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RESUMO 

 

Embora os estudos sobre empreendedorismo rural estejam em amplo 

desenvolvimento, o empreendedorismo rural indígena, quando associado ao tipo 

particular, por sua vez, demonstra-se ainda bastante escasso. Este estudo se insere 

nesse ponto buscando ajudar a preencher parte desta lacuna de pesquisa. A literatura 

sobre imersão em geral bem como a literatura sobre espaço x lugar em particular, 

incluindo os processos de codificação e de revalorização, foi utilizada para sustentar 

a reflexão. A estratégia metodológica foi qualitativa, com o emprego do método de 

estudo de caso único. O caso foi o Povo Paiter Suruí, da terra indígena Sete de 

Setembro, localizada na cidade de Cacoal/Rondônia. A pesquisa investigou o 

empreendedorismo realizado por quinze índios-empreendedores localizados na 

região de Cacoal-Rondônia, sudoeste da Amazônia. A seleção desses índios se deu 

pela técnica Bola de Neve, em que os índios indicaram novos entrevistados. As 

técnicas de coleta de evidências foram as entrevistas semiestruturadas e a 

documentação secundária. Os principais resultados foram a ampliação de 

proposições apresentadas à exemplo da identificação de novas estratégias para o 

desenvolvimento de empreendimentos rurais. Tais resultados sugerem importantes 

contribuições à literatura e ao contexto empírico. No âmbito teórico, este estudo 

corrobora ao mesmo tempo que amplia proposições sobre o tema. Ao mesmo tempo, 

no contexto empírico, este estudo permite ampliar a compreensão do 

empreendedorismo imerso em contexto indígena fomentando implicações capazes 

que contribuir para ao seu próprio desenvolvimento.  

 

Palavras-chave: Empreendedorismo rural. Empreendedorismo indígena. Imersão. 

Espaço. Lugar. Codificação e Revalorização. 

 

 



 

ABSTRACT 

 

Although the studies on rural entrepreneurship are in ample development, indigenous 

rural entrepreneurship, when associated with the particular type, are still scarce. It is 

there where this study is inserted, seeking to help to fill part of this research gap. The 

literature on immersion, in general, as well as the literature on space x place, in 

particular, including the processes of codification and revaluation, was used to support 

the reflection. The methodological strategy was qualitative, applying the single case 

study method. The mentioned case is the Paiter Suruí people from the Sete de 

Setembro indigenous land, located in the city of Cacoal/Rondônia. The research 

investigated the entrepreneurship carried out by fifteen indian entrepreneurs, located 

in the Cacoal-Rondônia region, in the southwest Amazon. The selection of these 

indians was made by the snowball technique, in which the indians indicated new 

interviewees. The techniques for gathering evidence were semi-structured interviews 

and secondary documentation. The main results were the expansion of the 

propositions presented, such as the identification of new strategies for the 

development of rural enterprises. Such results suggest important contributions to the 

literature and to the empirical context. At the theoretical level, this study corroborates 

and, at the same time, expands propositions about the theme. At the same time, in the 

empirical context, this study allows us to expand the understanding of 

entrepreneurship immersed in the indigenous context, fostering implications that are 

capable of contributing to its own development.  

 

Key-words: Rural entrepreneurship. Indigenous entrepreneurship. Immersion. Space. 

Place. Codification and Revaluation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Nos últimos anos, o empreendedorismo rural vem sendo objeto de larga 

discussão e apropriação não apenas nas “políticas de governo e nos movimentos 

sociais” (BERNARDO; RAMOS; VILS, 2019, p. 104), como nos estudos da própria 

academia de modo geral. De fato, salientam Bernardo, Ramos e Vils (2019, p. 119), 

“o campo de pesquisa está em ascensão e o uso do termo ‘empreendedorismo rural’ 

vem crescendo no meio acadêmico”. Segundo os autores, ao longo dos últimos anos, 

o tema vem “demonstrando possível evolução científica [...] e definição de novas 

agendas de pesquisas para a área” (BERNARDO; RAMOS; VILS, 2019, p. 119). Isso 

pode ser evidenciado, por exemplo, no crescimento do volume de pesquisas sobre o 

tema. “O número de artigos sobre empreendedorismo rural tem crescido 

gradualmente ao longo dos últimos seis anos” (PATO; TEIXEIRA, 2016, p. 13). Isso 

em diversas áreas incluindo o da administração. Com efeito, 51% de todos os artigos 

dos últimos anos foram publicados em periódicos da área de administração e 

negócios, denotando a relevância do campo no estudo do tema (PATO; TEIXEIRA, 

2016). Para Pato e Teixeira (2016, p. 15), levantamentos recentes indicam “que a 

pesquisa sobre empreendedorismo rural se tornou menos um campo multidisciplinar, 

concentrando-se mais em questões econômicas e relacionadas a negócios”. 

Outros autores afirmam ainda que o empreendedorismo rural tem ganhado 

destaque na literatura da Administração de acordo com Newbery, Siwale e Henley 

(2017) e Pato e Teixeira (2018). Segundo Pato e Teixeira (2018), o 

empreendedorismo rural desempenha papel fundamental face às comunidades locais. 

Para Si et al. (2020), o empreendedorismo rural seria um importante mecanismo à 

redução da pobreza. Na mesma linha de raciocínio, Müller e Korsgaard (2018) 

afirmam que o empreendedorismo rural pode ajudar tais áreas a superar os desafios 

relacionados à escassez institucional. 

Sendo protagonista responsável por auxiliar o desenvolvimento econômico 

local, Gaddefors e Anderson (2018, p. 2) salientam ainda que “estudar o 

empreendedorismo rural é produtivo e útil”. Apesar disso, diferentes autores vêm 

salientando a ainda hoje carência de estudos sobre empreendedorismo rural. Isso nos 

contextos internacional e, sobretudo, nacional (MÜLLER; KORSGAARD, 2018; 

NEWBERY; SIWALE; HENLEY, 2017; PATO; TEIXEIRA, 2016). Com efeito, segundo 

Newbery, Siwale e Henley (2017, p. 3), “apesar de sua importância como campo 
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acadêmico, o empreendedorismo rural é predominantemente focalizado em países 

desenvolvidos”. Pato e Teixeira (2016, p. 21) enfatizam, por exemplo, como mais de 

70% das pesquisas sobre o tema são realizadas em tais regiões. Segundo os autores, 

“é interessante notar que sete dos 10 autores mais prolíficos sobre empreendedorismo 

rural estão em universidades ou escolas do reino unido” (PATO; TEIXEIRA, 2016, p. 

14). Müller e Korsgaard (2018) vão além, os autores enfatizam como seria importante 

novas pesquisas sobre empreendedorismo rural sobretudo em países em 

desenvolvimento, tal como o Brasil. 

O presente estudo se insere justamente neste contexto. Sob uma perspectiva 

empírica, buscou-se investigar o empreendedorismo rural no Brasil, com destaque ao 

tipo particular de empreendedorismo rural, o indígena, pouco explorado por 

pesquisadores da área de Administração no país. Em pesquisa por título realizada no 

Portal de Periódicos da Capes e em bases internacionais, tais como Scopus e Web of 

Science, ainda são escassos os trabalhos da Administração que buscaram 

compreender o empreendedorismo indígena, especificamente no Brasil. A busca foi 

realizada por título dos trabalhos disponíveis na base. 

Deste modo, para efeitos desta pesquisa, foram selecionados 15 (quinze) 

empreendedores indígenas do povo Paiter Suruí1, da Terra Indígena Sete de 

Setembro, especificamente a área localizada ao norte do município de Cacoal (estado 

de Rondônia), para relatos acerca de suas experiências associadas ao objetivo deste 

estudo. Subentende-se que as aldeias indígenas estão inseridas na área rural, por 

este motivo a literatura deste estudo acena para o empreendedorismo rural. 

Especificamente há grande lacuna no que se refere ao empreendedorismo indígena, 

tanto na literatura nacional, como na internacional. 

A seleção desses índios2 se deu pelas indicações deles próprios, considerando 

os que mais se destacavam na atuação do cultivo do café, da banana, na extração da 

castanha do Brasil, do babaçu, no artesanato, nas plantas medicinais, no turismo etc.  

 
1  Paiter Suruí - Os suruís são um grupo indígena brasileiro dos estados de Rondônia e Mato Grosso. 

Eles se autodenominam paiter, que significa "gente de verdade, nós mesmos". Falam a língua paiter-
suruí, que pertence à família linguística mondé e ao grupo linguístico tupi. 

2 Neste trabalho, o termo índio será, sempre quando possível, e não associado ao referencial teórico, 

substituído pelo termo “indígena.” Tal substituição possui motivação antropológica, e atende a 
pedidos de um dos indígenas entrevistados, vice-cacique geral do Povo Paiter-Suruí, Uraan Anderson 
Suruí (2022). Segundo ele, empregar a palavra “indígena” é recomendável, principalmente porque 
faz circular a acepção também legítima de “natural do lugar”, “originário da terra” (sempre que se 
possa, aproveitar para esclarecer ou informar). O termo indígena significa, em latim (isto é, na origem 
da palavra), “natural do lugar em que vive”. Ainda de acordo com o Uraan, o termo índio não tem sido 
muito utilizado atualmente.  
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O povo Paiter Suruí é localmente reconhecido pelo empreendedorismo de sua 

população, composta por aproximadamente 1,7 mil habitantes. Com o espírito 

empreendedor nato, esses índios apresentam alternativas econômicas sustentáveis 

aos seus produtos agrícolas (castanha, café, banana), no artesanato (nas próprias 

aldeias, e venda e revenda em lojas físicas e online); e no ecoturismo (roteiros para 

estudantes; hospedagem nas aldeias; festival cultural). Para exemplificar, os índios 

Paiter Suruí receberam recentemente prêmio nacional dada a qualidade do cultivo de 

café e construíram um museu na aldeia, centros culturais e centro de plantas 

medicinais. 

A literatura empregada para sustentar a reflexão acerca da criação e 

desenvolvimento desses empreendedores nativos será sobre a imersão social e sobre 

a dicotomia espaço x lugar (ANDERSON; OBENG, 2017; KORSGAARD; MÜLLER; 

TANVIG, 2015). Para Korsgaard, Müller e Tanvig (2015), há um círculo virtuoso que 

consiste de uma dinâmica dual e complementar que propaga uma energia combinada 

por dois movimentos fundamentais: a codificação e a revalorização. Os mesmos 

autores, pilares deste tópico, enfatizam que o genuíno empreendedorismo rural é o 

resultado dos que denominam ciclo virtuoso entre espaço e lugar. Ou seja, através 

desses processos chamados codificação e revalorização, o lugar é reconectado ao 

espaço, bem como incorpora atividades que criam uma transformação do espaço em 

lugar. Neste prisma pretende-se investigar na prática como a imersão influencia a 

trajetória de desenvolvimento dos empreendedores indígenas nos processos de 

codificação e revalorização mencionados na literatura em epígrafe careando com as 

proposições teóricas. 

Segundo Korsgaard, Ferguson e Gaddefors (2015), os empreendedores 

extraem valor do local, recombinando recursos locais. Esta extração de valor local por 

meio de produtos comercializáveis é o que os autores denominam de espaço. Já lugar 

apresenta um significado particular e, vida social, uma concepção distinta, relativa “à 

vida e à experiência vividas” (KORSGAARD; FERGUSON; GADDEFORS, 2015, p. 

10). O lugar tem o escopo de gerar benefícios para a comunidade. Esta dissertação, 

portanto, procura de maneira inovadora nos estudos do Brasil, compreender como os 

índios empreendedores transformam o lugar em espaço, e o espaço em lugar. Ou 

seja, como os índios combinam recursos locais, criando produtos e serviços 

comercializáveis localmente e não localmente (lugar para espaço), ao mesmo tempo 

que transformam o espaço em lugar, processo em que os empreendedores utilizam 
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dos produtos e serviços para adicionar valor de uma maneira que contribuiu para o 

próprio desenvolvimento local. Esta dissertação propõe os seguintes objetivos geral e 

específicos: 

 

− Geral 

Investigar como a imersão e a relação espaço x lugar influenciam a criação e o 

desenvolvimento de empreendimentos rurais indígenas. 

 

− Específicos 

1. Investigar o processo de produção (codificação) e a maneira como o 

empreendedor promove sua comunidade local (revalorização). 

2. Descrever a experiência dos indígenas enquanto empreendedores que 

promovem também o empoderamento das comunidades indígenas. 

3. Fundamentar e compreender a literatura proposta em paralelo com a 

realidade desses empreendedores nativos. 

 

Para esta pesquisa foi empregado o método de estudo de caso, cujas 

perguntas se iniciam com o “como”. Além disso, versa um caminho indicado para 

estudos que procuram compreender fenômenos sociais fincados em um dado 

contexto da vida real (GODOY, 1995; YIN, 2007). Para este trabalho, o “caso” será o 

empreendedor indígena, aqui compreendido como índios Paiter Suruí que criaram e 

atualmente conduzem qualquer tipo de empreendimento (KORSGAARD; MÜLLER; 

TANVIG, 2015). 

