses 
importantes para a compreensão de representações sobre si nos museus 
indígenas. (GOMES, 2014, p. 19). 

 
Observo que existem outros agentes que contribuem com esse processo da 

afirmação da museologia indígena, que não são apenas os indígenas, como é caso de 
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vários pesquisadores de universidades brasileiras diversas que também estão se 

aproximando e querendo vir conhecer e apoiar o movimento. Existem também 

experiências museais que estão começando a ser difundidas internacionalmente como é o 

caso do interesse de pesquisadores da França, como Hugues Varine. Ele se interessou 

muito para participar desse movimento que até convidou duas lideranças do Ceará 

(Heraldo Preá e Suzenalson Kanindé) para participarem de um encontro em outubro de 

2017, em El Salvador.  

A criação e a gestão de museus indígenas do Estado do Ceará constituem 

repositório de experiências exitosas. Os líderes dos museus participaram de vários 

eventos e já começaram a organizar uma articulação mais ampla, começando a trazer 

também o pessoal do povo Tremembé. Em agosto de 2016, os organizadores da RCMC e 

da RIMMS levaram uma caravana de 40 indígenas dos museus do Ceará, numa parceria 

que englobou a SECULT e a SEDUC, disponibilizando um ônibus para levar 40 

indígenas representantes dos museus do Ceará, e alguns pesquisadores como eu e o João 

Paulo Vieira. Esse evento foi o II Encontro Nacional de Museus Indígenas, que aconteceu 

nos dias 14 a 20 de agosto de 2016, reunindo 33 etnias indígenas de 16 estados do Brasil 

e alguns pesquisadores estrangeiros, o que se tornou um marco histórico do movimento.  

No Ceará, a articulação se propõe envolver os mestres da cultura, porque eles vão 

ser importantes, pois fortalecerão o movimento de museologia indígena. Tanto esse grupo 

trabalhou que conseguiu realizar o II Fórum Estadual de Museus Indígenas, que 

aconteceu na TI Lagoa Encantada, nos dias 09, 10 e 11 de dezembro de 2016. 

Figura 9 – Registro de um momento de debates no II Fórum Estadual de Museus Indígenas do Ceará. 
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O II Fórum de Museus Indígenas do Ceará se propõe ser um evento anual 

organizado pela Comissão Estadual da Rede Indígena de Memória e Museologia social 

no Brasil, em estreita parceria com a Rede Cearense de Museus Comunitários, que 

atualmente reúne indígenas, pesquisadores, estudantes e gestores culturais para promover 

o diálogo sobre museus indígenas, acervos indigenistas, processos museológicos 

colaborativos, formação de acervos, qualificação técnica para a autogestão museológica e 

articulação em rede.  

O II Fórum de Museus Indígenas do Ceará teve como objetivo fortalecer a Rede 

Indígena de Memória e Museologia Social no Estado do Ceará mediante a consolidação 

dos núcleos Municipais e da aproximação com povos indígenas de todo o Estado, 

dialogando sobre aspectos e temáticas afins. 

Uma reflexão a ser feita é respeito como e quando as lideranças aprendem a 

reivindicar e a negociar na arena de disputas no Estado, antes de seguir adiante na 

discussão de outros temas. A ação delas pode interferir no desenho das políticas públicas 

específicas, além de rever a maneira como o sistema de poder lida com as questões que 

lhes dizem respeito cotidianamente. É importante salientar que nesse processo político, 

no campo da intermediação política, todos aprendem o jogo, inclusive as próprias 

lideranças indígenas.  

Normalmente, elas tornam-se mais conscientes da realidade e aparecem como 

sujeitos de direitos visíveis à sociedade envolvente. É óbvio que isso incomoda as 

instituições sociopolíticas que, dependendo da conjuntura, são obrigadas a revisar as 

práticas de intervenção social, em um contexto mais democrático para acatar as 

demandas coletivas dos movimentos sociais (como foi no 1º Governo Lula), ou em outro 

com mais restrições às liberdades, de recuar e reprimir as reivindicações coletivas (como 

agora no Governo Temer). Compreendo Kleber Saraiva quando este diz que prefere usar 

e assumir o conceito de espaço 

[...] em acordo com SANTOS (1996:122), como um  campo de forças amplo 
que constrói relações sociais localmente  diferenciadas denominadas de lugar. 
Por conseqüência, a percepção das ações índias intrínsecas à Encantada não 
ficam expostas aos deslizes que essa articulação conceitual pode trazer, 
passando a ser compreendidas como um contexto, um lugar que interliga 
condutas próprias e alheias ao grupo, sem que sua especificidade seja perdida: 
“O que define um lugar é, exatamente, uma teia de objetos e ações com causa e 
efeito, que formam um contexto e atinge todas as variáveis já existentes, 
internas; e as novas, que se vão internalizar” (ídem, 1997, p. 97). (SOUSA, 
2001, p. 6) 
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Na seção seguinte delineio a descrição das práticas etnoturísticas, vinculando-as 

ou não às demais práticas cotidianas e tradicionais. Nessa etapa dedico-me à 

compreensão de como proceder à interpretação dos processos socioculturais elaborados 

pela etnia Jenipapo-Kanindé no que diz respeito ao direito à cultura, identidade, memória 

e relações interétnicas com outros povos e os visitantes de sua aldeia. 

Um momento de enorme importância para a pesquisa foi a entrevista que fiz com 

os integrantes da equipe do etnoturismo comunitário realizada no dia 18 de setembro de 

2016, na PIJK, quando do término de uma série de atividades etnoturísticas no dia que 

começou bem cedo com a recepção aos visitantes, com um café da manhã (preparado às 

7h, mas iniciado às 6h), palestra, visita guiada ao MIJK, etnotrilhas, almoço e toré. Por 

volta das 12h04 min, iniciamos a roda de conversa bem descontraída e esponteneamente. 

Inicialmente, falou o Lucio, que tem mais desenvoltura com as palavras. Ele 

dialogou com os visitantes, apresentando-se e dizendo o que faz: 

 

Lucio – Desde dois mil e dez estou ativo junto com o grupo do museu 
indígena, sou um dos educadores que cuida do museu, sou um guia turismo. 
As trilhas ecológicas a gente começa principalmente contando o início na 
pousada, com apresentação do museu, falando um pouco da comunidade, 
depois passando pelo um dos pontos que é a casa da Cacique Pequena, é depois 
o visitante escolhe se quer ir primeiro pra subir a duna que uma das trilhas 
ecológicas que a gente tem, ou se quer ir conhecer a escola, é um dos pontos 
turísticos que a gente tem na comunidade. 
Fora a trilha do morro do urubu, que é a que a gente faz, nós temos umas 
quatro trilhas ecológicas que temos na comunidade. 
É a trilha do marisco, a trilha da lagoa da encantada, sucurujuba e a trilha do 
Tapuio. 
É nosso grupo de turismo temos aqui agora estáa sendo renovado com pessoas 
novas que ta entrando dentro da comunidade, e é isso. 

 

Agradeci pelas palavras ditas pelo Lucio e perguntei quem mais queria falar, 

exceto o Heraldo, que ficaria ouvindo e só falaria no final, conforme combinamos. Na 

sequência, espontânea e tranquilamente falou Daniela: 

Daniela – Meu nome é Daniele, tenho dezesseis anos, é teve uma capacitação 
para entrar no turismo, participei, ai estou ai né (...) 
Jairo – Quando foi? 
Daniela – Foi, nem me lembro mais, acho que foi no ano passado (...) 
Préa (fala do fundo do salão)  – Foi em dois mil e quatorze. 
Daniela – Foi, foi em dois mil e quatorze, teve a capacitação, a gente fizemos, 
pra explicar o museu, explicar as trilhas, pra quando o visitante chegar a gente 
explicar e também falar sobre a natureza, caso eles pergunte né, e alguma 
pergunta sobre a comunidade a gente saber responder. 
Josael – Ai desde essa época que você esta participando? 
Daniela – Mais eu já vinha pra trás, é eu participava, mas eu me engajei mais 
depois que eu fiz essa capacitação, e explicaram de como o turista chegar a 
gente saber falar né, dizer as plantas, falar sobre a comunidade né, e o 
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muselismo eu também sou uma das educadoras do museu, falo também sobre o 
museu, é isso.  
Josael – Tem alguma diferença de grupos quando vem visitar, por exemplo, 
esse grupo de hoje tem diferença de alguns que vieram antes!? 
Daniela – Tem assim que uns perguntam né, a gente tem que responder, tem 
outros que não perguntam, são mais pra fazer as trilhas, mas tem alguns que 
perguntam. 
Josael – Ai vocês responde? 
Daniela – A gente responde. 
Josael – Informações sobre a comunidade, a história (...) 
Daniela – É sobre a comunidade, a história, o museu, sobre a natureza, os 
plantios que a gente tem dentro das trilhas, quando a gente leva o turista pra 
trilha ai eles perguntam, as plantas, quais as plantas que a gente tem dentro da 
comunidade, quando a gente explica o museu eles perguntam qual a 
importância do museu pra nós. 
Daniela – A gente fizemos essa capacitação assim pra explicar um pouco ao 
visitante quando ele chega dentro da aldeia. 
Josael – E assim qual é a dificuldade que você tem maior no trabalho, quando é 
muita gente, ou quando é pouca gente?   
Daniela – Quando é muita gente, assim eu tenho um pouco de dificuldade. 
Josael – É, por quê? 
Daniela – Porque assim as vezes eles perguntam né, as vezes a gente não sabe, 
ai a gente pergunta o tio Preá. 
Josael – O Preá responde? 
Daniela – o Preá ai responde as coisas que a gente não sabe. 
Josael – Ta bom! 

 
Heraldo Preá não quis expressar ideias sobre aquelas que estavam sendo 

apresentadas e achou que devia falar na hora em que eu tentei fazer perguntas ao seu 

irmão, Izaquiel, e então continuei a roda de conversa com ele, já me preparando para uma 

boa narrativa sobre a organização do etnoturismo comunitário que eles constituem. Então 

ele se apresentou e falou. 

Preá – Meu nome é Heraldo Preá né? estou na coordenação do turismo 
comunitário desde dois mil e cinco, e do museu indígena em dois mil e dez.  
Preá – A gente sente muita diferença do grupo que a gente recebe, é tem grupo 
que vem para almoçar, que passa o dia com a gente, principalmente 
conhecendo o trabalho do que é feito da cultura que nós temos aqui, vem o 
nosso toré, o toré é a nossa dança sagrada, muito deles quer saber.  
Tem outros grupos, como esse grupo que nós recebemos que ele quer mais 
caminhar, mas andar, não quer fazer muita pergunta, hoje eu fiz duas paradas 
só, uma logo aqui na bodega de Né e a outra parada no riacho, e depois não 
pude fazer nenhuma parada porque o pessoal só queria andar ligeiro. 
Josael – É muito desgastante uma trilha desse tipo!? 
Preá – A trilha do Tapuia é uma trilha de ida e volta, a gente faz entre uma hora 
e meia, é uma hora e meia para ir e voltar. 
Josael – Certo. 
Preá – Hoje a gente fizemos a trilha dentro de sessenta minutos, a ida e a volta, 
gastemos trinta e cinco minutos para ir e trinta de volta, a gente fica muito 
cansativo até pra nós guias, onde a gente vai em uma hora e trinta minutos 
chegar no Tapuia, fazer em trinta minutos, porque desgasta muito.  
Preá – O pessoal só queria saber de andar muito, teve uma hora que eu sai 
correndo não é pra gente correr em trilha, ai pode levar uma furada, pode cortar 
os pés, e eles era muito ligeiro, e eu cansei um pouco, mas tinha muita gente 
também gorda, eu freie um pouco, poderia alguns passar mal né? 
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Josael – Parece que tem alguns deles que fazem corrida de resistência, e andam 
rápido, tem algum deles que costuma fazer esse tipo de corrida de resistência, é 
uma andada mais rápida né?, é quase correndo. 
Preá – É uma andada mais rápida. 
Preá - É muito bom quando a gente pega um grupo que quer saber um pouco o 
que você tem na mata, qual tipo de vegetação que a gente tem, qual o tipo de 
mata. 
Preá - Tive explicando pra eles que aqui a gente tem três tipos de vegetação, o 
daqui pra lá na trilha, quase eles não perguntaram, não tinham muito interesse, 
mas (...) 
Josael – Tem outros que têm interesse! 
Preá – Mas esse é nosso trabalho que vai fazer, têm uns que têm muito 
interesse, um pessoal que tem muito interesse, a gente faz o nosso trabalho né? 
Josael – O pessoal de universidade geralmente tem mais interesse!? 
Preá – Muito mesmo, esse grupo é um grupo de militar que veio hoje, é um 
grupo que vieram para olhar lá o acampamento (...) 
Mais aventureiros, eles vevem mais de fazer aventuras. 
Josael – Alguns inclusive gostam de fazer rapel, subir em montanha né? 
Preá – Gosta de subir em serra alta. 
Mas o grupo era muito grande, alguns era muito conversador, é isso mesmo. 
Preá - O trabalho do turismo é esse, é fazer que a gente trabalhe lá pra frente e 
não pra atrás (...) 
Josael – Parece que vocês se ajustam muito a cada grupo, o jeito de ser do 
grupo vocês percebem, fazendo de acordo (...) 
 
 

Ao analisar as palavras do Heraldo Preá, compreendi que ele e seu grupo se 

ajustam (às vezes de mo sofrido, como foi nessa etnotrilhas, que pareceu uma marcha 

militar na “selva”) ao grupo que visita à TI e solicita os serviços etnoturísticos 

comunitários, mas eles se entusiasmam mesmo foi com a vinda de grupos que se 

interessem verdadeiramente por tudo o que eles têm a oferecer. 

Outro trecho relevante foi a fala do jovem Alexandre, que estava realizando a 

primeira etnotrilhas e substituindo algum outro que não mora mais na TI. Ele relatou o 

seguinte: 

Alexandre – Meu nome é Alexandre, foi a minha primeira abertura, sou novato 
agora, sou novato, ai eu vou continuar a partir de hoje. 
Josael – Como é que você se sentiu nessa primeira, primeiro dia? 
Alexandre – Foi bom. 
Josael – E as pessoas? 
Alexandre – São legais. 
Josael – Você interagiu bem com elas, você conversou com elas? 
Alexandre – Conversemos. 
Josael – O que você achou desse pessoal? 
Izaquiel – Você fez o curso também macho. 
Preá – Olha ai o Izaque! 
Alexandre – Há o curso! 
Carline – Aquele curso da Adelco você não fez não! 
Alexandre – Qual? 
Carline – Fez sim, tu sabe, com o Jeovah. 
Preá – Com o Jeovah. 
Josael – Fez com o Jeovah em dois mil e cinco!? 
Carline – Foi. 
Josael – Era garoto ainda! 
Alexandre – Era. 
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Josael – E esse do Pitacajá você fez? 
Alexandre – Não. 

 

Compreendi na fala de Alexandre um interesse em aprender e realizar seu trabalho 

em substituição aos jovens que foram embora, mas entendendo a sua contribuição à 

equipe do etnoturismo comunitário Jenipapo-Kanindé. 

Outra participante da roda de conversa foi Naiana, que é da cozinha e também 

guia. Ela disse o seguinte: 

Josael – Pronto agora a cozinheira aqui. 
Naiara – Eu sou a Naiara, sou da parte da cozinha, mas também sou guia. 
Josael – Também é guia né? 
Naiara – Tenho vinte e três anos e gosto de tá na cozinha, como esta junto do 
pessoal né, às vezes até falto, eu prefiro tá no meio do povo do que tá trancada 
dentro da cozinha. 
Naiara – E a cozinha é assim, o Preá tira o cardápio do dia, que sempre é 
galinha caipira com pirão, a comida tradicional da gente, é galinha caipira com 
pirão, às vezes peixe torrado com baião, é a nossa comida típica, com arroz, 
macarrão, verdura essas coisas, macaxeira. 
Mas eu também gosto muito de andar, sair conversando com o povo. 
Josael – E opinião das pessoas, em relação a comida que vocês fazem? 
Naiara – Sempre elogiando, que é gostosa, que é boa, que vai voltar e de levar 
pra comer, e é isso. 
Josael – É, você já fez comida pra muita gente que veio aqui? 
Naiara – Já. 
Josael – Qual foi o maior grupo? 
Naiara – Cinquenta, foi dois ônibus, foi a penúltima vez, dois ônibus de gente. 
Naiara – Só que não sou só eu, tem a tia (...) 
Josael – Ai a equipe aumenta né!? 
Naiara – É, é eu e mais duas. 

  
Muito importante é essa visão gastronômica e os resultados do trabalho de 

preparar alimentos saborosos e saudáveis, que sempre recebem muitos elogios e gestos de 

afetos por parte dos visitantes, pois já testemunhei tais situações após as refeições. 

A última a falar foi a Carline que fez ótimas revelações da organização interna do 

grupo de etnoturismo comunitário e as relações com os visitantes desde os primeiros 

contatos via internet e telefone até a recepção e acolhida de quem chega na TI.  

 

Carline – Eu sou a Carline, sou uma das mais antigas do grupo né de guia, 
desde quando começou a primeira formação em dois mil e sete né, com o 
professor Jeová Meireles. 
Carline – Só que quando eu comecei a trabalhar na escola indígena, eu me 
afastei das trilhas e deixei com os outros jovens, ai. 
Carline – Agora que as meninas a Raquel, a Daniela que tava a frente mais do 
grupo saiu, que vai estudar, o Preá me chamou novamente pra participar das 
atividades, mas eu só venho nos finais de semana ou feriados, quando eu 
posso, porque na semana eu tô trabalhando e eu não posso deixar minha função 
lá da escola pra vim pra cá, por isso hoje é um sábado e eu tô aqui. 
Carline – E a gente, eu faço de tudo, eu organizo, fecho pacotes, muita vez os 
grupos entram em contato comigo, apresento o museu, fico na cozinha, faço 
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trilha, faço palestra, sempre dou a palestra da educação na escola, o que me 
colocar estou à disposição. 
Josael – Também do museu? 
Carline – Palestra do museu eu também dou, faço de tudo. 
Josael – Você é um tipo de é (...) 
Carline – É, como agora eu estou gestante eu não faço mais a trilha, só a 
palestra e aqui mesmo. 
Josael – Também faz lá fora né? 
Carline – É. 
Josael – Ajudou o Preá lá no SESC Iparana. 
Carline – É. 
 

A organização do etnoturismo comunitário não está desvinculada da organização 

mais geral das atividades desenvolvidas cotidianamente na TI Lagoa Encantada; e tem se 

tornado em outro “ponto de equilíbrio”. 

Penso não ser demais assinalar que esses “pontos de equilíbrio” que sustentam 
a organização social desses índios são resultados de um emaranhado de 
significados que ao longo de sua história foram realizados, confundidos, 
afirmados, dissimulados e esquecidos em relações constantes de interação e 
proximidade com os não-índios. Em meio a esses movimentos contrários de 
permanência e de mudança cultural, esses marcos parecem realizar a 
propriedade que esse lugar possui da mesma forma que constroem valores, 
conduta e relações que o tornam comuns aos seus vizinhos não-índios mais 
próximos ou mesmo distantes. Por conseqüência, inexiste a possibilidade de 
compreender a vida indígena na Encantada numa forma puramente autônoma, 
como um ponto isolado. (SOUSA, 2001, p. 9) 

 

Conflito significa a existência de ideias, sentimentos, atitudes ou interesses 

antagônicos e colidentes. Sempre que se fala em acordo, aprovação, coordenação, 

resolução, unidade, consentimento, comprometimento e harmonia, deve-se lembrar que 

essas palavras pressupõem a  existência ou iminência de  seus opostos, como desacordo, 

desaprovação, desentendimento, dissensão, incongruência, discordância, inconsistência, 

oposição - o que significa conflito.  

