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RESUMO 

 

 
As comunidades de São Jorge e Tumbira são formadas por indígenas das etnias Baré, 

Tukano, Piratapuia e Arapaço, falantes da língua Tukano. Já as comunidades de Fonte Boa e 

Inebo são formadas por indígenas Tukano, Baré e Piratapuia, falantes da língua Tukano e 

Nheegatu. Durante os trabalhos de campo, verificamos que as comunidades indígenas do Rio 

Curicuriari não têm nenhuma fonte de renda e, a cada dia que passa, a alimentação está 

ficando mais escassa, pois as roças estão localizadas em solo do tipo latossolo, isto é, pouco 

fértil possibilitando apenas plantio de macaxeira, abacaxi, cará; pela baixa piscosidade do rio 

Curicuriari por ser de água preta possui um elevado índice de acidez e também pelo aumento 

populacional. Diante desses fatos, fez-se necessário a elaboração de um estudo que permitiu a 

identificação das culturas agrícolas e extrativistas que foram co-associadas tornando as 

comunidades sustentáveis, tendo como objetivo geral compreender a gestão do território a 

partir da produção de tecnologias produtivas agroextrativistas pelos povos indígenas do rio 

Curicuriari. O enfoque teórico do trabalho é de cunho geográfico e método dialético, porém 

tivemos que recorrer também, em função do objeto de estudo, a contribuições de outras 

Ciências das Humanidades e Agrárias, sobretudo, no que diz respeito às discussões correlatas, 

como cultura, etnodesenvolvimento e sistemas agrícolas. A linha metodológica da pesquisa é 

a pesquisa participante na realização do trabalho de campo, e pesquisa de gabinete, utilizando 

fontes primárias e secundárias e aportes teóricos para análises dos dados obtidos. Durante as 

oficinas, identificamos e registramos as tecnologias indígenas utilizadas no processo 

produtivo agroextrativista, em seguida registramos também as espécies utilizadas no sistema 

agrícola tradicional indígena e elaborou-se um mapa participativo identificando as unidades 

de paisagem, as comunidades, e as áreas de uso agroextrativistas. 

 

Palavras-chaves: Ambiente; Cultura; Etnodesenvolvimento 
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RESUMEN 

 

 

 
            Las comunidades de São Jorge y la tumbira se compone de los grupos étnicos 

indígenas Baré, Tukano, y Arapaço Piratapuia, los hablantes de los Tukano. Ya Fonte Boa y 

comunidades Inebo están formadas por indígenas Tukano, Desnudos y Piratapuia, los 

hablantes de la lengua y Nheegatu Tukano. Durante el trabajo de campo, se encontró que a las 

comunidades indígenas de Río Curicuriari no tienen ninguna fuente de ingresos y cada día 

que pasa, la comida es cada vez más escasos, porque las plantaciones se encuentran en el tipo 

de suelo Oxisol, es decir, poco permitiendo que sólo siembra de yuca fértiles, piña, ñame, rica 

en peces del río por los bajos Curicuriari por ser el agua negro tiene un índice de acidez alta y 

un aumento de la población. Ante estos hechos, fue necesario elaborar un estudio que llevó a 

la identificación de los cultivos agrícolas y recolectores que fueron co-asociados con el 

desarrollo de comunidades sostenibles, con el objetivo de entender la gestión general del 

territorio de la producción de tecnologías productivas por agroextractivist los pueblos 

indígenas del río Curicuriari. El trabajo teórico se basa principalmente en el método dialéctico 

y geográficas, pero también tuvo que recurrir, en función del objeto de estudio, las 

contribuciones de otras Ciencias Agrícolas y humanidades, especialmente con respecto a los 

debates relacionados, tales como la cultura, etnodesarrollo y los sistemas agrícolas. La línea 

de la metodología de la investigación es el participante de la investigación en la realización de 

trabajos de campo y la investigación documental, utilizando fuentes primarias y secundarias y 

un marco teórico para el análisis de los datos. Durante los talleres, identificar y registrar las 

tecnologías autóctonas utilizadas en el proceso de producción Agroextrativista y se había 

registrado la especie utilizada en el tradicional sistema agrícola indígena y elaboró un mapa 

para identificar las unidades de paisaje participativo, las comunidades y áreas de uso 

agroextractivist.  

 

Palabras chaves: Medio Ambiente, Cultura, Etnodesarrollo. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 
O Município de São Gabriel da Cachoeira - AM está localizado ao Noroeste do Estado 

do Amazonas, na fronteira do Brasil com a Colômbia e a Venezuela, região também 

conhecida popularmente como Cabeça do Cachorro. Sua extensão territorial é de 112.255 

Km2, onde vivem mais de 30.000 índios de 23 etnias distintas, pertencentes às famílias 

lingüísticas: Tukano, Aruak, Maku e Yanomami (FARIA; AQUINO, 2009). O Rio 

Curicuriari, Kurikuriari em Nheegatu, é um afluente da margem esquerda do Rio Negro que 

banha o Município de São Gabriel da Cachoeira, Terra Indígena Médio Rio Negro I, 

abrangendo 4 (quatro) comunidades indígenas ao longo de sua extensão começando pela 

comunidade de Fonte Boa, chamada de comunidade Curicuriari, Comunidade São Jorge, 

Inebo e por último Tumbira. 

As comunidades de São Jorge e Tumbira são formadas por indígenas das etnias Baré, 

Tukano, Piratapuia e Arapaço, falantes da língua Tukano. Já as comunidades de Fonte Boa e 

Inebo são formadas por indígenas Tukano, Baré e Piratapuia, falantes da língua Tukano e 

Nheegatu. 

É fato que a região Amazônica, em sua maior parte, “está ocupada com a exuberante 

floresta equatorial, que ocorre principalmente em relevo de planaltos com colinas baixas, 

morros e montanhas” Lepsch (2002). Fator esse presente no município de São Gabriel da 

Cachoeira tendo como exemplo nítido a Serra Ba’se Boó (Figura 01). 

Este trabalho faz parte de um projeto maior aprovado pela FAPEAM intitulado “Ba’sé 

Boo - Gestão territorial e sustentabilidade para as comunidades indígenas do rio Curicuriari” 

resultante da pesquisa de doutoramento, realizada no período de 2003 a 2007, da Profª. Ivani 

Faria intitulada “Ecoturismo Indígena, Território, Sustentabilidade, Multiculturalismo: 

princípios para a autonomia”, onde foi constatado que as comunidades indígenas do Rio 

Curicuriari não têm nenhuma fonte de renda e, a cada dia que passa, a alimentação está 
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ficando mais escassa, pois as roças estão localizadas em solo do tipo latossolo, isto é, pouco 

fértil, possibilitando apenas plantio de macaxeira, abacaxi e cará e também pequena 

piscosidade do rio Curicuriari por ser de água preta possui um elevado índice de acidez. 

A maior parte dos solos do Complexo Regional da Amazônia situa-se em locais com 

excelentes sistemas naturais de drenagem, que são denominados popularmente na região de 

“terra-firme”. Nota-se que em um contexto histórico, a Floresta Amazônica levou os 

primeiros exploradores a supor que os solos eram naturalmente muito férteis. Entretanto, 

Lepsch (2002) nos afirma que: 

“hoje se sabe que a maior parte deles – solos – é pobre em nutrientes e a 

pujança de vegetação está mais relacionada com a luminosidade, 

temperatura e umidade constantemente elevadas. A maior parte dos 

nutrientes está contida mais na própria floresta (ou biomassa)”. 

 

 

  Figura 01. Mapa de localização da área de estudo.  

  FONTE: Laboratório de Cartografia e Geoprocessamento. 

  Imagem Arc’GIS. Org. Wendell Aquino e André Nascimento, 2009. 
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Com este projeto, foi possível valorizar e afirmar o conhecimento tradicional das 

comunidades identificando as culturas agrícolas e extrativistas que puderam ser co-associadas 

para tornar as comunidades sustentáveis, tendo como objetivo geral compreender a gestão do 

território a partir da relação entre a cultura e ambiente na produção de tecnologias produtivas 

agroextrativistas pelos povos indígenas do rio Curicuriari, para isso fez-se necessário a 

elaboração de 4 (quatro) objetivos específicos, onde o primeiro consistiu em identificar e 

registrar as tecnologias indígenas utilizadas no processo produtivo agroextrativista, o segundo 

em identificar as espécies utilizadas no sistema agrícola tradicional indígena, o terceiro em 

verificar quais as espécies agrícolas e extrativistas introduzidas no sistema e o quarto em 

elaborar um mapa participativo do zoneamento agroecológico das comunidades envolvidas. 

A metodologia fundamentou-se no planejamento participativo e comunitário, ou seja, 

representa a concretização dos princípios propostos para sua elaboração, - pesquisa 

participante e pesquisa-ação – no qual os indígenas foram os protagonistas, pois estavam 

presentes em todas as fases do processo de construção do plano: do pensar ao executar, uma 

vez que os indígenas das comunidades do Rio Curicuriari já venceram um importante desafio 

que foi ter a sua terra demarcada, agora estão vencendo outro, como sobreviver nesta terra em 

meio a condições tão desfavoráveis. 

Stavenhagen (1984, p.17), mais no nível de refletir e construir um novo modelo de 

desenvolvimento propõe uma nova abordagem a partir dos conhecimentos e necessidades das 

classes populares. 

Afirma que em função da critica permanente da teoria do desenvolvimento nos países 

de terceiro mundo, na década de 80, houve o reconhecimento de que imitar os países do 

primeiro mundo não era possível nem desejável e a necessidade de buscar estratégias 

alternativas de desenvolvimento, por parte de alguns governos do Terceiro Mundo, de 

movimentos sociais de diversos tipos, de pequenos grupos de pesquisadores e planejadores, 
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bem como de pessoas de diversas organizações internacionais. Esta busca tem levado, 

basicamente, a rejeição dos modelos desenvolvimentistas impostos do exterior e a 

necessidade de reduzir a síndrome da dependência.  