Este estudo enfatiza algumas lacunas de pesquisa. A primeira, já salientada, 

se refere à própria carência de estudos que buscam, seja na literatura internacional 

ou nacional, compreender mais sobre empreendedorismo. Para Pato e Teixeira 

(2016), o empreendedorismo tornou-se um campo dinâmico de pesquisa nas últimas 

duas décadas. No entanto, o empreendedorismo indígena tem sido pouco explorado. 

Segunda: literatura sobre empreendedorismo rural em si. Segundo Pato e 

Teixeira (2016), a própria literatura sobre empreendedorismo rural é ainda pouco 

explorada, ou seja, os autores enfatizam que o corpo teórico do empreendedorismo 

rural ainda é incipiente, dificultando o estabelecimento de seus limites e de uma 

agenda de pesquisa adequada (PATO; TEIXEIRA, 2014). 
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A literatura empírica sobre empreendedorismo rural tem se concentrado 

principalmente em países desenvolvidos, principalmente no Reino Unido, EUA, 

Espanha, Finlândia e Grécia. Dado o potencial representativo do empreendedorismo 

rural para os países menos desenvolvidos e subdesenvolvidos, sendo imperativo mais 

pesquisas sobre o tema visando esses países (PATO; TEIXEIRA, 2014). 

O empreendedorismo é visto como o motor principal do desenvolvimento 

econômico. Diferentes autores vêm salientando como estudos sobre o 

empreendedorismo têm fundamentalmente se concentrado em áreas urbanas (LOW; 

MACMILLAN, 1988; WORTMAN JR., 1990). Quando associado à área rural, contudo, 

ainda são poucos os estudos que buscam compreender o desenvolvimento 

empreendedor em tais regiões, sobretudo no Brasil (MÜLLER; KORSGAARD, 2018; 

NEWBERY; SIWALE; HENLEY, 2017; PATO; TEIXEIRA, 2016). 

Apesar da grande importância do tema, poucos são os estudos científicos 

específicos acerca do empreendedorismo rural no Brasil. A lacuna se torna ainda 

maior quando trazida para o contexto de empreendedorismo indígena, objeto desta 

pesquisa. 

Somado a isso, a rápida urbanização e a concentração da maior parte da 

população brasileira nas áreas metropolitanas têm levado os meios de comunicação 

e os estudiosos a dar pouco destaque ao que ocorre no meio rural, tanto no que tange 

a questão do emprego e do trabalho, quanto em relação à própria melhoria da 

qualidade de vida daqueles que dependem do campo (TOMEI; LIMA, 2010). Na 

mesma conjuntura, Pato e Teixeira (2016) afirmam que a literatura sobre 

empreendedorismo rural pode ser considerada ainda bastante recente. Segundo eles, 

embora referências ao empreendedorismo rural remontem a estudos anteriores à 

década de 1980, período em que o estudo sobre o tema se apropriava de outros 

conceitos sobre empreendedorismo não associados ao contexto rural, foi somente a 

partir da década de 1980 que “o empreendedorismo rural começou a ter lugar na 

literatura”. Isso de maneira ainda bastante incipiente. 

Definir a palavra rural não é tarefa fácil. Para Pato e Teixeira (2014), na 

verdade, a palavra significa coisas diferentes para pessoas diferentes. Para a 

população local, representa as (frequentemente) difíceis condições de vida e para a 

população urbana, pode ser visto como um lugar nostálgico e idílico. 

No que se refere ao empreendedorismo nas áreas rurais, que englobam 

territórios com físico específico, características sociais e econômicas, aos poucos vem 
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surgindo o interesse em propor um empreendedorismo como nova forma de negócio, 

sendo esta proposta um elemento-chave no processo de desenvolvimento rural, 

especialmente nas áreas onde o desenvolvimento é lento (PATO; TEIXEIRA, 2018). 

No que tange ao conceito de empreendedorismo rural, destacamos o de Wortman Jr. 

(1990), que o define como “a inspiração de uma nova organização que apresenta um 

novo produto, que atende ou institui um novo mercado ou utiliza uma novidade 

tecnológica em um ambiente rural”. É nesta perspectiva, objeto de interesse desta 

pesquisa, que procuramos destacar a influência da imersão no desenvolvimento dos 

empreendedores rurais indígenas que criam, transformam, extraem recursos do 

ambiente local, agregam valor e os comercializam. No entanto, há de se diferenciar 

as características desses nativos, como elas são embutidas na economia local, de 

outras que simplesmente que aparecem mais ou menos fortuitamente localizadas no 

espaço rural (PATO; TEIXEIRA, 2018). 

A boa notícia é que as comunidades rurais estão se voltando para uma visão 

cada mais ampla de empreender como uma estratégia de desenvolvimento 

econômico local que pode oferecer uma alternativa de baixo custo e alto impacto de 

escala industrial, segundo Silva (2017). Para Baumgartner et al. (2013), com os 

desafios atuais das áreas rurais e dos setores rurais tradicionais, o futuro sucesso de 

muitos desses territórios está ligado à capacidade da população local de inovar, e 

identificar novas oportunidades de negócios que criem empregos, fortunas e 

melhorem suas condições de vida. 

Diante disso, faremos uma contextualização do empreendedorismo rural, cujo 

o objetivo geral da pesquisa é investigar como a imersão e a relação espaço x lugar 

influencia a criação e o desenvolvimento de empreendimentos rurais indígenas, 

mergulhados em um contexto de uma visão pouco difundida e explorada, mas de 

grande potencial acerca da criação de novos negócios. O propósito da pesquisa terá 

ainda como objetivos específicos diminuir tal lacuna, contribuindo aos estudos da 

área. 

É importante salientar neste trabalho, as características significativas do 

fenômeno espacial e multifacetado do local do empreendimento rural, numa análise 

de compreender o sentido de espaço e lugar; bem como as perspectivas da 

experiência entre ambos. Para Tuan (2018), “o espaço é um símbolo comum de 

liberdade no mundo ocidental. O espaço permanece aberto; sugere futuro e convida 

à ação”. “O espaço fechado e humanizado é lugar. Comparado com o espaço, o lugar 
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é um centro calmo de valores estabelecidos” (TUAN, 2018). Os lugares, objeto de 

interesse deste estudo, em empreendimentos indígenas, são centros aos quais são 

atribuídos valor. 

A abordagem do referencial teórico traz também um enfoque do que os autores 

denominam de “ciclo virtuoso entre espaço e lugar”. Para Korsgaard, Müller e Tanvig 

(2015), este círculo virtuoso consistiria de uma dinâmica dual e complementar que 

propaga uma energia combinada por dois movimentos fundamentais: a codificação e 

a revalorização. Os mesmos autores, pilares deste tópico, enfatizam que o genuíno 

empreendedorismo rural é o resultado do que denominam ciclo virtuoso entre espaço 

e lugar. Ou seja, através desses processos chamados codificação e revalorização, o 

lugar é reconectado ao espaço, bem como incorpora atividades que criam uma 

transformação do espaço em lugar. Neste prisma pretende-se investigar na prática 

como a imersão influencia a trajetória de desenvolvimento dos empreendedores 

indígenas nos processos de codificação e revalorização mencionados na literatura em 

epígrafe careando com as proposições teóricas. 

Uma vertente muito importante a ser pesquisada neste trabalho é a importância 

da imersão. Autores como Granovetter (1985) traduzem o termo “embeddedness3” 

como imersão; enraizamento (SWEDBERG, 2004; VALE, 2007) e imbricação 

(GRANOVETTER, 2007; KIRSCHNER; MONTEIRO, 2002).  

Granovetter (2007) traz à luz o que foi acertado, reinterpretado e o que fora 

estabelecido por Karl Polanyi em 1944, em artigo atualmente considerado seminal por 

lançar as bases de uma vertente de pesquisa que viria mais tarde ser chamada de 

“Nova Sociologia Econômica”. 

Granovetter (1985) buscou demonstrar como duas antagônicas correntes de 

pesquisa, denominadas “subsocializadas e supersocializadas, apresentavam-se 

incapazes de descrever, de maneira não atomizada, a dinâmica observada nas trocas 

econômicas”.  

Granovetter (1985) observa que acerca das transações mercantis, as empresas 

se encontram permeadas por relações sociais, que não apenas lhes dão forma, mas 

também condicionam seu nascimento e desenvolvimento. Para ele, as trocas 

econômicas realizam-se, geralmente, em um ambiente permeado por relações 

interpessoais. Nesse argumento, os empreendedores são considerados indivíduos 

 
3  Embeddedness – Imersão. 
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capazes de extrair e combinar recursos provenientes de distintas estruturas nas quais 

se encontram imersos podendo ser conjeturados com atores-chave no processo de 

construção do próprio mercado. 

A estratégia utilizada no referencial metodológico foi a qualitativa descritiva, 

considerada por Richardson (1990) a mais adequada em estudos que tenham como 

foco entender especificamente a natureza do fenômeno social. “Pesquisa descritiva – 

tem como objetivo principal a descrição das características de determinada população 

ou fenômeno” (SILVA, 2006, p. 59). 

O estudo apresentou dois instrumentos basilares de coleta de dados: o 

primeiro, que é o principal, a entrevista semiestruturada em profundidade. O segundo 

será a documentação, expressa, sobretudo, em reportagens da mídia local que 

enaltece a trajetória desses empreendedores nativos, fontes de conteúdo de internet, 

documentários no youtube4, sites segmentados etc. As técnicas analíticas específicas 

serão as análises intracasos e comparações intercasos. 

 

 

  

 
4  YouTube - é uma plataforma de compartilhamento de vídeos com sede em San Bruno, Califórnia. O 

serviço foi criado por três ex-funcionários do PayPal - Chad Hurley, Steve Chen e Jawed Karim - em 
fevereiro de 2005. 
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2 BASE TEÓRICA 

 

A literatura sobre empreendedorismo rural pode ser considerada ainda 

bastante recente (PATO; TEIXEIRA, 2016). Segundo Pato e Teixeira (2016, p. 13), 

embora referências ao empreendedorismo rural remontem a estudos anteriores à 

década de 1980, período em que o estudo sobre o tema se apropriava de outros 

conceitos sobre empreendedorismo não associados ao contexto rural, foi somente a 

partir da década de 1980 que “o empreendedorismo rural começou a ter lugar na 

literatura”. Alguns fatores da época ajudaram a explicar o surgimento e crescente 

interesse pela abordagem. Um deles foi a mudança e as crises na sociedade rural da 

época (PATO; TEIXEIRA, 2016). Outro foi a “maior consciência”, a partir da década 

de 1980, de que o “empreendedorismo poderia contribuir para o desenvolvimento 

rural” sob muitas maneiras (PATO; TEIXEIRA, 2016, p. 3). 

Um dos primeiros estudos que buscou conceituar especificamente o 

empreendedorismo rural foi o de Wortman Jr. (1990). De acordo com o autor, o 

empreendedorismo rural poderia ser compreendido como “a criação de uma nova 

organização que introduz novo produto, serviço ou cria um novo mercado, ou ainda 

utiliza inovação tecnológica no ambiente rural” (WORTMAN JR., 1990, p. 330). No 

Brasil, o conceito de empreendedorismo rural só foi surgir em 2006, reflexo do 

Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, um marco 

importante no desenvolvimento do setor agrícola no país (BERNARDO; RAMOS; 

VILS, 2019). Segundo a lei 11.326, criada em 2006, passou a ser considerado 

empreendedor familiar rural no Brasil aquele indivíduo que “pratica atividades no meio 

rural” (BERNARDO; RAMOS; VILS, 2019, p. 104). 

Desde Wortman Jr. (1990), o conceito de empreendedorismo rural tem evoluído 

com o tempo (MÜLLER; KORSGAARD, 2018, PATO; TEIXEIRA, 2018). Apesar disto, 

ainda reside no estudo da área ausência de relativo consenso conceitual 

(GADDEFORS; ANDERSON, 2018; MÜLLER; KORSGAARD, 2018). De fato, 

salientam Pato e Teixeira (2018) que uma definição clara de “empreendedorismo rural 

não existe”; considerando que o próprio conceito de empreendedorismo no contexto 

rural é contestado por alguns autores (MÜLLER; KORSGAARD, 2018). Segundo 

Gaddefors e Anderson (2018, p. 5), “o conceito de empreendedorismo rural tem sido 

controverso e reflete o próprio problema de definir o que seria empreendedorismo” na 
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área. Isso fica evidente nas diferentes definições do que se pode compreender 

enquanto empreendedorismo rural. 

Para Pato e Teixeira (2016, p. 7), por exemplo, empreendedorismo rural pode 

ser definido como “a criação de empresas em áreas rurais” ou ainda como o 

desenvolvimento de pequenas empresas em tais localidades. Já para Bernardo, 

Ramos e Vils (2019, p. 104), empreendedorismo rural envolve “atividades agrícolas 

de cultivo ou de criação de animais, que tenha capacidade de gerar fonte de renda 

em uma perspectiva de gestão e desenvolvimento do setor agrícola”. Müller e 

Korsgaard (2018, p. 224), por sua vez, incorporam uma dimensão mais contextual. 