Essas são tentativas concretas de responder, coletiva e criativamente, às 

necessidades criadas pela globalização neoliberal, podendo significar a tradução do 

sentimento de que a constitução de um outro mundo mais solidário e sustentável no longo 

prazo é efetivamente possível e significa mais um passo na direção do “conhecimento 

prudente para a vida decente”. (SANTOS, 2004). 

 

 

5.2 A Organização comunitária e suas interfaces com o etnoturismo Jenipapo-

Kanindé 
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Organização social indígena pode ser compreendida a permanente mobilização 

que abrange os povos indígenas, especialmente as suas lideranças, articuladas às 

organizações públicas e às diversas instituições da sociedade civil, como as igrejas, as 

ONGs, as universidades etc. Cada povo indígena possui um modo de organizar suas 

relações sociais, políticas e econômicas – as internas ao povo e aquelas com outros povos 

com os quais mantém contato.  

O movimento indígena surge como um componente sociopolítico relevante para 

se entender como se deu uma mobilização coletiva que incidiu diretamente no novo 

período da política indigenista nacional com o fim do SPI e a criação da FUNAI no final 

dos anos de 1960, malgrado, continuar vinculada ao Ministério do Interior, um órgão que 

era responsável pela política de desenvolvimento econômico sem preocupação com a 

defesa do meio ambiente e a cultura dos povos tradicionais, pois esse povos continuaram 

sendo expulsos de suas terras e dizimados para possibilitar a instalação de grandes 

projetos de infraestrutura, inclusive dentro das TIs.  

Para Carneiro da Cunha (2012), ocorreu uma grande ofensiva de projetos 

vinculados à lógica do crescimento econômico a qualquer custo que avançou sobre áreas 

antes isoladas, pois foi esse o período dos 

 

Os anos 1970 são os do “milagre”, dos investimentos em infraestrutura e em 
prospecção mineral — é a época da Transamazônica, da barragem de Tucuruí e 
da de Balbina, do Projeto Carajás. Tudo cedia ante a hegemonia do 
“progresso”, diante do qual os índios eram empecilhos: forçava-se o contato 
com grupos isolados para que os tratores pudessem abrir estradas e 
realocavam-se os índios mais de uma vez, primeiro para afastá-los da estrada, 
depois para afastá-los do lago da barragem que inundava suas terras. (P. 18). 
 
 

Apesar de todo o contexto desfavorável, surgem novas configurações de 

organização e luta dos povos indígenas que vão surgindo, paulatinamente. A diferença 

agora é que eles aparecem na cena de lutas políticas e culturais, no plano nacional, como 

os próprios interlocutores na elaboração de suas demandas e a defesa de seus direitos, em 

parceria com entidades vinculadas à Igreja Católica, ainda que a formulação das parcerias 

e o envolvimento direto com a causa indígena não fosse uma posição oficial, por causa do 

receio de que posição contrariasse o governo militar da época e os grupos econômicos 

que lhes deram sustentação. As suas entidades de base endossaram e se envolveram com 

a luta em defesa dos povos oprimidos de uma maneira geral, dentre os quais os povos 

indígenas.  
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Brota, assim, do seio dos povos indígenas, outra vez, a velha maneira de 

organização da vida que estivera sempre na memória coletiva, pois esses povos sempre 

foram grandes guerreiros e só agora passam a usar novas armas, por meio de outras 

estratégias de luta pela terra.  

Rapidamente se consolida a ideia de se criarem entidades que seriam organizadas 

e dirigidas pelos povos indígenas e que também expressassem a sua ampla diversidade 

cultural, linguística e étnica, mas que, sobretudo, se voltassem a estabelecer uma 

articulação ampla no plano nacional durante largo tempo.  

E assim, no decorrer dos anos 1970, começaram, em meio a um período de 

suspensão das liberdades políticas imposta pelo regime de exceção da ditadura civil-

militar e que ficaram conhecidos como “Anos de chumbo”, depois passarem por um 

processo doloroso de sujeição tutelar, violências, sob assassinatos em massa, torturas, 

escravidão, abuso sexual e negligência e genocídio a que foram submetidos pelos 

próprios funcionários da instituição que devia protegê-los, no caso, o extinto SPI, e que 

foram registrados no Relatório Figueiredo, que tem mais de sete mil páginas e que 

descreve esses graves acontecimentos de 1947 a 1988, apesar de ter sido autorizada a sua 

elaboração pelo Ministério do Interior, em 1967, quando da criação da FUNAI.  

Somente com muita força de resistência desses povos guerreiros, aos poucos 

favorece a mudança de rumos. Surgem as associações, coordenações e confederação - 

uma estrutura organizacional já conhecida desde antes da chegada dos colonizadores 

portugueses às terras de Pindorama.  

Algumas perguntas são fundamentais para entender esse processo: como o 

princípio do reconhecimento da diversidade sociocultural indígena passa a pautar as 

políticas públicas indigenistas? Quando se começou a romper com aquelas ideias 

ultrapassadas sobre os povos indígenas? É importante conhecer esse processo histórico 

relacionado à redemocratização do Brasil.  

Em meados dos anos de 1970, os povos indígenas começam a se organizar em um 

movimento pluriétnico, discutindo a garantia de seus territórios, para que fossem 

constituídas políticas de Estado e não apenas de governo, assim como a fim de 

recuperarem a autonomia e o protagonismo na defesa de seus interesses. Realizaram-se 

encontros e assembleias dos quais participaram inúmeros representantes de vários povos, 

fortalecendo esse movimento e dando crescente visibilidade política a esse segmento 

social na cena nacional. 
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Para Carneiro da Cunha (2012) esse foi um período de sofrimentos e lutas para os 

povos indígenas, porém há de se considerar que também apareceram os grupos e 

entidades que se somam à luta, e é bem 

 

No fim da década de 1970 multiplicam-se as organizações não governamentais 
de apoio aos índios, e no início da década de 1980, pela primeira vez, se 
organiza um movimento indígena de âmbito nacional. Essa mobilização 
explica as grandes novidades obtidas na Constituição de 1988 que abandona as 
metas e o jargão assimilacionistas e reconhece os direitos originários dos 
índios, seus direitos históricos, à posse da terra de que foram os primeiros 
senhores. (P. 21). 

 

Esse movimento indígena emergente foi apoiado por organizações da sociedade 

civil como o CIMI, que se mobilizaram na defesa dos direitos territoriais, políticos e 

culturais dos povos indígenas, tornando-se parceiras e agentes referenciais na renovação 

nas ideias e práticas do indigenismo. 

As trajetórias dos índios em contextos históricos e suas próprias compreensões 
sobre elas são essenciais para o estudo dos processos de formação das 
sociedades coloniais e pós-coloniais. Sem esse conhecimento, não é possível 
entender as variadas formas de relação dos índios com os diferentes agentes 
sociais com os quais se relacionavam e identificar os diversos interesses que os 
motivavam e se alteravam na dinâmica das interações. Por outro lado, 
contextos históricos definidos são fundamentais para se compreender as 
diferentes opções e escolhas dos povos indígenas em suas variadas relações de 
contato. Se suas ações são orientadas pela dinâmica de suas organizações 
socioculturais, elas se realizam em situações históricas específicas que os 
levam a agir de uma ou de outra forma, conforme as possibilidades que se lhes 
apresentam. Dessa forma, ainda que antropólogos e historiadores priorizem um 
ou outro aspecto, a saber, as trajetórias dos próprios índios ou os contextos 
históricos nos quais eles se inserem, o importante é estabelecer as devidas 
articulações entre eles para uma compreensão mais ampla e complexa do tema 
estudado. (ALMEIDA, 2013, p. 13). 

 

Esse amplo movimento social, em parceria com organizações indigenistas e 

ambientalistas que proliferaram nos anos de 1980, obteve uma grande conquista e 

expressiva vitória quando teve suas reivindicações acolhidas pelos parlamentares 

sensíveis às causas da justiça social, influindo decisivamente na nova configuração dos 

direitos indígenas afirmados nos artigos 231 e 232 da Constituição de 1988.  

Ao acompanhar algumas entidades e organizações indígenas do Ceará percebi que 

há uma série de diferenças e semelhanças nas maneiras, métodos e modos de ação 

política indígena que somente podem ser compreendidos e mais bem caracterizados 

observando e investigando por dentro o contexto histórico, político e social de cada povo 

ou etnia e cada região, especificidades subjacentes. Cada organização indígena compõe e 

constitui seu espectro de alianças e articulação em torno da sua causa, de maneira 
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temporal ou mais permanente, que variam ante de novas demandas socioculturais, 

econômicas e políticas que surgem nos enfrentamentos a que se sujeitam. 

 

Depois de duas décadas de mobilização para promover reformas 
constitucionais nos países e alcançar os padrões de direitos atuais, os povos 
indígenas estão demandando o respeito e a aplicação destes. Os eixos centrais 
de sua luta giraram em torno do reconhecimento de suas identidades distintivas 
como sujeitos de direitos coletivos, entre estes o direito a exercer a livre 
determinação, a propriedade coletiva do território e a participação política. 
Essas lutas permitiram articular processos de reconstituição coletiva como 
povos e reivindicar conhecimentos, saberes, crenças, espiritualidade e 
instituições próprias. No entanto, cabe assinalar que as lutas dos povos 
indígenas não se limitam a reivindicar suas próprias instituições, mas também 
consistem em propor um novo modelo de sociedade em que se questiona o 
paradigma do desenvolvimento e se coloca o bem viver como alternativa. 
(CEPAL, 2015, p. 28). 

 

Dessa maneira foi que se estabeleceram novas modalidades de organizações 

internas nas TIs que foram demarcadas, e mesmo nas que não foram logo demarcadas, 

sendo configuradas como associações e conselhos coletivos, tudo isso partindo da noção 

própria de cada povo de seu pertencimento étnico, ligado à luta pela garantia de direitos 

suscitados desde a posse ancestral da “terra” e vivência comum em um território.  

A natureza implícita consubstancia a existência do patrimônio de um povo 

indígena, com atualmente, dimensões sociais e identitárias, que se destinam a ligar a 

pessoa à comunidade mediante traços culturais diacríticos em que cada um se reconheça. 

O reforço dos laços culturais com o lugar, numa busca identitária e memorial, é uma das 

atividades fundamentais das sociedades contemporâneas.  

Na perspectiva de Hall (2005, p.11), essa identidade se “forma” por via da 

“interação” do eu (pessoa) e a sociedade (coletivo). Consoante Weber (2000) e Bourdieu 

(2005), ao se realizar um estudo sistemático de um caso particular de grupo étnico, 

surgem traços que são “trans-históricos” e “transculturais”, encontráveis, porém, com 

variantes, em todos os grupos que ocupam posições sociais equivalentes. Hall ainda 

adiciona a existência de um “eu real” que é o núcleo ou essência interior de cada sujeito, 

e se forma e modifica no diálogo contínuo com os mundos culturais exteriores, assim 

como as identidades que esses mundos oferecem, conforme já discutido no capítulo 3.  

De maneira geral, a estrutura da organização social de um povo indígena é a 

chamada “família extensa”, que deve ser entendida como unidade ou núcleo social, 

geralmente articulada em torno de um patriarca ou de uma matriarca (o que passou a 

existir na TI Lagoa Encantada após a escolha da cacique Pequena 1995) por meio de 
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relações de parentesco ou afinidade política ou econômica. São denominadas famílias 

extensas por aglutinarem um número de pessoas e de famílias muito maior do que uma 

família tradicional europeia.  

Uma família extensa indígena geralmente reúne o grupo familial do patriarca ou 

da matriarca, os grupamentos dos filhos, genros, noras, cunhados, e outras famílias afins, 

que se filiam à grande família por interesses específicos (LUCIANO, 2006, p. 43). A 

família extensa compreende uma rede de parentesco, na qual os compromissos e as 

responsabilidades relativos a educação, formação e proteção das crianças e adolescentes 

são atribuídos não apenas aos pais, mas também à coletividade. A família Alves da 

descendência do Sr. Francisco Alves (seu Chiquinho), é numa contingente famíliar 

extenso, pois além do casal (ele e a cacique Pequena) há 16 filhos, 73 netos e sete 

bisnetos, além dos parentes por afinidade. 

Toda organização social, cultural e econômica de um povo indígena está 

relacionada a uma concepção de mundo e de vida, isto é, a uma determinada cosmologia 

organizada e expressa por meio dos mitos e dos ritos. As mitologias e os conhecimentos 

tradicionais acerca do mundo natural e sobrenatural (para eles, mundo dos encantes) 

orientam a vida social, os casamentos, o uso de extratos vegetais, minerais ou animais na 

cura de doenças, além de muitos hábitos cotidianos.  

Com amparo nessas orientações cosmológicas que acontecem a organização dos 

casamentos exogâmicos (casamentos cujos cônjuges pertencem a grupos étnicos ou não 

indígenas) ou endogâmicos (casamentos cujos cônjuges pertencem ao mesmo grupo 

étnico) e as divisões hierárquicas dentro de cada grupo do território, que implicam o 

direito de ocupação de determinados áreas do território e o acesso a recursos naturais, 

como a terra para cultivar, maior ou menor proximidade dos mananciais com rios, lagos e 

lagoas, bem como o controle do poder político para influenciar nas decisões coletivas 

(LUCIANO, 2006, p. 44). 

Assim como a conceituação de identidade na contemporaneidade a noção de 

memória coletiva (HALBWACHS, 1990) que constitui um pressuposto para os estudos e 

as práticas voltadas à museologia social, passou por transformações as mais diversas, ao 

ponto de assumir a condição de objeto de consumo dos mais vendáveis, que se ampliou 

também em função do medo generalizado de ocorrência de uma verdadeira amnésia 

coletiva, como resultante da preocupação excessiva com o tempo corrente e grande 

desprezo pelo passado (LE GOFF, 2003, p. 472).  



232 

Criou-se, com isso, uma retórica do patrimônio que se exprime como um processo 

metamórfico e unidirecional do paternalismo estatal e que assegura o monopólio da 

memória, reduzindo-a a uma memória inscrita, conservada, autorizada e instituída 

oficialmente. A realidade do estabelecimento da museologia social, comunitária e 

indígena, porém, nos mostra que esse monopólio não tem sentido de continuar a ser 

defendido e reconhecido como tal.  

Com o advento do movimento organizado internacionalmente, em defesa de uma 

museologia social e comunitária, desde os anos de 1970, baseando na patrimonalização 

no substrato material e vivencial do presente e não apenas artefatos e objetos de 

acontecimentos do passado (VARINE-BOHAN, 1976, 1973). Nesse sentido foi de 

fundamental importância que, 

 

Na década de 1970, a manutenção do ideal de democratização cultural e a 
simultânea constatação da insuficiente aplicação das necessárias renovações 
museológicas para alcançar tal objetivo, conduzem ao questionar se a 
instituição existente será capaz de cumprir as novas finalidades que lhe são 
atribuídas: a de ser um instrumento de aprendizagem e animação sociocultural 
permanente, em articulação estreita com as pessoas. É desse questionamento 
que emergirá a proposta inovadora de outros tipos de museu – o ecomuseu e/ou 
o museu de comunidade. Na nova tipologia, “a inovação decisiva tem que ver 
com a lógica comunitária do projeto, definida pela territorialidade do campo de 
intervenção e pela participação da população” (POULOT, 2008, p.178). 
(DUARTE, 2013, pp. 102-103) 

   

Passo, então, a buscar compreender como se fixa a identidade coletiva numa 

aldeia indígena. Além de verificar o papel do MIJK para este efeito identitário, bem como 

ocorre a interação atual entre o MIJK e a aldeia por meio dos espaços coletivos de 

organização social, educação, empoderamento feminino e produção audiovisual como o 

CIJK, a EIJK, AMIJK GAIJK (sendo que é esse último, o Grupo de Audiovisual 

Indígena Jenipapo-Kanindé, formado pelos jovens que se capacitaram nas oficinas, 

cursos e nas mostras de filmes etnográficos) intento desvelar o papel do MIJK, 

relativamente às memórias locais deixadas pelo e nos caminhos percorridos pelos atuais 

troncos velhos e seus antepassados. Quero também saber quais são os mecanismos por 

via dos quais os museus ressignificam essas memórias, e por fim, se seria o museu um 

novo produtor de identidades. 

Para poder adentrar e desvelar o processo de organização do etnoturismo 

Jenipapo-Kanindé, busquei a compreensão da complexa teia organizativa dos grupos 

mais relevantes que compõem a TI Lagoa Encantada. Nesse sentido prático desde o lugar 

de fala de cada um dos sujeitos sociais, que de forma autônoma e articulada com agências 
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e agentes externos, compreendo que a Cacique, que já se tornou um patrimônio vivo do 

povo cearense, e é a principal referência da etnia em termos de liderança, habilidade 

política e determinação, se tonou a fonte primeira de entrevistas gravadas, filmadas ou 

não, nas escutas em conversas registradas no caderno de campo. 

Acompanhei os passos da cacique Pequena. Conversamos informalmente, e gravei 

entrevistas na sala, na cozinha, nas áreas do alpendre da sua casa e em outros locais da 

aldeia, como a escola, a pousada, o Terreiro Sagrado do Tio Adorico, a Casa de Farinha, 

o Galpão de artesanato, assim como antes, durante ou depois das rodas do toré que foram 

realizadas dentro e fora da aldeia. Aconteceram também inúmeros eventos dos quais 

participei, com o comparecimento da Cacique. Tudo isso compôs a teia de relações e 

significados que conformam a organização comunitária Jenipapo-Kanindé. 

Entendo que a modalidade turismo que os Jenipapo-Kanindé realizam nesses 

territórios se torna um “campo de negociação”, uma “arena turística”, como formulou 

Grünewald (1999/2001), onde as comunidades se modelam, por si mesmos, no processo 

dialógico com o mercado turístico (e mesmo o modificando), submetendo-se à gestão da 

atividade aos seus critérios e às suas visões de mundo no intuito de assegurar sua 

sobrevivência e saciar seus desejos no seio de uma sociedade de consumo. 

O marco de referência que está registrado na entrevista, filmada na manhã do dia 

02/01/2015, foi a mobilização dos agentes externos novos que chegaram da Capital do 

Ceará e eram vinculados à Arquidiocese de Fortaleza, com alguns missionários alemães, 

e à UECE, e que, segundo a cacique Pequena, auxiliaram na implantação da escola da 

mangueira, primeira experiência no campo da educação convencional que se voltou à 

formação básica, qual seja, o letramento como alfabetização, iniciou em 1982 (ano da 

chegada de agentes externos interessados na causa indígena), segundo foi relatado pela 

cacique Pequena.  

Apresento a transcrição de um expressivo trecho da roda de conversa com a 

Cacique Pequena, com a presença de João de Trairussu, Joás, Graça e Patrícia (visitantes 

da TI), Preá, Raquel, Maurício e eu próprio, que foi realizada na PIJK, na manhã do dia 

02/01/2015, depois que eu, Preá e os três visitantes (que passaram a virada do ano na TI) 

chegamos de uma trilha que nos levou ao Morro do Urubu e a um banho na Lagoa 

Encantada, antes do café da manhã, que estava sendo servido. 

