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ALTERNATIVAS ECONDMICAS 
PARA OS KULINA DO M~DIO JURUA 

INTRODUÇl!IO 

Este projeto, a ser desenvolvido de maio/93 a abril/94, 
tem o objetivo de apoiar a subsist@ncia e a autonomia econSmica 
do povo Kulina do Médio Juruá, no Estado do Amazonas. 

O orçamento em anexo, no valor de Us$ 8.270, 
corresponde à manutenç~o de um engenheiro agrSnomo, custos 
referentes à aquisiç~o de sementes e plantio de frutas regionais 
na área indígena e despesas de transporte. 

A OPAN é uma entidade indigenista, n~o-governamental, 
de fins filantrópicos, que busca a promoç~o dos povos indigenas 
no Brasil. Seus Projetos de Trabalho est~o em geral articulados 
com outras entidades indigenistas e afins. A OPAN desenvolve 
Projetos de Trabalho junto às comunidades indígenas 
principalmente na AmazSnia, priorizando aquelas sem qualquer 
atendimento ou em risco de extinç~o física e cultural. Para a 
realizaç~o destes projetos, a OPAN conta com o apoio e a 
colaboraç~o de diversas agªncias de cooperaç~o. 

A OPAN atua junto ao povo Kulina desde 1976. Iniciou 
seus trabalhos no alto rio Purus, dando início ao processo de 
reconhecimento das terras, culminando com o apoio à autc 
demarcaç•o da Area Indígena Kulina e Kaxinawa do Alto Purus. Ao 
mesmo tempo, apoiou o processo de demarcaç~o da Area Indígena 
Igarapé do Anjo, no rio Envira. Atualmente uma equipe da OPAN 
está colaborando com a auto-demarcaç~o da área do médio rio 
Juruá. 

Na área de educaç~o a OPAN incrementou uma experi~ncia 
pioneira em educaç~o indígena com os Kulina do Igarapé do Anjo, 
apoiando e incentivando as primeiras cartilhas, gramática e 
dicionário na lingua nativa. 

Na área de saóde a OPAN ofereceu cursos, levando às 
comunidades informaç~es sanitárias para a prevenç~o e cura de 
doenças. Promoveu ainda o primeiro encontro de xam~s em 1992, 
como forma de ampliar as possibilidades de intervenç~o na saúde, 
bem como sua organizaç~o. 

A equipe incentivou diversas formas de organizaç•c dos 
Kulina~ principalmente apoiando a realizaç~o de suas assembléias 
bienais. A sexta assembléia geral dos Kulina foi realizada em 
1992, no alto Purus. 
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Para estas diferentes frentes de atuaç~o, além da OPAN 
concorreram a IECLB - Igreja Evangélica de Confiss~o Luterana no 
Brasil, o CIMI Regional Amazônia Ocidental e a UNI - Uni~o das 
Naçôes Indígenas. 

Nas assembléias e encontros de lideranças e de 
comunidades v@m sendo discutida amplamente a quest~o da 
sobreviv@ncia e das alternativas econSmicas do povo Kulina. A 
equipe da OPAN contratou os serviços de um engenheiro agranomo, 
ao longo de tr@s meses em 1992, com o objetivo de estudar a 
economia indígena, particularmente a subsist@ncia e relaç~es 
comerciais, incluindo uma pesquisa de mercado e as formas de 
manejo de recursos naturais. Os resultados destes estudos 
subsidiaram a elaboraç~o de um programa de trabalho e a presente 
proposta para financiamento das atividades previstas. 

OS KULINA DO M~DIO JURUA 

A populaç~o Kulina do Médio Juruá soma cerca de mil 
indivíduos, distribuídos em doze aldeias localizadas nos 
municípios de Eirunepé e Ipixuna, no Estado do Amazonas. A 
extens~o de sua área é de 770.300 hectares e está sendo demarcada 
pelos próprios Kulina. 

O povo Kulina, que se auto-denomina Madija, fala uma 
língua da família Arawa, pertencente ao tronco linguístico Aruak. 
Sua populaç~o total soma cinco mil indivíduos~ localizados nas 
bacias dos rios Juruá e Purus, no Brasil e no Peru. 