O modelo alternativo estaria baseado no uso dos recursos locais, quer sejam natural, 

técnico ou humano; ou seja, se orienta para a auto-sustentação, nos níveis locais, regionais e 

nacionais, procurando aproveitar as tradições culturais existentes e não rejeitá-las a priori 

como obstáculos ao desenvolvimento, como era o caso das primeiras décadas da reflexão 

sobre o desenvolvimento.  

Stavenhagen (op.cit., p.19) afirma ainda que este modelo: 

“Pretende ser mais participante do que tecnocrático. Orienta-se para o povo. 

Este quer seja de camponeses ou operários, aldeões ou favelados, deve 

participar em todos os níveis do processo de desenvolvimento: da 

formulação de necessidades às etapas de planejamento, execução e 

avaliação. O desenvolvimento deve ser deslocado dos escritórios dos 

burocratas para o seu verdadeiro lugar; as bases. Isto coloca, naturalmente, o 

problema do poder político, que é talvez a questão fundamental do 

desenvolvimento hoje”. 

 

A base conceitual da pesquisa está centrada nos conceitos de território, cultura, 

sustentabilidade e etnodesenvolvimento. É importante afirmar que este trabalho foi 

desenvolvido em parceria com a Associação Arko Iwi que compreende as comunidades 

citadas do rio Curicuriari, FUNAI/SGC, IBAMA/SGC e o Instituto Federal de Tecnologia do 

Amazonas - IFAM (antiga Escola Agrotécnica Federal de São Gabriel da Cachoeira). 

O presente trabalho teve contribuições relevantes referentes à disciplina Diagnóstico 

socioambiental e ação participativa, disponibilizada pelo Departamento de Geografia da 

Universidade Federal do Amazonas, uma vez que a mesma trabalhou vários texto e livros 

utilizados na elaboração tanto deste quanto do relatório parcial, assim como uma ida a campo 

a Universidad Indigena de Venezuela próximo a cidade de Tauca – Venezuela, onde a 

pesquisa participativa esta presente no modelo de educação superior dos indígenas assim 
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como nas comunidades do Rio Curicuriari na qual “a valorização dos registros do 

conhecimento, das artes e dos valores humanos perpassam as gerações disseminando assim a 

cultura de um povo” (AQUINO, 2009). 

Também foram realizadas 3 atividade de campo, nas comunidades indígenas do Rio 

Curicuriari para reconhecimento da área de estudo, coleta dos dados e informações entre 

outros mais, no qual os resultados serão vistos mais adiante, no capítulo Resultados sob a 

forma de tabelas, cartogramas entre outros mais. Durante esse período ficamos hospedados na 

comunidade São Jorge que nos receberam e nos trataram muito bem. 

O primeiro capítulo trata da fundamentação teórica que trabalha toda a base conceitual 

do trabalho onde os conceitos de território, cultura, sustentabilidade e etnodesenvolvimento, 

sendo abordados principalmente pela ótica de Haesbaert, Geertz, Leff e Stavenhagen 

respectivamente. E discute também sobre as metodologias alternativas. 

O segundo Capítulo corresponde à metodologia seguida para a realização deste 

trabalho que é descrita passo-a-passo. O terceiro capítulo aborda os resultados e discussões, 

que nos mostra as análises e sistematizações dos dados entre outros mais. E por fim as 

considerações finais que trazem uma reflexão sobre resultados da temática proposta.  
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 A concepção de Território, Cultura e Territorialidade.  

 

A concepção de território será abordada neste trabalho a partir da ótica de Rogério 

Haesbaert, uma vez que o mesmo afirmou que o mito da desterritorialização é o mito dos que 

imaginam que o homem pode viver sem território, que a sociedade pode existir sem 

territorialidade, como se o movimento de destruição de territórios não fosse sempre, de algum 

modo sua reconstrução em novas bases. Território, visto por muitos numa perspectiva 

geográfica, intrinsecamente integradora, que vê a territorialização como o processo de 

domínio (político/econômico) e/ou de apropriação (simbólico-cultural) do espaço pelos 

grupos humanos (HAESBAERT, 2004). 

Apesar de serem conceitos centrais para a Geografia, território e territorialidade, por 

dizerem respeito à espacialidade humana, tem certa tradição também em outras áreas, cada 

uma com enfoque centrado em uma determinada perspectiva. Enquanto geógrafo tende a 

enfatizar a materialidade do território, em suas múltiplas dimensões (que deve[ria] incluir a 

interação sociedade-natureza), (HAESBAERT, 2004 p. 37). A Ciência Política enfatiza sua 

construção a partir de relações de poder (na maioria das vezes, ligada à concepção de Estado); 

a Economia, que prefere a noção de espaço à de território, percebe-o muitas vezes como um 

fator locacional ou como uma das bases da produção (enquanto “força produtiva”); a 

Antropologia destaca sua dimensão simbólica, principalmente no estudo das sociedades ditas 

tradicionais (mas também no tratamento do “neotribalismo” contemporâneo); a Sociologia o 

enfoca a partir de sua intervenção nas relações sociais, em sentido amplo, e a Psicologia, 

finalmente, incorpora-o no debate sobre a construção da subjetividade ou da identidade 

pessoal, ampliando-o até a escala do individuo. 
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Qualquer projeto no espaço expresso por representação revela a imagem de um 

território, de um local de relações e por causa destas, a noção do território se inscreve em um 

campo de poder. A construção de uma realidade é um instrumento de poder que atua no 

território produzido (RAFFESTIN, 1993). 

Segundo Haesbaert (2004 p. 40), o território em uma perspectiva integradora seria 

visto como um espaço que não pode ser considerado nem estritamente natural, nem 

unicamente político, econômico ou cultural.  

- Política (referida ás relações espaço-poder em geral) ou jurídico-política (relativa 

também a todas as relações espaço-poder institucionalizada): a mais difundida, onde o 

território é visto como um espaço delimitado e controlado, através do qual se exerce um 

determinado poder, na maioria das vezes – mas não exclusivamente – relacionado ao poder 

político do Estado. 

- Cultural (muitas vezes culturalista) ou simbólico-cultural: prioriza a dimensão 

simbólica e mais subjetiva, em que o território é visto, sobretudo, como o produto da 

apropriação/valorização simbólica de um grupo em relação ao seu espaço vivido. 

- Econômica (muitas vezes economicista): menos difundida, enfatiza a dimensão 

espacial das relações econômicas, o território como fonte de recursos e/ou incorporado no 

embate entre classes sociais e na relação capital-trabalho, como produto da divisão 

“territorial” do trabalho, por exemplo.  

Geralmente não há uma definição clara de território [...] uma vez que o 

mesmo ora aparece como algo dado, um conceito implícito ou a priori 

referido a um espaço absoluto, ora ele é definido de forma negativo, isto é, a 

partir daquilo que ele não é (HAESBAERT, 2004 p. 31). 

 

Haesbaert (2004) trabalha com a idéia de território híbrido, seja entre o mundo 

material e ideal, seja entre natureza e sociedade, em suas múltiplas esferas (econômica, 

política e cultural). 
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O que difere um lugar do outro é a forma de ocupação e os atores sociais engajados 

nesse processo que produzem o espaço de acordo com os seus costumes, valores tradicionais, 

ou seja, a cultura (FARIA, 2007). 

A definição de Cultura será abordada pela visão de Keesing e principalmente pela 

ótica de Geertz e Salhins que compreendem a cultura como sistemas simbólicos, associando 

com a concepção de território de Haesbart, construído a partir da apropriação (simbólico-

cultural) do espaço pela comunidade/povo. 

A relação entre eles é evidente, completam-se para o enfoque teórico que pretendemos 

dar ao longo da análise sobre a gestão do território a partir da relação entre a cultura e o 

ambiente. 

Em antropologia, convencionou-se designar cultura como os padrões de 

comportamento, as instituições, os valores matérias e espirituais de um povo, que são 

elaborados e modificados no decorrer da história de uma sociedade (JUNQUEIRA, 1991. 

op.cit. p. 17). 

Roger Keesing, citado por Roque Laraia, subdivide as teorias idealistas de cultura em 

três diferentes abordagens: 

1- Cultura como sistema cognitivo, produto dos chamados novos etnógrafos. Esta 

abordagem antropológica tem se distinguido pelo estudo dos sistemas de 

classificação folk, isto é, a análise dos modelos construídos pelos membros da 

comunidade a respeito de seu próprio universo. Para Goodenough, cultura é um 

sistema de conhecimento, “consiste de tudo aquilo que alguém tem de conhecer ou 

acreditar para operar de maneira aceitável dentro de sua sociedade.” Keesing 

comenta que se cultura for assim concebida ela fica situada epistemologicamente 

no mesmo domínio da linguagem, como um evento observável. Daí o fato de que a 
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antropologia cognitiva tem se apropriado dos métodos lingüísticos, como por 

exemplo, a análise componencial. 

2- Cultura como sistemas estruturais, desenvolvida por Lévi-Strauss, “que define 

cultura como um sistema simbólico que é uma criação acumulativa da mente 

humana. O seu trabalho tem sido o de descobrir na estruturação dos domínios 

culturais – mito, arte, parentesco e linguagem – os princípios da mente que geram 

essas elaborações culturais”. 

3- Cultura como sistemas simbólicos, desenvolvida por Geertz e Schneider. Geertz 

busca uma definição de homem baseada na definição de cultura. Para isto, refuta a 

idéia de uma forma ideal de homem, decorrente do iluminismo e da antropologia 

clássica, perto da qual as demais eram distorções ou aproximações, e tenta resolver 

o paradoxo de uma imensa variedade cultural que contrasta com a unidade da 

espécie humana. 

 Para isto, a cultura deve ser considerada “não um complexo de comportamentos 

concretos, mas um conjunto de mecanismos de controle, planos, receitas, regras, instituições 

(que os técnicos de computadores chamam de programas) para governar o comportamento” 

(GEERTZ, op.cit. p. 56). Desse modo Geertz compreende que todos os homens são 

geneticamente aptos a receber um programa e este programa é o que chamamos de cultura. 