Ela inicia falando de uns benefícios que a aldeia conquistou a primeira escola, que 

foi essa última foi improvisada, e a segunda, construída onde hoje é o MIJK, de um total 

de três instaladas na TI, Eis a narração: 
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Cacique Pequena – Bem uns 3 meses depois a cumadre Socorro chegou com 
aquela fala  “ahh cumade pequena tu se lembra daquela fala que tu teve 
debaixo das mangueiras do Cacique Adorico?” “eu lembro, ainda hoje espero 
aquele povo” “Pois vai chegar.” “É mesmo cumade Socorro?”. “Vou trazer 
umas cadeiras da minha escola (porque ela tinha um colégio muito grande lá no 
Jardim Iracema, não sei, é parece que era uma quadra de escola que ela tinha 
né, um quarteirão assim, assim, assim, assim). Era uma parte parece pelo 
Governo e outra parte era particular né, tinha professor e tudo. Ela disse: “vai 
sai pra vocês a escolinha de você”, sou muito grata. 
Primeiro ela trouxe as cadeiras, depois umas panelas, depois trouxe um bocado 
de coisas. As panelas ela trouxe um ruma de coisa lá da cozinha dela que tava 
sobrando. Ai ela foi no Aquiraz, falou com o prefeito né que ia butar uma 
escola aqui na Encantada, que nós tinha pedido aos alemão, que ai fazer uma 
escola na casa do Tio Adorico, ai tinha pedido a sala da casa dele, pra fazer a 
escolinha, ai o Tio Adorico aceitou fazer. 
Josael – “E onde é que ela ficava essa escola?” 
Cacique Pequena – Ali debaixo daquele mangueiral que vocês passam e vê, 
não tem uma casinha de taipa? 
Josael – Tem sim 
Cacique Pequena – Pois sim era naquele local, só que a casinha era aquela, era 
outra. Ai o que é que aconteceu, ela trouxe tudo isso e ficou lá, ai eles 
compram e não sei se foi comprada por ela ou foi pelo mando do Carlos 
Augusto nessa época ele era o prefeito (Carlos Augusto não era Elano, quem 
sabe quem foi), a gente só sabe que veio primeiro uns anel, pra fazer as 
cacimbas por as águas estavam poluídas. Já naquela época as histórias da 
Ypióca, e tal, não sei que, que a água estava poluída. Ai vieram e cavaram a 
cacimba, foi até um irmão de Seu Pedro Canesteiro e o Paulo filho dele e mais 
outros e os meninos que é irmão do Ricardo da saúde, que cavaram essa 
cacimba, que vieram ajudaram. Ai cavaram essa cacimba, veio água pra gente 
beber, ai vieram os banheiros bem pra, com só o moginho assim pra crianças 
fazerem as necessidades. Veio esse banheiro de taipa com as palhas por cima. 
Ai foram falar com a cumadre Ducéu Dantas pra ela ensinar, ai ela mexeu por 
lá com o Prefeito, ai o Prefeito foi pagar as diárias da Cumadre Ducéu Dantas, 
por mês. Era a Cumadre Ducéu Dantas, o Célio e Cumadre Maria Carapicu que 
era a mulher de Manoel Vieira, pra ser a Merendeira, tudo foi feito em 
Aquiraz. Todos os meses o prefeito pagava a cumadre Maria né e a Cumadre 
Ducéu Dantas, um salário. O Célio tinha um pouco de estudo, já tinha um 
pouco de estudo já tinha a 8ª, o oitavo ano, tinha estudado no Iguape no 
Colégio Oswaldo Istudati ele estudava de dia e a noite ele ensinava foi 5 anos 
de escola na Encantada na casa do tio Adorico a escola  foi formada de 81 a 82 
e ele ensinaro até 87 e quando foi em 88 foi formado o grupo e ai eles não 
tivero chance de ensinar no grupo por que o saber deles eram pouco segundo 
foi o que disseram prá nós, que não tinha  como os índios ensinar os próprios 
índios por que o saber deles era pouco, então em 88 foi feita essa escola que 
nós tamos debaixo, em 87 foi pros homens da terra trabalhar esse pedaço de 
chão, arrancar toco, arrancar mato que aqui era tudo mato e esse colégio foi 
feito, foi um projeto, a Socorro do Vitor vei muitas e muitas vezes a Encantada 
e se fizemo muitas reunião lá na casa dela em traiussu onde hoje onde hoje é o 
Craúdio crente, ela reunia o povo de traiussu e nós e perguntava por que é que 
nos quiria e eu sempre aqui eu batia na tecla de escola, eu quero escola eu 
quero uma escola, por que ela tava na mente de a gente querer uma igreja ou 
uma escola? Eu disse que eu queria uma escola e o pessoal do Traiussu pode 
querer uma igreja eu não sei... ai ela disse que não podia fazer um projeto com 
dois objeto grande... eu só sei que virou deu um mango e deu um tango eu só 
sei que essas história foi que fizeram um grupo aqui prá ensinar branco, ensinar 
preto, encarnado, verde, risos, ensinar todo mundo, esse grupo foi juntando que 
era uma creche com criancinha pequenininha dois anos já pegava depois de 
três anos quatro e cinco que é como entra agora mesmo na escola e só sei que  
foi assim. 
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 Essa explanação da cacique Pequena é repleta de significados e sentidos que 

informam as estratégias usadas por ela e alguns agentes e agências, para se viabilizar o 

atendimento de demandas por políticas públicas na área da Lagoa Encantada (que nessa 

época ainda não era uma TI, pois ainda não tinha sido realizado sequer o estudo de 

identificação e delimitação), que somente com o tempo de convivência em sua residência 

e na aldeia, fui me apropriando e fazendo os estranhamentos da maneira organizativa que, 

desde o início dos anos 1980, foi se configurando na TI Lagoa Encantada. Ela revelou 

que a etnia teve ajuda externa mediante a chamada “cumadre Socorro”, uma senhora, que 

tinha ligação com a Igreja Católica em Fortaleza, e de estudiosos alemães, que passaram 

a frequentar a aldeia, após a chegada dos professores do Núcleo de Geografia Aplicada 

do Departamento de Geociências - NUGA/UECE, em especial, o professor José 

Cordeiro, mencionado nesta e noutras entrevistas e também em conversas com visitantes 

e familiares, com a minha presença. 

Desde este momento de conversa espontânea da cacique Pequena com o visitante 

de Trairussu, (João) quando fomos filmados, e minha participação na conversa foi 

permitida e aceita sem restrições foi que, realmente, percebi que estava sendo recebido e 

aceito plenamente no campo. Desde o primeiro dia em que estive na TI Lagoa Encantada 

em 22/09/2014, senti que tudo o que aconteceu à minha volta, onde estive, com quem 

falei e me envolvi foi feito para que não percebesse as questões fundamentais 

relacionadas à organização comunitária e seu processo histórico, que, aos pouco, foi 

sendo narrado espontaneamente, como se deu nessa conversa. 

Um elemento central na narrativa do início da história de mobilização social e 

formação da organização comunitária, revelado pela cacique Pequena, sua obstinação 

para instalar uma escola na comunidade, tanto é que foi oferecida a possibilidade de 

construir uma igreja católica, notadamente uma pequena capela, mas a opção foi uma 

escola, mesmo que precária, com o local cedido pelo cacique Adorico, além da fruição 

das sombras das mangueiras sagradas que fazem parte do terreno onde morou o cacique 

(e onde, desde a primeira edição da Festa do Marco Vivo, em 1997, são realizadas as 

atividades celebrativas e ritualísticas da etnia), mas tendo uma participação secundária e 

complementar da Prefeitura Municipal de Aquiraz no pagamento dos funcionários.  

Outro aspecto a ser ressaltado que foi dito (e que eu consigo inferir) é que a essa 

escola foram admitidas crianças de várias localidades e pertencimentos étnicos distintos, 

ou seja, “grupo aqui prá ensinar branco, ensinar preto, encarnado, verde”. Os filhos da 
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Cacique eram crianças e atualmente, se tornaram lideranças. Suponho, então, que essa 

escolarização básica foi o alicerce que viabilizou a constituição da identidade étnica e 

forjou Bida, João, Preá, Juliana e até mesmo Zé Maria, como jovens que, ao 

acompanharem todo processo inicial da luta pelo reconhecimento do FUNAI, de 1982 até 

1997, foram aprendendo com os troncos velhos, a liderança como o cacique Odorico e, 

posteriormente (a partir de 1995 quando ela assume o cacicado), com a cacique Pequena 

a se forjarem como lideranças.  

Esse foi o período da alfabetização e aprendizagem em nível básico e secundário 

de João e Juliana. Os outros me relataram que estudaram poucos anos, acredito que 

somente nessa primeira escola, concluindo apenas o antigo curso primário (da 1ª à 4ª 

série do ensino fundamental), durante os anos de 1982 a 1987. 

Nova etapa do processo organizativo foi relatada do meio para o final da 

explanação do processo, que foi o envolvimento dos “homens da terra” na limpeza de 

uma área da mata por meio da derrubada de árvores até as raízes, o que ele chamou de 

“toco” das árvores, por volta de 1987, e teve a ajuda externa de “Socorro do Vitor”, uma 

pessoa que serviu de intermediária da comunidade com as autoridades da área de 

educação do município de Aquiraz, para auxiliar na viabilidade da construção e 

funcionamento da escola indígena, onde atualmente funciona a PIJK, como foi exposto 

no capítulo 2. 

Nas primeiras páginas das minhas anotações do caderno de campo há alguns 

registros que dão conta da minha presença a reuniões e comunidades pertencentes à Rede 

Tucum. Por exemplo, estive no dia 09/10/2014 no Assentamento Coqueirinho com 

integrantes da Coordenação da Rede Tucum, porque imaginava eu que seria possível 

fazer um trabalho de campo em várias comunidades e também acompanhar as ações da 

coordenação da rede. Ao longo do tempo de ampliação dos estudos antropológicos os 

mais diversos – livros, teses, dissertações, artigos, etc... – em especial de pesquisadores 

que usaram e usam as técnicas etnográficas e nos diálogos de orientação, seja 

individualmente com a orientadora, ou em grupos de orientandos, pesquisadores e 

também nos eventos científicos na área da Antropologia, notei que tinha de focar a 

pesquisa em apenas uma comunidade da Rede Tucum e essa comunidade teria de ser a TI 

Lagoa Encantada, em virtude da singularidade da sua proposta de organização do 

turismo, pois ela se revestia de muita relevância epistemológica. 

Apesar de não optar por explorar a organização da Rede Tucum como um todo, 

não me vi impedido de fazer referência a ela quando a organização comunitária e a 
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organização do etnoturismo comunitário Jenipapo-Kanindé se encontravam com alguma 

interface organizativa da Rede Tucum, como foi nesse período de quatro dias que eu 

considerei a entrada definitiva e consistente no campo. Quando o casal Joás e Patrícia 

Pedroza me foi apresentado, quis logo saber como eles tomaram conhecimento da TI 

Lagoa Encantada e optarem por conhecerem a etnia. Disseram, então, que foi a busca por 

“novidades culturais” para serem conhecidas, ao acessarem o site de assuntos ambientais 

chamado “Planeta Sustentável”, onde leram sobre a luta e o modo de vida do povo 

Jenipapo-Kanindé e, no final da reportagem, havia informações sobre a Rede Tucum.  

Na sequência, fizeram contato com a Secretaria Executiva da Rede Tucum, que 

forneceu informações sobre as 14 comunidades, a venda de pacotes para a virada do ano. 

Acessaram o site, viram as fotos e vídeos sobre as comunidades e sobre a TI Lagoa 

Encantada, mas o que despertou o interesse foi o fato de ser o povo indígena, além da 

proximidade com Fortaleza, que viabilizou a ida de carro, pois algumas comunidades 

ficam muito distantes da Capital e eles até teriam interesse em conhecer Tatajuba 

(Município de Camocim a 392,4 km de Fortaleza) ou Ponta Grossa (Município de Icapuí, 

distante 202 km de Fortaleza), por exemplo, mas a distância e o valor diferenciado dos 

pacotes também pesaram na decisão de ir para comunidades distantes e, entre as mais 

próximas, a indígena chamou mais a atenção deles. 

Durante os quatro dias de estada do casal, fui acompanhando o olhar deles sobre 

todas a situações que vivenciaram. Sempre perguntava como entendiam aquelas 

acontecimentos e o primeiro desses momentos se deu dentro do MIJK durante e depois da 

explanação de Raquel Alves, principal auxiliar do Heraldo no trabalho de organização do 

etnoturismo comunitário e, segundo ele próprio já me havia dito, foi ela quem, desde 

criança, estava próxima a ele observando o trabalho. Pelo fato de ela, naquela data contar 

16 anos e o projeto de turismo se iniciou em 1995, deduzi que, desde os seis anos de 

idade Raquel (que foi “criada” pela avó, cacique Pequena), conviveu com todo o trabalho 

formativo e organizativo do etnoturismo, do MIJK e tudo relacionado com essas 

temáticas socioculturais, com suporte em uma perspectiva jovem, uma geração que se 

constitui vendo seus “parentes” mais velhos lutando e resistindo para assegurarem a 

posse definitiva das suas terras ancestrais. 

 A monitora do MIJK, Raquel, apresentou o acervo, tendo o cuidado de explicar, 

em ricos detalhes, os fatos históricos associados a cada uma das peças, objetos de usos 

indígenas e seus antepassados, registros em fotos, desenhos, mapas e recortes de jornais 

de algumas lutas levadas a cabo pelas lideranças da etnia, como a que foi empreendida 
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contra o grupo Ypióca (contando, inclusive, que, naquela época, final de 2014, o processo 

de demarcação da TI estava suspenso em virtude de uma ação da Pecém Agroindustrial 

Ltda., fabricante da cachaça Ypióca, no sentido de anular a demarcação de terras em 

favor do grupo indígena Jenipapo-Kanindé) e relatou fatos da vida da cacique Pequena, 

do ex-cacique Odorico (Adorico) e sobre Dona Biloquinha, assim como durante a 

realização do diagnóstico participativo para a criação do MIJK, em 2009, as suas casas 

que se tornaram parte do patrimônio cultural e acervos do museu vivo da etnia. 

Na tentativa de desvelar o processo organizativo do etnoturismo Jenipapo-

Kanindé e sua aplicação prática, desde o surgimento da procura pelas pessoas, 

individualmente, e, sobretudo, de grupos organizados (sejam eles de universidades, 

escolas, ONGs, sindicatos, clubes e grupos de esportistas e praticantes de atividades ao ar 

livre, mochileiros e etc.), até fornecimento de todos os serviços no território indígena, foi 

que acompanhei e auxiliei na visita de um grupo no dia 14/08/2016 (um domingo 

ensolarado).  

Para tanto, fiz uma parceria com a amiga geógrafa e ambientalista Janete Melo e 

os indígenas de Jenipapo-Kanindé para que fossem realizadas diversas atividades 

etnoturísticas, como um café da manhã, visitação ao MIJK, uma trilha etnoecológica 

partindo da PIJK, passando pela comunidade, parando para fotografias e relatos dos guias 

em frente à casa da Cacique, da Casa de Farinha, do Terreiro Sagrado do Tio Adorico, até 

alcançarmos o topo do Morro do Urubu (conforme se pode observar na foto abaixo). 

Também houve banho na lagoa e narração de lendas, uma apetitosa feijoada. Na parte da 

tarde, ocorreu uma ótima roda de toré e uma roda de conversa sobre as tradições culturais 

dos Jenipapo-Kanindé, com a participação de um grupo de 25 pessoas, que foram à TI 

Lagoa Encantada.  

Toda essa atividade foi organizada de maneira autônoma e espontânea para 

auxiliar nas despesas da caravana de 27 indígenas e três pesquisadores (inclusive eu que 

paguei a quantia de R$ 50,00 pelo pacote de serviços etnoturísticos, mas, obviamente, 

custeei minhas despesas na viagem de ida e volta) com destino ao II Fórum Nacional de 

Museus Indígenas, que aconteceria de 15 a 20 de agosto de 2016 na Terra Indígena 

Kapinawá, em Buíque, Pernambuco. 

Figura 10 – Morro Urubu, na Trilha Etnoecológica por volta das 10h20 min (14/08/2016). 
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Desde esse momento da pesquisa de campo, quando se estendeu para o Estado de 

Pernambuco, resolvi descrever os desenrolar dos acontecimentos, determinantes para que 

esta pesquisa se consolidasse, pois foi o tempo maior durante o qual permaneci 

convivendo com as lideranças Jenipapo-Kanindé ligadas ao etnoturismo comunitário, 

como Heraldo, Eliane, Daniel, Raquel, Gleiciane, Izaquiel, Daniela, Fabio Alan e Lucio, 

que foram os seis dias ligados ao evento nacional de museus e oito dias acompanhando-

os, no Encontro Cultural dos Povos do Mar e no Encontro Herança Nativa, 

permanecendo ao todo 14 dias, diretamente convivendo com todas em outras “arenas” 

políticas, socioculturais e ecológicas, uma delas muito próxima das suas tradições 

indígenas, outra um tanto diferente, por ser um espaço de lazer e turismo, mesmo que 

esse turismo seja considerado como “social” pelos gestores, que é a Colônia Ecológica do 

SESC/CE Iparana, lugar que costumo frequentar há mais de 25 anos. 

 Dos dias 15 a 20 de agosto (saímos no dia 14/08 às 21h em um ônibus cedido 

pelo Governo Estadual com 27 indígenas de sete etnias e três pesquisadores), participei 

do II Fórum Nacional de Museus Indígenas, ocorrido nas Aldeias Mina Grande e 

Malhador, na Terra Indígena Kapinawá, no Município de Buíque, em Pernambuco, com a 

presença de pajés, caciques e lideranças tradicionais de várias etnias. Aconteceu uma 

profusão de troca de saberes, formações técnicas para a gestão museológica e 

fortalecimento da Rede Indígena de Memória e Museologia Social, que se constituíram 

nos objetivos do encontro. 

 
Figura 11 - Cerimônia de abertura do II Fórum Nacional de Museus Indígenas, com a participação dos 
caciques e pajés (15/08/2016). 
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Arquivo do Autor (2016) 

Também aconteceu, conjuntamente, o III Encontro de Museus Indígenas em 

Pernambuco, que, segundo relatos dos organizadores, Professor Renato Athias 

(PPGAS/UFPE) e Alexandre Gomes (doutorando do PPGAS/UFPE), originou-se de 

ampliações de ações de extensão universitária desenvolvidas junto aos povos indígenas 

pernambucanos pelo Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Etnicidade da Universidade 

Federal de Pernambuco – NEPE/UFPE. Foi um evento de cunho acadêmico, que 

bienalmente reúne pesquisadores, indígenas e gestores públicos para dialogar sobre 

coleções etnográficas, museus indígenas, acervos indigenistas, processos museológicos 

colaborativos, formação de coleções, qualificação técnica para a gestão museológica, 

articulação em rede e políticas culturais em diálogo com o Estado, entre outros temas 

correlatos ao debate sobre museus, memória e patrimônio junto às populações indígenas 

no Brasil. 

Participaram do II Fórum Nacional e do III Encontro Estadual representantes 

indígenas, governamentais, de universidades, de instituições indígenas, indigenistas e de 

pesquisa e de organizações não governamentais que atuam nos estados do MA, PI, CE, 

RN, PE, BA, RJ, PR, RS, RO, AM, AC, PA, MT, AP, SP, TO, que fazem parte das 

seguintes instituições que consegui registrar com base nas listas de participantes do 

evento: Núcleo e Estudos e Pesquisas sobre Etnicidade da Universidade Federal de 

Pernambuco (NEPE/UFPE), Museu do Homem do Nordeste da Fundação Joaquim 

Nabuco (MUHNE-FUNDAJ), Museu do Índio/FUNAIRJ, Museu Paraense Emílio 

Goeldi/PA, Projeto Xingu/UNIFESP-SP, Iepé/SP, UFSC/SC, UFAM/Benjamin 

Constant-AM, Museu Etnográfico de Neuchatel (Suíça), COJIPE, Universidade Federal 

do Ceará, Colegiado Setorial de Patrimônio Imaterial – CNPC/MinC, ATOPOS/ECA-
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USP, Unyleya, Rede Cearense de Museus Comunitários/RCMC, SECULT/PE, 

SESAPI/PI, Organização dos Jovens Indígenas Kapinawá/OJIKA/PE, União da 

Juventude Pankararu (UJP), Museu Indígena Pitaguary/CE, Licenciatura Intercultural da 

UEMA/MA, Museu Indígena Potyguara da Serra das Matas/CE, Museu Indígena 

Potiguaratapuia/CE, Associação Comunitária do Amarelão/RN, Universidade Federal de 

Sergipe, Universidade Federal Rural de Pernambuco/UFRPE, Centro de Pesquisa de 

História Natural e Arqueologia do Maranhão/MA, PPGA/UFAM-AM, 

PPGMUSUSP/SP, UFPI/PI, Núcleo Audiovisual – TI Apucaraninha/Tamarana-PR, 

Museu Paiter A Soe/RO, Museu Kapinawá/PE, Museu Indígena Jenipapo-Kanindé/CE, 

Colégio Estadual Indígena da Serra do Padeiro/Buerarema-BA, FEPHAC/Federação do 

Povo HuniKui do Acre/AC, Colegiado Setorial de Culturas Indígenas – CNPC/MinC, 

Museu Wowkriwig/SP, Museu Virtual MukaMukaú/BA, Projeto O Sagrado 

Brasileiro/RJ, Memorial Tapeba Cacique-Perna-de-Pau/CE, SEDUC/PE, 

LEMETROIFCS-UFRJ, Projeto Historiando/CE, Coordenação Regional Nordeste 

1/FUNAI, SECULT/PE, CIMI/NE, APOINME, Comissão de Juventude Indígena de 

Pernambuco/COJIPE, União da Juventude Pankararu/UJP, a Associação Nacional de 

Ação Indigenista/ANAÍ e Museu Kuahí dos povos indígenas do Oiapoque/AP.  