Os Kulina mantiveram seus primeiros contatos a partir 
da metade do século XIX, com o avanço da empresa seringalista. 
Neste processo parte da populaç~o foi absorvida como m~o-de-obra 
barata. A história do Juruá foi marcada pelo extrativismo da 
borracha, da madeira, do comércio de peles de animais e a captura 
de quelBnios. Os Kulina sofreram expediçôes punitivas, promovidas 
por seringalistas, que pretendiam a instalaç~o de migrantes 
nordestinos para explorar seringais nativos. As epidemias também 
dizimaram grande parte desta populaç~o indígena. 

No entanto, ao longo dos tempos, os Kulina adquiriram 
formas peculiares de resistência, no sentido de defender sua 
organizaç~o social, sua religi~o, sua cultura e sua língua. 

Atualmente os Kulina do Médio Juruá vivem as conse 
qu~ncias do colapso do si$tema extrativista, práticas agrícolas 
insuficientes, acarretando períodos cíclicos de fome e a pro 
gressiva depredaç~o de seus recursos naturais (caça, pesca, co 
leta). Esta situação tem levado os Kulina a repensarem a reali 
dade em que est~o inseridos e o seu futuro. Cansados de esperar 
que o Governo demarcasse suas terras, decidiram em 1990 na 
assembléia bienal, na aldeia Medonho, pela auto-demarcaç~o de seu 
território no médio Jurué. Este fato tem despertado ainda mais 
as discuss~es em torno da necessidade de alternativas econômicas 
e de administrar os recursos naturais existentes em suas terras. 
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OS PROBLEMAS SOCIO-ECONOMICOS DAS COMUNIDADES KULINA 

As 
sL1bsistê'nc ia 
tradicionais 
nativas). 

comunidades Kulina do Médio Juruá 

pesca~ agricL11 tL1ra 
atividades 

e coleta 

garantem sua 
econômicas 

de frutas 
básica 

(c:aça, 
através dé':\s 

A organizaç~o social e econamica Kulina é caracterizada 
pelo princípio da reciprocidade, ou seja todas as relaçees 
internas s~o determinadas pelo dar, receber e retribuir, isto é, 
o "manaco". Estas trocas recíprocas seguem regras bem definidas 
pelo círculo de parentesco. ~ sobretudo nas suas festas, a mais 
importante a "coidsa", que e>:pressam mais claramente este 
princípio da dádiva recíproca. 

A diminuiç~o dos seus territórios e a necessidade de 
manter relaçôes econômicas e sociais com a sociedade nacional 
forçaram os Kulina à sedentarizaçâo. Este processo tem acarretado 
o empobrecimento do solo cultivável; e os novos roçados ficam 
cada vez mais distantes das aldeias, dificultando o transporte 
dos frutos por ocasi•o da colheita. 

Os roçados s~o, geralmente, coletivos, medindo cerca de 
50 x 100 metro$. A sua produç•o é insuficiente para atender às 
necessidades da comunidade. N~o e>:iste um planejamento agrícola 
concreto e predomina a monocultura de macaxeira. Acompanhada da 
carne e peixe, a macaxeira ela é atualmente o alimento principal 
das comunidades. 

Observa-se pouco interesse na obtenç~o de novas 
sementes ou na diversificaç•o dos roçados. Entretanto, é comum 
recordarem histórias passadas onde citam, com nostalgia, a 
fartura e variedade em sua alimentaç~o (milho-massa, batatas de 
diversas variedades, tubérculos, bananas etc.) 

As frutas nativas, como assai, buriti, pupunha e 
outras, est~o se tornando raras na dieta alimentar e se 
encontram cada vez mais distantes das imediaçôes das aldeias, 
dificultando a sua coleta e transporte. E a quantidade coletada é 
insuficiente para atender a demanda na aldeia. 