Geertz afirma também que “um dos mais significativos fatos sobre nós pode ser 

finalmente a constatação que todos nascemos com um equipamento para viver mil vidas, mas 

terminamos no fim tendo vivido apenas uma só!”. Em outras palavras, a criança está apta ao 

nascer a ser socializada em qualquer cultura existente. Esta amplitude de possibilidades, 

entretanto, será limitada pelo contexto real e especifico onde de fato ela crescer. 

Referente às mudanças nas sociedades indígenas, Roque Laraia (2003, p. 99) nos diz 

que: 
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O espaço de quarto séculos seria suficiente para demonstrar que a 

referida sociedade indígena mudou, porque os homens, ao contrario das 

formigas, têm a capacidade de questionar os seus próprios hábitos e 

modificá-los. O antropólogo concordaria, porém, que as sociedades 

indígenas isoladas têm um ritmo de mudança menos acelerado do que o de 

uma sociedade complexa, atingida por sucessivas inovações tecnológicas. 

Esse ritmo indígena decorre do fato que a sociedade está satisfeita com 

muitas de suas respostas ao meio e que são resolvidas por suas soluções 

tradicionais. Mas esta satisfação é relativa, muito antes de conhecer o 

machado de aço, os nossos indígenas tinham a consciência da ineficácia do 

machado de pedra. Por isto, o nosso machado representou um grande item na 

atração dos índios.  

 

 

Ainda de acordo com Laraia, existem dois tipos de mudança cultural: 

 

1- Interna, resultante do próprio sistema cultural, onde a mudança é lenta, quase 

impercebível para o observador que não tenha o suporte de bons dados diacrônicos. O 

ritmo, porém, pode ser alterado por eventos históricos, tais como uma catástrofe, uma 

grande inovação tecnológica ou uma dramática situação de contato. 

2- Externa, resultada do contato de um sistema cultural com o outro, que pode ser mais 

rápido e brusco, o que ocorre na maioria das sociedades humanas. 

 

Marshall Salhins (2003) evidencia que a cultura é um processo dinâmico que cria e 

recria significados de acordo com as necessidades dos grupos sócias, principalmente povos 

indígenas que se recusaram tanto a desaparecer quanto a se tornar como nós. [...] Clãs estão 

desaparecendo – e estarão sempre desaparecendo, mas aqueles povos que sobreviveram 

fisicamente ao assédio colonialista não estão fugindo à responsabilidade de elaborar 

culturalmente tudo o que lhes foi infligido. Eles vêm tentando incorporar o sistema mundial a 

uma ordem ainda mais abrangente: seu próprio sistema mundo, pois: 

As culturas supostamente em desaparecimento estão, ao contrario, muito 

presentes, ativas, vibrantes, inventivas, proliferando em todas as direções, 

reinventando seu passado, sobretudo seu próprio exotismo e regiões internas 

da Terra que se pensava fadadas à homogeneidade monótona de um mercado 

global e de um capitalismo desterritorializado (LATOUR, 1996 p. 5 Apud 

SALHINS, 2003 p. 9).  

 

A partir da associação dos conceitos de território e cultura surge um novo termo a ser 

discutido, a territorialidade, que está diretamente relacionada com as raízes que o individuo 
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cria com o lugar vivido ao longo de sua vida e/ou permanência nesse lugar, o que o faz 

valorizar a sua cultura. A valorização da vida simples e das ações do cotidiano provocam um 

sentimento de territorialidade que é transformado em sentimento de confraternização entre as 

pessoas e o lugar. 

Para Sack em Humam Territoriality, 1986, citado por Haesbaert (2004 p. 86), a noção 

de territorialidade é mais limitada: “a territorialidade, esta “qualidade necessária” para a 

construção de um território é incorporada ao espaço quando este media uma relação de poder 

que efetivamente o utiliza como forma de influenciar e controlar pessoas, coisas e/ou relações 

sociais”, isto é, trata-se do controle de pessoas e/ou recursos pelo controle da área.   

A territorialidade é definida por Sack (1986), ainda citado por Haesbaert (2004 p. 86) 

como “a tentativa, por um individuo ou grupo, de atingir/afetar, influenciar ou controlar 

pessoas, ou fenômenos e relacionamentos, pela delimitação e afirmação do controle sobre 

uma área geográfica. 

Raffestin (1993), numa visão bem mais ampla, considera territorialidade “o conjunto 

de relações bem estabelecidas pelo homem enquanto pertencente a uma sociedade, com a 

exterioridade e a alteridade através do auxilio de mediadores ou instrumentos. 

Haesbaert (2004) afirma que as formas mais familiares de territorialidade humana são os 

territórios juridicamente reconhecidos, a começar pela propriedade privada da terra, mas a 

territorialidade se manifesta também em diversos outros contextos sociais. 

Haesbaert (2004 p. 89) também afirma que: 

 Os “primitivos” usavam a territorialidade para delimitar e defender a 

terra como abrigo e como fonte de recursos, no mundo moderno a 

competição acirrada se dá ora sobre o próprio espaço, ora sobre as 

coisas e relações efetivadas neste espaço. O Estado nação surge para 

promover tanto uma territorialidade, no sentido de controle de acesso, 

quanto no sentido de classificar e mesmo nomear as pessoas conforme 

seu lugar de nascimento. Toda existência “legal” dos indivíduos 

dependerá de sua condição territorial nacional. 

 



22 

 

Sack (1986 apud HAESBAERT, 2004 p. 88) reconhece três relações interdependentes 

que estão contidas na definição de territorialidade: 

- a territorialidade envolve uma forma de classificação por área. 

- a territorialidade deve conter uma forma de comunicação pelo uso de uma fronteira. 

- a territorialidade deve envolver uma tentativa de manter o controle sobre o acesso a 

uma área e as coisas dentro dela, ou as coisas que estão de fora através da repressão àquelas 

que estão no seu interior. 

 È importante ressaltar que Sack não ignora o papel da cultura na definição da 

territorialidade, como o mesmo afirma: “assim como a cultura, a tradição e a história mediam 

a mudança econômica”, elas também mediam o modo como as pessoas usam a territorialidade 

e o modo como elas valorizam a terra, ou seja, Sack não ignora a sua dimensão simbólica. 

Sack (1986) apud Haesbaert (2004), afirma que a territorialidade, além de incorporar 

uma dimensão estritamente política, diz respeito também às relações econômicas e culturais, 

pois está “intimamente ligada ao modo como as pessoas utilizam a terra, como elas próprias 

se organizam no espaço e como elas dão significado ao lugar”.  

A territorialidade, como um componente de poder, não é apenas um meio para criar e 

manter a ordem, mas é uma estratégia para criar e manter grande parte do contexto geográfico 

através do qual nós experimentamos o mundo e o dotamos de significado (SACK, 1986 apud 

HAESBAERT, 2004). 

A territorialidade segundo (HAESBAERT, 1997 apud FARIA, 2007 p. 53) está ligada 

a idéia de domínio ou gestão de uma determinada área que recebe uma função, que depende 

da forma de apropriação tanto do poder público estatal, de grupos sociais ou de grandes 

empresas que lançam seus tentáculos por grandes áreas territoriais, assumindo um duplo 

sentido: o controle efetivo, legitimado pelo poder e à dimensão afetiva, que associa a 

identidade de grupos ao espaço (uma relação até certo ponto cosmológica).  
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Portanto, todo território é, ao mesmo tempo e obrigatoriamente, em diferentes 

combinações, funcional e simbólico, pois exercemos domínio sobre o espaço tanto para 

realizar “funções” quanto para produzir “significados”. O território é funcional a começar 

pelo território como recurso, seja como proteção ou abrigo (“lar” para nosso repouso), seja 

como fonte de “recursos naturais” - “matérias-primas” que variam em importância de acordo 

com o modelo de sociedade vigente (HAESBAERT, 2005). 

È importante ressaltar que na concepção de Santos (1994, p.111), o espaço “é formado 

por um conjunto indissociável, solidário e também contraditório, entre sistemas de objetos e 

sistemas de ações, não considerados isoladamente, mas como o quadro único onde a história 

se dá” e território (1997) corresponde a frações funcionais do espaço. É o espaço 

funcionalizado, apropriado por determinados atores sociais (que lhe atribuem determinadas 

funções) num dado momento histórico. Logo, de acordo co, Faria (2007), a forma e a função 

do território dependerão dos atores sociais que dele se apropriarem e de seus interesses. 

 

2.2 Etnodesenvolvimento 

 

Rodolfo Stavenhagen é uma das principais referencias no que diz respeito ao 

etnodesenvolvimento, uma vez que o mesmo é o propositor do conceito onde o 

etnodesenvolvimento seria o desenvolvimento que mantém o diferencial sociocultural de uma 

sociedade, ou seja, sua etnicidade. Nessa acepção, desenvolvimento tem pouco ou nada a ver 

com indicadores de progresso no sentido usual do termo: PIB, renda per capita, mortalidade 

infantil, nível de escolaridade etc. Na definição de Stavenhagen, “o etnodesenvolvimento 

significa que uma etnia, autóctone, tribal ou outra detém o controle sobre as 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, p57). Em 

termos gerais, os princípios básicos para o etnodesenvolvimento seriam: 
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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 auto-sustentação e a independência de recursos 

técnicos e de pessoal e proceder a uma ação integral de base, [com] 

atividades mais participativas (STAVENHAGEN, op.cit. p. 18-19). 

 

Segundo Gilberto Azanha (2002, p.32), o etnodesenvolvimento, quando referido as 

sociedades indígenas brasileiras, envolveria os seguintes indicadores: a) aumento 

populacional, com segurança alimentar plenamente atingida; b) aumento do nível de 

escolaridade, na “língua” ou no português, dos jovens aldeãos; c) procura pelos bens dos 

“brancos” plenamente satisfeitos por 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 do governo, 

a ponto de a sociedade indígena definir essas relações, impondo o modo como deverão ser 

estabelecidas.  