Além dos participantes do povo indígena Kapinawá (PE), anfitrião do encontro, 

estiveram os povos Fulni-ô (PE), Truká (PE), Pankará (PE), Atikum (PE), Pankararu 

(PE), Xukuru (PE), Kambiwa (PE), Kaingang (PR, SP e RS), Potiguara (CE), Tapeba 

(CE), Anacé (CE), Pitaguary (CE), Jenipapo-Kanindé (CE), Tremembé (CE), Kanindé 

(CE), Tupinambá (BA), HuniKuin (AC), Trumai (TI Xingu/MT), SuruíPaiter (RO), 

Munduruku (PA), Canela-Ramkokamekrá (MA), Tabajara (PI),Kariri (PI), Potiguara de 

Amarelão (RN), Paiacu do Apodi (RN), Mundurucu (TO), Pataxó (BA) e Karipuna (AP). 

O total de representantes foi de 29 povos indígenas que habitam o Território brasileiro. 

Esses dois eventos foram muito importantes para que eu melhor conhecesse os 

grupos e instituições envolvidos com a museologia indígena. Durante os cinco dias, 

mantive relação direta com diversas etnias, apresentando seus museus e os processos de 

auto-organização, gestão e articulação dos museus, além de conhecer uma diversidade de 

povos, culturas e pesquisadores de todo o País, que estiveram no evento. 

Foram dias intensos de celebrações e ritualísticas, de encontro com a 

ancestralidade e de fortalecimento da espiritualidade. As principais discussões gravitaram 

à órbita da variedade de modos de operar a memória em contextos indígenas, a 

diversidade dos processos museológicos protagonizados por esses povos, o 
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compartilhamento das estratégias de transformação, apropriação e reinvenção dos 

museus; da construção coletiva de propostas para aprimorar a comunicação entre os 

povos e seus museus, as entidades indigenistas, educacionais, de pesquisa e os apoiadores 

da Rede Indígena de Memória e Museologia Social, visando à organização de núcleos 

locais e estaduais de articulação e mobilização em todas as regiões do País. 

Foi reconhecida a Nova Museologia como um movimento de larga abrangência 

teórica e metodológica, criada por Georges Henri Rivière, no Museu do Creusot, em 

1967, na França, e que foi conceituada posteriormente por Hugues de Varine como 

ecomuseologia. Essas mudanças foram centrais para a renovação da instituição 

museológica no final do século XX, como o serão ainda no século XXI, pelo fato de os 

objetos museais não estarem confinados a um edifício do museu, ao incorporarem e 

celebrarem o patrimônio histórico e natural de cada comunidade.  

Estes estudiosos trabalharam com a ideia de que as pessoas da comunidade são capazes 

de selecionar aspectos do patrimônio de seu território para conservar e interpretar e, com 

isso, se afastam radicalmente do discurso autorizado sobre os museus, sendo uma 

museologia alternativa. 

 

Enquanto produto de síntese de um movimento que inclui a introdução de 
perspetivas teóricas no estudo do museu e a sua abordagem enquanto veículo 
de empowerment das comunidades, a Nova Museologia traduz-se ainda na 
renovação de diversas outras dimensões da instituição museológica. Por um 
lado, a ideia de que o museu deve representar a sociedade na diversidade dos 
subgrupos que a compõem conduz e sustenta uma ampliação da noção de 
objeto de museu. Este passa a incluir também uma cultura material do 
quotidiano, de um passado mais recente e de classes e grupos étnicos antes 
tendencialmente não contemplados.  Por outro lado, a compreensão alargada de 
que os significados dos objetos são situados – i.e., mutáveis segundo os seus 
contextos de uso – justifica e reforça a crescente atenção dispensada à 
contextualização das representações construídas no museu. (DUARTE, 2013, 
p. 114). 

 

Criados e geridos pelas populações e comunidades indígenas no interior de seus 

territórios, os espaços de memória, assim como os museus, centros de documentação e 

casas de cultura indígenas, expressam a indissociável conexão com a Natureza, que para 

eles, é sagrada, pois contam com a força dos Encantados e se vinculam à concepção dos 

povos andinos de “Bem-Viver” de suas populações. Também são espaços que propiciam 

o reencontro com a ancestralidade, o “encanto” e a “encantaria”; que possibilitam a 

educação intercultural, a eleboração social da memória e a documentação, salvaguarda e 

transmissão de conhecimentos e saberes tradicionais. A Rede Indígena de Memória e 
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Museologia Social expressa a multiplicidade e a heterogeneidade desses espaços e das 

ações de memória, tradutora da potência viva da pluralidade cosmológica dos povos 

indígenas que resistem há mais de 500 anos no País. 

Estudar objetos e coleções exprime a necessidade de um diálogo interdisciplinar, 

sobretudo com aspectos referentes ao patrimônio material e imaterial. Nesse sentido, a 

cultura assume dimensão central no entendimento das diversas linguagens que as pessoas 

e grupos sociais desenvolvem na atualidade, exigindo, sobretudo, um entendimento 

melhor sobre conceitos como descolonizar e indigenizar: 

 

A distinção entre descolonizar e indigenizar comporta uma mudança de 
centralidade, na qual o processo colonial – na sua forma efetiva ou enquanto 
lastro histórico institucionalmente manifesto – é deixado de lado e tornado 
passado em favor de práticas dirigidas a procurar respostas para questões 
comuns, articulando modalidades etnográficas das ausências em etnografias 
das emergências. Esse gesto mobiliza o que resta do museu no decurso da 
crítica descolonial em prol de projetos que são pensados não em função da 
instituição mas sob promoção das pessoas cujas vidas e cujas lutas podem se 
beneficiar do trabalho do museu que deixa, neste processo, de ser mais uma 
instituição colonial para exercício alcatifado do poder dominante para se 
assumir como instituto de criação do reconhecimento das alternativas 
existentes ao capitalismo, ao colonialismo e ao patriarcado. (PORTO, 2016, p. 
69). 
 

No dia 20/08 (sábado) às 15h30min, saímos da aldeia Kapinawá, em Buíque e 

retornamos a Fortaleza, chegando no Terminal Rodoviário às 6h30min, do dia 21/08 

(domingo). 

- Dos dias 21 a 25 de agosto, participei da sexta edição do Encontro SESC Povos 

do Mar, na Colônia Ecológica SESC Iparana, em Caucaia. 

O evento recebeu 160 comunidades de 21 municípios cearenses com o objetivo de 

promover a visibilidade e a valorização das comunidades litorâneas. Ao todo, 

participaram cerca de 300 mestres e representantes das comunidades litorâneas mais 

distantes, além de 100 representantes das comunidades vizinhas. 

Na cerimônia de abertura as lideranças Cacique João Venâncio, Cacique Pequena 

e pajé Barbosa conduziram uma imensa roda de torém/toré que reuniu todos os indígenas 

das 14 etnias (Tremembé, Tapeba, Jenipapo-Kanindé, Pitaguary, Kalabaça, Tapuia 

Kariri, Tubiba-Tapuia, Gavião, Anacé, Kariri, Potyguara, Tabajara, Kanindé, 

Tupinambá), um representante do Povo Indígena Macuxi de Roraima, presente a uma 

emocionante e justa homenagem ao cacique Daniel Pitaguary, que faleu (e para alguns 

pajé e caciques, se encantou) no dia 18 de abril de 2016. Após a solenidade de abertura 

do evento no dia 21/08 (domingo), às 18h30min, aconteceu o Encontro dos Cocos "Tá 
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formando Cardume" com os cocos do Iguape (Aquiraz), do Pecém (São Gonçalo do 

Amarante), da Majorlândia (Aracati) e do Alagadiço (Trairi). Ao mesmo tempo, 

aconteceu uma prática alimentar com a preparação e degustação da “basquetada” – prato 

tradicional dos pescadores cearenses – que, no retorno da pesca, costumam cozinhar na 

praia uma mistura de peixes e frutos do mar com farinha de mandioca, fazendo um pirão. 

Percebi durante a realização dessas manifestações de toré e torém que há 

semelhanças na circularidade, na dinâmica de condução por um “mestre” puxador das 

músicas, que são repetidas por todos, e as diferenças nas letras, ritmos, evocações aos 

encantados, bebidas tomadas e tempo de duração das músicas e das distintas rodas de 

toré, que foram a maioria, porque somente o povo Tremembé realiza a dança do torém. 

Figura 12 – Momento de evocação aos encantados com rezas e bebida da Jurema Sagrada, uma celebração 
que abre os rituais do toré e do torém, com as lideranças no centro da roda. 

 

Arquivo do Autor (2016) 

 

Um aspecto chamou atenção e Valle (2005) me auxiliou na elucidação da dúvida, 

que foi a relação dialética entre tradição e mudança, pois, para ele, 

 

De fato, muitos elementos da tradição podem ser de criação ou incorporação 
recente, alguns até mesmo sendo tomados de ‘empréstimo’ de outras origens 
culturais. Como as identidades, as tradições são contextuais e fluídas, nem o 
simples acúmulo do passado e nem dependentes de uma fonte exclusiva de 
autenticidade. Seu caráter singular está fortemente assentado na ação presente 
dos atores e grupos sociais, que redefinem e remodelam formas culturais, 
algumas já conhecidas, outras produzidas por eles mesmos (P. 191). 
 

Muitos elementos novos estavam nas rodas apresentadas, que caracterizam 

processos de recriação ou reelaboração que funcionam “[...] de acordo com o próprio 
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modo que a tradição é organizada (VALLE 1993a, OLIVEIRA FILHO 1999)” (VALLE 

2005, p. 191). 

No dia 28/08 (domingo), às 9h, retomei as correções do texto da qualificação 

dando ênfase às sugestões do professor Alain-Philippe, no que diz respeito à cronologia 

do conceito de turismo, me valendo de três livros que tenho, Administração do Turismo, 

Turismo, Cultura e Desarrolo e Turismo de Base Comunitária. Diversidade de olhares e 

experiências brasileiras, que, juntamente com alguns textos baixados pela internet, me 

ajudaram a ajustar o texto às sugestões do professor Alain-Philippe. 

No dia 29/08 (segunda-feira), às 8h30min, continuei as correções propostas pelos 

professores Alain-Philippe e Glebson Vieira no se refere ao conceito de etnoturismo, aos 

conflitos com o Grupo Ypióca e com o Grupo M. Dias Branco (Aquiraz Resort/Riviera), 

as formas de defesa do patrimônio cultural que o etnoturismo assumiu (e aí nesse 

contexto todas as anotações e gravações feitas no II Fórum Nacional de Museus 

Indígenas como o valor simbólico, afetivo e de reprodução de práticas culturais coletivas 

que o território que foi habitado pelos antepassados do Jenipapo-Kanindé está 

representado, hoje, as trilhas etnoecológicas) na luta pela demarcação da TI Lagoa 

Encanta. Fui também á biblioteca do Centro Humanidades e à do Departamento de 

Ciências Sociais da UFC para pesquisar alguns livros de Marc Augé, como Não-lugares: 

introdução a uma antropologia da supermodernidade (ou sobremodernidade), Para uma 

antropologia dos mundos contemporâneos e Por uma antropologia da mobilidade. 

Nessa última obra de Augé, examinei o que ele conceitua como “desafio do 

desenraizamento cultural”, tema explorado no capítulo “O escândalo do turismo”. Nele, 

Augé compara a posição do turista e a do etnólogo. O primeiro não costuma viajar 

sozinho e, mesmo, segundo Augé, não é capaz de inventariar suas experiências graças às 

imagens das paisagens percorridas, por isso não escreve etnografias.  

Por sua vez, o etnólogo viaja só (exceto quando participa de uma investigação 

colaborativa) e de braços dados com a sua metodologia de trabalho; ele estuda, observa e 

aprende por meio da observação sistemática e prolongada; conjuga e compara o mesmo e 

o outro, o aqui e o ali; estranho ao mundo observado procura aproximar-se dele 

abstraindo-se de si mesmo (exerce o que Lévi-Strauss chamou de “capacidade do sujeito 

se objetivar indefinidamente”); necessita justificar e explicar sua presença (que pode 

interferir no ambiente observado), negociar seu estatuto de outro e estar consciente do 

papel que lhe é atribuído ou que é levado a desempenhar; só consegue compreender os 

outros quando os outros reconhecem o lugar que ele ocupa; enfrenta crises existenciais e 
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situações que podem comprometer e/ou facilitar a desejada aproximação com o outro 

(1994, pp. 75-83).  

Os conceitos de lugar antropológico, de lugar, não-lugar e a noção de “fronteira” 

ficaram mais nítidos e mais bem aplicáveis na minha pesquisa. Percebo que os não 

lugares se consolidam na Contemporaneidade supermoderna e tendem a exercer uma 

espécie de efeito dissolvente sobre a maneira pela qual as pessoas se relacionam ou 

pensam identidade e como a representam. 

Na percepção de Augé (1994), a Antropologia dedicava-se, essencialmente, à 

investigação sobre os chamados lugares antropológicos, entendidos como suporte da 

matriz espacial das comunidades e das suas relações identitárias, espaços de 

representação cujos significados são partilhados pelas pessoas que neles residem e 

interagem, através dos tempos. Assim, segundo Augé, um lugar antropológico congrega 

(embora possa concretizá-lo em graus diferentes) as seguintes características: ser 

identitário, relacional e histórico. (essas três características eu examinei melhor na TI 

Lagoa Encantada, pois lá os nativos vivem, celebram sua existência, residem, trabalham, 

guardam as suas fronteiras). 

Para Augé (1994), as alterações vividas no século XX nas áreas urbanas são fruto 

de uma sobremodernidade (surmodernité) que mudou substancialmente as próprias 

cidades e a vida social dos seus habitantes, potenciando a existência de lugares não 

passíveis de análises como lugares antropológicos. 

A utilização do termo sobremodernidade não pretende avançar na discussão sobre 

o fim da Modernidade e o surgimento da condição pós-moderna (Como a Jean François 

Lyotard e Jean Baudrillard a definiram, que teve origem nos anos de 1980), mas, antes, 

chamar a atenção para uma condição da Modernidade.  

Consoante ensina Augé, a sobremodernidade produz figuras de excesso: 

superabundância de tempo e de acontecimentos que aumentam os eventos que poderão 

ser estudados pelos cientistas sociais; superabundância de espaço potenciada pela 

omnipresença de eventos trazidos pela comunicação social; individualização de 

referências resultantes da interpretação que cada pessoa faz continuamente com amparo 

nas informações de que dispõe. 

Estas figuras de excesso estão intrinsecamente ligadas à produção de não-lugares, 

ou de espaços que não cumprem (em graus diversos) as características do lugar 

antropológico e, portanto, não são identitárias, relacionais ou históricas. Como exemplo 

de não-lugares, Augé refere aeroportos ou autoestradas, espaços de trânsito, idênticos em 
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todos os lugares. Chama a atenção, no entanto, para a inter-relação de lugares e não-

lugares, referindo como os segundos estão frequentemente sobrecarregados de referências 

aos primeiros, como o apelo à visita ae cidades históricas em grandes placards à beira de 

autoestrada. 

A convergência dos etnólogos para uma antropologia do próximo, conforme Marc 

Augé em Não-Lugares: Introdução a uma Antropologia da Supermodernidade – situa o 

aspecto da Antropologia da contemporaneidade, em que: “[...] da supermodernidade, 

poder-se-ia dizer que é o lado ‘cara’ de uma moeda da qual a pós-modernidade só nos 

apresenta o lado ‘coroa’ – o positivo e o negativo”. (P. 33). Propõe uma reflexão 

renovada sobre a contemporaneidade ante o deslocamento da discussão do método para o 

objeto. A supermodernidade é caracterizada pelas figuras de excesso: superabundância 

factual, superabundância espacial e individualização das referências, correspondendo a 

transformações das categorias de tempo, espaço e pessoa.  

A renovação da categoria tempo se concretiza no aceleramento da história por 

meio do excesso de informações e da interdependência do “sistema mundo”, criando a 

necessidade de dar sentido ao presente – diferentemente da perspectiva pós-moderna, que 

avalia ocorrer uma perda da “inteligibilidade da história” em função da derrocada da 

ideia de “progresso”, tão cara ao surgimento da Modernidade e do capitalismo. 

O excesso de espaço, paradoxalmente, se constitui pelo encolhimento do mundo, 

que provoca alteração da escala em termos planetários por via da concentração urbana, 

migrações populacionais e produção de não-lugares – aeroportos, vias expressas, salas de 

espera, centros comerciais, estações de metrô, campos de refugiados, supermercados, 

etc., por onde circulam pessoas e bens. A pessoa que se acredita o centro do mundo, 

tornando-se referência para interpretar as informações que lhe chegam, constitui-se a 

terceira figura de excesso. O processo amplo de singularização de pessoas, lugares, bens 

e pertencimentos faz a contraposição com um processo de relacionamento tal qual o da 

mundialização da cultura. 

No dia 30/08 (terça-feira), às 8h30min saí para as já referidas bibliotecas da UFC 

para continuar as correções do texto da tese, que foi analisado pelos professores da banca 

de qualificação, como reorganização das definições de ecoturismo, etnoturismo e outros 

conceitos como o de turismo comunitário. Fiquei nas bibliotecas até às 13h. Às 15h eu 

retornei às duas bibliotecas e fiquei até às 20h. 

No dia 31/08 (quarta-feira), às 8h50min, saí para estudar nas referidas bibliotecas 

da UFC e continuar as correções do texto da tese que foi analisado pelo professor Alain-
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Philippe. Dessas feita fui pesquisar os estudos de alguns autores a quem o professor tinha 

se referido, como Benedict Arder, Lucy Nanche, Pascoal Buter, Michel Foucault (o texto 

De outros espaços) e Marshall McLuhan, com o conceito da “aldeia global”, assim como 

as três eras midiáticas, em que o ser humano passa de um processo de “tribalização” para 

posteriormente o de “destribalização”, e, por fim, um processo de “retribalização” – 

assim como a sua obra Os meios de comunicação como extensões do homem. 

Identidade e Memória são temáticas frequentemente associadas ao museu. Estes 

conceitos, assim como o de patrimônio subjacente ao museu, se exprimem como sistemas 

de representação e significação coletivamente constituídos, partilhados e reproduzidos — 

são, segundo Geertz (1973), constructos sociais. Os museus são, a seu turno, instituições 

sociais complexas que ocupam lugar fundamental no circuito cultural e na mediação entre 

cultura e sociedade. Estes espaços culturais criam sentidos e (re)definem a realidade, pelo 

que são considerados práticas de significação. E é nessa condição que se revelam 

instituições essenciais na conservação e produção de identidades e memórias coletivas.  