O contato com a sociedade nacional gerou a necessidade 
de aquirirem mercadorias e bens manufaturados assimilados já ao 
seu modo de vida. A empresa seringalista que, mesmo numa relaç~o 
comercial desigual, possibilitava a aquisiç~o de produtos 
industrilizados está em franca decad3ncia. Assim, os Kulina s~o 
obrigados a permutar seus recursos naturais (caça, peixe, frutas) 
para conseguir estas mercadorias. Os pesqueiros e comerciantes 
de agora n~o invadem mais os lagos e igarapés, entretanto se 
localizam próximos à área indigena e aliciam os Kulina a 
depredarem seus próprios recursos naturais em troca de muniç~o, 
anzol, tecidos e sal. Esta relaç~o já começa a ser questionada 
por algumas comunidades, que est~o sentindo a escassez do pescado 
e da carne em sua alimentaç~o. 
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e sem 
por-e os 
aldeias 
invadem 

Outr-o fator- agr-avante foi a intr-oduç~o, indiscriminada 
assist~ncia técnica, de animais de criaç~o, como gado, 
e carneir-os. Os animais criados à solta pelo pátio das 
tornam-se agentes por-tadores de diversas enfermidades e 

os roçados, depredando as plantaç~es. 

O colapso do sistema extrativista, as novas formas de 
exploraç~o comercial e a agricultura insuficiente tem ger-ado 
consequlncias lastimosas para as comunidades. Os Kulina t@m 
sofrido períodos cíclicos de escassez alimentar. Estas crises de 
penúria acarretam a migraç~o em massa de comunidades inteiras 
para outras regi~es onde ainda existem roçados, instalando um 
quadr-o geral de fome e desagregaç~o temporária das aldeias. Esta 
realidade tem facilitado o contágio de diversas doenças, como 
tuberculose, pneumonia etc. A incidlncia de casos de desnutriç~o, 
anemia e verminose é significativa nas aldeias. 

A par-tir dos dados acima expostos, a equipe da OPAN 
contratou o engenheiro agrBnomo Fermin Miranda para, 
conjuntamente com os Kulina, formular uma proposta de atuaç~o 
para a economia de subsistlncia. Foram realizadas várias visitas 
e reuni~es e coletados depoimentos para estudo dos cultivares 
e>:istentes na regi~o. Os principais dados referem-se a clima, 
vegetaç~o, topografia, locais de caça e pesca e escoamento da 
produç~o. No processo de reflex~o com os Kulina, a equipe contou 
também com a colaboraç~o da funcionéria da LBA (Legi~o Brasileira 
de Assistlncia) e dos técnicos da EMATER (Empresa de Assistlncia 
Técnica e Extens~o Rural) do município de Eirunepé. 

Os trabalhos da auto-demarcaç~o das terras Kulina e os 
cursos de topografia realizados nas aldeias, no decorrer dos anos 
de 1991 e 1992, possibilitaram aos Kulina perceber que, além de 
garantir sua área, é fundamental administrá-la no sentido de 
garantir melhores condiç~es de vida para as geraç~es futuras. 
Assim, as comunidades se mostraram dispostas a empreender 
esforços para diversificar seus roçados e buscar alternativas 
para sua sobreviv•ncia econSmica. 

PROGRAMA PARA ALTERNATIVAS ECONOMICAS 

Objetivo geral; Criar alternativas possiveis para as 
comunidades Kulina, ampliando a produç~o destinada à subsistWncia 
de maneira a garantir sua autonomia econSmica. 

Através deste programa, a equipe apoiará e incentivará 
a introduç~o de novos cultivares, como feij~o, arroz, milho, 
batatas, cará, inhame e banana, proporcionando de imediato a 
diversificaç~o dos roçados e, por conseguinte, a melhoria da 
qualidade alimentar nas comunidades. Ainda prestará assist•ncia 
para a formaç~o de viveiros de mudas, plantio e enxertia de 
espécies frutífera& regionais, como pupunha, assai, abiu, 
graviola, cupuaçu, biribá etc. 
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Simultaneamente a estas atividades de retorno a curto 
prazo, ser~o realizados estudos a potencialidade dos recursos 
naturais existentes na regi~o, sobretudo a coleta de dados 
extensos sobre o solo, a fauna, a flora etc. A sistematizaç~o 
desta pesquisa possibilitará formular diretrizes para uma 
intervenç~o a longo prazo nas quest~es que envolvem a 
comercializaç~o, escoamento e autonomia econSmica das comunidades 
Kulina do Médio Juruá. 