Esses pontos também podem ser tomados como as grandes linhas ou metas ideais de 

um projeto de etnodesenvolvimento sustentado para sociedades indígenas. Tais metas, 

todavia, envolvem a resolução prévia das seguintes questões: a) segurança territorial, 

satisfazendo plenamente as necessidades de expansão da sociedade indígena; b) usufruto 

exclusivo dos recursos naturais; c) demanda por produtos manufaturados e meios para 

consegui-los; d) tempo empregado na geração de recursos financeiros internos para a 

aquisição de produtos manufaturados; e) escala ou nível de necessidades impostas pelo 

contato e identificação de como cada sociedade indígena especifica fixo ou fixou esse nível; f) 

internalização dos recursos financeiros gerados pelos canais gerais de distribuição e 

circulação. Essas questões, portanto, são os pressupostos para a execução de qualquer projeto 

na direção do etnodesenvolvimento (AZANHA, 2002 op.cit. p. 32). 
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2.3.  Sustentabilidade: um conceito em discussão no mundo contemporâneo 

 
O discurso do desenvolvimento sustentável foi sendo legitimado, oficializado e 

difundido amplamente com base na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e 

o Desenvolvimento (CMMAD), celebrada no Rio de Janeiro, em 1992, entretanto a 

consciência ambiental surgiu por volta dos anos 60 e ganhou forças na Conferência das 

Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, realizada em Estocolmo, em 1972 (LEFF, 

2001 p.16). 

A CMMAD publicou em 1988 em um documento conhecido como Informe Bruntland 

que “o desenvolvimento sustentável é um processo que permite satisfazer as necessidades da 

população atual sem comprometer a capacidade de atender as gerações futuras”. 

Segundo Enrique Leff (2001 p. 15): 

 
O principio de sustentabilidade surge no contexto da globalização como a 

marca de um limite e o sinal que reorienta o processo civilizatório da 

humanidade. A crise ambiental veio questionar a racionalidade e os 

paradigmas teóricos que impulsionaram e legitimaram o crescimento 

econômico, negando a natureza. A sustentabilidade ecológica aparece assim 

como um critério normativo para a reconstrução da ordem econômica, como 

condição para a sobrevivência humana e suporte para chegar a um 

desenvolvimento duradouro, questionando as próprias bases da produção. 

 

Leff acredita que o discurso da sustentabilidade leva, portanto a lutar por um 

crescimento sustentado, sem justificação rigorosa da capacidade do sistema econômico de 

internalizar as condições ecológicas e sociais (de sustentabilidade, equidade, justiça e 

democracia) deste processo. 

Nesse processo, a noção de sustentabilidade foi sendo divulgada e vulgarizada até 

fazer parte do discurso oficial e da linguagem comum. Porém, além do mimetismo discursivo 

que o uso retórico do conceito gerou, não definiu um sentido teórico capaz de unificar as vias 

de transição para a sustentabilidade. Neste sentido, surgem as dimensões e contradições do 

discurso sobre o desenvolvimento sustentável (Redclift, 1987/1992); seus sentidos 

diferenciados e os interesses opostos na apropriação da natureza (Martínez Alier, 1995; Leff, 
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1995). Logo o discurso da sustentabilidade busca reconciliar os contrários da dialética do 

desenvolvimento: o meio ambiente e o crescimento econômico. 

Entretanto Eriksson (2002 p. 94), nos alerta que “os povos carentes estão se tornando 

cada vez mais conscientes do fato de que existem diferenças importantes nas condições de 

vida ao redor do globo. Tais diferenças podem ser mantidas somente pela força e a ameaça da 

violência. A sustentabilidade para uma sociedade global deve envolver mudanças...”. 

Os assentamentos humanos eram no passado pequenos e sustentavelmente alicerçados 

nos ecossistemas e ciclos matérias biogeoquímicos do planeta. A sociedade industrial de 

nossos dias está organizada de tal forma que sua produção material está longe de ser 

sustentável na escala atual, e menos ainda em uma escala global expandida. Com isso 

Eriksson (2002 p. 96) afirma que para funcionar de maneira sustentável, a sociedade global 

terá que: 

- abandonar a utilização de fluxos matérias lineares e depender quase completamente de 

fluxos de recursos renováveis para o grosso de seus fluxos matérias. 

 

- encaminhar-se para uma situação de recurso mais equitativa, tanto por razões éticas 

como por razões de estabilidade social. 

 

O conceito de sustentabilidade embora de difícil definição, refere-se ao 

“desenvolvimento capaz de atender às necessidades da geração atual sem comprometer os 

recursos para a satisfação das gerações futuras” (World Commission on Environment and 

Development, 1987). 

O conceito de sustentabilidade empregado nesta pesquisa é baseado na visão dos 

povos indígenas do Rio Negro: “uso de maneira racional e inteligente dos recursos/patrimônio 

para garantir a melhoria das condições de vida social no sentido econômico, social, cultural e 

ambiental das comunidades e povos hoje e para as gerações futuras” (Oficina Umukamé-sara: 

Planejamento participativo e ecoturismo indígena, 2005). 
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2.4 Metodologias Alternativas: “conhecer” porque se quer “agir” 

Antes de apresentar os resultados obtidos, é importante salientar que pesquisa 

participante e pesquisa ação são metodologias cientificas alternativas nas quais o 

conhecimento empírico e os conhecimentos técnicos se complementam fazendo com que um 

grupo, uma comunidade ou uma classe social comece a conhecer a sua própria realidade, 

participando da produção deste conhecimento e tomando posse dele onde pesquisadores e 

pesquisados serão ambos os sujeitos de um trabalho comum. 

Segundo Brandão (1981) a pesquisa participante “é uma modalidade nova de 

Conhecimento Coletivo no Mundo, a partir de um trabalho que recria, de dentro para fora, 

formas concretas dessas gentes, grupo, e classes participarem do direito e do poder de 

pensarem, produzirem e dirigirem os usos de seu saber a respeito de si próprios”. 

Sobre a pesquisa participante, Thiollent (2004) afirma que “é um tipo de pesquisa 

baseado numa metodologia de observação participante na qual os pesquisadores estabelecem 

relações comunicativas com pessoas ou grupos da situação investigada com o intuito de serem 

melhor aceitas”. 

A pesquisa-ação “é a metodologia que procura incentivar o desenvolvimento 

autônomo (autoconfiante) a partir das bases e uma relativa independência do exterior” 

(HUYNH, 1979 apud FALS BORBA, 1981). 

Segundo Thiollent (2004 p. 14), a pesquisa-ação “é um tipo de pesquisa social com 

base empírica que é concebida e realizada em estreita associação com uma ação ou com a 

resolução de um problema coletivo e no qual, os pesquisadores e os participantes 

representativos da situação ou do problema estão envolvidos de modo participativo ou 

cooperativo”. 

De modo geral, para Thiollent (2004) a pesquisa-ação pode envolver também 

procedimentos da pesquisa convencional. Além da observação que ocorre no processo de 
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transformação, abrande problemas de expectativas, reivindicações, decisões, ações e é 

realizada através de reuniões e seminários nos quais participam pessoas de diversos grupos 

implicados na transformação. 

O planejamento participativo é uma metodologia de construção conjunta e continua 

que reúne vários atores sociais envolvidos diretamente nos projetos que se quer desenvolver. 

Significa construir junto, permitindo a formação e a capacitação dos atores considerados 

como sujeitos protagonistas do processo histórico (FARIA, 2007). 

O planejamento e a gestão participativa e comunitária significam, antes de tudo, 

respeito à organização sociopolítica comunitária milenar dos povos indígenas, a identidade 

cultural e territorial do lugar, uma vez que são os maiores conhecedores do seu patrimônio 

natural e cultural que esta em seus territórios (FARIA, 2007). E de forma alguma, como deixa 

explicito Brandão (1981), “a participação não envolve uma atitude do cientista para conhecer 

melhor a cultura que pesquisa, ela apenas determina um compromisso que subordina o 

próprio projeto cientifico de pesquisa ao projeto político dos grupos populares cuja situação 

de classe, cultura ou história se quer conhecer porque se quer agir”. 
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3. METODOLOGIA 

 

O enfoque teórico da pesquisa é de cunho geográfico com método dialético, porém 

recorremos, em função do objeto de estudo, a contribuições de outras Ciências das 

Humanidades e Agrárias, sobretudo, no que diz respeito às discussões correlatas, como 

cultura, etnodesenvolvimento e sistemas agrários. Este tem como linha metodológica a 

pesquisa participante na realização da pesquisa de campo, essencial para alcançar os 

resultados e pesquisa de gabinete, utilizando fontes primárias e secundárias e aportes teóricos 

para análises dos dados. 

 Adotamos os seguintes procedimentos metodológicos: entrevistas abertas com os 

comunitários e lideranças; realização de oficinas participativas; levantamento em campo das 

espécies do sistema agrícola e extrativista e registros midiáticos. 

Nos dias 14, 15, 16, 17 e 18 de agosto de 2009 foi realizada uma ida a campo em São 

Gabriel da Cachoeira – AM, para reconhecimento da área de estudo – comunidades indígenas 

do Rio Curicuriari – onde foram realizadas oficinas de planejamento participativo na 

Comunidade São Jorge onde estavam presentes vários representantes das outras comunidades 

do Rio Curicuriari, Fonte Boa, Inebo e Tumbira, os quais foram indispensáveis para a 

elaboração e execução das oficinas de planejamento participativo. 

Esta primeira oficina, intitulada Gestão do Conhecimento, teve como objetivo 

principal além de mostrar a continuidade dos projetos propostos e elaborados pelos próprios 

indígenas há alguns anos como ecoturismo indígena, educação escolar indígena diferenciada e 

finalmente ao foco do presente trabalho, a sustentabilidade, onde foi possível identificar as 

espécies utilizadas no sistema agrícola tradicional indígena, verificar quais as espécies 

agrícolas e extrativistas introduzidas no sistema e identificar e registrar as tecnologias 

indígenas utilizadas no processo produtivo agroextrativista. 
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Na primeira parte da oficina foram passadas aos indígenas das comunidades do Rio 

Curicuriari algumas perguntas que foram respondidas por eles mesmos em quatro grupos 

conforme as comunidades Fonte Boa, São Jorge, Inebo e Tumbira. 