A identidade é um processo de identificações historicamente apropriadas, que 

conferem sentido a um grupo (CRUZ, 1993). Este se dá dentro da sociabilização, ou seja, 

na interação quotidiana e nas trocas reais e simbólicas entre pessoas, de onde emergem 

sentidos de pertença a um determinado grupo étnico, cultural, religioso, desde a 

percepção da diferença e da semelhança entre o ‘nós’ e o ‘outro’, como defende 

Rodrigues (2012, p. 3).  

A sociedade, na qualidade de grupo, constrói e reproduz a sua identificação 

mediante relação que estabelece com o seu passado (histórico, religioso, mitológico), 

vinculada pelos objetos que o representam. Estes são simbolicamente apropriados pela 

sua capacidade de (re)memorar acontecimentos e convocar o passado, razão pela qual são 

conservados e protegidos de modo a perpetuar a sua existência.  

A estes objetos dá-se o nome de patrimônio. É com base no patrimônio, mas 

também nos costumes e tradições, que se constitui uma identidade cultural. Para as 

nações, a cultura é o seu meio de expressão: é um sinal distintivo das suas 

particularidades. Os museus, em virtude da sua natureza simbólica, e também da natureza 

dos seus conteúdos, foram apropriados como expressões nacionais ou locais de 

identidade, e da ideia de ter história própria — o equivalente à memória pessoal, mas na 

modalidade coletiva.  
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O patrimônio contido nos museus foi durante muito tempo entendido como 

estritamente factual e desempenhou, desde sempre, papéis específicos na produção da 

identidade nacional; podemos dividi-lo em:  

— artefatos nacionais, ligados à reconstrução da história nacional;  

— objetos provenientes de outras culturas (sobretudo de colônias) ligados à 

transmissão de um poder conferido pela expansão – a colocação do país numa escala 

global;  

— os revivalismos, que remetiam simultaneamente para a antiguidade e para a 

continuidade através do tempo:  

— objetos rurais ou regionais ligados à memória local, à origem e à conservação 

das tradições.  

Na contemporaneidade, o conceito de patrimônio se tornou polissêmico e agregou 

definições que se ajustaram ao lugar social ocupado pelos sujeitos sociais em um 

determinado momento ou contexto histórico específico (SIMÕES & CARVALHO, 2011, 

p. 2). Sobre os valores de excepcionalidade e monumentalidade das práticas iniciais de 

preservação dos bens culturais, emergiram novos parâmetros balizadores que consideram 

as relações, o contexto e a representatividade que o patrimônio adquire para os membros 

de uma sociedade, como o “enunciador” de “memórias individuais e coletivas” e 

provocador do sentimento de pertença. 

Na sociedade, dinâmica e em constante mudança, em vez de representar “a” 

identidade, os museus tendem a refletir sobre a sociedade desde a comunidade onde se 

inserem, das suas especificidades, assumindo-se não só como discursos da e para a 

maioria, mas, também, trazendo a si vozes minoritárias e por vezes marginalizadas, mas 

que aproximam os museus dessa mesma comunidade. Mas como é que se fixa essa 

identidade numa comunidade - pela inscrição de objetos e ideias na memória coletiva. É 

por intermédio da memória coletiva que a identidade e as instituições que a veiculam se 

poderão formar e agir. A memória, além da sua função individualizada, tem, ainda, uma 

função social.  

Assmann (1988, p. 126) define memória cultural — ou seja, a parte cultural da 

memória coletiva, por oposição à sua parte biológica — como “[...] um conceito coletivo 

para todo o conhecimento que direciona o comportamento e a experiência no quadro 

interativo de uma sociedade”. O vínculo com as gerações passadas e com o lugar é 

reforçado com as narrativas daqueles que são os guardiões da memória, que, ao narrarem 

a história do grupo, dão continuidade ao lugar na memória das gerações atuais. 
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Halbwachs (1990) ensina ser em sociedade que as pessoas adquirem, reconhecem 

e localizam as suas memórias. Esta função social da memória, no entanto, somente 

poderá existir com suporte em práticas litúrgicas, ou ritualísticas próprias e o seu 

conteúdo é indissociável dos seus campos de:  

 objetivação, em que constam linguagens e imagens, textos, artefatos 

culturais, monumentos, lugares, ritos; 

 aquilo que Assmann (1988) denomina por ‘cultural formation’;  

 transmissão, ou seja, das instituições que os comunicam e que Ramos 

(2003) denomina por ‘instituições da memória’.  

É no primeiro campo que uma experiência coletiva cristalizada, cujo significado 

seja redescoberto, pode ficar de novo culturalmente acessível por centenas de anos — é 

esse o poder da objetivação cultural na estabilização e na própria estrutura da memória 

cultural (ASSMANN, 1988). Não há memória coletiva, no entanto, sem suportes de 

memória ritualisticamente compartilhada, pelo que as ‘instituições da memória’ são 

essenciais para o estabelicimento de sentimentos de pertença.  

Na base da elaboração da identidade se assenta a memória coletiva, visto que essa 

identidade reflete toda a espécie de investimento que um grupo ou comunidade faz na 

memória coletiva (HALBWACHS, 1990). Nesse sentido, a memória coletiva e 

individual, principalmente os troncos velhos, que, não sem sentido são chamados por 

todos de guardiões da memória, que, por sua vez reforça os sentidos de “pertença 

identitária”, auxiliando na construção do processo de coesão do grupo ou comunidade, 

contribuindo para a sua continuidade no tempo.  

Entendo que os museus comunitários, em especial, os indígenas, contêm em si 

ambos os campos de objetivação e transmissão que mencionei, dado que veiculam 

questões patrimoniais e são em si mesmos ‘instituições da memória’. Assim, estas 

instituições desempenham papel crucial no processo social de recordar, sendo por isso 

grandes espaços educadores e especiais colaboradores na elaboração e fortalecimento do 

etnoturismo comunitário, já que entram no roteiro de visitação e são também atrativos 

turísticos. O MIJK cumpre exemplarmente esse papel e pode até ampliar sua capacidade 

de acolher e preservar a memória coletiva do povo Jenipapo-Kanindé, como será 

exprimido no final do estudo.  

Halbwachs defende o argumento de que o patrimônio é frequentemente usado 

como modalidade da memória coletiva (ASSMANN, 1988). Seus conteúdos, 

interpretação e representação selecionam-se de acordo com e respondem às exigências do 
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presente (ASHWORTH; GRAHAM; TUNBRIDGE, 2007); por isso, estão sempre 

abertos a constantes revisões e alterações, sendo simultaneamente origem e resultado do 

conflito social.  

O próprio passado é infinitamente reconstituído no e pelo presente. O patrimônio 

fala menos sobre artefatos ou outros modos intangíveis de passado do que sobre os 

significados que lhes foram atribuídos e das representações criadas com esteio neles.  

Assim, a validade do patrimônio é sempre determinada pelo contexto e as suas 

interpretações podem variar no tempo e no espaço. Mais do que os aspetos financeiros ou 

culturais, é o significado que atribui valor ao património e explica por que é que 

determinados artefatos, tradições ou memórias foram selecionados entre uma infinidade 

de situações que representam o passado.  

Estes significados regulam e organizam a nossa conduta e as nossas práticas, 

reforçando determinadas regras, normas e convenções. Assim, memória e poder estão 

ligados com suporte no que se recorda e do que se esquece. No museu, uma das 

instituições que vincula esta seleção, “[...] conservar é uma função do esquecimento” 

(CARNEIRO, 2004, p. 207).  

Os museus, por meio dos mecanismos próprios pensam, elaboram e influenciam 

largamente as construções de representações sociais. Quando aplicadas à memória, estas 

instituições tornam-se máquinas capazes não apenas de selecionar e produzir informação, 

mas de criar visões do mundo. Os museus são, assim, instituições da memória, mas 

inserem-se, simultaneamente, no domínio das práticas de significação. Todas as culturas 

têm os seus documentos que ancoram e afirmam a sua memória e se erguem como 

indicadores identitários.  

Na visão de Marques, entretanto, o patrimônio de uma determinada sociedade 

reflete inevitavelmente a visão política, social, religiosa e étnica dos grupos dominantes 

— ou seja, nas palavras de Smith (2006), o discurso patrimonial autorizado. A relação 

entre património e memória é essencialmente simbólica, e um meio para prolongar a 

existência social. 

Néstor García Canclini, que pesquisa a realidade contemporânea no contexto 

latino-americano, discorre sobre os contornos da noção de identidade no mundo 

ocidental. Os referenciais tradicionais de identidade (nações, classes, etnias), uma vez 

enfraquecidos, estão sendo reconstituídos em processos de “hibridização intercultural”. 

Para Canclini (2010), a identidade hoje, recebendo a influência das novas estruturas 

globais, das inovações tecnológicas e dos processos de comercialização de bens culturais, 
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é “[...] poliglota, multiétnica, migrante, feita com elementos mesclados de várias 

culturas”. (P. 131).  

Por sua vez, Stuart Hall (2005) discorre a respeito das dinâmicas de 

descentramento, deslocamento e fragmentação das identidades desde o final do século 

XX. Ganhando maior importância ante as identidades nacionais, são desenvolvidos 

processos de identificação global e, também, simultaneamente, afirmação de identidades 

locais, regionais e comunitárias. A identidade cultural no mundo contemporâneo pode ser 

descrita pela sua ênfase no efêmero, na diferença e no pluralismo. 

Os testemunhos da memória e da identidade emergem como importantes atrativos 

turísticos, suscitando o deslocamento de visitantes para o segmento do etnoturismo 

comunitário constituído pelo povo Jenipapo-Kanindé, que étambém uma hibridização da 

perspectiva turística étnica em conjunção com a comunitária, por causa da articulação em 

redes, no caso, as de lutas indígenas (COPICE, APOINME), as museológicas (RCMC e 

RIMMS) e Rede TUCUM. Os grupos de visitantes e turistas buscam no desenvolvimento 

de atividades vivenciais e de lazer situações de aprendizado, trocas de saberes e educação 

em diversos níveis desde o ensino infantil, passando pelo básico, até o ensino superior, 

pois constatei que vários professores de escolas, universidades e faculdades trazem 

alunos regularmente à TI Lagoa Encantada. É um nicho de atratividade etnoturística – 

sobretudo as narrativas de memória da cacique Pequena – que se consolidou. 

 

5.3 Repercussão do etnoturismo comunitário nas lutas e conquistas do 

Movimento Indígena Cearense (MINCE) 

 

Ao discutir a respeito da territorialidade dos grupos tradicionais que possuem 

formas de ocupação ancestral de terras, há de se considerar as suas modalidades de uso 

do espaço, dos seus recursos naturais, da organização social e econômica, dos seus 

sistemas de valores de uso dos bens produzidos e da simbologia empregada por esses 

grupos no seu modo de entender e constituir sua teia de significados cotidianamente. 

Notei que quando se traz o assunto da territorialidade como fator primordial para a 

conquista da própria identidade do grupo, pois o processo de territorialização de grupos 

indígenas, ao mobilizar-se em uma coletividade organizada, unifica uma identidade 

própria que incide em sua representação e reestruturação cultural. 

A marca do território onde viveram os ancestrais dos povos indígenas é muito 

tangível nas suas mobilizações em defesa dos seus direitos, e os seus processos de 
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organização refletem a preocupação com a defesa do território. Na formulação da 

proposta de etnoturismo comunitário, assim como em todos os projetos de 

etnodesenvolvimento que a etnia fez nesses quatro anos em que estive convivendo com 

eles, a necessidade de repassar esse cuidado com a integridade de todo o território da TI 

Lagoa Encantada, para todos visitantes da TI, foi muito marcante e é realmente um 

marcador identitário significativo. 

Há alguns enfoques de pesquisas das temáticas socioambientais, voltadas ao 

desenvolvimento sustentável na perspectiva local, da economia ecológica e solidaria e do 

etnodesenvolvimento que reconhecem na atuação, resistência e existência, de per se, de 

povos indígenas em áreas naturais de rara beleza e abrigo de grande biodiversidade, como 

guardiões e protetores valiosos desses patrimônios naturais. Com origem nas cosmologias 

e modos de vida próprios, projetam a extensão das suas moradias físicas, dos seus 

componentes familiares e a comunidade, pois entendem de forma objetiva e vivencial que 

existe interdependência em relação à eles e a natureza, que lhes fornece alimentos, as 

matérias primas para suas artes e peças artesanais, pinturas, temas para suas danças, 

músicas e celebrações, além de abrigarem os espíritos dos seus antepassados, que estão 

no cotidiano da aldeia. 

De acordo com Vieira (2010, pp. 300-301), as relações entre as agências dos 

encantados e espíritos da mata estão expressas em tentativas de controle, pois “A 

aproximação com tais agências torna as pessoas mais vulneráveis à interferência dos 

mesmos, por meio da “manifestação” espiritual e da potencialização das habilidades em 

lidar com o mundo extra-humano”. E complementa: 

 

Os encantados tornaram-se espíritos com quem os vivos podem contar para a 
proteção da aldeia e para seu agenciamento nas resoluções de conflitos. Assim, 
o toré pode ser encarado como um ritual voltado mais para os encantados do 
que para os mortos, embora a lógica relacional esteja ancorada na tentativa de 
produzir disjunção com esses seres. (P. 302). 

 
   Atente-se para a observação dos diversos ecossistemas e do modo como suas 

características peculiares influenciam a organização social dos índios, sua distribuição 

demográfica e sua tecnologia, mas não estou Exprimindo que o desenvolvimento cultural 

dessas sociedades é determinado pelo meio ambiente e sim que há intensa e rica interação 

das etnias com os ecossistemas onde vivem e viveram seus ancestrais.  

O etnodesenvolvimento é, pois, para o povo Jenipapo-Kanindé, um constructo 

legítimo, na medida em que sempre fez parte de sua dinâmica cultural a renovação 
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contextual dos seus itens tradicionais. A inserção no audiovisual com as produções 

próprias de vídeos e filmes, assim como a instalação da PIJK, do MIJK e bom número de 

projetos culturais conduzidos pelas mulheres organizadas pela AMIJK, configura-se 

como um processo de renovação cultural da etnia Jenipapo-Kanindé. 

 

O museu deve ser visto como um lugar dinâmico.  Para além da preservação de 
memórias, acontece neste espaço a construção da diversidade étnica e da 
alteridade, tão necessárias à aceitação das diferenças. Infinitas são as atividades 
a serem desenvolvidas no espaço museal indígena: expressões ritualísticas, 
oficinas para reaprender e reinventar saberes aparentemente esquecidos, 
trabalhos com a história oral. Os guardiões da memória coletiva, os “troncos 
velhos”, podem narrar, para as novas gerações, suas lembranças e 
conhecimentos, a partir da cultural material e simbólica. O museu transforma-
se num potencial vetor para dar visibilidade às diferenças culturais e terreno 
fértil para as lutas provindas do processo de construção social da memória. 
(GOMES; VIEIRA NETO, 2009, p. 48). 

 

Ao se considerar as boas repercussões que o etnoturismo comunitário, como 

elaboração original da etnia Jenipapo-Kanindé (mesmo dentro da Rede Tucum os 

aspectos culturais, socioambientais, museológicos, simbólicos e relacionais com os 

visitantes são distintos e singulares) vê-se que tem possibilitado que as lideranças do 

MINCE ampliem suas bandeiras de lutas na defesa dos direitos indígenas e a formulação 

de estratégias de etnodesenvolvimento. Facilmente percebi, então, que foi estratégico 

para mobilização das pautas indígenas vincularem o trabalho de museologia indígena do 

MIJK.  

Há de se atribuir os méritos alcançados na mobilização de recursos, realização de 

parcerias, reconhecimento público dos trabalhos realizados pelas lideranças, à 

implantação da educação indígena diferenciada e ao desenvolvimento e aprimoramento 

do projeto etnoturismo comunitário conduzido e autogerido. Tudo o que foi realizado 

passou a tomar personalidade própria com a articulação dos saberes e fazeres dos troncos 

velhos, que repassam esses saberes e fazeres atualmente com maior regularidade para os 

“galhos” e os “pontas de ramos”, ou seja, os jovens e as crianças, ou “curumins”, 

conforme assinalem a cacique Pequena e outras lideranças do povo Jenipapo-Kanindé.  

Como isso, os professores na Licenciatura Intercultural Indígena PITAKAJÁ 

(oferecida a estudantes das etnias Pitaguary, Tapeba, Kanindé e Jenipapo-Kanindé em 

uma licenciatura Intercultural Indígena organizada e promovida pela Universidade 

Federal do Ceará e em curso superior desde agosto de 2010, concluída em agosto de 

2016) como Juliana, Carline, Fabio e Valdísia, formados jovens indígenas como 

monitores capacitados pelo Projeto Historiando, e os curumins enquanto estudantes da 
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EIJK.  

Essa arquitetura social de resistência cultural e protagonismo indígena foi pensada 

e executada tanto pelos organizadores do projeto de etnoturismo – Heraldo Preá, João 

Batista e Fabio, juntamente com as gestoras da educação indígena – Juliana e Carline; 

como as lideranças maiores da etnia que são as três caciques. Após a criação do MIJK em 

2010, a visibilidade das demandas e das pautas indígenas internamente no MINCE e 

externamente no terreno das demais lutas sociopolíticas e ambientais tomou uma 

dimensão de crescimento, reconhecimento da sua legitimidade e também relevância.  

Tanto é assim que a advogada e servidora da FUNAI Luciana Nóbrega, lotada na 

Coordenação Regional NE 2, sediada na cidade de Fortaleza, quando me concedeu uma 

entrevista (no dia 19 de junho de 2017), bastante elucidativa, descreveu detalhes 

importantes de sua trajetória como estudante de Direito da UFC envolvida com a causa 

indígena, como advogada indigenista durante os anos 2006 a 2010 e a partir de 2015 

como servidora da FUNAI.  

Luciana relatou que teve importantes experiências de atuação na FUNAI no 

Estado do Amapá, de 2010 a 2012 e de 2012 a 2015, em Brasília, onde atuou na área 

ambiental, no etnodesenvolvimento e na chefia de gabinete da Instituição. Toda essa 

experiência adquirida deu-lhe boa compreensão da política indigenista e dos processos de 

mobilização étnica de vários povos indígenas brasileiros. 

Em um dos trechos da entrevista, dialogamos sobre os aspectos estruturais da 

FUNAI, acerca do etnoturismo para chegar ao etnodesenvolvimento, na perspectiva da 

FUNAI e a participação dos povos nesse contexto atual de lutas autoafirmativas desses 

povos. Esse foi um processo que Luciana acompanhou de perto, quando lotada em 

Brasília. Eis o diálogo: 

Josael – Lá trabalha mais planejamento, e orçamento tal, gestão e execução é 
mais nas coordenarias regionais?! 
Luciana Nobrega – É para ser, mas, por exemplo, demarcação é tudo 
centralizado em Brasília, demarcação de terra indígena. Acompanhamento de 
empreendimento que impactam terras e povos indígenas, a manifestação da 
FUNAI, a análise de PBAS é tudo centralizado em Brasília, desintrusão de 
terras indígenas, retiradas de não índios é tudo centralizado em Brasília.  
Luciana Nobrega - Então você tem muitas competências que estão 
centralizadas em Brasília, e que as vezes, se você não tem um bom trânsito 
com a FUNAI de Brasília muita coisa fica emperrada na regional. É... além 
disso é um órgão que não tem muitas práticas e rotinas institucionalizas, isso 
pra mim é um aspecto muito negativo, que fica muito no coleguismo, na 
amizade, no contato que você tem, isso é ruim institucionalmente. 
Mas enfim, quando eu estava na chefia de gabinete na presidência da FUNAI, a 
gente começou a discutir uma questão, que para mim é muito importante pela 
experiência que eu já tive aqui no Ceará que era a experiência de turismo 
comunitário em terras indígenas né, a gente achava essa experiência poderia 
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ser é... potencializada nas terras indígenas desde que..... 
 