O desenvolvimento deste programa previlegiará, para uma 
experi8ncia piloto, a aldeia AJitini, localizada no Igarapé 
Preto, município de Eirunepé. Esta aldeia já havia mostrado 
interesse em diver·sificar os seus roçados e iniciar a formaç~o de 
viveiros. A escolha de uma única aldeia para realizar uma 
experi@ncia piloto se deve à grande extens~o da área Kulina do 
Médio Juruá. Um trabalho localizado permitirá um acompanhamento 
mais assíduo e, portanto, a consecuç~o de resultados mais 
imediatos e satisfatórios. Sobretudo, os Kulina das outras 
aldeias ter~o a oportunidade de visualizar a realizaç~o de um 
programa concreto que, certamente, estimulará futuras iniciativas 
também nas demais comunidades. 

A metodologia definida pela equipe consistirá 
basicamente na transmiss~o de conhecimentos técnicos, através de: 

Acompanhamento ~ireto ~ assessoria 
comunidade da aldeia Ajitini, durante o plantio, 
espaçamento, quantidade de gr~os por cova etc. 

Cursos gedagógicos para transmiss~o de técnicas de 
plantio de fruteiras com enxertia, podas de árvores, sementeiras 
e mudas, correç~o de solo etc. 

Produç=o de material didético 
plantio e preparo e possibilidade de correç~o do solo, combate a 
pragas); 

técnica à 
discutindo 

(cartilhas sobre 

Neste trabalho buscaremos a colaboraç~o de órg~os 
públicos, como a EMATER, EMBRAPA e Universidades, sobretudo na 
fase de análise de solo, água e vegetais. 

andamento 
Ainda ser~o realizadas avaliaç~es periódicas sobre o 

dos trabalhos, com a participaç~o dos Kulina 
equipe da OPAN e assessores. Posteriormentep a 

da aldeia AJitini será responsável por difundir para 
próximas, progressivamente, as mudas produzidas e 

repassar os conhecimentos técnicos aprendidos. 

envolvidos, 
comunidade 
as aldeias 

Inicialmente, a intervenç•o pedagógica 
no aprendizado do manejo e cuidados com o gado 
aldeia Ajitini. Ser~o repassadas técnicas de 
vacinaç~es, castraç~o etc. 

será centrada 
existente na 

cercamento, 

Para a realizaç~o desta experi~ncia a equipe contratará 
os serviços de um engenheiro agrBnomo, com experi@ncia em 
economia indígena. Este profissional se dedicará integralmente à 
implementaç~o deste programa e contará com o apoio e infra- 
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estrutura do Projeto Kulina da OPAN. A equipe da OPAN é formada 
por duas pessoas, Rosa Monteiro (enfermeira) e Angela Kurovski 
(asssistente social), que desenvolvem trabalhos junto às 
comunidades nos campos de saúde, educaç~o, garantia das terras e 
economia indígena. A equipe disp~e ainda de dois barcos e motores 
de popa, um motor de rabeta a diesel e uma casa de apoio na 
cidade de Eirunepé. 

Através da implementaç~o desta metodologia de trabalho 
na agricultura, a equipe possibilitará aos Kulina, apropriar-se 
de elementos que permitam administrar a sua subsist@ncia, além de 
apresentar uma soluç~o concreta para a monocultura de plantio e 
as crises cíclicas de escassez alimentar. 

ORÇAMENTO PARA UM ANO 
US$ 

!. Contrataç~o de equipe técnica 
(engenheiro agrônomo) 5.370, 

2. Transporte 
- viagem para as aldeias (combustível) 300, 

3. Cursos e encontros de avaliaç~o 1.700, 

4. Material 
Ferramentas 
Material para viveiros 
Sementes 

500, 
200, 
200, 

US$ 8.270, 

Cuiabá, 30 de abril de 1993 

Jo~o Dal Poz Neto 
Coordenador Geral da OPAN. 
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