Roteiro de perguntas: 

 

1- O que plantam o que tiram da mata, como faziam e fazem (antigamente, os 

antepassados, e atualmente)? 

2- O que plantamos e tiramos da mata e onde estão? 

3- O que não estamos mais plantando e tirando da mata e por que? Quais os 

problemas? 

4- O que querem plantar hoje e por quê? Sendo da cultura ou não. 

Cada grupo se reuniu e discutiu para se ter a resposta mais precisa possível, uma vez 

que eles são os detentores do conhecimento sobre as suas terras, durante toda a manhã. Já 

durante a tarde, cada grupo se apresentou com vários cartazes contendo as respostas das 

perguntas com exceção da pergunta número 2, alguns apresentaram na própria língua com o 

propósito de reafirmar a sua cultura em seguida, apresentaram em português e os outros 

grupos apresentaram somente em português. A partir das respostas obtidas, foi possível 

distribuir os resultados em tabelas temáticas das espécies agroextrativistas lá presentes que 

serão mostradas no capítulo Resultados. 

A pergunta número 2 é uma das mais importantes, pois a mesma permitiu a 

identificação dos locais de extração e produção dos alimentos e outros materiais essenciais 

para a sobrevivência dos indígenas de Curicuriari, por meio dos cartogramas, que também se 

encontram expostos no capítulo Resultados deste, cada comunidade elaborou um, entretanto 

as comunidades Inebo e Tumbira se juntaram para fazer um único cartograma, já que as duas 

comunidades estão próximas e possuem características físicas similares.  
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Após ficarem prontos, os cartogramas foram apresentados para toda a comunidade 

onde os principais elementos considerados pelos indígenas nos cartogramas foram 

explanados. Cada cartograma contém a localização da sede de cada comunidade, o Rio e seus 

afluentes, as áreas de caça, algumas nascentes, a localização das roças e dos elementos de 

extração como o açaí e o patawá, entre outros mais. 

Durante os dias 16, 17, 18, 19 e 20 de fevereiro de 2010 foi realizada a segunda ida a 

campo com o objetivo de dar continuidade a Oficina Gestão do Conhecimento, no qual foram 

realizados o levantamento de mais espécies vegetais identificas e outras tecnologias adotadas 

nas comunidades.  
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

4.1 O Sistema Agroextrativista na Calha do Rio Curicuriari 

As tabelas elencadas mais abaixo, mostram as espécies de plantas utilizadas pelos 

indígenas para a sua sobrevivência nas comunidades, tendo cada espécie uso especifico, seja 

este alimentício, higiênico, medicinal ou artesanal presente na cultura indígena das 

comunidades do Rio Curicuriari, as quais são indispensáveis para manter a saúde e o bem 

estar dos comunitários em seu cotidiano. 

Foi possível constatar que, com exceção das espécies de plantas retiradas diretamente 

da floresta, os indígenas sabem exatamente como fazer o cultivo das plantas que lhes 

interessam isto porque o sistema agrícola indígena é uma das principais heranças deixadas há 

séculos por seus antepassados, ou seja, muito antes do surgimento do conhecimento cientifico 

como afirma Galvão (1979) “é característico nesses grupos o apego ás técnicas tradicionais de 

subsistência com base no cultivo principalmente da mandioca”. 

De maneira geral, durante os dias de oficinas nas comunidades do Rio Curicuriari, foi 

possível identificar dois tipos de plantio, ou roças como os indígenas costumam chamar, o 

comunal e o individual. Cada comunidade tem várias roças comunais, onde todos são 

responsáveis pelo desenvolvimento da mesma que servirá de alimento para todos. Já as roças 

individuais devem ser cultivadas um pouco distante da área de habitação da comunidade, cada 

família tem que ter uma roça individual de qualquer espécie, para que na época da colheita 

todos possam trocar produtos entre si. As roças agrupam várias espécies de vegetais em uma 

mesma área como mostra a figura 02, com exceção de algumas espécies como a cana de 

açúcar que devem ser plantadas isoladas para não comprometer o desenvolvimento das outras 

espécies.  É importante relatar que grande parte da área que circunda a comunidade está sendo 

utilizada para implantação de roças. 
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Figura 02. Roças com espécies variadas. Comunidade Fonte Boa. 

Fonte: Autor. 

 

A estratégia no plantio vai além das necessidades de alimentação da comunidade, onde 

a principal produção é a de mandioca, banana e abacaxi, isto porque há uma porção da 

produção de farinha e outros produtos de gênero alimentício em menor quantidade, 

geralmente o excedente de produção, destinada a venda na cidade de São Gabriel da 

Cachoeira e no Porto de Camanaus (tabelas dos preços vide anexos). 

Tradicionalmente as mulheres são responsáveis pelo plantio e manutenção das roças, 

entretanto isso vem se modificando já que os homens também começaram a plantar e cuidar 

das roças pela condição de garantia de produção para o mercado. 

Apesar de ser riquíssimo, o sistema agroextrativista tradicional indígena que abrange 

as comunidades do Rio Curicuriari passou e ainda passa por constantes modificações, sendo 

estas a inserção de novas espécies, saída de outras e em alguns casos até a tentativa de resgate 

de espécies alimentícias como, por exemplo, o milho branco, ou que tenha outro tipo de uso 

para o sistema. Segundo o P. Alcionilio da Silva (1962) “o milho é uma introdução tardia ao 

sistema, logo não há propriamente roças de milho entre as aldeias, senão apenas algumas 

plantas isoladas, quando há”, entretanto no atual cenário em que vivem os indígenas da Calha 
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do Rio Curicuriari acreditam em sua inserção definitiva no sistema de culturas agrícolas 

produzidas pelos mesmos. 

As novas espécies incluídas no sistema têm o apoio de toda a comunidade que garante 

o plantio e a propagação dessas novas espécies na floresta, já que tais espécies colaboram 

principalmente com a alimentação balanceada dos indígenas. Estas espécies vegetais 

normalmente são trazidas pelos próprios indígenas quando os mesmos vão para a sede 

municipal de São Gabriel da Cachoeira. Assim como também quando os indígenas recebem 

alguns visitantes que fazem trocas ou simplesmente deixam alguma fruta nova na comunidade 

onde a mesma ira se desenvolver até dar frutos na comunidade, exemplos disso são os cocos, 

o açaí e a manga que segundo os índios do rio Curicuriari, foram trazidas pelos irmãos 

salesianos durante suas missões. Há também plantas como o caju, ingá, cupuaçu, abiu e a 

pupunha que já existiam na região, porém eram pouco utilizadas pelos antepassados 

diferentemente da atual situação na qual estas frutas são bastante consumidas. Abaixo as 

tabelas que classificam de acordo com o uso os principais recursos agroextrativistas das 

comunidades do Rio Curicuriari. 

Nome Período de coleta 

Açaí do “Mato” Maio a junho 

Buinhamã (bacabinha) Dezembro 

Cunurí Janeiro a fevereiro 

Patawá Novembro a dezembro 

Piquiá Durante todo o verão 

Uacú Janeiro a fevereiro 

Uapixuna Janeiro a fevereiro 

Ucuqui A cada três anos 

Umari (uamã) Novembro a fevereiro 

  

                               Quadro 01. Frutas consumidas tiradas da floresta (extrativismo). 

        Organização: Autor. 
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Espécie Tipo 

Abacaxi __ 

Abiu __ 

Açaí __ 

Ariã __ 

Banana Maçã, nanica, inajá, comprida, 

prata 

Batata doce __ 

Cana-de-açucar Verde, preta, listrada, grossa 

Cará Preto, branco, casca roxa 

Cará de espinho __ 

Cubio __ 

Cucura (tipo de uva) __ 

Ingá __ 

Macuari Branca, doce, insoço 

Mandioca Branca, amarela 

Milho Branco de espiga grande 

(jarauetê) 

Pupunha Darsiatu (listrada), grande, média, 

pequena 

                               Quadro 02. Espécies em cultivo (agricultura). 

                               Organização: Autor. 

 

 

É importante salientar que o universo de espécies consumidas é muito maior, essas 

tabelas não expressam de maneira alguma essa dimensão, entretanto foi à forma construída 

pelos próprios comunitários para a exemplificação. Desde os anos de 1954, enquanto P. 

Alcionilio da Silva fazia suas primeiras observações sobre o município de São Gabriel da 

Cachoeira, que na época era nomeado de Uaupés, o mesmo atestou que “se a alimentação 

dos indígenas carecia de verduras e legumes, são muitas as frutas que consomem” (SILVA, 

1962), ou seja, essa carência de legumes era compensada com o consumo mais que farto de 

frutas produzidas e extraídas DAC floresta pelos próprios índios.  

A pupunha apesar de não ter sido uma espécie vegetal muito consumida pelos 

ancestrais tornou-se tão apreciada pelos povos autóctones de São Gabriel da Cachoeira que 
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segundo P. Alcionilio da Silva (1962) “chegavam a abster-se de outros alimentos”. 

Diferentemente do que ocorre atualmente onde a pupunha continua sendo consumida, 

entretanto moderadamente. 

Nome Tipo 

Caruru __ 

Japurá __ 

Maniçoba __ 

Maniwara (formiga) __ 

Pimenta Urubuquinha, murupí, curabiá, malagueta, olho de periquito 

Saúva Ardosa, wararaba, saúva da noite 

     Quadro 03. Temperos utilizados (extrativismo). 

     Organização: Autor. 

 

 

O uso de temperos é um elemento importante na alimentação da comunidade, pratos 

como a quinhapira que é carregado de pimenta faz parte do dia-a-dia da comunidade. Para 

prepará-lo, o peixe fresco é cozido em águia com muita pimenta e sal, a água em que ferveu o 

peixe ou o piracuí (que também pode ser usado para o preparo da quinhapira), de acordo com 

o P. Alcionilio da Silva (1962) “chama-se byá-tö (literalmente, panela de pimenta) e em 

língua geral, quinhapira (de quinha, pimenta e pirá, peixe). 