Essas informações preliminares que Luciana forneceu acerca da estrutura 

organizativa da FUNAI, ainda bem centralizada em áreas estratégicas, como as 

demarcações e acompanhamento de empreendimentos que afetam a vida dos povos 

indígenas e a análise de Planos Básicos de Assistência Social (PBAS), foram importantes 

para que eu dimensionasse melhor o trabalho que a FUNAI desenvolve no País e aqui na 

Regional Nordeste 2, que abrange os Estados do Ceará, Piauí e Rio Grande do Norte. 

Percebi que, em virtude das diversas áreas e etnias em que atuou, ela conhece os 

vários meandros da instituição, por haver trabalhado na região Norte, na sede da 

autarquia em Brasília e atualmente em Fortaleza. Demonstrou mais familiaridade com as 

questões técnicas e políticas que o ex-coordenador regional, Eduardo Desidério, 

entrevistado por mim em agosto de 2015, quando da realização da I Conferência de 

Política Indigenista, coordenada, tanto regional como nacionalmente, por Luciana 

Nóbrega, por suas habilidades de mediação e relacionamento confiável com as lideranças 

indígenas, não somente do Ceará, assim como as de outros estados brasileiros. 

Na sequência, menciona acerca do turismo em terras indígenas e faz uma 

referência à Rede Tucum e ao turismo comunitário. O diálogo continua assim: 

 

Josael – Você acompanhou a criação de Rede Tucum em dois mil e oito (2008) 
né? 
Luciana Nobrega – Eu acompanhei a criação da Rede Tucum, acompanhei a 
proposta de trabalho em rede, a proposta de autogestão da rede né, e uma 
proposta aqui no Ceará muito forte de fazer frente ao turismo de massa. Então 
como é que a gente poderia garantir a sustentabilidade dessas comunidades, 
com uma coisa que vinha muito forte, que era a proposta do turismo em massa 
e suas novas caravelas né?  
É então a proposta da Rede da Tucum seria de garantir o controle desses 
territórios por essas populações, sejam elas indígenas, quilombolas, de 
populações de agricultores familiares, extrativistas, pescadores artesanais, é é 
envolvendo também uma juventude que tava nesses espaços numa perspectivas 
talvez um pouco mais ociosa, isso garantia que tivessem interesse de conhecer 
o seu próprio território e pensar outras práticas, e estratégias de geração de 
renda, controle do território, fiscalização desse território e autonomia. 
Então a gente achava que era uma experiência interessante que poderia ser 
potencializada nessas áreas, desde que fosse de um projeto, de uma proposta 
muito bem acompanhada, porque a realidade do Ceará é muito diferente da 
realidade, por exemplo, da Regional Norte né? 
A gente tinha experiência de turismo, etnoturismo em terras indígenas que 
estavam sendo implementadas, por exemplo, ali na região do Rio Negro, que 
era uma experiência que os indígenas tinham um contato com uma determinada 
empresa, uma agência de turismo, a FOIRN faz isso (a Federação das 
Organizações do Rio Negro), tinha um contato da agência de turismo, essa 
agência de turismo preparava tudo, o pacote, principalmente para os 
estrangeiros e pro pessoal de Rio e São Paulo, essas pessoas iam pra lá com 
tudo garantido, comida, bebida e os passeios, era um turismo principalmente 
voltado para a pesca. 
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Josael – E um pacote significativamente alto o valor! 
Luciana Nobrega – Muito alto o valor e que só parcela desse recurso ficava 
então para os indígenas. Isso, do nosso ponto de vista, era algo semelhante ao 
que a gente combatia que era o arrendamento de terras indígenas, isso seria 
uma forma de arrendamento. 
Josael – Certo, então para a FUNAI isso que você falou, essa proposta que a 
FOIRN implantou seria considerado um etnoturismo, ou uma outra modalidade 
em sí? 
Luciana Nobrega – Essa sempre foi a discussão né? e por isso havia tanto 
impedimento em dialogar com qualquer proposta de regulamentação da 
atividade turística em terras indígenas.  
Só lembrando, só um parêntese que em dois mil e doze (2012) o Decreto 7.778, 
que instituiu a Política Nacional de Gestão Ambiental e Territorial das Terras 
Indígenas a PNGATI, prevê como uma das linhas a regulamentação da 
atividade de etnoturismo. 
 

As respostas e reflexões de Luciana (com uma correção quanto ao número do 

Decreto da PNGATI que é 7.747, publicado no DOU em 06/06/2012) revelam, assim 

como as definições que foram oficializadas pelo Mtur acerca do turismo indígena, 

turismo étnico e etnoturismo, com suas diferenças e semelhanças básicas, vão ao 

encontro das definições de Faria (2007) e González (2008), que concordam acerca da 

existência de práticas democráticas e de um trabalho de solidariedade para distribuição de 

benefícios auferidos nas atividades vinculadas ao etnoturismo. Isso já é perceptível no 

turismo indígena e, mais fortemente, no de teor comunitário, que, além de comunidades 

indígenas, trabalha autogestionariamente, com outras populações tradicionais. O turismo 

já é divisado como turismo feito para pessoas abastadas e focadas na mercantilização e no 

marketing e, por isso, se distancia dessas propostas mais auto-organizadas e geridas pelos 

povos indígenas. 

A respeito do uso sustentável dos recursos naturais, é importante mencionar que 

existe um modo de vida e saberes tradicionais, sustentados há várias gerações, por uma 

filosofia indígena intrinsecamente enviesada por práticas preservacionistas e 

conservacionistas. O rico diálogo com a Luciana Nóbrega continuou: 

 
Josael – Etnodesenvolvimento né!  
Luciana Nobrega – É, dentro de terra indígena. 
Luciana Nobrega – Então assim a FUNAI já tinha que ter uma regulamentação 
desse sentido, por própria normatização e determinação direta da PNGATI. 
Luciana Nobrega – É já havia essa obrigatoriedade de fazer isso, mas havia 
uma resistência dos servidores em discutir qualquer coisa. E ao mesmo 
tempo..... 
Josael – Servidores da FUNAI? 
Luciana Nobrega – Servidores da FUNAI, da Coordenação Geral de 
Etnodesenvolvimento, a CEGETNO.  E ao mesmo tempo, assim, logico que 
dentro da CEGETNO havia um conflito de ideias... 
Josael – Isso a partir de que ano? 
Luciana Nobrega – Dois mil e treze. 
Luciana Nobrega – Isso, Havia um conflito de ideias assim, então..... 
Josael – Na época você tava lá na... 
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Luciana Nobrega – Na chefia de gabinete é. 
Luciana Nobrega – Uma parte dos servidores estava disposto a dialogar sobre 
isso, a outra parte dos servidores não queria nem conversar sobre isso, então 
havia um pouco, esse racha interno né de dialogar sobre qualquer proposta e ao 
mesmo tempo a gente tinha experiências muito boas, como aqui no caso do 
Ceará, que pra gente era uma experiência mito boa, e tinha ao mesmo tempo 
experiências possivelmente não tão muito boas. Mas que precisava de um 
mínimo de regulamentação essa atuação. 
Luciana Nobrega – Por outro lado o movimento indígena muito forte, o pessoal 
da FOIRN, do Rio Negro, o pessoal ali do SEARIN também como uma 
proposta muito forte nesse sentido, ali na fronteira, na divisória do rio 
Amazonas e Rondônia. 
Luciana Nobrega – É, uma proposta muito parecida da FOIRN, então havia 
uma série de propostas colocadas, mas a gente precisava começar a discutir 
sobre isso e ao mesmo tempo os indígenas viam com muita força que a FUNAI 
desse uma anuência a essas atividades. 
Luciana Nobrega – É, então o que foi feito foi pensar numa estratégia de 
diálogo sobre essas diversas atividades e experiências que já existiam, é foram 
feitos seminários na FUNAI de Brasília, infelizmente há, eu não me lembro se 
a gente conseguiu alguém da rede TUCUM participa-se. 
Josael – Era a pergunta que eu ia fazer! 
Josael – Os indígenas inclusive os Jenipapo!  
Luciana Nobrega – O Jenipapo tava na rede TUCUM, acho que na época os 
Tapebas também tavam. 
Josael – É. 
Luciana Nobrega - Ai a gente tinha a proposta então de chamar o Jenipapo-
Kanindé para participar dessa conversa, mas ouve uma limitação orçamentária, 
eu acho que pegou uma experiência de cada região, se não me engano a 
experiência da região nordeste foi escolhida foi ali de Coroa Vermelha, dos 
Pataxós Ranranrai, foi escolhida uma do Norte. 
Luciana Nobrega – E ai a partir desse seminário se pensou em diretrizes 
mínimas e depois de muita discussão, dialogo saiu a instrução normativa, que 
regulamentar a ação da FUNAI dentro... 
Josael - IN 3 de 2015 
Luciana Nobrega – A instrução normativa é um piloto na verdade que a gente 
sabia desde o início que talvez houvesse muitos problemas, mas havia uma 
pressão muito grande dos indígenas e ao mesmo tempo a gente precisava de 
um regramento mínimo, mas desde sempre a gente pensou que era algo sujeito 
a vários melhoramentos, melhorias né. 
Luciana Nobrega – O fato é que as empresas, essas que eu falei que tem 
convênio inclusive com a FOIRN para executar atividades que eles dizem de 
etnoturismo em terras indígenas, tem feito pressão inclusive para essa instrução 
normativa, que a gente considera falha ser abolida, então até o que não é bom 
os caras tão achando que tá prejudicando eles né, por que minimamente se 
estabelece no caso lá da experiência da FOIRN que eles querem esse 
intermediário mesmo, enfim não é uma proposta de controle do território, de 
autogestão. 
Josael – E essa denominação de etnoturismo, eles utilizam, os indígenas ou são 
só as empresas? 
Luciana Nobrega – Os indígenas utilizam essa proposta a partir da discussão da 
PNGATI, que isso apareceu bastante quando a PNGATI foi construída também 
a partir de um modelo participativo, então essa expressão apareceu muito 
naquela época em dois mil e doze né, então eles usam. 
Josael – Mas, aqui, e o pessoal daqui? Eu observo que a ADELCO usa esse 
nome, etnodesenvolvimento e etnoturismo. Mas eu não vejo muito, mas eu não 
vejo muito é... a fala dos índios, do Jenipapo-Kanindé. 
Luciana Nobrega – Não colou pro Jenipapo-Kanindé, eles usam outras 
nomenclaturas. 
Josael – Turismo comunitário. 
Luciana Nobrega – É. 
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Luciana Nobrega – Que é a partir da experiência da própria Rede TUCUM né? 
E eu acho que a FUNAI tem muito que aprender com a proposta da Rede 
TUCUM. Só que a gente não conseguiu colar isso quando foi construído a 
proposta da IN né? Se você vê a IN e vê o que o... 
Josael – Não seria porque tem menos comunidades indígenas, grupos 
indígenas, povos indígenas dentro da rede TUCUM e mais outros povos, e isso 
pesou de alguma maneira!? 
Luciana Nobrega – Pesou. 
Josael – Chegou a ser discutido isso? 
Luciana Nobrega – Chegou. Porque se pensar no modelo da rede TUCUM pra 
outros povos, a gente teria que trazer todos os outros atores, é públicos e 
agências que trabalhariam, por exemplo: com populações extrativistas, 
tradicionais de agricultores familiares, teríamos que chamar o INCRA, O 
ICMBIO, pra poder fazer uma orientação única, vamos dizer assim pra essa.  
Luciana Nobrega - E a experiência de trabalho em rede ela parte muito a partir 
da vivência dos próprios sujeitos, então a gente achava que. É uma experiência 
que é importante, precisa ser potencializada, conhecida, mas, é... ela também 
não pode ser encarada como o modelo único que tem que ser seguida por todo 
mundo. 
Luciana Nobrega – Trabalhar em rede não é fácil, e se não parte dos sujeitos, é 
fica muito difícil o Estado chegar numa perspectiva de obrigatoriedade, não 
tem que ser esse modelo né... 
Josael – Por que vai ser institucionalizado como uma política pública! 
Luciana Nobrega – Isso. 
Luciana Nobrega – A IN trouxe essa institucionalização para dentro da FUNAI 
né. A IN, ela não consegue abarcar toda a riqueza que a proposta da rede 
TUCUM trás. A proposta da rede TUCUM, ela é mais garantidora de direitos 
pros indígenas do que a própria IN, no meu ponto de vista, por que ela garante 
autonomia, gestão plena do território, são os próprios indígenas controlando o 
processo produtivo, entendeu, em todas as suas fases, desde a comida que é 
feita, a dormida, os passeios né. 
Luciana Nobrega – Nas outras experiências é... parte do processo não é 
controlado pelos índios, pelo menos uma parte do processo não é, ou no caso 
de algumas experiências que chamam essas empresas... 
Josael – Até pra entrar em contato pra marcar a ida é feito diretamente com 
eles! 
Luciana Nobrega – Exato. 
Josael – Tem outros que eles nem sabem como é que vem! 
Luciana Nobrega – Não, nem sabem quem são essas pessoas que estão 
chegando... 
Josael – Chegando! 
Luciana Nobrega – E ai a IN estabelece que pelo menos essas pessoas tenham 
vacinação em dia né, porque diferentemente da região Nordeste, lá tem regiões 
que não tem determinadas doenças e que os indígenas não tem acesso a esse... 
Josael – Tem uma preocupação coma questão da biopirataria. 
Luciana Nobrega – Tem uma preocupação da biopirataria, não pode levar nada. 
É porque o objetivo não é fomentar ou fortalecer o zoológico humano né, e 
nem a exploração dessas terras a partir de acesso ao conhecimento tradicional 
associado, de acesso à biodiversidade, então tinha essa preocupação muito 
forte. 
Luciana Nobrega – A IN tem uma preocupação muito forte de fiscalização e 
controle das terras indígenas, do necessariamente de garantia de autonomia a 
esses povos, então você... 

 

Essas ideias expressas de modo tão bem fundamentado por Luciana vão ao 

encontro de posições das lideranças indígenas, que passaram a entender a importância do 

etnodesenvolvimento, assim como o etnoturismo, e convergem para o que formularam 
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Lequang y Vercoutére (2013), assim como Enrique Leff (2010):  

 
Enrique Leff (2010) retoma el concepto de “gramáticas del futuro” de George 
Steiner para subrayar la necesidad de atribuir nuevos significados a las 
palabras, que aparecen entonces como nuevas vías para fundar nuevos modos 
de pensar, sentir y ser de manera diferente. En efecto, para Leff, pensar en 
nuevos futuros posibles requiere nuevos lenguajes y gramáticas, la 
resignificación de las cosas del mundo, la creación de nuevos conceptos sobre 
lo real, de nuevos modos de pensar, de nuevos modos de producción y 
socialización, que permiten abrir los potenciales de lo real y de un diálogo de 
saberes. (LEQUANG y VERCOUTÉRE, 2013, p. 17). 

 

Essa edificação nova, porém, exige a formação de outra territorialização 

caracterizada pelo uso da noção de nicho ecológico, que vem da Ecologia, em resposta a 

demandas etnoturísticas comunitárias, e aclama por uma gestão independente do 

indigenismo oficial do Estado. Esse é o grande desafio colocado ao movimento indígena 

brasileiro como um todo, assim como para seus aliados antigos e novos. 

 Além disso, tal proposta reclama estudos que considerem alguns pontos 

suscitados por Oliveira (1999b) quanto a territórios ocupados por sociedades indígenas 

(como é caso dos territórios Pataxó) que nem sempre se circunscrevem a um só tipo de 

meio ambiente e podendo, a meu ver, desenvolver projetos distintos para seus diversos 

nichos. Este é mais um motivo para que a questão fundiária das terras indígenas seja 

refletida de maneira mais complexa do que por uma lógica quantitativa baseada num 

simples módulo rural. 

Ao se voltar mais acuradamente à análise dos processos de reelaboração das 

tradições indígenas que aparecem como um aliado a uma análise da exibição dessas 

tradições na arena turística dos Jenipapo-Kanindé (ou mesmo desvelar se a aldeia Lagoa 

Encantada se tornou uma “arena” turística), momento em que, por intermédio daquilo que 

Hobsbawm & Ranger (1997) denominaram de “tradições inventadas”, afirmam sua 

identidade distintiva de índios Jenipapo-Kanindé, que são diversas práticas que podem 

ser lidas e entendidas em conjunto, uma vez que pertencem ao campo compatível da 

experiência humana, sobre o qual Hobsbawm e Ranger descrevem como a tentativa para 

estabelecer a continuidade com uma história adequada do passado. 

No trabalho de pesquisa de campo, que originou a tese de doutorado de Isis 

Lustosa, no ano de 2012, há uma descrição de um intercâmbio educativo e vivencial de 

experiência de ecoturismo ocorrido entre o povo Jenipapo-Kanindé e o povo Pataxó na 

Reserva Indígena Pataxó da Jaqueira, em Porto Seguro, no extremo Sul da Bahia, que 

precedeu à implantação da proposta de etnoturismo comunitário Jenipapo-Kanindé, 
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estudada pelo antropólogo Rodrigo Grünewald e se transformou na sua tese de doutorado 

em 1999, tornando-se livro em 2001. Ela assim registrou a fala de Heraldo Alves (o 

Preá), citando as duas primeiras letras dois nomes dele, mas primeira grafia estando 

errada, pois ele não se chama Eraldo. Ela assim expõe a questão do intercâmbio:  

 

Voltando-se ao processo de construção do projeto de turismo do povo 
Jenipapo-Kanindé, uma liderança indígena informou que para a TI Aldeia 
Lagoa Encantada “tinham pensando em turismo de base comunitária, pois 
tivemos por 15 quinze dias, no ano de 2000, conhecendo a [referida] 
experiência de turismo dos Pataxó na Bahia.” (Jenipapo-Kanindé, E A, 
morador da aldeia Lagoa Encantada). (LUSTOSA, 2012, p. 2015)  

 

Acredito que essa experiência de intercâmbio que o Heraldo-Preá fez com outras 

lideranças não citadas (acredito que, à época, lideranças atuantes eram ele, João e Bida, 

pois as lideranças atuais ainda eram muito jovens) foi significativa e decisiva para o 

fortalecimento da ideia de elaborar a proposta de etnoturismo comunitário na TI Lagoa 

Encantada. Como essa experiência Pataxó foi progressiva e se transformou em uma 

proposição de etnoturismo (mesmo que eles usassem o nome de ecoturismo), surgido nos 

anos de 1970, quando se iniciaram os contatos com os turistas para venda de artesanato e 

se tornou a mais antiga do Nordeste. Para Grünewald, 

 

[...] o Projeto da Jaqueira tomou forma começou a funcionar em 1999 através 
de programa de ecoturismo levado adiante por aquele mesmo grupo de moças 
que  se empenhava em passar as tradições para os demais índios através do 
“resgate  da cultura” indígena. Com apoio de um casal (Jean, da ONG Flora 
Brasil, e Milene, então técnica da Secretaria de Meio Ambiente de Porto 
Seguro), conseguem delimitar metas, organizar o projeto e fazer os 
encaminhamentos necessários para conseguir as verbas principais do 
PROECOTUR – Programa Turismo Verde do Ministério do Meio 
Ambiente/Governo Federal – e tocar o início de um turismo em pequeníssima 
escala, mas exemplar no que tange às perspectivas ambientalistas, de 
sustentabilidade e de fortalecimento da identidade étnica pela revigoração 
cultural. (2003b, p. 61). 