Segundo os autores, o empreendedorismo rural pode ser compreendido como um 

“fenômeno espacial e multifacetado, no qual os empreendedores rurais são 

habilitados ou restringidos pelo seu contexto espacial local imediato”. 

 

Proposição 1: Empreendimentos rurais são fenômenos espaciais e multifacetados, 

nos quais os empreendedores são habilitados ou restringidos pelo seu contexto 

espacial local imediato. 

 

Essas noções locacionais se demonstram importantes, inclusive, para 

diferenciar o “empreendedorismo rural” daqueles empreendimentos urbanos, cujas 

distinções geográficas se demonstram aparentes e obviamente mais claras. Apesar 

disto, isto é, apesar da diferença entre ambos os empreendimentos parecer bastante 

óbvia, salientam Pato e Teixeira (2018) como “em temos práticos”, ainda hoje, a 

“distinção entre empreendimentos rurais e urbanos, por exemplo, é ainda arbitrária” 

(PATO; TEIXEIRA, 2018). Isso porque, na distinção entre ambos os tipos de 

empreendimentos se inseriria questões geográficas, dentre as quais podem citar o 

“ambiente físico, tais como a localização, os recursos naturais e [...] o capital social, 

mas, também, aspectos econômicos, tais como infraestrutura e redes de negócios”. 

Além disso, outros “fatores exógenos ou externos [também] podem influenciar as 

taxas de iniciação, crescimento ou falha” dos empreendimentos de ambos os tipos 

(PATO; TEIXEIRA, 2018). 

Com efeito, diferentes autores salientam que empreendimentos rurais tendem 

a apresentar taxas mais baixas de desempenho àqueles localizados em regiões 

urbanas (KORSGAARD; MÜLLER; TANVIG, 2015; MÜLLER; TANVIG, 2015; PATO; 

TEIXEIRA, 2018). Para Korsgaard, Ferguson e Gaddefors (2015, p. 12), “em nível 
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geral, as áreas rurais mostram atividades empreendedoras inferiores às áreas 

urbanas”. Isso devido a diferentes fatores. Inserem-se aí a infraestrutura de 

comunicação e conhecimento relativamente fraco, o acesso limitado ao apoio do 

governo, a disponibilidade limitada de capital financeiro e humano, os mercados 

relativamente restritos resultados em economias de baixa escala, entre outros. 

Diferentes autores começaram, a partir daí, a chamar a atenção para as 

limitações de conceitos que compreendem empreendedorismo rural como derivado 

de aspectos restritamente geográficos, por não incorporarem todas as dimensões 

envolvidas no desenvolvimento de tais tipos de empreendimentos (MÜLLER; TANVIG, 

2015). Segundo Müller e Tanvig (2015), por exemplo, tais conceituações não 

“reconhecem a crescente diversidade de atividades empresariais nas áreas rurais”, 

ignorando atividades empresariais que podem representar a ruralidade em suas 

diferentes dimensões (MÜLLER; TANVIG, 2015, p. 6). Além disso, conceituações 

essencialmente geográficas falham em reconhecer o empreendedor e seu 

empreendimento como parte integrante da comunidade, isto é, “falha em capturar o 

vínculo potencialmente íntimo entre o contexto espacial e as atividades empresariais” 

(MÜLLER; TANVIG, 2015, p. 6). 

Para Müller e Tanvig (2015), “o empreendedorismo rural [...] se envolve com 

sua localização não principalmente como espaço para lucro, mas como ‘lugar’ de 

significado e vida social”. Em outras palavras, para os autores, o empreendedorismo 

rural deve ser conceituado “como atividade na qual o empreendedor se envolve com 

seu contexto espacial e está imerso ao seu contexto espacial através do uso de 

recursos” (MÜLLER; TANVIG, 2015, p. 13).  

É o que também defendem Korsgaard, Ferguson e Gaddefors (2015, p. 9), 

segundo os autores, “empreendedorismo rural é uma definição espacial, o que 

sugere que são as características espaciais que diferenciam o empreendedorismo 

rural de outras formas de empreendedorismo” (KORSGAARD; FERGUSON; 

GADDEFORS, 2015, p. 9). Em outras palavras, para os autores, compreender o 

empreendedorismo rural envolve uma “profunda consideração com [e sobre] a 

imersão dos empreendedores em seus contextos espaciais”, isto é, com locais e sua 

cultura de origem, bem como a capacidade que tais empreendedores possuem em 

criar pontes entre contatos locais e não locais (KORSGAARD; FERGUSON; 

GADDEFORS, 2015). 
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Proposição 2: Empreendedores rurais possuem profunda consideração com seus 

contextos espaciais, isto é, com os locais e sua cultura de origem. 

 

Proposição 3: Empreendedores rurais possuem capacidade de criar pontes entre 

contatos locais e não locais. 

 

Note como Müller e Korsgaard (2018), Müller e Tanvig (2015) e Korsgaard, 

Ferguson e Gaddefors (2015) chamam a atenção para a necessidade de compreender 

o empreendedorismo rural a partir da dimensão contextual na qual os 

empreendedores estão imersos. De fato, enfatizam Müller e Korsgaard (2018, p. 227-

228) como “o empreendimento rural é uma unidade complexa de análise e os 

mecanismos pelos quais o contexto espacial enquadra e influencia o processo 

empreendedor provavelmente dependem de vários fatores” dentre os quais se 

inserem, por exemplo, o das relações sociais (PATO; TEIXEIRA, 2018). A noção da 

ação econômica como que imersa em estruturas de relações sociais não é 

necessariamente recente. Ela remonta às reflexões de autores tais como Granovetter 

(1985, 2007). Em trabalho hoje clássico (1985), considerado o fundador da Nova 

Sociologia Econômica, vertente de pesquisa que associa sociologia e economia, o 

autor cunhou o conceito de “imersão social”. Nele, defendeu “o argumento de que os 

comportamentos e as instituições a serem analisados são tão compelidos pelas 

contínuas relações sociais que interpretá-los como sendo elementos independentes 

representa um grave mal-entendido” (GRANOVETTER, 2007, p. 2). 

Segundo o autor, “uma das questões clássicas da teoria social é como os 

comportamentos e as instituições são afetados pelas relações sociais”. Granovetter 

insere o conceito de imersão em meio à crítica do autor a duas perspectivas teóricas 

fundamentais. A primeira deriva dos estudos econômicos, denominados 

subsocializados. A segunda deriva dos estudos culturais de Dennis Wrong e dos 

autores que compreendem as pessoas como que seguidoras aos ditamos das normas 

consensualmente definidas (supersocializada). Para Granovetter, embora as 

perspectivas sub e supersocializada pareçam distantes entre si, ambas compartilham 

o fato de desconsiderarem a influências das redes, isto é, dos relacionamentos 

pessoais, à ação econômica. O autor sustenta, portanto, que toda e qualquer ação 

social, incluindo a econômica, está imersa em estruturas de relações sociais. Em 

outras palavras, toda ação econômica é influenciada pelos relacionamentos sociais 
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imediatos. “A imersão social é um termo empregado para caracterizar o inter-

relacionamento entre a estrutura social e a atividade econômica” (BALDI; VIEIRA, 

2006; GRANOVETTER, 2007).  

 

Proposição 4: Toda ação econômica é influenciada pelas relações sociais.  

 

A imersão em redes se demonstra também importante à compreensão do 

empreendedorismo rural. Com efeito, defendem Pato e Teixeira (2018), por exemplo, 

como os “efeitos específicos destas relações sobre a vida econômica rural precisam 

de esclarecimentos adicionais”. Esta dissertação também se insere aí. Para efeitos 

deste trabalho, empreendedorismo rural será, portanto, compreendido a partir de 

perspectiva compreensiva e espacial, como resultado da influência da imersão dos 

empreendedores rurais em seus contextos locais e sociais (KORSGAARD; 

FERGUSON; GADDEFORS, 2015; MÜLLER; KORSGAARD, 2018; MÜLLER; 

TANVIG, 2015). 

A relevância do contexto social, dentre o qual se insere o das redes de 

relacionamentos, ganha relevância, inclusive, para diferenciar o “empreendedorismo 

rural”, aqui objeto de interesse, de outro tipo de empreendedorismo, também presente 

no ambiente rural, mas cujas distinções entre ambos se demonstram aparentemente 

menos óbvias: o “empreendedorismo em área rural”. Quando relacionado às 

diferenciações entre empreendimentos rurais e empreendimentos em áreas rurais, 

Pato e Teixeira (2018) salientam que ainda há pouca literatura a respeito (PATO; 

TEIXEIRA, 2018). Segundo eles, na medida em que os “dois tipos servem 

principalmente como heurísticas, seria proveitoso investigar em que medida esses 

dois tipos existem e em que medida eles diferem”, um do outro (PATO; TEIXEIRA, 

2018).  

A confusão acontece, segundos os autores, devido ao fato de muitos estudos 

relacionados ao empreendedorismo rural ainda hoje encontrados na literatura não 

serem, de fato, exemplos puros deste tipo de empreendimento, mas “evidências de 

empreendedorismo e empresas localizados em áreas rurais” (PATO; TEIXEIRA, 

2018). Note, portanto, como para Pato e Teixeira (2018), o fato do empreendimento 

estar localizado em uma área rural não significaria, necessariamente, ser tal 

empreendimento “rural”. 
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Enquanto empreendimentos em áreas rurais incorporariam qualquer tipo de 

empreendimento localizado geograficamente em um contexto rural, empreendimentos 

rurais, por sua vez, implicariam aspectos para além do geográfico, considerando 

também fatores endógenos a exemplo das características dos empreendedores, e 

fatores exógenos, tais como a imersão dos empreendedores às redes e às 

características sociais, culturais e históricas do local (PATO; TEIXEIRA, 2018). 

Segundo Korsgaard, Ferguson e Gaddefors (2015), empreendedores rurais não 

apenas se apropriam dos recursos inseridos nas comunidades nas quais estão 

inseridos, utilizando-os para o desenvolvimento de seus próprios negócios, como 

também se preocupam com o desenvolvimento da própria comunidade. 

De maneira específica, os “empreendimentos em áreas rurais” compreendem 

o espaço rural meramente como local para suas atividades comerciais, empregando 

nele “lógica caracterizada por lucro e mobilidade” (MÜLLER; TANVIG, 2015, p. 7). 

Neste tipo de empreendimento, a localização se deve, especificamente, dada “as 

vantagens para o negócio ou para o empreendedor” (MÜLLER; TANVIG, 2015, p. 11). 

Os resultados desejados não estão relacionados “ao bem-estar geral e/ou ao 

desenvolvimento da área rural” (MÜLLER; TANVIG, 2015, p. 7). Segundo Müller e 

Tanvig (2015, p. 11), “empreendedorismo em área rural tem, portanto, envolvimento 

apenas limitado com o ambiente rural enquanto local significativo, isto é, está 

fracamente imerso”. Isso não significa, contudo, que tais atividades não forneçam 

diferentes efeitos positivos para o ambiente rural, apenas que tais efeitos “não são 

explicitamente buscados pelo empreendedor” (MÜLLER; TANVIG, 2015, p. 7). Nem 

significa, ao mesmo tempo, que tais empreendimentos não tenham importância 

também para a literatura do empreendedorismo. Enfatizam Gaddefors e Anderson 

(2018, p. 2), por exemplo, como compreender como mudanças ocorrem “nas práticas 

empreendedoras em contexto rural pode aprofundar nossa compreensão dos 

processos empreendedores sob perspectiva mais ampla”. Embora o espaço rural 

permita a eclosão de diferentes tipos de empreendimentos, os derivados da 

agricultura são os mais usualmente visualizados entre aqueles que enfatizam as áreas 

rurais como espaços de produção (MÜLLER; TANVIG, 2015). As estratégias de 

desenvolvimento adotadas pelos “empreendimentos em áreas rurais” acabam não se 

diferenciando muito daquelas adotadas pelas empresas em espaços não rurais. Isso 

significa “que a empresa poderia teoricamente ser desenraizada e colocada em outro 
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lugar sem perder sua proposta de valor fundamental” (MÜLLER; TANVIG, 2015, p. 

12). 

Já os empreendimentos rurais, conforme definições apresentadas 

anteriormente, por sua vez, implicam “envolvimento particular com seu lugar, 

especificamente com a ruralidade do lugar e do meio ambiente” (MÜLLER; TANVIG, 

2015, p. 7). De maneira recursiva, compreende-se empreendedorismo rural como 

empreendimentos que se “envolvem com sua localização, não principalmente como 

espaço para lucro, mas como ‘lugar’ de significado e vida social” (MÜLLER; TANVIG, 

2015, p. 13). 

 

Proposição 5: Empreendedores rurais se envolvem com sua localização, não 

principalmente como espaço para lucro, mas como “lugar” de significado e vida social. 