 

Espécie Uso 

Caniço Ardoso Picada de cobra 

Macucú Feridas 

Muruxí Diarréia 

Piripiriaca Dor no estomago 

Raiz do açaizeiro Ferrada de arraia 

Saracura Fortificante 

           Quadro 04. Remédios (extrativismo). 

            Organização: Autor. 
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Várias espécies de plantas são utilizadas para fins medicinais. A forma de aplicação é 

repassada de geração em geração, entretanto, muitos desses remédios estão na lembrança 

enquanto sua eficácia e origem, mas a forma de uso parece estar se esvaindo devido à 

utilização de medicamentos de origem não-indígena. 

 

Espécie Tipo de material Uso 

Breu Madeira Construção de Canoas e Barcos 

Curauá Linha (algodão) Linha de pescar 

Flecha Madeira Ponta da flecha 

Jupati Tala Matapi 

Patawá Tala da palha Flecha p/ zarabatana e 

construção de matapi 

Pau d'água Madeira Arco 

Paxiúba Tala Muimpuca sauê (funil) 

armadilha para peixes grandes 

Paxiúba Tala Cacuri (Barreira de tala) 

Pupunha Óleo Combustível para lamparinas 

Sumauma Algodão do fruto Flecha p/ zarabatana 

Quadro 05. Matéria-Prima retirada da floresta para a confecção de ferramentarias (Extrativismo). 

Organização: Autor. 

 

Espécie Tipo de material Uso 

Acariquara Madeira Esteio para casa 

Caiená Madeira Caibros 

Cipó timbó Fibra Cestaria e ferramentas 

Cipó titica (ticabi) Fibra Amarração da casa 

Cipó uãbé Fibra Cestaria e ferramentas 

Louro Madeira Esteio e vigas 

Palha de caraná Palha Cobertura da casa 

Piaçava Fibra Cestaria e ferramentas 

Quadro 06. Matéria-Prima retirada da floresta para construção (extrativismo). 

Organização: Autor.  

 

O uso de cipós e de palhas são constantes, tanto para fazerem casas, cestarias, como 

outros tipos de artesanatos e amarrações. 
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Espécie Uso 

Baruri Fumo 

Padú Sabedoria 

Pitú Banho (sabonete) 

Tajá onça Vigiar a roça (tipo de 

superstição) 

Tapira caá Banho (sabonete) 

                     Quadro 07. Plantas especiais (extrativismo). 

                     Organização: Autor. 

 

As frutas como tucumã, melancia, abacate, laranja, pupunha, limão, manga, coco, 

buriti e açaí foram com o passar dos anos sedo introduzidas no sistema agroextrativista das 

comunidades de forma lenta, sem que houvesse grandes produções. Tais frutas já são 

encontradas na floresta e outras são plantadas junto às roças, logo temos tanto espécies 

introduzidas que atuam como recursos extrativistas quanto espécies introduzidas que atuam 

como agrícolas. 

Já o feijão, arroz, quiabo, tomate, cebola, couve-flor, repolho, pepino, alface, gengibre, 

beterraba, ervilha serão as próximas espécies a serem implantadas no sistema, já que estas 

espécies no atual cenário estão cada vez mais comuns. Os indígenas pretendem conseguir 

inserir tais espécies por meio da criação da roça modelo. Para isso o primeiro passo já foi feito 

pelos alunos da Escola Ba’se Boó (Figura 03), na Comunidade São Jorge que é uma das 

realizações dos próprios alunos da comunidade, com o auxilio dos seus pais. Segundo os 

próprios alunos: “estamos cansados de comer ‘água e sal’, também queremos nos alimentar 

bem e cheiroso” (Oficina Gestão do Conhecimento, 2009) Figura 04. Atualmente os alunos da 

escola iniciaram a sua roça plantando banana, cubio, cana-de-açúcar e macaxeira. Os alunos 

têm plena consciência de que só conseguiram continuar com essa roça modelo com o apoio 
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dos seus pais porque segundo os mesmo, “os nossos pais sabem como plantar, eles conhecem 

o tipo de macaxeira e banana e em qual o tipo de terra tem que ser plantada, é uma maneira do 

conhecimento deles passar pra gente” (Oficina Gestão do Conhecimento, 2009). 

   

Figuras 03 e 04: Escola Ba’se Boó na Comunidade São Jorge; Alunos da Escola Ba’se boó. 

Fonte: Autor. 

 

Não foi possível visitar a roça modelo da escola, porque a mesma se encontra em uma 

ilha próxima a comunidade São Jorge, logo o acesso é realizado somente por via fluvial e os 

recursos da equipe não eram suficientes para realizar tal visita já que está não estava na 

programação. 

Além das espécies agroextrativistas que estão inseridas e que ainda serão inseridas no 

sistema agroextrativista indígena, existem as espécies que atualmente encontram-se apenas na 

memória dos índios de Curicuriari como kahpí, carajuru, jenipapo, bará-piá, paricá, barurí 

entre outras mais. Estas espécies extinguiram-se na região por vários fatores descritos neste 

como, proibição e perda dos conhecimentos tradicionais com o passar do tempo ou por forças 

maiores, na qual a planta perde o uso já que com a perda dos conhecimentos, a mesma 

também perde a finalidade de uso ou até mesmo os indígenas perdem a técnica na qual esta 

era plantada. 

“Queremos plantar para ter uma renovação das sementes dos nossos antepassados, 

para manter a nossa tradição para que possamos ensinar a futura geração através da escola, ou 

seja, resgatando a nossa cultura e queremos também as novas tradições, isto é, as culturais 
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atuais de outras sociedades, de outros povos, terem novas plantações para melhorar a nossa 

alimentação tanto na escola quanto na comunidade, para também trazer renda, e trazer as 

novas técnicas de plantar” (Relato do Sr Libório, Comunidade São Jorge, 2009).  

É indispensável lembrar que a caça, nos dias atuais, é pouco praticada principalmente 

devido à escassez de animais nas matas que recobrem as margens da Calha do Rio 

Curicuriari. Já a pesca, por mais que o rio tenha baixa piscosidade ainda é uma das fontes de 

abastecimento alimentar das comunidades. Os índios do Rio Curicuriari pescam com linha e 

anzol, adquiridos no comercio da sede municipal de São Gabriel da Cachoeira e armadilhas de 

vários tipos como o pari, que é um cesto de longo comprimento com boca afunilada no qual o 

peixe entrando, não sai mais. 

 

4.2 As Tecnologias Indígenas Agroextrativistas 

As tecnologias aqui descritas referem-se ao modo e técnicas de produção das roças e 

extração de frutos, outros perecíveis da floresta e materiais para a confecção de artesanatos 

como as cestarias e colares e também materiais para a construção das malocas e outros 

utilitários. 

Após escolhido o local para o plantio, geralmente este local circunda a sede da 

comunidade, o tamanho de cada roça é demarcado medindo 50 x 50 m ou uma quadra como 

dizem os indígenas que apesar de no atual sistema agrícola as roças terem a forma quadrada, 

nem sempre foi assim, Galvão (1979) afirma que “raras são as roças em retângulo ou 

quadrado, preferem abri-las em ‘redondo’. O circulo derrubado é irregular e seu contorno 

depende dos paus maiores da orla da roça”, em seguida é feito o preparo da terra ou solo para 

receber as sementes ou mudas das plantas. A roçagem é feita manualmente da seguinte forma, 

primeiramente são derrubadas as árvores utilizando terçados, machados e motosserras como 

se pode observar nos desenhos da figura 05 feito pelos próprios indígenas durante as oficinas, 

em seguida os troncos, galhos e o restante dos vegetais são agrupados em vários montes que 
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são incendiados formando o que os indígenas denominaram de coivara, que em português 

corresponde à fogueira ou queimada. Depois do processo de queimada da matéria orgânica do 

local como mostra a figura 06, as cinzas resultantes da queimada são espalhadas pela área que 

ira abrigar o plantio como forma de enriquecer ou adubar a terra ou o solo e finalmente o 

plantio seja este sob a forma de semear ou de plantar as mudas, cada família além de 

contribuir com a roça comunal, tem que fazer no mínimo uma roça individual por ano para 

poder manter sortido o sistema de trocas de mercadorias entre as famílias da comunidade. 

              

Figuras 05 e 06: Materiais atuais utilizados para a roçagem desenhados pelos indígenas;        

Área queimada para o plantio.    

            Fonte: Autor. 

 

Segundo os relatos dos próprios indígenas este mesmo processo era feito pelos 

antepassados que também escolhiam o tamanho do terreno a ser usado para o plantio, 

entretanto ao invés de utilizarem motosserras, terçados e machados fabricados pelos 

“brancos” os mesmos utilizavam a técnica da raspagem do tronco das arvores, isto é, 

descascavam os troncos das árvores com uma pedra de mármore, até que os galhos e folhas 

caíssem com o passar do tempo, uma vez que ao retirarem as camadas do tronco das árvores, 

as mesmas ficavam impedidas de enviar nutrientes para toda a sua extensão e morriam. Em 

seguida, era aplicada a mesma técnica da coivara e por fim o plantio. Cada área de roça pode 

ser utilizada por até 5 anos dependendo da produção e fertilidade do solo, a queimada é 

realizada todo ano antes do plantio. Com o passar do tempo os indígenas também começaram 
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a fabricar machados de pedra de mármore que facilitava o processo de limpeza da área do 

plantio como os da figura 07. Este machado era um dos principais instrumentos utilizados 

pelos indígenas, mas para usá-lo de acordo com as suas tradições tinha que ser forte e seguir 

as regras do cacique. 

                       
                         

        Figura 07: Machados de pedra de mármore. 

                          Fonte: P. Alcionilio da Silva, 1962. 