 

Um evento que fortaleceu o processo de mobilização étnica do povo Jenipapo-

Kanindé, e é repercussão direta da organização e difusão do etnoturismo comunitário, foi 

a realização do IV Encontro de Formação de Gestores de Museus Indígenas do Ceará, 

que oconteceu na TI Tremembé de Almofala, no Município de Itarema, de 14 a 16 de 

julho de 2017, ressaltando-se, também, que o vento se vincula à organização de um 

espaço museológico indígena há alguns anos. Foi uma realização da Rede Indígena de 

Memória e Museologia Social, em parceria com o Projeto Historiando e com apoio da 

ADELCO. O Encontro reuniu os coordenadores e participantes dos processos 
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museológicos indígenas no Ceará para dar continuidade à formação permanente, com o 

objetivo de fortalecer mais ainda e consolidar o papel político e educacional 

desempenhado pelos museus indígenas no Ceará nos planos municipal, estadual, regional 

e nacional. 

A mais relevante repercussão desse processo foi a inserção protaginista das 

lideranças indígenas do Ceará atuantes na área de museologia, entre as quais o Heraldo 

Preá se destaca, na Política Estadual de Cultura, incidindo na elaboração do Plano 

Estadual de Cultura (essas conquistas estão destacadas na parte dos Anexos) e mesmo a 

composição do GT de formulação do referido plano. Outra conquista importantíssima 

com a obtenção de uma vaga no Conselho Estadual de Cultura, no segmento “Culturas 

Indígenas”, que tem Suzenalson da Silva Santos (liderança do museu do Povo Kanindé, 

de Aratuba), como titular e Maria Lira de Sousa Araújo – suplente. 

Entendo que as repercussões do etnoturismo comunitário Jenipapo-Kanindé 

alcançaram todo o Estado do Ceará, bem como outros estados, como Pernambuco, Rio 

Grande do Norte e Piauí, o que acompanhei, proximamente, antes e durante a pesquisa de 

campo, Minas Gerais, Bahia e Rio de Janeiro, pelos relatos feitos pelo Heraldo Preá e até 

Oiapoque onde Heraldo esteve no final de 2018. 

 
Tanto en Bolivia como en Ecuador, la corriente «ecomarxista»del Buen Vivir 
ya no habla de socialismo del siglo XXI sino de «socialismo del sumak 
kawsay» (ver Ramírez Gallegos, 2010) (o Socialismo comunitario del Buen 
Vivir en el caso de Bolivia), es decir un socialismo que tomaría en cuenta las 
necesidades humanas, sus derechos fundamentales (libertad, igualdad, etc.), su 
derecho a vivir de manera digna, su derecho a la felicidad, y todo ello en el 
respeto de los derechos de la naturaleza. La satisfacción de las necesidades 
materiales humanas se efectúa tomando en cuenta la conservación de la 
naturaleza, lo que permite preservar el destino y el bienestar común de todos 
los seres vivos y de las futuras generaciones, aplicando el concepto de justicia 
intergeneracional. Según Álvaro García Linera, «industrializar sin destruir el 
fondo estructural del entorno natural-social de la vida, preservar las 
capacidades naturales para las futuras generaciones de todos los seres vivos 
pero, a la vez, producir riqueza para satisfacer las actuales necesidades 
materiales insatisfechas de la población; esa es la tensión, la contradicción viva 
que nos plantea el presente que no puede ser respondida por el capitalismo 
como tal, que solo se preocupa por la riqueza material a costa de la destrucción 
de la riqueza natural» (cit. en SENA, 2011). (LEQUANG y VERCOUTÉRE, 
2013, p. 41) 
 

 Essas repercussões da experiência etnoturística comunitária se vinculam à noção 

trazida pelos povos indígenas andinos do viver bem, de que uma maneira simples é viver 

sem brigas, nem violência, com fartura, sem doenças, fazendo muitas festas grandes, 

contando com a participação de todos, enfim, em uma situação harmônica, equilibrada e 

estruturada que agrada e deixa as pessoas felizes conforme elas se sentem quando estão 
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em roda de toré, ou numa roda de contação (ou narração) da história ancestral da etnia.  

Nesse contexto adverso de insalubridade e insegurança está dentro e subordinado 

ao Estado nacional brasileiro; lutar para viver bem também está relacionado diretamente 

à autonomia e autogestão comunitária e certa segurança jurídico‑institucional, que 

envolve a demarcação e a proteção do território indígena, mínimo controle sobre os 

processos políticos decisórios que afetam a vida na TI, entre outros. 

Talvez a articulação que mais repercussão produziu para as lutas indígenas tenha 

sido a entrada na Rede Tucum. As redes de turismo comunitário, em especial no Ceará, 

são estabelecidas para garantir um canal alternativo de complementação de renda para a 

população local e não objetivam substituir a atividade econômica original; pelo contrário, 

buscam enaltecer a economia tradicional, transformando-a em objeto de análise para os 

visitantes, dando caráter “autêntico” e legitimando a viagem como experiência singular.  

As redes de turismo são organizadas nos moldes da Economia Solidária e, 

segundo a Rede Tucum – Rede Cearense de Turismo Comunitário – e a Secretaria 

Nacional de Economia Solidária trabalham de acordo com os princípios: a. cooperação – 

existência de interesses e objetivos comuns, união dos esforços e capacidades, 

propriedade coletiva de bens, partilha dos resultados e a responsabilidade solidária; b. 

autogestão – os/as participantes das organizações exercitam as práticas participativas de 

autogestão dos processos de trabalho, das definições estratégicas e cotidianas dos 

empreendimentos, da direção e coordenação das ações nos seus diversos graus e 

interesses; c. dimensão econômica – uma das bases de motivação da agregação de 

esforços e recursos pessoais e de outras organizações para produção, beneficiamento, 

crédito, comercialização e consumo; d. solidariedade – o caráter de solidariedade nos 

empreendimentos é expresso em diferentes dimensões – na justa distribuição dos 

resultados alcançados; nas oportunidades que levam ao desenvolvimento de capacidades 

e da melhoria das condições de vida dos participantes, no compromisso com um meio 

ambiente saudável, nas relações que se estabelecem com a comunidade local, na 

participação ativa nos processos de desenvolvimento sustentável de base territorial, 

regional e nacional, nas relações com os outros movimentos sociais e populares de caráter 

emancipatório, na preocupação com o bem-estar dos/as trabalhadores/as e 

consumidores/as, e no respeito aos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras.  
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nós somos Índios Brasileiros. Somos Índios aqui do Ceara. Nós somos Jenipapo-Kanindé, Jenipapo-
Kanindé. Viemos aqui para o que der e vier. 

 

Nos últimos quatro anos de estudos, pesquisas e análises aprofundadas sobre o 

turismo comunitário e, em especial, o etnoturismo estabelecido pelo povo Jenipapo-

Kanindé, chego às considerações finais, mas a prudência e o bom senso me impedem de 

trazer a palavra final acerca dos conhecimentos adquiridos e gerados sobre o tema, 

considerando que o processo está em franca ebulição e aberto, além de estar permeado de 

sensíveis e intensas transformações econômicas, políticas e sociais ocorridas nesse 

mesmo período.  

Tais mudanças influenciaram os rumos de todas as experiências no setor, seja para 

consolidar os empreendimentos que receberam vultosas somas de recursos públicos e 

prioridade nas estratégias de marketing das secretarias, órgãos e agências públicos, seja 

para conspurcar lhes a capacidade de desenvolvimento de modo includente e justo, pela 

falta de apoios, incentivos financeiros, fiscais e creditícios, assistência técnica e estudos 

econômicos voltados ao segmento, que sobrevive à margem do processo de 

desenvolvimento turístico.  

O modelo de desenvolvimento do turismo cearense pouco tem contribuído para o 

desenvolvimento local das comunidades que se tornaram receptoras dos fluxos turísticos, 

pois a maior parte dos proprietários de hotéis e resorts não tem compromisso nem 
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assumem a responsabilidade socioambiental com a comunidade onde instala seu 

equipamento. Não há também, por parte dos governos, a cobrança dessa responsabilidade 

socioambiental, como contrapartida aos elevados ganhos econômicos obtidos por estas 

empresas. Este processo turístico tem sido prejudicial às comunidades litorâneas por 

impactar o meio ambiente e afastar alguns nativos de suas atividades tradicionais, como a 

pesca e a agricultura, quando têm suas economias afetadas. 

Vislumbro como fechamento do estudo o fatos de que ele, de maneira alguma, 

esgota as reflexões, debates e análises sobre o tema. Espero que o trabalho promova e 

estimule a abertura de mais pesquisas e estudos para avançar naquilo que está em aberto e 

sobre o que não me foi possível alcançar, tais como o que a coordenação do GT de 

etnoturismo comunitário Jenipapo-Kanindé decide o que deve ou não ser divulgado nas 

redes sociais, assim como o grupo desenvolve o marketing de promoção dos atrativos 

naturais e culturais, sem atingir o público que é mais identificado com o turismo 

convencional.  

Posso afirmar que na Rede Tucum e, em especial, na iniciativa de etnoturismo 

comunitário Jenipapo-Kanindé, se difunde e busca constituir outros formatos de 

consciência social e a contraposição efetiva ao modelo de sociedade hedonista, 

individualista e baseada na lógica consumista, por meio de valores humanitários, da 

socioeconomia solidária, pelo estabelecimento de preços justos, valorização da 

organização comunitária.  

Nesse sentido, constatei a prevalência, desde tempos imemoriais, de relações 

comunitárias, societárias e de produção que incorporam valores ideológicos (sem fazerem 

o uso do conceito de ideologia) da participação, igualdade, solidariedade e cooperação, 

opostos àqueles que fundamentam a lógica individualizante e competitivista das 

sociedades envolventes à TI Lagoa Encantada, uma vez que são sociedades baseadas em 

relações sociais e de produção capitalistas.  

O cerne da estratégia de etnoturismo comunitário é o fortalecimento dos laços 

identitários com a etnicidade indígena, para se comunicarem melhor e se mobilizarem 

eficazmente na defesa do seu território ancestral, aumentar o número de organizações e 

pessoas aliadas às suas bandeiras de lutas e demandas socioeconômicas e políticas, além 

de conhecerem pessoas e culturas onde se tenha permanentemente a oportunidade de 

compartilhar experiências de lutas e resistências, mostrando que a vida em comunidade 

existe e pode ser ampliada, resistindo ao individualismo e ao consumismo exacerbado, 

uma vez que esses se exprimem acima da propaganda e do consumo dos roteiros 
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vendidos. Portanto, nas redes de turismo comunitário, não há apenas estratégias de 

inserção de comunidades no mercado, já que muitas delas exprimem maior significado e 

indicam resistência ao modelo consumista vigente. 

A decisão de fazerem parte de algumas articulações em redes como a TUCUM, a 

RCMC e a RIMMS permitiu à comunidade interagir melhor internamente, em virtude da 

necessidade de realização de reuniões deliberativas , cursos e oficinas de formação e 

também com turistas moradores de variados lugares e regiões do Estado, do País e até 

mesmo do Exterior, como o pesquisador e consultor em museologia Hugues de Varine, 

que esteve em 04/12/2012 visitando e ajudando a visibilizar o MIJK, com a sua 

participação no II Encontro de Formação de Gestores de Museus Indígenas no Ceará. 

Tudo isso facilitou e ampliou a divulgação da TI Lagoa Encantada como destino turístico, 

além da criação de oportunidades de comercialização de roteiros turísticos.  

Nesse sentido, os moradores da comunidade, ao se comunicarem e conhecerem 

pessoas e culturas distintas têm a oportunidade de compartilhar suas experiências de lutas 

e resistências para se manterem e continuarem produzindo e afirmando sua cultura e seu 

modo vida, mostrando que a vida em comunidade existe e pode ser ampliada, superando 

o individualismo e o consumismo exacerbado. 

No etnoturismo comunitário Jenipapo-Kanindé, diferentemente do turismo 

convencional, o turista não é um visitante observador passivo que segue religiosamente o 

que determina o guia turístico, em sua permanência, ou transitando pelos definidos como 

atrativos para a visitação de maneira passiva. Opostamente, ele é uma pessoa que se torna 

parte ativa da comunidade durante sua permanência nela, onde aprende como se 

preparam os alimentos que são heranças ancestrais, como se criam os objetos artesanais 

para o seu uso pessoal, aprendem os hábitos e as expressões linguísticas próprias da etnia, 

que foram repassadas pelos antepassados, o uso de plantas medicinais, as formas de 

cultivos e suas colheitas que será vendida, tanto como para o autoconsumo diário, de 

sorte que ele também se torna um ator nos eventos culturais da aldeia. 

O etnoturismo comunitário Jenipapo-Kanindé toma como eixo os turistas que, 

como viajantes, adquirem experiências e vivências, pois os indígenas são agentes sociais 

do serviço turístico, do conhecimento transmitido nas diversas atividades, do trabalho 

especializado para socializá-lo com viajantes e a preservação e divulgação de sua 

identidade cultural. O projeto de etnoturismo comunitário é expressão de pensamento, 

reflexão e ação do povo Jenipapo-Kanindé, uma formulação participativa dos serviços 

que são oferecidos ao turista. O empreendimento indígena dedicado ao setor do turismo 
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nasceu com a expectativa de fortalecer as capacidades; constitui uma ponte estruturada e 

permanente mediante a qual é possível alcançar estratégias comuns para divulgação, 

gestão, reavaliação cultural, conservação e uso alternativo de recursos naturais. 

Afirmo que o etnoturismo comunitário Jenipapo-Kanindé já alcançou uma 

distinção singular pela visível dimensão humana e cultural da proposta turística voltada à 

promoção de reuniões e eventos interculturais de qualidade e interesse mútuo com os 

visitantes. Outro aspecto é a esperança em que a comunidade indígena como um todo 

prospere e viva com dignidade, melhorando suas condições de vida e de trabalho. Há 

também um esforço perceptível de maximização das experiências de maneira responsável 

pelos turistas, pelos gestores indígenas Heraldo, João, Fabio e Eliane e os guias jovens. 

Eles, adicionalmente, sempre encorajam a interação, o conhecimento, a 

apreciação da natureza e da cultura de seu povo, onde o visitante se compromete a 

respeitar e participar na conservação de seus recursos e com sua diversidade biológica e 

cultural. As visitações buscam minimizar os influxos culturais e naturais ao fornecerem 

códigos de ética para regular o comportamento do turista e suas relações com a 

comunidade. 

Do ponto de vista organizacional e gerencial, existe uma procura por fornecer um 

serviço competitivo, barato e sustentável, sem eles perderem sua identidade cultural, e a 

uma organização empreendedora autogestionária dos recursos que recebe nos serviços 

prestados, nos produtos comercializados e na divulgação do patrimônio da comunidade, 

baseando-se em práticas democráticas e solidárias de trabalho para a distribuição dos 

ganhos gerados em todas as atividades desenvolvidas. Eles promovem um conjunto de 

atividades que ao mesmo tempo, são solidárias, ambientalmente responsáveis, 

culturalmente enriquecedoras e economicamente viáveis (mesmo que essa última 

dimensão seja menos relevante e somente nos últimos meses tenha sido objeto de 

preocupação com a proposta de reforma da PIJK).  

Outros aspectos relevantes que ressalto é o sensível esforço coletivo para 

preservação dos recursos naturais e culturais, promovendo o seu reconhecimento, 

divulgação e observação em prol de uma convivência intercultural harmoniosa, o que 

apoiado pelos estudos e projetos da ADELCO, como: Encantos da Mata, o Inventário 

Encantos da Mata: Inventário da Fauna e Flora do Território Indígena Jenipapo-Kanindé, 

Cartilha Educação e Meio Ambiente sobre Água, Resíduos Sólidos e Sistemas 

Agroflorestais para ser trabalhada nas escolas, e o Projeto Ceará Indígena: Vivências do 

Projeto Etnodesenvolvimento. Todas essas ações e iniciativas fortaleceram e 
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desenvolveram a inserção do etnoturismo comunitário Jenipapo-Kanindé nas redes locais, 

regionais e nacionais de turismo comunitário e museologia social e indígena, para que 

aconteçam trocas de experiências entre comunidades e pelo apoio na comercialização e 

promoção de cada destino turístico. 

O destaque final é a expansão de iniciativas museológicas indígenas no Ceará em 

um diálogo participativo dirigido à eleboração coletiva de políticas públicas culturais 

voltadas à especificidade dos povos indígenas, mediante a participação destes na 

elaboração de um Plano Setorial para as Culturas Indígenas no âmbito da SECULT-CE, 

em diálogo com gestores públicos e entidades indigenistas, como é o caso do Heraldo 

Preá, representante indígena, tanto no Conselho como na elaboração do Plano. 

Concluo esse estudo afirmando que o etnoturismo comunitário é uma alternativa 

sustentável de desenvolvimento local empreendida a partir de critérios estabelecidos 

pelos próprios grupos étnicos. Minha busca foi compreender a existência de várias 

dinâmicas antagônicas e ambivalentes no interior da racionalidade moderna, criticando os 

discursos que concebiam homogeneamente o desenvolvimento irregular e as histórias 

diferenciadas de nações, etnias, comunidades e povos.  
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APÊNDICE A - Lista de pessoas com quem conversei em campo. 

 

Componentes da etnia Jenipapo-Kanindé: 

 

Cacique Pequena, Seu Chiquinho, Juliana Alves (Cacique Irê), Conceição Alves (Bida e 

Cacique Jurema), Heraldo Alves (Preá), João Batista, Maurício Alves, Antônio Alves, 

Eliane Alves, Carline Alves, Fabio Alves, Raquel Alves, Daniela Alves, Daniel Alves, 

Yure Alves, Gleiciane Alves, Izaquiel Alves, Lucio Alves, Alan Alves, Ranielle Alves, 

Emyle, Alexandre (Caju), Bão, Erasmo, Glaubiana Alves, Janaína Alves, Beatriz, Katia 

Alves, Tião Alves Bão, Anderson e Hamilton. 

 

Compenentes das agências externas à TI Lagoa Encantada: 

Lucas Guerra (CDPPDH), Adelle Azevedo, Marciano, Patrick, Adelita Ronaldo Queiroz 

(ADELCO); Eduardo Desidério, Luciana Nóbrega e Cícero (FUNAI); Alexandre Gomes 

e João Paulo Vieira (Projeto Historiando e Rede Cearense de Museus Comunitários); 

Professora Lídia Valesca Pimentel (Faculdade Farias Brito); Janete Melo (Observatório 

Socioambiental); Marcelo Carvalho (Coletivo Verdejar), Daniel Valério (Universidade de 

Salamanca – Espanha); Philippe Bandeira (Antropólogo e Produtor Cultural), Liana Doth 

(Jornalista e Produtora Cultural); Sinval Diógenes (Produtor Cultural); Everthon 

Damasceno (Produtor Cultural); Professora Carolina (UNILAB), Yago (Fotógrafo 

autônomo). 

 

Lideranças indígenas: 

Weibe, Raimundinha, Casimiro, Antônio, e Marciane (Tapeba); Benício, Ceiça, Clécia, 

Rosa, Pajé Barbosa (Pitaguary); Suzenalason, Antônia e Cacique Sotero (Kanindé); 

Climerio, Junior, Roberto e Cacique Antônio (Anacé); Telma, Pajé Luiz Caboclo e 

Cacique João Venâncio (Tremembé). 
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ANEXO 1 - Conquistas do Movimento Indígena Cearense na construção da Política 

Estadual de Cultura. 