 

Isto é, como atividades empreendedoras que “se envolvem com seu contexto 

espacial [ao mesmo tempo que se encontram] imersas em seu contexto espacial 

através do uso de seus recursos”. Entre as características dos empreendimentos 

rurais, inserem-se, por exemplo, a utilização dos recursos naturais, culturais, 

históricos, humanos, sociais e financeiros inatos do próprio local. Ou seja, os 

empreendedores se apropriam dos recursos imersos no ambiente para o seu próprio 

desenvolvimento (PATO; TEIXEIRA, 2018). “Os recursos locais são a base da 

produção de novos produtos e serviços, apreciados precisamente devido ao seu 

contexto rural” (PATO; TEIXEIRA, 2018). Além disso, enfatizam Pato e Teixeira (2018) 

como o empreendedor rural tem maior potencial de criar o que os autores denominam 

de “localidades mais resilientes”, isto é, “menos propensos a se mudarem para outros 

lugares”. 

 

Proposição 6: Empreendimentos rurais utilizam recursos naturais, culturais, 

históricos, humanos, sociais e financeiros inatos do próprio local. 

 

Entre as estratégias de desenvolvimento dos empreendimentos rurais, três 

delas têm sido enfatizadas pela literatura atual (KORSGAARD; MÜLLER; TANVIG, 

2015). A primeira envolve aumentar o valor de determinada unidade de produção, a 

exemplo do que pode ser visto na agricultura orgânica. A segunda estratégica implica 

em incluir novas atividades localizadas na interface entre sociedade, comunidade e 
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biodiversidade. Um exemplo desta estratégia seria o agroturismo5. Uma terceira 

estratégia implicaria o desenvolvimento de novos conjuntos ou padrões de recursos, 

mudando, por exemplo, da agricultura tradicional, para o turismo ou a produção de 

energia (KORSGAARD; MÜLLER; TANVIG, 2015). 

 

Proposição 7: Empreendimentos rurais se apropriam de três estratégias para o 

desenvolvimento de seus empreendimentos. Primeira estratégia, aumenta o valor da 

unidade de produção. Segunda, inclui novas atividades. Terceira, desenvolve novos 

conjuntos ou padrões de recursos. 

 

A reflexão sobre as estratégias de desenvolvimento dos empreendimentos 

rurais projeta luzes para outra temática, a da diferenciação entre espaço e lugar, de 

particular relevância para este trabalho. Salientam Korsgaard, Müller e Tanvig (2015, 

p. 15), o “empreendedorismo rural genuíno” como o resultado de círculo virtuoso entre 

espaço e lugar. Salientam Korsgaard, Müller e Tanvig (2015, p. 9) como “os conceitos 

de espaço e lugar são cruciais para a compreensão do empreendedorismo rural”. De 

fato, nos estudos sobre empreendedorismo e naqueles associados ao contexto 

espacial rural, a distinção entre ambos os conceitos é frequentemente invocada” 

(KORSGAARD; FERGUSON; GADDEFORS, 2015, p. 10). Para Korsgaard, Müller e 

Tanvig (2015), vincular os conceitos de espaço e lugar ao empreendedorismo rural é 

importante para estabelecer uma compreensão mais refinada e contextualizada do 

empreendedorismo em ambientes rurais. Apesar disto, enfatizam os autores, a 

relação entre ambos os conceitos se demonstra ainda hoje complexa. “Espaço e lugar 

denotam dois aspectos diferentes dos contextos espaciais, e duas perspectivas a 

partir das quais é possível explorar um determinado contexto espacial para atividades 

empresariais” (KORSGAARD; FERGUSON; GADDEFORS, 2015, p. 10). Enquanto o 

crescente movimento no espaço levou ao desenvolvimento em alguns lugares, 

sobretudo em grandes áreas urbanas, outros lugares, por sua vez, parecem 

ameaçados pelo espaço. 

De maneira específica, espaço denota uma avaliação econômica (capitalista) 

da localização com base especificamente em sua capacidade de lucro. O espaço está, 

 
5  Agroturismo - Turismo rural é uma modalidade do turismo que tem, por objetivo, permitir, a todos, um 

contato mais direto e genuíno com a natureza, a agricultura e as tradições locais, através da 
hospedagem domiciliar em ambiente rural e familiar. 
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portanto, relacionado à sua capacidade de “movimento e fluxo de capital, de trabalho, 

de recursos e de informações” (KORSGAARD; FERGUSON; GADDEFORS, 2015, p. 

10). Associa-se às “preocupações econômicas relacionadas à otimização do lucro ou 

acumulação de valor econômico para as empresas” (KORSGAARD; FERGUSON; 

GADDEFORS, 2015, p. 10). Em outras palavras, o espaço é analisado à luz de sua 

possiblidade ou não de abrigar dada atividade empresarial devido sua disponibilidade 

ou não de capital humano, social, financeiro e de infraestrutura. O espaço seria 

evidenciado por meio de atividades empresariais que apresentam limitada 

incorporação social com o local, isto é, atividades econômicas que compreenderiam 

o local físico apenas como ambiente orientado ao lucro. Tais empreendimentos se 

envolveriam com o contexto espacial empregando nele uma lógica caracterizada por 

lucro e mobilidade. Tal perspectiva não deixa de possuir sua relevância. Enfatizam 

Korsgaard, Müller e Tanvig (2015) como a discussão do espaço denota a relevância 

do contexto rural ao empreendedorismo de modo geral. 

 

Proposição 8: Espaço se associa às “preocupações econômicas relacionadas à 

otimização do lucro ou acumulação de valor econômico para as empresas”.  

 

O lugar, por sua vez, apresenta concepção distinta. Lugar denota uma 

avaliação de um local não enquanto espaço meramente econômico, mas em relação 

“à vida e à experiência vividas” (KORSGAARD; FERGUSON; GADDEFORS, 2015, p. 

10). Isto é, uma localização se torna um “lugar”, salientam Korsgaard, Ferguson e 

Gaddefors (2015), se a ela estiver associada alguma experiência ou significado. 

“Podemos, portanto, definir ‘lugar’ como um conjunto de práticas materiais e sociais 

que promovem um local”. Salientam Korsgaard, Ferguson e Gaddefors (2015, p. 10) 

como ainda “são muito limitadas as pesquisas sobre o papel nas atividades 

empresariais”. 

Anderson e Oberg (2016) apontam que as principais pesquisas da área da 

economia oferecem poucas conexões entre processos culturais e desenvolvimento 

econômico, e que isso sugere que as culturas locais são negligenciadas. Os autores 

seguem dizendo que o lugar e o apego ao lugar também são negligenciados. Em 

contrapartida, estudos demonstram como o lugar é um nexo rural, onde o espacial, o 

social e o econômico se entrelaçam e interagem (ANDERSON; OBERG, 2016). 
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Proposição 9: Lugar é um conjunto de práticas materiais e sociais que promovem um 

local. 

 

A distinção entre espaço e lugar sugere que o contexto local imediato das 

atividades empresariais “pode possuir tanto dimensões econômicas quanto 

socializadas”, manifestas em experiências, materiais etc. (KORSGAARD; 

FERGUSON; GADDEFORS, 2015, p. 10-11). Enquanto espaço sugere processos de 

movimento e mobilidade, lugar, por sua vez, implica fixação e pausa. O primeiro é 

mais abstrato, o segundo mais carregado de qualidades, significados, experiências e 

valores (KORSGAARD; MÜLLER; TANVIG, 2015). Em outras palavras, o lugar é 

experimentado por meio das relações íntimas que existem entre os objetos e as 

pessoas ao seu redor. Em uma analogia feita por Korsgaard, Müller e Tanvig (2015, 

p. 9), o lugar é como a experiência que uma pequena criança sente com sua mãe 

enquanto um “lugar seguro”. 

Tuan (1983), um dos grandes estudiosos sobre a perspectiva de lugar, admite 

em seu livro o mesmo pensamento de Korsgaard, Müller e Tanvig (2015), aferindo 

que o espaço se transforma em lugar quando adquire um significado, um afeto, uma 

ligação íntima. Ele descreve ainda que “se pensamos o espaço como algo que permite 

movimento, então lugar é pausa; cada pausa no movimento torna possível que 

localização se transforme em lugar”. Tuan (1983) confirma também a analogia de que 

para a criança pequena, os pais são seu “lugar” preferido, os braços humanos 

fornecem conforto e segurança absolutos. O autor supracitado admite ainda que se 

definirmos lugar de maneira ampla como um centro de valor, de alimento e apoio, 

então a mãe é o primeiro lugar da criança, mais tarde será reconhecida como o seu 

abrigo essencial e fonte segura de bem-estar físico e psicológico. 

Tuan (1983) apresenta em sua obra exemplos de lugar para melhor ilustrar o 

contexto, a saber: quase todos os grupos humanos tendem a considerar sua pátria 

como o centro do mundo. A cidade ou terra é vista com uma mãe e nutriz; o lugar é 

um arquivo de lembranças afetivas e realizações esplêndidas que inspiram o 

presente; o lugar é permanente e por isso tranquiliza o homem, que vê fraqueza em 

si mesmo e chance e movimento em toda parte. Enquanto os agricultores sedentários 

sentem-se arraigados ao solo e nutrem um sentimento piedoso para com ele, os povos 

nômades nutrem um forte sentimento pela mãe-terra, alguns fazem invocações 

pedindo água, terra firme e comida. Os aborígines australianos são um claro exemplo 
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de como os caçadores e coletores podem estar intensamente apegados ao lugar. 

Note, portanto, como “um lugar é mais que um simples local. É constituído pelas 

práticas que ocorrem em um determinado lugar e pelas relações que se envolvem 

com ele, de tal maneira que as práticas sociais são influenciadas pelo local”, do 

mesmo modo que o local é moldado pelas práticas sociais e relacionais 

(KORSGAARD; MÜLLER; TANVIG, 2015, p. 9). 

Neste sentido, os lugares podem ser “únicos, ter qualidades únicas e se 

tornarem significativos para aqueles se sentem apegados a eles” (KORSGAARD; 

MÜLLER; TANVIG, 2015, p. 9). Enfatizam diferentes autores à natureza social e 

materialmente construída dos lugares. Isto é, sua criação e recriação não seriam 

reflexos de aspectos essencialmente materiais, nem socialmente determinados, mas 

ocorreria como “resultado de complexas inter-relações entre o social e o material” 

(KORSGAARD; MÜLLER; TANVIG, 2015, p. 9). Ganha relevância, neste contexto, 

reflexões relacionadas à associação entre espaço e lugar. A Figura 1 a seguir ilustra 

o raciocínio proposto.  

  

Figura 1 – Entre Espaço e Lugar (Adaptada) 

 
Fonte: Korsgaard, Müller e Tanvig (2015). 

 

Isto é, Korsgaard, Müller e Tanvig (2015, p. 15) enfatizam o genuíno 

empreendedorismo rural como o resultado do que os autores denominam de “ciclo 

virtuoso entre espaço e lugar”. Para os autores, este círculo virtuoso consistiria de 

uma dinâmica dual e complementar, expressa na dinâmica composta por dois 

movimentos fundamentais: codificação e revalorização. O primeiro é o que faz o lugar 

se conectar ao espaço. Isto é feito quando os empreendedores extraem valor do lugar 

recombinando recursos locais e tornando-os transferíveis e compreensíveis em 
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configurações e mercados não locais. Em outras palavras, a codificação é o processo 

no qual os empreendedores extraem os recursos do local transformando-os em 

produtos comercializáveis no contexto imediato ou em outros lugares. 

É o que faz de um lugar de significado um espaço para sua comercialização. 

Ou seja, os empreendedores extraem valor do local recombinando recursos locais, e 

isso normalmente envolve um processo de codificação, o que torna as combinações 

de recursos transferíveis e compreensíveis em locais não mercados e/ou 

configurações. Assim, o lugar é reconectado ao espaço. 

Extrair valor e (re) conectar o lugar ao espaço requer uma transformação dos 

recursos localizados. Isso submerge a configuração de recombinação empresarial de 

recursos que caracteriza todas as configurações de atividade empresarial, mas no 

caso do empreendedorismo rural envolve uma forma de codificação de recursos 

localizados, bem como uma resposta à lógica do espaço. Para que um artefato 

(produto, narrativa etc.) se torne móvel e transferível no espaço, ele deve ser 

codificado e, em certo alcance, quantificável (KORSGAARD; MÜLLER; TANVIG, 

2015). 

Para Korsgaard, Müller e Tanvig (2015), a codificação como um termo geral 

contém uma variedade de estratégias diferentes. Uma delas, e talvez a mais 

importante no contexto do empreendedorismo rural, é a mercantilização. 

Mercantilização ocorre quando objetos “assumem um valor de troca acima de seus 

valores de uso e podem ser negociadas” (KORSGAARD; MÜLLER; TANVIG, 2015, p. 