 

 

Segundo Galvão (1979): 

 Março é o mês das derrubadas, operação cooperativa. O dono da roça 

convida a todos os homens e jovens da aldeia para o trecho da mata que vai 

abrir. Cerca de um mês após a derrubada, bota-se fogo nas madeiras e mato 

abatido. Esta parte do trabalho é feita individualmente sendo ajudado apenas 

pela esposa e filhos, o plantio é feito em seguida ás primeiras chuvas. 

 

Uma das principais observações feita em campo sobre as técnicas de plantio é a forma 

como os indígenas se baseiam para plantar e colher. Os índios do Rio Curicuriari se guiam 

pelas fases da Lua, na qual a Lua Cheia significa boa época para o plantio e a Lua Minguante 

boa época para a colheita. 

Abaixo as técnicas utilizadas para o plantio de algumas espécies: 

Banana (Nanica, maçã, inajá, prata e comprida - pacovã) – O plantio da banana é feito 

por meio das mudas que são plantadas com uma distancia mínima de 3m de um espécime para 
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outro. Cada espécime de banana gera de 8 a 10 mudas. Deve ser plantado em área separada 

das outras espécies pelo fato de consumir muitos nutrientes, o que dificultaria o 

desenvolvimento das espécies vizinhas. 

Pupunha (Listrada, grande e pequena) – O plantio é realizado por meio da semeação a 

uma distancia mínima de 5m de uma cova com semente para outra. Por ano são plantadas de 

20 a 30 unidades.  

Cucura – A cucura é plantada por meio de sementes a uma distancia de 5 a 6m de uma 

cova semeada para outra e pode ser planta junto com outras espécies de plantas. São plantadas 

em media de 15 a 20 unidades por ano.  

Abacaxi – O abacaxi é plantado por meio das mudas, no qual cada espécime gera de 

10 a 12 mudas, e é plantado a uma distância de 3m de um espécime para outro podendo 

também ser plantado juntamente com outras espécies de plantas. Por ano os indígenas 

conseguem plantar de 200 a 300 espécimes abacaxi. 

Cana de açúcar (Verde, listrada preta e grossa) - A cana de açúcar é plantada por meio 

do corte da base da planta que é enfiado no solo sob a forma de estaca, estas são plantadas a 

distância de 3 a 5m, para a extração é realizado primeiro a queimada do canavial. Cada 

família planta por ano uma media de 20 a 30 espécimes de cana de açúcar. 

Mandioca e Macaxeira – possuem o plantio similar ao da cana de açúcar, com exceção 

do processo de queimada. Cada espécime é plantado com a uma distância que varia de 3 a 5m 

de um para o outro. As duas espécies são plantadas em áreas separadas uma da outra, mas 

outras espécies podem ser plantadas juntamente com as mesmas. 

Caju – O caju possui a vantagem de ser plantado em qualquer época do ano e por ter 

um desenvolvimento acelerado, normalmente em 1 ano já começa a produzir os primeiros 

frutos. Deve ser plantado a cada 5m de um espécime para o outro, sendo plantado em média 

de 15 a 20 unidades por ano.  
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Cará (roxo e branco) e Batata Doce – Podem ser plantados juntos com outras espécies 

a uma distância de 3m de um espécime para o outro. O plantio é realizado por meio de mudas, 

por ano são plantados de 15 a 20 unidades tanto do cara quanto da batata doce. 

Os indígenas com o passar do tempo e o contato com os “brancos” foram perdendo 

algumas de suas culturas e outras foram proibidas segundo os próprios indígenas pela Policia 

Federal de serem cultivadas por serem drogas ilícitas como, por exemplo, o Paricá que um 

alucinógeno que era muito utilizado pelos ancestrais das comunidades do Rio Curicuriari 

durantes seus rituais, no qual tal substancia é utilizado na fabricação do entorpecente cocaína. 

Abaixo algumas técnicas de plantio das espécies que não são mais do sistema de 

produção: 

Padú – Corta-se o caule em vários pedaços no formato de uma estaca que em seguida 

são colocados no com uma distancia mínima de 2m de um espécime pra outro. Perderam esta 

espécie na região por também ser considerada uma substancia ilícita também foi proibida pela 

Policia Federal.  

Baruri – Colhiam-se as sementes que depois eram espalhadas pelo local de plantio 

aleatoriamente, as sementes germinam e brotam entre as outras espécies da área de plantio.  

Curawa – É plantado da mesma forma que o abacaxi, faz-se uma cova no solo e depois 

plantam. 

Cahpí – De acordo com os índios de Curicuriari corta-se o cipó em pedaços que são 

enfiados no solo e já está feito o plantio. Os indígenas não utilizam mais esta espécie porque 

não tem mais “benzedor” na aldeia que usava esta espécie nos rituais, logo a planta não tem 

mais utilidade para eles. 

Maraquimbara – O plantio desse cipó é idêntico ao plantio do cahpí. 
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Paricá – Plantava-se o caule da planta sem folhas e galhos e esperavam crescer 

novamente. Pelo fato de ter sido proibido, a espécie com o passar do tempo se extinguiu na 

região por não haver mais o plantio.  

Além das técnicas de plantio, existem também as técnicas utilizadas no preparo dos 

alimentos. Para fazer a farinha de mandioca, por exemplo, os indígenas antigamente 

descascavam a mandioca com os dentes e a ralavam em uma pedra especial como na figura 

08, para depois colocá-la para pubar. O processo de pubagem não foi registrado, porém foi 

explicado e consiste na fermentação da mandioca ralada, a mandioca é colocada em sacos por 

alguns dias para o processo de fermentação, depois é colocada no tipiti, que é a o tipiti é a 

prensa do índio, consiste num cilindro ou tubo onde os homens tecem mais comumente com 

palha de arumã com malha estreita. (Figura 09) para extrair todo o liquido possível que tiver 

na mandioca pubada, fermentada, que em seguida será torrada nas casas de farinha como 

denominaram os indígenas os locais onde existe um forno a lenha, feito de barro com uma 

chapa de metal no qual a mandioca é torrada até transformar-se em farinha (Figura 10). 

   

Figuras 08 e 09: Ralo de pedra de mármore; Tipiti. 

Fonte: P. Alcionilio da Silva, 1962.  
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                               Figura 10: Casa de farinha com forno a lenha e chapa. 

                               Fonte: Autor. 

 

Existem também algumas técnicas utilizadas para a extração de frutas e matérias da 

natureza, como por exemplo, a extração do açaí, patawá e outros frutos de palmeiras são 

realizados como uso da “peceira” ou “peconha” que é um círculo feito de cipó que é colocado 

nos pés para facilitar a subida nas árvores. Está técnica só é utilizada para árvores com até 15 

m de altura e que não tenham o caule muito grosso. 

 

4.3 Zoneamento Agroecológico Participativo 

O zoneamento agroecológico foi realizado em duas etapas, a primeira foi por meio dos 

cartogramas e a segunda pela técnica do Over Lay, ambas utilizando a metodologia 

participativa como norte para a elaboração dos mapas de zoneamento. 

Para a elaboração dos cartogramas os indígenas se reuniram em grupos de acordo com 

as suas comunidades e descreveram nas folhas todo o conhecimento sobre a região na qual 

eles habitam, por meio de desenhos que os próprios indígenas fizeram para localizar os 

igarapés, as roças, os rios, serras, grandes áreas de extração e entre outros recursos (Figuras 

11 e 12). 
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           Figuras 11 e 12: Elaboração dos cartogramas na comunidade São Jorge. 

           Fonte: Autor. 

 

 

È importante salientar que o cartograma tem como objetivo simplesmente a 

localização de um território concreto e é elaborado em conjunto. O que é muito diferente dos 

mapas mentais no qual os cartogramas são muitas vezes confundidos ou assemelhados, 

entretanto os mapas mentais, apenas para esclarecimentos, são elaborados a partir da 

percepção de um único individuo sobre o seu espaço vivido trabalhando a idéia do território 

abstrato. Abaixo os cartogramas: 

 

Figura 13: Cartograma da Comunidade Fonte Boa. São Gabriel da Cachoeira. 

Fonte: Vários. 2009. 
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Figura 14: Cartograma da Comunidade São Jorge. São Gabriel da Cachoeira. 

Fonte: Vários. 2009. 

 

 

 
Figura 15: Cartograma das Comunidades Tumbira e Inêbo parte I. São Gabriel da Cachoeira. 

Fonte: Vários. 2009. 
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Figura 16: Cartograma das Comunidades Tumbira e Inêbo parte II. São Gabriel da Cachoeira. 

Fonte: Vários. 2009. 

 

 

 
Figura 17: Cartograma das Comunidades Tumbira e Inêbo parte III. São Gabriel da Cachoeira. 

Fonte: Vários. 2009. 
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Figura 18: Cartograma das Comunidades Tumbira e Inêbo parte IV. São Gabriel da Cachoeira. 

Fonte: Vários. 2009. 

 

O Over lay, é uma técnica utilizada também com o intuito de localização de algo ou 

neste caso recursos. A técnica compreende em sobrepor uma carta cartográfica com uma folha 

de papel vegetal de tamanho idêntico ao da carta cartográfica, no qual serão localizados por 

meio de signos e desenhos representativos o que se deseja e em seguida é elaborado uma 

mapa com a mesma área da carta cartográfica nas quais todas as informações coletadas são 

inseridas no mesmo em ambiente SIG com software Arc’Gis. 

Esta primeira parte do mapa foi elaborada pelos indígenas do rio Curicuriari durante a 

terceira ida a campo que deveria ter ocorrido durante os dias 08, 09, 10, 11 e 12 de julho de 

2010, porém devido a problemas burocráticos relacionado à liberação dos recursos financeiros 

que custeariam as despesas de campo não foi possível elaborar o mapa do zoneamento 

agroecológico na Calha do Rio Curicuriari. Uma nova data foi programada para a elaboração 

do mapa do zoneamento agroecológico prevista para ocorrer no período de 19, 20, 21, 22, e 
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23 de julho. O mapa e as suas analises estarão presentes no relatório final revisado que será 

entregue na segunda submissão no final do mês de agosto de 2010. 