LEI Nº 16.026, 01 de junho de 2016. INSTITUI O PLANO ESTADUAL DE CULTURA 
DO CEARÁ. 
CAPÍTULO II 

DAS ATRIBUIÇÕES DO PODER PÚBLICO 

Art. 5º Compete ao Poder Público, nos termos desta Lei: 

VI - garantir a preservação do patrimônio cultural cearense, resguardando os bens de 

natureza material e imaterial, os documentos históricos, acervos e coleções, formações 

urbanas e rurais, línguas e cosmologias indígenas, os sítios arqueológicos pré-históricos e 

as obras de arte, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência aos 

valores, identidades, ações e memórias dos diferentes grupos formadores da sociedade 

cearense; 

CAPÍTULO VIII 

DA DIVERSIDADE ÉTNICA, ARTÍSTICA E CULTURAL 

Art. 15. O Plano Estadual de Cultura deve voltar-se para a valorização da diversidade 

étnica, artística e cultural do Estado e para a proteção e promoção das artes e expressões 

culturais, com base no pluralismo, nas vocações e no potencial de cada região, baseadas 

nas metas e ações a seguir: 

§ 1º – Meta 3 – Mapear, cadastrar e atualizar, até 2017, 100% (cem por cento) das 

informações culturais do Estado do Ceará no Sistema de Informações e Indicadores 

Culturais da Secretaria da Cultura do Estado, através das seguintes ações: 

V – estabelecer parcerias entre a Secretaria da Cultura do Estado e instituições de ensino 

superior para a realização da pesquisa sobre os grupos tradicionais, quilombolas e 

indígenas, visando à divulgação através de publicações impressas, meios digitais, assim 

como, em seminários, cursos, oficinas, palestras, entre outros, em todas as regiões do 

Estado; 

V – estabelecer parcerias entre a Secretaria da Cultura do Estado e instituições de ensino 

superior para a realização da pesquisa sobre os grupos tradicionais, quilombolas e 

indígenas, visando à divulgação através de publicações impressas, meios digitais, assim 

como, em seminários, cursos, oficinas, palestras, entre outros, em todas as regiões do 

Estado; 

VIII – criar programas que promovam ações culturais, atendimento social e intercâmbio 

entre as comunidades tradicionais, afrodescendentes e indígenas em todas as regiões do 

Estado, por meio de parcerias entre as Secretarias da Cultura, do Desenvolvimento 

Agrário e do Trabalho e Desenvolvimento Social do Estado e os municípios; 
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§ 11. Meta 17 - Ampliar, em pelo menos 5% (cinco por cento) a cada ano, os recursos 

nominais destinados aos editais públicos da Secretaria da Cultura do Estado, 

contemplando todas as linguagens, setores e grupos culturais do Estado, através das 

seguintes ações: 

VIII – criar editais específicos para projetos desenvolvidos em comunidades tradicionais, 

quilombolas e indígenas. 

Art. 17. O Plano Estadual de Cultura deve voltar-se para o desenvolvimento 

socioeconômico do Estado na área cultural, a consolidação da economia da cultura e a 

construção de estratégias de sustentabilidade nos processos culturais, através das 

seguintes metas e ações: 

§ 1º Meta 20 – Elaborar, implementar e inserir na economia da cultura das microrregiões 

do Estado, até 2018, Roteiros Turísticos Culturais Sustentáveis e Populares, através das 

seguintes ações: 

I – criar um programa de incentivo e fomento ao uso sustentável dos bens tombados por 

meio de ações vinculadas ao turismo cultural; 

II – estabelecer parcerias com a Secretaria de Turismo do Estado, municípios, Fóruns 

Regionais de Cultura e Turismo, setor privado, redes de economia solidária e 

associações, na perspectiva de realizar ações que integrem: meio ambiente, turismo 

comunitário e ecoturismo e cultura, visando à promoção do turismo local; 

III – elaborar roteiros turísticos culturais, contemplando todo o território cearense, 

incluindo e valorizando as comunidades tradicionais (pesqueiras, quilombolas, indígenas, 

dentre outras), através do fortalecimento de redes de economia solidária e turismo 

comunitário. 
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ANEXO 2 - Banner de divulgação do Etnoturismo Comunitário Jenipapo-Kanindé no 
Instagram 
 

 
 

 

https://www.facebook.com/RedeTucumTurismoComunitario/  
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ANEXO 3 
 

ANEXO 3 - Link de divulgação do Etnoturismo Comunitário na página eletrônica da 
AMIJK 
 
Turismo Comunitário 

 
 

O turismo comunitário nasce da percepção das comunidades de que não é suficiente fazer 

a crítica ao modelo de turismo convencional, gerador de segregação socioespacial, de 

concentração de renda e de problemas socioambientais. Aliado à crítica, é necessário 

vivenciar outra lógica de construção da atividade turística. No turismo comunitário, a 

população local possui o controle efetivo sobre o seu desenvolvimento, sendo 

diretamente responsável pelo planejamento das atividades e pela gestão das 

infraestruturas e serviços turísticos. 

Tudo isso orientado por princípios que buscam garantir a sustentabilidade 

socioambiental, a exemplo da atitude ética e solidária entre as populações locais e os 

visitantes, geração e distribuição equitativa da renda, conservação ambiental e 

valorização da produção, da cultura e das identidades locais. Assim, as estratégias 

prioritárias na construção dos roteiros de visitação incluem os momentos de vivências 

com a comunidade, as trocas culturais entre visitantes e populações locais e as trilhas de 

interpretação ambiental. 

Rede Tucum 

A Rede Tucum é formada por comunidades localizadas na zona costeira cearense e está 

sendo construída a muitas mãos. Atualmente, conta com a participação de dez 

comunidades costeiras, entre indígenas, pescadores e moradores de assentamentos rurais, 

dois pontos de hospedagem solidária em Fortaleza, além de duas ong’s que fazem o apoio 

institucional à rede – Instituto Terramar (Brasil) e Associação Tremembé (Itália). 

A Rede busca o fortalecimento da proposta de turismo comunitário, oferecendo belas 

paisagens aliadas ao compromisso social.  Juntas, cada comunidade se fortalece, 

http://www.indiojenipapokaninde.org/site/wp-content/uploads/2015/10/turismo.jpg
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fomentando a troca de experiências e a cooperação, tendo em vista o compartilhamento 

de saberes e a construção de estratégias coletivas de superação dos desafios a serem 

enfrentados. 

Objetivos da Rede Tucum: 

– Promover formas de oferta turística locais para garantir às populações tradicionais a 

permanência em seu território (há décadas existe um acentuado processo de expulsão das 

populações costeiras) e possibilitar a continuidade das atividades econômicas 

tradicionais, em particular a pesca e a agricultura; 

– Oferecer, aos viajantes responsáveis de todo o mundo, a oportunidade de conhecerem 

estas localidades fascinantes e as populações que nelas vivem. 

Comunidades costeiras que formam a Rede Tucum: 

Jenipapo-Kanindé / Batoque / Prainha do Canto Verde / Assentamento Coqueirinho / 

Ponta Grossa / Tremembé / Curral Velho / Alojamento Frei Humberto (MST) / 

Associação Mulheres em Movimento / Tatajuba / Caetanos de Cima / Flecheiras 

(Fonte: https://caetanosdecima.wordpress.com/rede-tucum) 

Pousada Jenipapo-Kanindé: 

Contato: Preá – (85) 98605.2820 – pousadajenipapokaninde@gmail.com 

 

http://www.indiojenipapokaninde.org/turismo-comunitario/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

mailto:pousadajenipapokaninde@gmail.com
http://www.indiojenipapokaninde.org/turismo-comunitario/
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ANEXO 4 - Link de divulgação do MIJK na página eletrônica da AMIJK 
Museu 
 

 
 

Selecionado no edital Ponto de Memória do Ministério da Cultura, em parceria com o 

Instituto Brasileiro de Museus, o Museu Indígena Jenipapo Kanindé apresenta aos 

visitantes a indumentária, o artesanato e os utensílios representativos da etnia Jenipapo-

Kanindé. 

É responsável pela conservação, pesquisa e exposição de um acervo composto por 

adornos plumários, armas, artefatos de ritual mágico, cerâmicas, instrumentos musicais, 

tecelagem, trançados e utensílios, além de um vasto acervo fotográfico da aldeia. 

O museu possui um núcleo educativo composto por membros da juventude indígena, que  

realizam formações, visitas guiadas e a preservação da memória dos Jenipapo-Kanindé. 

VISITA AO MUSEU 

O agendamento de visitas é feito diretamente por telefone ou via Facebook, através da 

Fanpage do Museu Indígena Jenipapo-Kanindé. 

Responsáveis: Eraldo (Preá) – 85 98605.2820 / Telma – 85 98875.1774. 

https://www.facebook.com/Museu-Ind%C3%ADgena-Jenipapo-Kanind%C3%A9-

451868561507747/?fref=ts 

 

http://www.indiojenipapokaninde.org/museu/ 

  

 

 

 

 

 

 

http://www.indiojenipapokaninde.org/site/wp-content/uploads/2015/10/museu.jpg
http://www.indiojenipapokaninde.org/museu/
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ANEXO 5 - Link de divulgação dos serviços e a formas de contato com os 

organizadores do etnoturismo comunitário na página eletrônica da Rede Tucum 

 

Tucum » Comunidades » Jenipapo-Kanindé (Aquiraz/CE) 

Jenipapo-Kanindé (Aquiraz/CE) 

Como chegar / Onde se hospedar / Onde se alimentar / 

Estrutura para eventos / Passeios e trilhas / História 

Rituais ancestrais fortalecendo a cultura dos povos indígenas no Ceará 

 

Como chegar 

Como chegar de transporte particular: 

Saindo de Fortaleza/CE (50km): Av. Washington Soares > Continuar na CE-040 

em direção à Praia do Iguape > Após o posto de fiscalização da PRE, entrar à 

esquerda subindo o viaduto em direção ao Iguape > Continua em frente até chegar 

na placa da Lagoa da Encantada, antes da curva final do Iguape > Nessa placa, 

entrar à direita > Seguir em frente até a primeira bifurcação em Y > Entrar à 

esquerda na bifurcação > Segue até a próxima bifurcação em Y, onde pegando a 

via da direita > Segue em frente sempre na estrada principal, passando por duas 

curvas grandes > Entrar na primeira rua à esquerda > Seguir em frente e entrar na 

primeira rua à direita > A estrada faz uma curva a esquerda, que você deve seguir 

direto até chegar ao posto de saúde e à escola. 

Como chegar de ônibus rodoviário: 

Empresa São Benedito – Rodoviária Engenheiro João Tomé – Linha  

Fortaleza / Iguape 

Contatos: (+55 85) 3444.9999 

Duração média de viagem até Iguape: 1h 

Valor médio da Passagem: R$6,00 (a confirmar) 

Importante: Combinar previamente um transporte de Iguape para a comunidade, 

pois não existe ônibus para o local. 

Voltar para o topo 

Onde se hospedar: 

Pousada e Restaurante Jenipapo-Kanindé: A pousada possui 4 suítes equipadas 

com cama de casal e de solteiro e ventiladores. O espaço também abriga o pequeno 

museu comunitário indígena Jenipapo-Kanindé. 

http://www.tucum.org/
http://www.tucum.org/comunidades/
http://www.tucum.org/comunidades/jenipapo-kaninde-aquiraz/
http://www.tucum.org/comunidades/jenipapo-kaninde-aquiraz/
http://www.tucum.org/comunidades/jenipapo-kaninde-aquiraz/
http://www.tucum.org/comunidades/jenipapo-kaninde-aquiraz/
http://www.tucum.org/comunidades/jenipapo-kaninde-aquiraz/
http://www.tucum.org/comunidades/jenipapo-kaninde-aquiraz/
http://www.tucum.org/comunidades/jenipapo-kaninde-aquiraz/
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Camping: A aldeia possui uma grande área de mata preservada, à beira da mítica 

Lagoa da Encantada, que é disponibilizada como área de camping. Não possui 

estrutura de banheiros, mas é possível combinar o uso de alguma casa. 

Voltar para o topo 

Onde se alimentar: 

Pousada e Restaurante Jenipapo-Kanindé: Na cozinha comunitária da aldeia, é 

possível saborear diversos pratos típicos locais. É necessário combinar 

previamente com a comunidade 

.Churrascaria: Restaurante de propriedade de uma família da comunidade. 

Cardápio variado. 

Voltar para o topo 

Estrutura para eventos: 

Pousada e Restaurante Jenipapo-Kanindé: Capacidade para receber eventos 

com até 45 pessoas sentadas. 

Voltar para o topo 

Opções de Passeios e trilhas: 

Trilha pelo Morro do Urubu (máximo de 40 pessoas): Trilha com alto grau de 

dificuldade devido à inclinação íngreme do Morro do Urubu, que chega aos 98 

metros. O percurso acontece sobre a areia da grande duna e da vegetação nativa. 

No topo, é possível observar o mar e toda a beleza da natureza preservada pelo 

povo Jenipapo-Kanindé. 

 Duração: no mínimo 40 minutos. 

Melhores horários: Manhã: 6h / Tarde: 16h. 

Trilha da Sucurujuba (máximo de 40 pessoas): Percorre todo o caminho da trilha 

pelo Morro do Urubu e pelo Morro da Encantada, terminando com um refrescante 

banho na mítica Lagoa da Encantada. 

 Duração: 2horas. 

 Melhores horários: Manhã: 6h / Tarde: 16h. 

Trilha do Roçado (máximo de 40 pessoas): Conheça os roçados e as unidades 

produtivas das famílias nativas da aldeia Jenipapo-Kanindé.  

Duração: 2horas 

Melhores Horários: Manhã: 6h /Tarde: 16h. 

Trilha da Maré (máximo de 15 pessoas): Trilha pelo percurso cotidiano das 

pessoas da comunidade Jenipapo-Kanindé. Ela passa dunas e mangues, chegando à 

http://www.tucum.org/comunidades/jenipapo-kaninde-aquiraz/
http://www.tucum.org/comunidades/jenipapo-kaninde-aquiraz/
http://www.tucum.org/comunidades/jenipapo-kaninde-aquiraz/
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praia nativa que, além do belíssimo mar, possui lagoas preservadas.  

Duração: no mínimo, 3horas. 

 Melhores Horários: Manhã: 6h /Tarde: 16h. 

Trilha Cultural (máximo de 20 pessoas): Trilha de reconhecimento dos espaços 

coletivos da comunidade, como a Casa de Farinha, a Escola Indígena, as 

mangueiras de Téo Odorico e a casa da Cacique Pequena.  

Duração: 1h30min.  

Melhores Horários: Manhã: entre 9h e 10h / Tarde: entre 15h e 16h. 

Voltar para o topo 

História: 

O povo indígena Jenipapo-Kanindé habita as margens da Lagoa da Encantada, no 

município de Aquiraz, bem próximo à Fortaleza.  A comunidade iniciou a luta por 

seu reconhecimento nos anos 1980, assessorada pela Pastoral Indigenista da 

Arquidiocese de Fortaleza, por entidades indigenistas e grupos vinculados a 

universidade. O nome Jenipapo-Kanindé foi assumido ao mesmo tempo em que 

iniciavam a mobilização política, participando de articulações do movimento 

indígena cearense. 

O reconhecimento oficial da Fundação Nacional do Índio (FUNAI) ocorre entre 

1997 e 2002, quando um grupo técnico designado pelo órgão realizou diversos 

estudos visando o reconhecimento étnico, a identificação e a delimitação da terra 

indígena. Na Terra Lagoa Encantada, são conservados costumes através da 

contação de história, rodas de conversa e a dança do Toré, ritual que reúne seu 

povo em volta de uma fogueira e a partilha da bebida chamada Mocororó. 

Fonte: http://www.tucum.org/comunidades/jenipapo-kaninde-aquiraz/  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tucum.org/comunidades/jenipapo-kaninde-aquiraz/
http://www.tucum.org/comunidades/jenipapo-kaninde-aquiraz/
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ANEXO 6 - Roteiro de Turismo Comunitário Batoque-Jenipapo-Kanindé na página 

eletrônica da Rede Tucum 

 

 

 

Fonte: http://www.tucum.org/wp-content/uploads/2016/05/Roteiro-Jenipapo-e-Batoque.pdf  

http://www.tucum.org/wp-content/uploads/2016/05/Roteiro-Jenipapo-e-Batoque.pdf
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ANEXO 7 - Projeto “Raízes Indígenas” que é coordenado pelo CDPDH que foi 

divulgada na sua página 

 
O Projeto “RAÍZES INDÍGENAS” visa fortalecer a capacidade de gestão das 
organizações e grupos dos Povos Indígenas Tapeba, Pitaguary, Kanindé de Aratuba e 
Jenipapo-Kanindé, considerando a juventude indígena para uma produção e 
comercialização sustentável do artesanato e simultâneo fortalecimento identitário destes 
povos, a partir da estruturação de grupos empreendedores de economia solidária, da 
implantação de fundos rotativos nestas comunidades e da realização de grandes eventos 
para exposição e comercialização do artesanato indígena. 
  
Dessa forma, o projeto visa envolver 240 jovens em oficinas, seminários, intercâmbios e 
demais reuniões a fim de qualificá-los para a criação e a comercialização do material 
produzido mediante a troca de saberes e experiências, da estruturação de planos de 
negócios e da constituição de grupos empreendedores nas comunidades. Para isso, nas 
formações propostas, o conhecimento será construído a partir das referências culturais, 
tais como imagens, símbolos, cores, costumes etc., a fim de fundamentar o design dos 
novos produtos. Tudo isso aliado a um plano de comunicação que visa conferir 
visibilidade não só aos produtos confeccionados como também às próprias comunidades, 
atraindo mercado consumidor ao mesmo tempo em que se elevará o potencial turístico 
das aldeias. 

 

  
 

Fonte: http://www.cdpdh.org.br/raizesindigenas 
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ANEXO 8 - Exposição Raízes Indígenas 

24/07/2015 

Como dizem os troncos velhos: ser indígena não é somente andar pintado ou falar uma 

língua tradicional. Ser indígena é reverenciar a natureza se sentindo parte dela. É 

respeitar os encantados e os ensinamentos dos nossos sábios e valorizar a nossa cultura, 

nossas crenças e tradições, fortalecendo e respeitando a nossa memória e a nossa 

identidade como patrimônio cultural deixado pelos nossos ancestrais. 

É nessa perspectiva que o projeto Raízes Indígenas desenvolvido pelo CDPDH e 

patrocinado pela PETROBRAS veio colaborar, apoiando o fortalecimento e revitalização 

da arte indígena por meio do artesanato produzido nas tipologias: palha, sementes, barro, 

coco e madeira junto aos Povos Tapeba, Pitaguary, Jenipapo-Kanindé e Kanindé de 

Aratuba. 

Dito isso, convidamos a população de Fortaleza e a todos que se encontram de férias na 

cidade para se fazerem presentes na Feira que ocorrerá no Centro Dragão do Mar de Arte 

e Cultura no dia 26 de julho a partir das 16 horas. Na oportunidade, serão vendidos os 

artesanatos frutos dos trabalhos desenvolvidos pelas comunidades bem como, 

apresentação da cultural pelos indígenas. 

Local: Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura 

Quando: 26 de julho (Domingo agora) 

Horário: 16 ás 20 horas 

Fonte: http://www.cdpdh.org.br/notcias/ichyyhmp16/EXPOSI%C3%87%C3%83O-

RA%C3%8DZES-IND%C3%8DGENAS 

 
 

http://www.cdpdh.org.br/notcias/ichyyhmp16/EXPOSI%C3%87%C3%83O-RA%C3%8DZES-IND%C3%8DGENAS
http://www.cdpdh.org.br/notcias/ichyyhmp16/EXPOSI%C3%87%C3%83O-RA%C3%8DZES-IND%C3%8DGENAS
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Fonte: http://www.cdpdh.org.br/single-post/2015/07/24/Exposi%C3%A7%C3%A3o-

Ra%C3%ADzes-Ind%C3%ADgenas-no-Centro-Cultural-Drag%C3%A3o-do-Mar 

 

http://www.cdpdh.org.br/single-post/2015/07/24/Exposi%C3%A7%C3%A3o-Ra%C3%ADzes-Ind%C3%ADgenas-no-Centro-Cultural-Drag%C3%A3o-do-Mar
http://www.cdpdh.org.br/single-post/2015/07/24/Exposi%C3%A7%C3%A3o-Ra%C3%ADzes-Ind%C3%ADgenas-no-Centro-Cultural-Drag%C3%A3o-do-Mar
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