11). Revalorizar o lugar como espaço, portanto, envolve a conversão de objetos 

específicos do lugar em mercadorias por dar-lhes uma forma que cria ou aumentar, 

trocar valor, assim, tornando possível negociá-los. Segundo Korsgaard, Müller e 

Tanvig (2015), isso transforma os objetos em elementos apreciados quantitativamente 

e, portanto, esses elementos tornam-se potencialmente móveis no fluxo do espaço; 

ou simplificado: um preço é definido para o objeto. Embora a mercantilização seja o 

caso mais evidente de codificação, deve- se enfatizar que a codificação não envolve 

necessariamente um preço e valor de troca e, consequentemente, não envolve 

necessariamente a criação de valor econômico. Outras formas de valor podem ser 

buscadas e realizadas. Os empreendedores locais podem, por exemplo, recombinar 

recursos e criar artifícios para atrair novos residentes com a expectativa de criar valor 

social no local. Assim, a codificação resulta em uma transformação do local de onde 

os recursos codificados foram retirados (KORSGAARD; MÜLLER; TANVIG, 2015). 
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Proposição 10: Codificação é o processo que faz o lugar se conectar ao espaço. É o 

movimento no qual os empreendedores extraem os recursos do local transformando-

os em produtos comercializáveis no contexto imediato ou em outros lugares. 

 

Proposição 11: a mercantilização é o principal processo de codificação do lugar.  

 

Em contraste, a revalorização é o conjunto de ações que fazem o lugar como 

um local construído de significado e valor sentido. A revalorização pode ser entendida 

como “um processo de utilizar o potencial local e as qualidades de um lugar para criar 

novos produtos e serviços rurais e agregar valor a eles de uma forma que, em última 

análise, realimenta positivamente o local” (KORSGAARD; MÜLLER; TANVIG, 2015, 

p. 11). 

Para elucidar a revalorização, os autores acenam um exemplo deste processo 

numa pequena ilha dinamarquesa de Stryno. John Sorensen, um ex-capitão de navio 

à vela, fabrica geleia. A geleia é produzida a partir de frutas silvestres cultivadas nos 

pomares de sua propriedade no lado leste da ilha. Devido ao clima favorável e ótimas 

condições de cultivo, ele produz essas compotas com uma particularidade de sabor 

(valor agregado ao produto), proporcionando que o empreendimento tenha um volume 

de negócios anual satisfatório, suficiente para o dono ganhar a vida, em uma ilha de 

cerca de 200 habitantes. Tal empreendimento é uma fonte de orgulho considerável, 

contribuindo para a atmosfera de desenvolvimento do local. O exemplo mencionado 

pelos autores dá uma imagem do impacto que o contexto espacial imediato tem na 

formação do empreendedorismo. Essencialmente, “as qualidades únicas desta ilha, o 

contexto social, econômico e espacial combinado torna este empreendimento 

consideravelmente viável” (KORSGAARD; MÜLLER; TANVIG, 2015). 

Nota-se que este empreendimento não poderia ter se desdobrado em nenhum 

outro lugar, e o passado, o presente e provavelmente o futuro do empreendimento 

estão intimamente ligados à ilha de Stryno. Além disso, esta atividade empresarial é 

distintamente rural devido à sua necessidade de terras aráveis, mas também pela 

adaptação ao local. Conforme os autores, o exemplo de produção da geleia na 

pequena ilha é um caso de produção localizada de alimentos de qualidade que foi 

recombinada de recursos materiais e sociais deste lugar rural em particular. Sendo 

assim, criou valor em na forma de renda econômica, bem como na forma de contribuir 

para o orgulho e a vida comunitária do lugar e seus habitantes, e por conseguinte a 
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produção da geleia contribui significativamente para a marca da pequena ilha, que 

pode atrair turistas, tornando-se um local multifuncional de lazer e consumo do 

patrimônio (KORSGAARD; MÜLLER; TANVIG, 2015). 

A recombinação de recursos intervém diretamente nos quesitos sociais e 

materiais de relações que determinam o lugar como uma significativa localização. Em 

alguns casos a revalorização pode ser tanto negativa, como positiva, dependendo 

sobre se a recombinação e codificação de recursos é experimentada pelo local de 

comunidade como algo que torna o lugar mais valioso e significativo (KORSGAARD; 

MÜLLER; TANVIG, 2015). 

Note-se que a revalorização, por sua vez, é o processo inverso da Codificação. 

Incorpora as atividades que transformam o espaço em lugar. Segundo Korsgaard, 

Müller e Tanvig (2015, p. 16), a revalorização pode ser compreendida como um 

processo de utilização do potencial e das qualidades locais para criar produtos e 

serviços rurais que, em última instância, agregam valor a ele, alimentando 

positivamente o próprio local. 

 

Proposição 12: Revalorização processo de utilização do potencial e das qualidades 

locais para criar produtos e serviços rurais que, em última instância, agregam valor a 

ele. 

 

O empreendedorismo rural, estando vinculado ao local, pode não oferecer a 

promessa de crescimento rápido e alto da maneira que certas formas de 

empreendedorismo no meio rural fazem. Ainda apresenta duas vantagens distintas: 

primeiro, possui o potencial para um uso otimizado dos recursos inerentes à área rural 

em questão. O empreendedorismo rural se concentra no uso dos recursos disponíveis 

localmente, mesmo que sejam mais caros de adquirir e usar do que os recursos 

adquiridos no mercado global. Embora isso possa não necessariamente levar a uma 

alocação ótima de recursos em um mercado global, ele cria um equilíbrio local, na 

medida em que os recursos localizados são alocados de forma que mais valor 

(econômico e social) seja extraído desses recursos (KORSGAARD; MÜLLER; 

TANVIG, 2015). 
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3 METODOLOGIA 

 

Neste capítulo serão apresentadas a estratégia de pesquisa e método de 

pesquisa, os instrumentos de coleta de dados e as técnicas de análise dos dados. A 

estratégia de pesquisa utilizada neste trabalho foi a qualitativa descritiva, opção que 

se justifica, de acordo com Richardson (1990), por ser a estratégia mais adequada a 

ser utilizada em estudos que tenham por objetivo entender em profundidade a 

natureza de um fenômeno social. Tal estratégia possibilitará a interpretação da 

realidade social (BAUER; GASKELL; ALLUM, 2002; GREENWOOD, 1973) e uma 

melhor compreensão dos processos em estudo (GOODE; HATT 1973). 

Denzin e Lincoln (2006) ilustram a pesquisa qualitativa como uma abordagem 

interpretativa do cotidiano. O campo das ciências sociais tem feito vasto uso desta 

estratégia para pesquisar situações da vida real (SOY, 1997). Vieira e Zouain (2005) 

que aludem que a pesquisa qualitativa tem relevância nos depoimentos dos atores 

sociais envolvidos, aos discursos e significados demonstrados por ele. Deste modo 

as características e aspectos da pesquisa qualitativa se apresentam como a melhor 

para atender o objetivo deste trabalho. Richardson (1999) afirma ainda que “as 

pesquisas qualitativas de campo exploram [...] técnicas de observação e entrevistas 

devido a propriedade com que esses instrumentos penetram na complexidade de um 

problema” (RICHARDSON, 1999, p. 82). 

O método empregado é o estudo de caso, ideal para pesquisas com questões 

do tipo “como”. Além disso, versa um caminho indicado para estudos que procuram 

compreender fenômenos sociais inseridos em um dado contexto da vida real (YIN, 

2007). Eisenhardt (1989) ressalta o potencial dos estudos de casos para capturar as 

dinâmicas dos processos. “O estudo de caso é uma estratégia de pesquisa que 

focaliza no entendimento das dinâmicas presentes dentro de configurações únicas” 

(EISENHARDT, 1989, p. 534). Para Yin (2001, 2010, 2015), o estudo de caso acena 

como um procedimento adequado em questões de pesquisa que procuram trabalhar 

situações contextuais, quando são significativas e pertinentes ao fenômeno estudado. 

Para este trabalho, o “caso” será o empreendedor indígena, aqui compreendido como 

índios que criaram e atualmente conduzem qualquer tipo de empreendimento 

(KORSGAARD; MÜLLER; TANVIG, 2015). 

Neste trabalho, tal como adiantado no referencial teórico, o empreendedorismo 

rural procurou ser compreendido a partir da perspectiva compreensiva e espacial, 
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como resultado da influência da imersão dos empreendedores rurais em seus 

contextos locais e sociais (KORSGAARD; FERGUSON; GADDEFORS, 2015; 

MÜLLER; KORSGAARD, 2018; MÜLLER; TANVIG, 2015). Nesse sentido, a análise 

dos índios-empreendedores Paiter Suruí foi considerada a partir de perspectiva 

compreensiva e espacial. 

O estudo foi baseado em um único caso. Foram entrevistados 15 (quinze) 

empreendedores indígenas do povo Paiter Suruí, do Território Sete de Setembro, 

região de Cacoal/RO. A seleção desses índios se deu pela técnica da bola de neve, 

em que novos participantes por sua vez indicavam outros participantes para serem 

entrevistados.  

Esta pesquisa se apropriou de dois instrumentos basilares de coleta de dados: 

o primeiro é a entrevista semiestruturada em profundidade, considerada uma das mais 

importantes do método de estudo de caso (YIN, 2015). Elas possibilitam a obtenção 

de informações com maior profundidade, motivo pelo qual é considerado uma das 

principais fontes de coletas de dados utilizados em pesquisas (BAUER, 2002; 

DUARTE, 2002; GASKELL, 2002; PETTIGREW, 1990; YIN, 2007). O segundo foi a 

documentação, expressa, sobretudo, em reportagens da grande mídia local que 

salientam a trajetória de tais empreendedores. A documentação (YIN, 2015), também 

considerada substancial para estudos de caso (YIN, 2015), proporciona maior 

robustez (YIN, 2010, 2015). Foram ainda consideradas fotografias, jornais, livros, 

panfletos e páginas de sites de redes sociais do empreendedor. 

De acordo com Yin (2007, p. 129), os pesquisadores devem conhecer as 

técnicas para a coleta dos dados, “a fim de que o estudo de caso possa se valer de 

várias fontes de evidências”.  

A metodologia de pesquisa está diretamente relacionada à seleção dos 

indivíduos. A técnica utilizada foi a bola de neve. Neste sentido os entrevistados 

indicavam outros empreendedores indígenas para serem também entrevistados, e 

assim sucessivamente. 

Os estudos de caso não buscam extrapolar a análise para uma população 

maior. Ou seja, os resultados obtidos se restringem apenas aos casos investigados. 

Contudo, os estudos de caso, por serem estudos em profundidade, podem permitir 

contribuições à literatura, por exemplo, à literatura sobre empreendedorismo rural aqui 

de interesse. Isto é, estudos de casos buscam “generalizações analíticas”, em que o 

objetivo é utilizar a teoria como para comparar os resultados encontrados em campo 
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(YIN, 2007). Neste sentido, o objetivo de estudo é, ao estudar o empreendedor 

indígena, tecer alguma eventual contribuição para os estudos sobre 

empreendedorismo rural e imersão. 

A análise dos dados foi feita da seguinte forma. Após as entrevistas serem 

realizadas e a documentação reunida, a pesquisadora categorizou os dados. Isto é, 

reuniu todas as evidências em categorias teóricas de interesse. 

Uma destas categorias, apenas para elucidar, seria as diferentes e possíveis 

iniciativas que os índios utilizam para a Codificação. Outra categoria seria as inciativas 

que os índios-empreendedores realizam para Revalorização. E assim por diante. Após 

a categorização indutiva dos dados, a pesquisadora descreveu a análise dos 

empreendedores que pontuaram sobre as proposições identificadas, comparando as 

evidências de campo com a literatura. Ou seja, a pesquisadora realizou o que Yin 

(2015) chama de generalização analítica, ou seja, comparar dados com as reflexões 

teóricas. A estratégia analítica geral será baseada em proposições teóricas. Neste tipo 

de estratégia analítica, o referencial teórico atuará como guia para a análise do caso 

selecionado. 

As técnicas analíticas específicas serão as análises intracaso e comparações 

intercasos. Tais técnicas de análises cruzadas dividem os dados por tipos através de 

todos os casos investigados (SOY, 1997). A chave para o sucesso de boas 

comparações está diretamente relacionada com a capacidade do pesquisador em 

neutralizar as diversas tendências apresentadas pelos dados. Além disso, deve, 

também, ser capaz de analisar as informações sob as diferentes formas.  
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4 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

4.1 Apresentação do caso 

 

O empreendedor indígena objeto deste estudo é o indígena do povo Paiter 

Suruí da Terra Indígena Sete de Setembro, doravante Paiter que, em português, 

significa “gente de verdade, nós mesmos”. Em específico, a pesquisa abrangeu 

unicamente a área localizada no município de Cacoal. Ressalta-se que o Território do 

povo Paiter Suruí está situado na região fronteiriça ao norte do município de Cacoal 

(estado de Rondônia), localidade que se estende até o município de Aripuanã (estado 

do Mato Grosso). Em uma área de 248.146,9286 hectares sendo 95% preservado, 

vivem os Paiter Suruí com uma população na ordem de 1600 a 1700 indivíduos, 

falante de língua Tupi Mondé, e 28 aldeias espalhadas por diversas Linhas, tanto no 

Estado de Rondônia quanto no Estado do Mato Grosso. Na figura abaixo é possível 

identificar melhor a localização do Território Indígena Sete de Setembro. 