Vale lembrar que tal problema não afetará a exposição oral do trabalho durante o XIX 

CONIC, já que o mapa do zoneamento agroecológico e suas analises estarão finalizados antes 

da realização do evento. 

 

4.4 Arko Iwí: o caminho para a sustentabilidade e o etnodesenvolvimento 

 

A associação Ahkó Iwí foi fundada na comunidade de Curicuriari (Fonte Boa), Terra 

Indígena Médio Rio Negro I como sede e foro no município de São Gabriel da Cachoeira, 

Estado do Amazonas, Brasil. É uma associação civil, sem fins lucrativos (estatuto da 

Associação Ahkó Iwí vide anexos). 

A Ahkó Iwí abrange as quatro comunidades indígenas da calha do Rio Curicuriari – 

Fonte Boa, São Jorge, Tumbira e Inêbo – foi criada pelos próprios indígenas com a finalidade 

de lutar pelos direitos constitucionais assegurados aos povos indígenas, tais como o acesso á 

assistência de saúde e educação diferenciada nas comunidades. Promover a auto-sustentação 

visando à melhoria das condições de vida dos povos indígenas pertencentes à associação 

fortalecendo a autodeterminação dos indígenas que habitam as comunidades que congregam a 

associação, incentivando a valorização da cultura indígena. 

A criação da Ahkó Iwí foi marco inicial da trilha percorrida pelos autóctones de das 

comunidades do Rio Curicuriari para que os mesmo consigam atingir a sustentabilidade e o 

etnodesenvolvimento em seus territórios. Isso só é possível por meio de uma organização 

social de base firme, onde cada individuo compartilha dos mesmos ideais comprovando o que 

Stavenhagen propõem quando afirma que o etnodesenvolvimento é alcançado quando uma 

comunidade, aldeia, tribo, autóctone entre outras detém o controle sobre o seu território, 
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recursos naturais e organização social, que levando para o caso das comunidades do rio 

Curicuriari, torna-se nítido o incrível passo por seus comunitários rumo ao 

etnodesenvolvimento. 

É fato que este é um processo lento, entretanto com o sucesso alcançado os resultados 

são altamente satisfatórios. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Todas as alterações encontradas no modo de produção e extração dos indígenas nos 

remetem ao pensamento de Geertz e Salhins que afirmam que a cultura não é estática, e sim 

dinâmica, o que possibilita as suas transformações que são envolvidas tanto pela permanecia 

dos costumes tradicionais quanto pela a agregação de novos hábitos e costumes de outras 

culturas e sociedades absorvidos pela cultura indígena independentemente da etnia. 

Assim, oficinas realizadas foram pensadas pelas comunidades como forma de 

desenvolverem um programa de educação que possibilite o desenvolvimento das 

comunidades a partir de tecnologias sociais e econômicas tradicionais indígenas e outras não 

indígenas para garantir uma sustentabilidade social, econômica, cultural e ambiental, ou seja, 

uma sustentabilidade integrada. 

O etnodesenvolvimento, também denominado de desenvolvimento sustentável em 

terras indígenas, passa a ter o significado da autonomia dos povos indígenas sobre seus 

territórios para decidir sobre o presente e o futuro de acordo com a sua identidade territorial e 

cultural. Surgiu como uma alternativa de gestão do território e de seus recursos, desde que os 

projetos de desenvolvimento sustentáveis, sejam em bases comunitárias e participativas, 

pensados, planejados, executados e gerenciados pelas organizações e povos indígenas.  

O índio que por muitos era visto com o estereótipo do homem do presente ao qual o 

futuro não lhe interessava, passa a trilhar os caminhos para a sustentabilidade e do 

etnodesenvolvimento, ao notar a necessidade de se conservar e preservar os recursos naturais 

essenciais a sua sobrevivência por meio da gestão do seu território. 
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7. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

 

N° Descrição 

 
Ago 

2009 

Set Out Nov Dez Jan 

2010 

Fev Mar Abr Mai Jun Jul 

01 Levantamento 

bibliográfico 
R R R R R R R R R R   

02 Levantamento 

de fontes 

secundarias 

  R R R R R R R R   

03 Sistematização 

dos dados 
  R R R R R R R R   

04 Trabalho de 

campo – 

Comunidades do 

Rio Curicuriari 

R      R      

05 Trabalho de 

campo – 

Universidade 

Indígena da 

Venezuela 

 R           

06 Apresentação do 

projeto parcial 
   R         

07 Elaboração do 

relatório parcial 
    R R       

08 Análise e 

sistematização 

dos dados 

obtidos 

       R R    

09 Elaboração dos 

mapas 
         R   

10 Elaboração do 

Resumo e 

Relatório Final 

          R R 

11 Preparação da 

Apresentação 

Final para o 

Congresso 

          R R 

 

Legenda: R – Atividades Realizadas 
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Anexo 01: Tabelas de preços dos produtos vendidos na Comunidade Fonte Boa parte I. 

Fonte Wendell Aquino, 2010. 
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Anexo 02: Tabelas de preços dos produtos vendidos na Comunidade Fonte Boa parte II. 

Fonte Wendell Aquino, 2010. 
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Estatuto Social da Associação Ahkó Iwí 

 

Capitulo I 

Da Fundação, Sede, Foro e Objetivo 

 

Artigo 1- A associação Ahkó Iwí também, foi fundada na comunidade de Curicuriari, 

Terra Indígena Médio Rio Negro I como sede e foro no município de São Gabriel da 

Cachoeira, Estado do Amazonas, Brasil. É uma associação civil, sem fins lucrativos, com 

tempo indeterminado de existência que se regerá pelo presente estatuto. 

Artigo 2- A associação Ahkó Iwí congregará e representará as comunidades Indígenas 

de Curicuriari, São Jorge, Inêbo e Tumbira. 

     Artigo 3- A associação Ahkó Iwí tem como objetivos: 

 

I- Lutar pelos direitos constitucionais assegurados aos povos indígenas. 

II- Fortalecer a autodeterminação dos indígenas que habitam as comunidades que 

congregam a associação. 

III- Lutar pelo acesso á assistência de saúde e educação diferenciada nas 

comunidades. 

IV- Promover a auto sustentação visando a melhoria das condições de vida dos 

povos indígenas pertencentes a associação. 

V- Promover e incentivar a valorização da cultura indígena. 

 

Capitulo II 

Da Administração 

 

Artigo 4- São órgãos da administração: 

I- Assembléia geral 

II- Conselho Fiscal 

III- Diretoria executiva 

 

Artigo 5- Atribuições da Assembléia Geral: 

 

I- Estabelecer normas e planejamento de trabalho da associação. 
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II- Analisar e aprovar a prestação de contas da associação. 

III- Analisar e aprovar as ações desenvolvidas pela diretoria. 

IV- Eleger a diretoria e o Conselho Fiscal. 

V- Discutir e aprovar as alterações do estatuto. 

 

Artigo 6- A Assembléia Geral será convocada ordinariamente uma vez por ano ou 

quando se fizer necessário. 

Artigo 7- A diretoria da Ahkó Iwí será composta por um Coordenador Geral, um Vice-

coordenador, Primeiro Secretário, Segundo Secretário e um Tesoureiro. 

Artigo 8- Compete ao Coordenador: 

 

I- Representar a Ahkó Iwí judicialmente e extra-judicialmente. 

II- Orientar as atividades da associação. 

III- Convocar as reuniões da diretoria e da Assembléia Geral. 

 

Artigo 9- Compete ao Vice-coordenador auxiliar o Coordenador Geral, representar na 

sua ausência e/ou substituir nos seus impedimentos. 

Artigo 10- Compete ao Primeiro Secretário: 

 

I- Registrar as reuniões da diretoria e da Assembléia Geral. 

II- Elaborar e arquivar todos os documentos sobre as atividades da associação. 

III- Representar os outros coordenadores em suas ausências. 

 

Artigo 11- Compete ao Segundo Secretário 

 

§ ÚNICO – Auxiliar o Primeiro Secretário em suas atribuições e o substituir em sua 

ausência e/ou impedimento. 

 

Artigo 12- Compete ao Tesoureiro: 

 

I- Registrar toda movimentação financeira da associação. 

II- Zelar pelo patrimônio da associação. 

III- Apresentar a Diretoria, ao Conselho e a Assembléia Geral, relatório financeiro 

da associação. 
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Artigo 13- O mandato da Diretoria será de 3 (três) anos podendo ser renovado. 

Artigo 14- O Conselho Fiscal tem como atribuições: 

 

I- Acompanhar os trabalhos da Diretoria da Ahkó Iwí, mantendo informadas as 

comunidades que a integram. 

II- Auxiliar a Diretoria na convocação e na organização da assembléia. 

III- Convocar a Assembléia Geral quando for necessário. 

 

§1- O Conselho Fiscal será composto pelos administradores (ou associados) que 

integram a (Ahkó Iwí) e se reunirão uma vez por ano ordinariamente. 

 

§2- O Conselho Fiscal terá uma coordenação eleita na Assembléia Geral com mandato 

de 2 (dois) anos podendo ser renovado. 

 

§3- O Conselho Fiscal terá um coordenador, vice-coordenador, primeiro secretário e 

um segundo secretário. 

 

Artigo 15- O patrimônio da Ahkó Iwí será constituído pela contribuição dos seus 

sócios, doações, convênios, projetos e subvenções recebidas de órgãos públicos e privados. 

Artigo 16- Em caso de sua dissolução, a Assembléia Geral da Ahkó Iwí decidirá sobre 

o destino de seu patrimônio. 

 

Disposição Final 

Artigo 17- Os casos omissos neste estatuto serão resolvidos pela diretoria e serão 

submetidos á devida retificação da Assembléia Geral. 

Artigo 18- Este estatuto entra em vigor na data de sua aprovação pela Assembléia 

Geral. 

 

Anexo 03: Estatuto Ahkó Iwi. 

Fonte Secretária da Ahkó Iwí, 2010. 
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PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA 
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