 

Figura 2 – Localização da Comunidade Paiter Suruí 

 
Fonte: Portal Instituto Centro de Vida – ICV. 

 

Para tanto, é importante conhecer um pouco mais da trajetória desses índios 

empreendedores. Desde o contato e estreitamento da relação com o não índio, houve 

grande perda de território, de reservas naturais de matéria-prima utilizada na 

confecção de artefatos de sua cultura material, de aspectos culturais e de referenciais 

tradicionais. Isso culminou em um alinhamento produtivo e econômico para que a 

comunidade Suruí pudesse responder às suas necessidades no que se refere à 

sobrevivência e à reprodução dos meios de vida, como aponta (SILVA; FERREIRA; 
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NETO, 2014). O contato ocorreu no dia 7 de setembro de 1969, na ocasião havia 

5.000 antes do contato, segundo os Paiter Suruí. Dois anos depois eram 250. 

Quarenta e cinco anos depois 1400 pessoas. Falante de Língua Tupi Mondé; Divididas 

em 28 aldeias. Grupos clânicos: Gameb, Gabgir, Kaban e Makor, segundo o Plano de 

Gestão da Terra Indígena Sete de Setembro, 2015. 

O interesse da pesquisa pelo empreendedorismo dos índios Paiter Suruí se deu 

a partir de experiências bem-sucedidas destacadas pela imprensa local, em especial 

no que se referia aos índios que foram premiados por produzirem cafés de alta 

qualidade no concurso Tribos, do grupo Três Corações. Os índios em questão, 

embora enfrentem diferentes dificuldades, tais como ausência de apoio e políticas 

públicas de incentivo, são ainda reconhecidos pelo seu comportamento e 

desempenho empreendedor. 

Entre as iniciativas de empreendedorismo indígena dos Paiter Suruí se 

inserem, por exemplo, atividades e produtos de extração local, tais como: o 

artesanato; o cultivo de café de qualidade; o cultivo recorde de castanha na região; o 

cultivo de banana; a colheita de açaí, cacau e babaçu; e a exploração do turismo 

cultural (SURUÍ, 2020). Inserem-se ainda, com destaque, o desenvolvimento de 

programas de sustentabilidade, marcos no empreendedorismo indígena, segundo 

evidenciam algumas matérias publicadas no portal G16, página da Fundação Nacional 

do Índio, portal da Secretaria Estadual de Agricultura, plataforma Airbnb7, redes 

sociais como Facebook8, Instagram9, documentários no YouTube etc. 

Conhecer sua história e seu empreendedorismo permitiu uma melhor 

compreensão dos processos de recombinação de recursos locais, tornando-os em 

produtos comercializados (codificação), bem como agregar valor a eles de forma 

positiva para a comunidade indígena (revalorização). 

Abaixo serão apresentadas a identificação de cada índio empreendedor, o 

ramo da atuação de seus negócios, e um pouco de suas histórias. 

 

 
6  Portal G1 - é um portal de notícias brasileiro mantido pelo Grupo Globo e sob orientação da Central 

Globo de Jornalismo. Foi lançado em 18 de setembro de 2006, ano que a TV Globo fez 41 anos. 
7  Plataforma Airbnb - é um serviço que permite que pessoas do mundo inteiro ofereçam suas casas 

para usuários que buscam acomodações mais em conta em qualquer lugar do mundo. 
8  Facebook - Facebook, Inc. é um conglomerado estadunidense de tecnologia e mídia social com sede 

em Menlo Park, Califórnia. 
9  Instagram - é uma rede social online de compartilhamento de fotos e vídeos entre seus usuários, que 

permite aplicar filtros digitais e compartilhá-los em uma variedade de serviços de redes sociais, como 
Facebook, Twitter, Tumblr e Flickr. 
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4.2 Identificação dos empreendedores do caso 

 

Empreendedor 1 

O primeiro empreendedor se chama Gasodá Suruí. Atua no ramo de turismo, 

possuindo, inclusive, formação acadêmica na área. Gasodá, como gosta de ser 

chamado, é turismólogo, é pesquisador, e tem mestrado em Geografia. Atualmente, o 

empreendedor cursa doutorado também em Geografia, pela Universidade Federal de 

Rondônia. É o fundador e coordenador do Centro Cultural Indígena Paiter Wagôh 

Pakob, cujo espaço é uma iniciativa indígena Paiter que atua na valorização, 

preservação, fortalecimento da cultura e dos conhecimentos Tradicionais e do 

Território indígena Sete de Setembro do povo Paiter. O indígena reside atualmente na 

Aldeia Paiter da linha 9, Terra indígena Sete de Setembro, a 50km de Cacoal/RO, e o 

seu empreendimento está localizado na floresta, distância próxima à aldeia. Segundo 

Gasodá, a aldeia é uma das 28 que pertence ao território indígena sete de setembro, 

estando ela em terceiro na classificação das maiores que existem dentro do 

supracitado território (blog do Gasodá. Acesso em 25/09/2021). 

 

Figura 3 – Empreendedor Gasodá Suruí 

 
Fonte: Arquivo rede social Intagram @gasodapaiter, acessado em 02/10/2021. 

 

Gasodá explica que esse trabalho tem contribuído muito para a manutenção da 

sua comunidade. Ele acredita que o empreendimento Centro Cultural Paiter Wagôh 

Pakob serviu também para que a comunidade entendesse que precisam trabalhar 

para comer. “Hoje a nossa vida como um indígena já não é mais aquela vida que nós 

tínhamos no passado, antes do contato. A gente vivia no mundo onde não tinha 

capitalismo, mas hoje já tem”. Segundo o empreendedor eles precisamos trabalhar, 

colher, produzir para comer e para vender ao mesmo tempo. “Então a gente precisa 
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tá (Sic) acompanhando esses avanços do mundo moderno” (Gasodá, 2021, em 

entrevista concedia a autora). 

 

Figura 4 – Placa de entrada do Centro Cultural Paiter Wagôh Pakob 

 
Fonte: Arquivo rede social Instagram @wagoh_pakob_pagina_oficial, acessado em 02/10/2021. 

 

A imagem abaixo ilustra o empreendimento Centro Cultural Paiter Wagôh 

Pakob. 

 

Figura 5 – O centro de vivência do espaço Wagôh Pakob 

 
Fonte: Arquivo rede social Intagram @gasodapaiter, acessado em 02/10/2021. 

 

Para Gasodá, uma das referências do seu povo é a comida tradicional, a 

exemplo do peixe assado.  

 

Figura 6 – Peixe assado, uma especiaria cultural servida para turistas 

 
Fonte: Arquivo plataforma Facebook página Centro Cultural Indígena Paiter Wagôh Pakob, acessado 

em 02/10/2021. 

 

Além das comidas típicas, a cultura Paiter é indicada também através da 

utilização e a valorização da medicina tradicional para a cura de doenças, artesanatos 

diversos, contação de histórias, mitos, ritos, realização das pinturas corporais, práticas 

dos cânticos e festas tradicionais, caça, pesca, coleta de frutas e mel silvestre. 
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Figura 7 – Roda de contação de histórias paiter para turistas que visitam o espaço 

 
Fonte: Arquivo plataforma Facebook página Centro Cultural Indígena Paiter Wagôh Pakob, acessado 

em 02/10/2021. 

 

Gasodá afirma que com os trabalhos de proteção do território indígena Sete de 

Setembro, e a valorização e resgate da cultura tradicional do povo Paiter Suruí, o 

Centro Cultural Wagôh Pakob vêm tomando notoriedade no cenário como ponto de 

referência em cultura indígena, tanto no estado de Rondônia, como também no Brasil. 

O empreendedor afirma ainda que a procura para visitas ao empreendimento é maior 

pelas escolas e universidades. 

 

Empreendedor 2 

O segundo empreendedor se chama Isaque Mopilô Tavá Suruí. Atua na área 

do extrativismo, principalmente os produtos derivados do babaçu. Isaque é o 

Coordenador Geral da Associação Soenama do Povo Indígena Paíter Suruí, 

localizada na Aldeia Iratana do povo Paiter Suruí, Terra Indígena Sete de Setembro, 

linha 10, km 60. Cacoal/RO. O indígena relata que entre as motivações da criação da 

Soenama, encontram-se o objetivo em desenvolver ações que promovam uma 

agricultura sustentável por meio do extrativismo, principalmente, da castanha-do-

brasil e do babaçu, além da demanda pelo desenvolvimento do artesanato indígena. 

Se estende também o desenvolvimento de projetos de restituição e conservação 

florestal, saúde e educação (SURUÍ, Isaque. Diálogos pró-castanha-do-Brasil. 

Padrões de Sustentabilidade na Cadeia de valor da Castanha do Brasil. Acesso 

30/09/2021). 

Acerca da castanha, Isaque cita que ela faz parte da cultura do povo Paiter 

Suruí e, por isso, a manutenção dos castanhais é essencial para assegurar o hábito 

alimentar do seu povo, além de ser uma importante fonte de renda. Nesta perspectiva, 

em busca de aumentar os negócios da sociobiodiversidade com base na 

sustentabilidade, a Soenama conquistou a certificação FSC®. Outra conquista se deu 
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em 2017 com o Prêmio Jorg Zimmermann, pelo Manejo Indígena de Babaçu “Toroya” 

(SURUÍ, Isaque. Diálogos pró-castanha-do-Brasil. Padrões de Sustentabilidade na 

Cadeia de valor da Castanha do Brasil. Acesso 30/09/2021). 

 

A associação Soenama do povo indígena Paíter Suruí foi criada em 2012. O 
objetivo da criação e fundação foi para para defender o direito do associado, 
o direito coletivo, e buscar também o desenvolvimento econômico 
sustentável. Nossa intenção era buscar a melhoria de qualidade de vida para 
o associado, e também para o povo em si (SURUÍ, Isaque. 2021. Em 
entrevista a autora desta pesquisa). 

 

Figura 8 – Coordenador Isaque Mopilo Tava Suruí 

 
Fonte: Arquivo rede social Intagram @isaqueSuruí, acessado em 03/10/2021. 

 

Segundo Isaque, a atividade agroextrativista executada no manejo do babaçu 

não constitui impacto sobre as palmeiras, uma vez que somente são coletados os 

frutos naturalmente caídos e não são previstos raleamentos e desbastes dos 

indivíduos. “Com a prática dessa atividade, é preservado a maturidade reprodutiva 

das plantas”. 

 

Devido ao babaçual sempre produzir em grande quantidade, os membros da 
associação não têm capacidade e estrutura para coletar todos os frutos 
caídos. Em torno de um terço somente da oferta é coletado, respeitando 
também a alimentação da fauna e a reprodução da flora (SURUÍ, Isaque 
(Portal Época/O globo/Ciência e Meio Ambiente. Publicada em 05/10/2017. 
Acessado em 03/10/2021) 

 

Figura 9 – Fruto do babaçu 

 
Fonte: Arquivo rede social Instagram @associacaosoenama, acessado em 03/10/2021. 
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Em 2014 o Projeto Babaçu Paiter Suruí foi idealizado, pela associação por meio 

de reuniões com associados e diagnósticos da área e do produto. Os paíter na 

verdade já utilizavam o fruto como segurança alimentar, medicinal, artesanato e na 

construção de coberturas de malocas e tapiris. Mas com projeto, oportunizou mais 

ainda o fortalecimento das atividades culturais com produção de renda sustentável à 

partir dos recursos naturais e conhecimentos tradicionais. São eles os subprodutos 

que prevê o uso integral do coco coletado na floresta: o óleo de Babaçu, a farinha do 

mesocarpo, o sabão e o artesanato (portal equatorinitiative.org, acessado em 

05/09/2021). 

No final de 2015, a Soenama iniciou um novo desafio, que foi batalhar pela 

certificação socioambiental junto ao Instituto de Manejo e Certificação Florestal e 

Agrícola – Imaflora. Neste sentido, procuraram seguir os critérios e princípios 

recomendados pelo Forest Stewardship Council® - FSC, para suas práticas 

tradicionais de manejo de espécies florestais, processamento e comercialização dos 

produtos e sub-produtos oriundos do babaçu. Em 2016 sobreveio a certificação da 

Forest Stewardship Council (FSC), que foi adquirida com a parceria entre a 

associação e a certificadora IMAFLORA, tendo seu babaçual integralmente 

contemplado com o selo e dentro do plano de manejo realizado. A importância dada 

a cultura indígena unida ao desenvolvimento econômico com base no manejo florestal 

de produtos não madeireiros, promoveu ainda mais a proteção territorial da terra 

indígena Sete de Setembro e a conservação de sua floresta. Diante disso, os 

indígenas Paiter Suruí iniciaram legalmente a comercialização do carvão de babaçu, 

óleo de babaçu, artesanato de babaçu, farinha de mesocarpo, e castanha in natura 

(portal equatorinitiative.org, acessado em 05/09/2021). Em 2017, a Associação 

Soenama do Povo Indígena Paíter Suruí recebeu o Prêmio Jorg Zimmermann, pelo 

Manejo Indígena de Babaçu Toroya (SURUÍ, Isaque. Diálogos pró-castanha-do-Brasil. 

Padrões de Sustentabilidade na Cadeia de valor da Castanha do Brasil. Acesso em 

29/09/2021). 

 

O objetivo do Prêmio foi reconhecer a importância e premiar as práticas e 
saberes no campo da sociobiodiversidade, com destaque no Cerrado e na 
Amazônia, desenvolvidos por pessoas físicas, grupos, movimentos ou 
entidades não governamentais brasileiras cujas atuações tenham sido 
significativas e transformadoras da realidade (SURUÍ, Isaque. Diálogos pró-
castanha-do-Brasil. Padrões de Sustentabilidade na Cadeia de valor da 
Castanha do Brasil. Acesso em 29/09/2021). 
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As imagens abaixo ilustram alguns produtos que são comercializados pelo 

empreendimento de Isaque Suruí. Dentre os produtos extraídos do babaçu, podemos 

destacar a importância do óleo, que oferece diversos benefícios à saúde, como regular 

a flora intestinal e aumentar a imunidade (Dermablog/Alimentação saudável. Redação 

por Cândida Silva. Publicada em 05/05/2017. Modificada em 26/07/2021. Acessado 

em 05/10/2021). 

 

Figura 10 – Óleo do babaçu 

 
Fonte: Arquivo rede social Facebook Associação Soenama do Povo Indígena Paíter Suruí, acessado 

em 03/10/2021. 

 

Cerca de 7,29 toneladas de amêndoas de babaçu são coletadas anualmente, 

gerando 2.000 litros de óleo, 500 quilos de farinha (proveniente do mesocarpo do coco 

de babaçu) e muitos outros produtos artesanais como pulseiras, colares, anéis etc 

(Portal FUNAI, Assessoria de Comunicação Social/Funai, Coordenação Regional de 

Cacoal-RO. Acesso em 25/09/2021). 

 

Figura 11 – Farinha de babaçu 

 
Fonte: Arquivo rede social Facebook Associação Soenama do Povo Indígena Paíter Suruí, acessado 

em 03/10/2021. 

 

Isaque relata que para produzir o carvão são recolhidas apenas as palmeiras 

de babaçu que já completaram o ciclo e não estão mais vivas, com isso a floresta 

segue preservada (Portal Época/O globo/Ciência e Meio Ambiente, que foi publicada 

em 05/10/2017. Acesso em 03/09/2021). 
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Figura 12 – Carvão de babaçu 

 
Fonte: Arquivo rede social Facebook Associação Soenama do Povo Indígena Paíter Suruí, acessado 

em 03/10/2021. 

 

A unidade de manejo delimitada do projeto Babaçu apresenta 

aproximadamente 91 hectares e é composta por espécies arbóreas, arbustivas e 

palmáceas. Hoje, devido à falta de recursos e maquinários adequados, a associação 

encontra muitas limitações na produção e comercialização de seus produtos, mas 

prossegue com uma pequena produção artesanal juntamente com a comunidade 

(portal equatorinitiative.org, acessado em 05/09/2021).  

 

Figura 13 – Artesanato de babaçu 

 
Fonte: Arquivo rede social Facebook Associação Soenama do Povo Indígena Paíter Suruí, acessado 

em 03/10/2021. 

 

Empreendedor 3 

O terceiro empreendedor se chama Ricardo Narayamat Suruí. Ele atua no 

empreendimento de plantas medicinais, que é o Centro das Plantas Medicinais 

Olawatawa, cujo significado na língua tupi mondé quer dizer “lugar de cuidar de mim". 

Narayamat, como é conhecido, é o fundador e coordenador do Centro das Plantas 

Medicinais, é técnico de enfermagem, e tem o sonho de construir um hospital na 

floresta para cuidar do seu povo. O empreendimento fica localizado na aldeia Paiter, 

linha 9. O Centro possui três colaboradores: o coordenador geral (Narayamat Suruí), 
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o vice-coordenador, o tesoureiro e a secretária. A imagem abaixo ilustra o 

coordenador na entrada do Centro Olawatawa. 

 

Figura 14 – Placa de indicação do Centro de Plantas Medicinais e o coordenador Narayamat Suruí 

 
Fonte: Arquivo rede social Instagram @narayamat_Suruí, acessado em 02/10/2021. 

 

O Centro Olawatawa foi fundado em 29/08/2016, pelo jovem Paiter Narayamat, 

juntamente com a comunidade da aldeia Paiter da linha 09. O indígena esclarece que 

o objetivo do empreendimento é o de preservar o patrimônio cultural, territorial, 

resgatar e preservar o conhecimento e a cultura tradicional indígena a respeito das 

plantas medicinais. Em 2017, o Centro recebeu o selo do prêmio Juliana Santilli 

Agrobiodiversidade, por sua contribuição à valorização e ao fortalecimento da 

agrobiodiversidade.  

 

Figura 15 – Centro Olawatawa 

 
Fonte: Arquivo site centroolawatawah.com, acessado em 02/10/2021. 

 

As imagens abaixo demonstram alguns plantas medicinais sendo preparadas 

como remédios para curas diversas. Elas tratam uma ampla gama de doenças, a 

exemplo, dores de cabeças, dores do estômago, mordidas de cobra etc. Estes 

medicamentos não são químicos, são totalmente naturais (Portal Centro de Plantas 

Medicinais Olawatawa. Acesso em 20/09/2021). 
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Figura 16 – Criança Paiter Suruí tomando banho com a medicina da floresta (WATINÃR) 

 
Fonte: Arquivo rede social Instagram @centro_olawatawah, acessado em 02/10/2021. 

 

As imagens seguem ilustrando as práticas realizadas no Centro de Plantas 

Medicinais, a exemplo do chá de planta. 

 

Figura 17 – Chá de MORATAPOH 

 
Fonte: Arquivo portal centroolawatawah.com, acessado em 02/10/2021. 

 

A imagem a seguir é de um jovem Paiter Suruí tomando chá de planta medicinal 

para imunizar seu corpo contra o COVID-19. 

 

Figura 18 – Jovem Paiter Suruí e o seu medicamento tradicional 

 
Fonte: Arquivo portal centroolawatawah.com, acessado em 02/10/2021. 

 

O Centro Olawatawa é o centro de inovação através do conhecimento 
tradicional. Com isso, busca nova maneira de cuidar da saúde e valorizar a 
cultura, através do próprio conhecimento indígena dentro da floresta (SURUÍ, 
Narayamat, 2021). 

 

Narayamat Suruí afirma que devido ao contato com o não indígena há quase 

50 anos, começou a ocorrer uma grande preocupação, pois os anciãos estavam 
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diminuindo a cada ano, e são eles os que detém o conhecimento e necessitam 

transmitir aos mais novos. “Infelizmente hoje os mais jovens não dão mais valor à sua 

própria cultura e o resultado disso é que a nossa comunidade está cada vez mais 

viciada com os medicamentos das farmácias”. Segundo Narayamat, os mais velhos, 

principalmente, sofrem com as consequências dos medicamentos de laboratórios que 

tomam. Diante desses fatos, ele menciona ainda que a criação do Centro caracteriza 

um espaço sagrado, onde utilizam como um lugar de cura através das plantas 

medicinais, e que os mais velhos ensinam os mais novos sobre o respeito e o valor 

do conhecimento da floresta (SURUÍ, Narayamat, 2021). 

As principais Atividades do Centro de Plantas Medicinais, são: 

1. Sustentabilidade Ambiental: Proteger o Território Sete de Setembro, reflorestando 

área degradadas e utilizando da melhor maneira o território para a qualidade da 

biodiversidade em Geral. 2. Preservação e Valorização da Medicina Tradicional. 

Valorizamos as medicinas tradicionais através da prática de usos das plantas 

medicinais realizando os eventos tradicional de cura, assim garantindo saúde 

qualidade de vida da comunidade em geral e respeitando o conhecimento da 

natureza. 3. Espaço e Vivência. O Centro também desenvolve a atividade de receber 

as visitas, onde as pessoas podem ter conexão direta com a natureza, sentir no corpo 

a mudança total da energia natural do espaço e assim aprender a importância do valor 

da floresta, entre outras atrações (Portal do Centro Olawatawa 

https://centroolawatawah.com/, em 20/09/2021). 

 

Empreendedor 4 

Outro empreendedor indígena entrevistado foi Luiz Weymilawa Suruí. Ele atua 

na área do turismo e do artesanato. É coordenador e idealizador do Museu Paiter A 

Soe, e é autor do livro “Na imensidão da floresta: Gakamam Suruí e suas memórias”. 

O seu negócio fica na Aldeia Paiter Suruí, Linha 14, Terra Indígena 7 de Setembro, a 

60 quilômetros do município de Cacoal, no Estado de Rondônia. A aldeia Gapgir é 

hoje a maior aldeia do Território Indígena Sete de Setemro, como a maior população, 

210 pessoas, dos clãs Gapgir e Kabãt. Gapgir quer dizer maribondo branco. 

Luiz Weymilawa é graduado pela Universidade Federal de Rondônia. É 

professor indígena nas disciplinas de História e Geografia da comunidade Gapgir. 

 

https://centroolawatawah.com/
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Figura 19 – Diretor do Museu Paiter A Soe Luiz Weymilawa 

 
Fonte: Arquivo site novaescola.org.br, acessado em 03/10/2021. 

 

Ele realizou o desejo do pai com o livro, trabalho pioneiro. Em 2016, Weymilawa 

escreveu o seu livro calçado na voz do pai e de ancestrais, os Paiter Suruí, assim 

como os povos indígenas e os brasileiros – que também são -, atravessam tragédias 

e tristezas, tão grandes ou maiores que as do contato em 1969. Perdas de vidas com 

a pandemia de 2020, a omissão de políticas públicas ambientais e de apoio a saúde 

exigem deste povo combativo uma resistência sobre-humana (Trechos do livro: Na 

imensidão da floresta: Gakamam Suruí e suas memórias, página 9, 2021). 

 

Figura 20 – Capa do livro Na imensidão da floresta: Gakamam Suruí e suas memorias 

 
Fonte: Foto tirada pelo autor, da capa do livro, em 03/10/2021. 

 

O livro contém a história de dois Amõs Gapgir (um dos clãs do povo Paiter 

Suruí), que lideraram o povo Paiter Suruí no passado e a narrativa de parte da vida 

de Gakamam, com ênfase nos lugares que ele percorreu na floresta do Mato Grosso 

e de Rondônia. A maior parte da narrativa desse livro retrata a vida anterior ao contato 

com a sociedade não indígena, contando a respeito de muitas guerras entre os povos 

indígenas dessa região e que hoje vivem pacificamente entre sim. O livro conta, ainda, 

com ilustrações feitas pelos jovens Paiter, com um mapa de lugares percorridos pelos 

Paiter baseado na orientação do mapa mental do Gakamam e com um glossário 
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bilíngue (Trechos do livro: Na imensidão da floresta: Gakamam Suruí e suas 

memórias, página 11, 2021). A imagem abaixo ilustra Luiz Weymilawa na divulgação 

do seu livro, com autoria em conjunto com o seu pai, Gakamam Suruí. 

 

Figura 21 – Luiz Weymilawa Suruí, lançamento do livro  

 
Fonte: Arquivo rede social Instagran @museupaiterasoe, acessado em 02/10/2021. 

 

Publicado em abril de 2021, o livro de sua autoria, juntamente com o seu pai 

Gakaman Suruí, foi patrocinado pelo Governo Federal através da Lei Federal 

14017/2020 – Lei Aldir Blanc; Governo do estado de Rondônia/Secretaria dos 

Esportes, da Cultura e do Lazer – SECEL/Fundo Estadual de Desenvolvimento da 

Cultura – FEDEC/RO, contemplando pelo Edital de Premiação para difusão Cultural 

dos Povos Tradicionais Indígenas.  

Em 2016, Luiz Weymilawa Suruí foi um dos vencedores do concurso nacional 

“Educador Nota 10”, organizado pela Fundação Victor Civita. O prêmio que chegou a 

sua 19ª edição tem como iniciativa valorizar o trabalho dos docentes e disseminar 

práticas educativas de sucesso. O tema do Prêmio foi: “Na educação de qualidade 

todos aprendem juntos”.  

 

Figura 22 – Luiz Weymilawa Suruí em sua Premiação Educador Nota 10 

 
Fonte: Arquivo rede social Facebook Museu Paiter A SOE, acessado em 02/10/2021. 
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Com técnicas próprias do Paiter Suruí, assim foi construída A Soe, primeiro 

museu indígena de Rondônia. “Em 2016, a gente construiu uma casa tradicional no 

modelo arquitetônico Tupi Mondé, uma casa tradicional Paiter Suruí” (Luiz 

Weymilawa, 2021). 

 

Figura 23 – Museu Paiter A Soe antes da reforma 

 
Fonte: Arquivo site amlatina.contemporaryand.com, acessado em 03/10/2021. 

 

O museu é um lugar onde mostramos nossos artefatos de cultura material, 
contamos nossas histórias e interagimos com a sociedade envolvente 
desmistificando preceitos e divulgando nosso Patrimônio Cultural. A primeira 
versão física do museu utilizou o modelo arquitetônico Paiter com materiais 
da floresta, como a palha do babaçu e cipó de embira. Já cadastrado no 
IBRAM – Instituto Brasileiro de Museus, e integrado com a Rede indígena de 
Memória e Museologia Social, foi inaugurado como o primeiro museu em terra 
indígena (SURUÍ, Luiz Weymilawa, 09/07/2016). 

 

Figura 24 – Museu Paiter A Soe após a reforma 

 
Fonte: Arquivo rede social Facebook MUSEU Paiter A SOE, acessado em 02/10/2021. 
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Luiz Weymilawa explica que o Museu Paiter A Soe significa “Coisas de Paiter” e 

nasceu de um sonho antigo com o intuito de criar um espaço para fomentar as ações 

referentes à cultura material e imaterial. Além disso, tinha a finalidade de promover 

intercâmbio com visitantes e ações de educação patrimonial, bem como resgatar 

algumas práticas culturais que se perderam ao longo do contato com os yara ey (não 

índios), e valorizar os saberes do povo Paiter.  

 

Figura 25 – O interior de uma habitação tradicional Paiter Suruí Museu A Soe 

 
Fonte: Arquivo rede social Facebook MUSEU Paiter A SOE, acessado em 02/10/2021. 

 

Luiz Weymilawa Suruí destaca que os objetivos do museu se pautam em: 

divulgar e promover a cultura Paiter; formar jovens Paiter através de oficinais culturais; 

valorizar os conhecimentos dos mais velhos; promover a valorização dos produtos da 

nossa cultura material, proteger e revitalizar o patrimônio imaterial dos Paiter Suruí; 

estimular mulheres Paiter na produção de artesanatos, influenciando a transformação 

da realidade social e gerar renda familiar; bem como promover ações de educação 

patrimonial para o público interno (aldeias) e externo (escolas, universidades, 

pesquisadores, turistas etc). 

 

No início de julho de 2016 eu fui convidado pra dar uma palestra sobre minha 
experiência de trabalho no IBRAM em Brasília e eu fui simplesmente para 
compartilhar minha ideia com eles, e lá eu tive um curso na oficina, no qual, 
ensinava a fazer um cadastro pra registrar a empresa, no caso o Museu. Após 
a minha viagem em Brasília eu tive a ideia de transformar essa casa 
tradicional em um museu. Aí tudo começou, a gente recebeu visitação de 
escolas, universidades, e famílias que queriam ir lá conhecer o nosso 
cotidiano, a nossa história Paiter Suru, além de interagir com os Paiter através 
de atividades como disputa de arco e flecha, pinturas corporais e venda de 
artesanatos (SURUÍ, Luiz Weymilawa, 2021). 
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Figura 26 – Cestos de palha - Artesanatos expostos no Museu 

 
Fonte: Arquivo rede social Facebook MUSEU Paiter A SOE, acessado em 02/10/2021. 

 

Empreendedor 5 

O quinto empreendedor se chama Gapame Arildo Suruí. Atua na área de 

artesanato e produtos alimentícios. O indígena é microempreendedor individual (MEI), 

sócio e fundador da empresa Toitesame, e, atualmente cursa Tecnologia em 

Marketing EaD pela UniCesumar. Arildo, como é mais conhecido, é da aldeia La 

Petanha, linha 11, da terra indígena Sete de Setembro, porém no momento reside no 

Riozinho, distrito de Cacoal/RO.  

 

Figura 27 – Empreendedor Arildo Suruí 

 
Fonte: Arquivo rede social @BioSuruí, acessado em 03/10/2021. 

 

Em 14 de fevereiro de 2020 foi dada origem à empresa do indígena. Arildo 

declara que a empresa tem o objetivo de contribuir para inovação, fortalecimento e 

sustentabilidade sócio-econômica, através dos produtos oriundos da floresta e da 

cultura Paiter Suruí. A empresa possui seis colaboradores, e seus produtos são: a 

rede tradicional Paiter, a castanha in natura com casca, a castanha in natura 

descascada, a castanha descascada com cobertura de chocolate preto e branco, e os 

bombons de chocolate com recheio de castanha. As imagens a seguir ilustram alguns 

dos produtos comercializados pela empresa de Arildo. 
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Em fevereiro de 2020 eu resolvi abrir o negócio. Fui até SEBRAE pra saber 
das informações que precisava pra abrir a empresa. Foi simples, eles abriram 
naquele momento em que eu fui lá, abri na linha de artesanatos, e também 
com a venda da castanha (SURUÍ; SURUÍ, 2021). 

 

Figura 28 – Rede tradicional Paiter Suruí de Algodão e corda natural (da floresta) 

 
Arquivo: Rede social Instagram @toitesame, acessado em 03/10/2021. 

 

Figura 29 – Produto tradicional, no idioma Paiter Suruí denomina-se de "Nitiah" (bolsa) 

 
Arquivo: Rede social Instagram @toitesame, acessado em 03/10/2021. 

 

Figura 30 – Potinhos de castanha com chocolates 

 
Arquivo: Rede social Instagram @toitesame, acessado em 03/10/2021. 

 

Arildo informa que as vendas são realizadas via marketing digital em redes 

sociais e também sob encomenda. Com o desenvolvimento da marca, o mesmo 

pretende expandir as vendas para as pessoas jurídicas, ou seja, captar mais parcerias 

com outras empresas. 



56 

 

 

Empreendedora 6 

A sexta empreendedora se chama Diná Pagoyah Suruí. A indígena é 

agricultora, e o seu negócio é o cultivo de café robusto amazônico e banana. Foi 

campeã do Concurso Tribos da empresa Três Corações, no ano 2019, como melhor 

qualidade do café. Mora na Aldeia Tikã, linha 11, Terra Indígena Sete de Setembro, 

no município de Cacoal/RO. A cooperativa a qual Diná está ligada é a Garah itxa, que 

tem como razão social Cooperativa de Produção e Extrativismo Sustentável da 

Floresta. A cooperativa Indígena Garah Itxa do Povo Paiter Suruí foi fundada em 

30/04/2018 e está cadastrada no segmento de Produtos Agrícolas.  

 

Figura 31 – Empreendedora Diná Pagoyah Suruí 

 
Fonte: Site projetotribos.com.br, acessado em 02/10/2021. 

 

Esta mulher rural trabalha há mais de 20 anos na lavoura de café, mandioca, 
banana, cará e outras culturas. No qual, podemos ver os bons resultados 
desse árduo trabalho (Portal brasil.un.org. Mulheres rurais de Rondônia: 
inspiração que vem da floresta, postada em 06 outubro 2020. Acesso em 
28/09/2021). 

 

Diná Suruí e o companheiro, Tintin Yami-xãrah Suruí, obtiveram a pontuação 

de 89,63 pontos do café produzido em aldeia. Acerca da premiação no Projeto Tribos, 

Tintin Yamixarah Suruí, declarou que a experiência foi muito boa, e um produto que 

ofereça qualidade exige muito trabalho. “O resultado é melhor tanto para mim quanto 

as pessoas que vão saborear. E estamos juntos aqui para edificar uns aos outros no 

trabalho de qualidade" (SURUÍ, Tintin, 2019). Não obstante, Diná completa: “para ter 

café de qualidade existem vários processos que na realidade não é nada fácil. Muita 

paciência, calor, frio, desânimo, horas, tempo, grão por grão e muitas outras coisas 

difíceis” (Instagram JCM Scarves, postado em 31/03/2021. Acesso em 27/09/2021). 
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Diná e seu esposo se tornaram membros do projeto tribos em 2019, que é 
destinado aos indígenas de Rondônia. Foram os campeões da primeira 
edição do concurso de qualidade dos cafés Robustas Amazônicos. Os dois 
trabalham diariamente com a lavoura de café, que é a principal fonte de renda 
da família. Neste projeto, todo o café produzido por cerca de 132 famílias de 
cafeicultores indígenas de Rondônia, de diversas etnias, é adquirido com 
agregação de valor por qualidade. Conta ainda com ações de transferência 
de tecnologia, assistência técnica e subsídios para a adequação de 
benfeitorias para a produção de cafés especiais (Portal Embrapa Rondônia, 
postado em 10/11/2020. Acesso em 28/09/2021). 

 

Figura 32 – Casal de indígena Diná Suruí e o companheiro, Tintin Yami-xãrah Suruí 

 
Fonte: Arquivo site g1.globo.com/ro, acessado em 02/10/2021. 

 

Diná ressalta como foi importante ter se dedicado ao trabalho de produção com 

os grãos. "O café não é da cultura Suruí, mas a gente abraçou esse trabalho. Hoje, o 

café é muito importante para nós. Agora mais que nunca pensamos em perseverar e 

nos dedicar ao trabalho para que o café seja cada vez melhor" (Portal G1 Rondônia 

Rural, postado em 22/10/2019. Acesso em 29/09/2021).  

 

Meus pais trabalhavam com o café, então com isso eu comecei a trabalhar 
na minha adolescência. Naquela época o trabalho ainda estava começando, 
e hoje cada dia que passa estamos avançando. O café significa uns dos 
melhores meios de sustentabilidade e consumo familiar. O meu esposo tem 
administrado o trabalho com café e eu estou sempre junto dando força no que 
eu puder. O café não é da nossa cultura, mas foi um meio de sustentabilidade 
que adotamos e abraçamos de coração. Hoje vejo que o nosso povo está 
cada vez mais amando esse trabalho, e cada vez mais melhorando e 
avançando (Texto adaptado. Portal jcmscarves.com/single-post/_dina. 
Acessado em 29/09/2021). 

 

O total da área cultivada pela aldeia de Diná representa um alqueire com 2,5 

mil pés de café em produção. O cafezal divide espaço com a floresta e árvores 

frutíferas. Para os especialistas, que impulsionaram os cuidados especiais no pós-

colheita, os cafés produzidos por eles têm sabores amazônicos, notas de chocolate e 

castanhas. Uma combinação da cultura tradicional dos índios com as técnicas 
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apresentadas por pesquisadores. O resultado no concurso foi um café 

especial com 89,63 pontos. Foi a qualidade da bebida o que garantiu o primeiro lugar 

no evento inédito no país (Portal G1 Rondônia Rural, postado em 22/10/2019. Acesso 

em 29/09/2021).  

 

Empreendedor 7 

Outro empreendedor indígena é o Cacique Rafael Mopimop Suruí. Ele é 

agricultor, e o seu negócio é a castanha do Brasil e cafés especiais sustentáveis. 

Rafael Suruí ficou em 2º lugar no concurso Tribos do Grupo 3 Corações, como melhor 

café especial de 2020. O indígena é cooperado da COOPAITER - Cooperativa de 

Produção e Desenvolvimento do Povo Indígena Paiter Suruí, Produção e venda de 

Castanha do Brasil. A empresa foi fundada em 30/10/2017, nomeada como sociedade 

de pessoas, é exclusivamente formada por Indígenas, com a finalidade de transformar 

para melhor as atividades agropecuárias, e lutar de maneira incisiva e imparcial pelos 

direitos territoriais e produção sustentável. A empresa tem como finalidade precípua 

o fortalecimento étnico-cultural e socioeconômico do Povo Indígena Paiter Suruí. 

Rafael Suruí é também presidente da Associação Gara Perewepid Paiter, que foi 

fundada em 28/09/2018. O indígena reside na Aldeia do Povo Paiter Suruí, Terra 

Indígena Sete de Setembro, linha 9, em Cacoal/Rondônia. 

 

Aqui a renda principal é a castanha. Tem 28 anos que eu to (Sic) trabalhando 
com castanha, a família minha toda. A castanha é muito trabalhosa, não é 
fácil. Aqui o castanhal fica há 25 quilômetros para dentro da floresta, e tem 
15 famílias que trabalham com a castanha, mulheres, filhos, e pais. Essa 
trabalho, eu não vou dizer que é valorizado, porque a castanha nunca foi 
valorizada, só que é o nosso ramo, a gente trabalha com a castanha, e ao 
mesmo tempo, a gente cuidar da nossa área (SURUÍ, Rafael, 2021). 

 

Figura 33 – Empreendedor Rafael Mopimop Suruí 

 
Fonte: Foto editada tirada pela autora em visita a aldeia, em julho/2021. 
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Rafael Suruí, destaca que: “para o povo Suruí, a castanha é muito valorizada. 

Até hoje 31 toneladas saiu (sic) esse ano. O nosso sobreviver é essa! (Sic). Nosso 

luta então é essa! (Sic)” (SURUÍ, Rafael, 2019).  

 

Figura 34 – Índios cooperados extraindo castanha do Brasil na floresta 

 
Fonte: Arquivo pessoal disponibilizado pelo entrevistado Rafael Suruí, em setembro/2021. 

 

A dificuldade do trabalho com a castanha é reiterada por Rafael Suruí. Durante 

a entrevista, o também empreendedor Arildo Suruí realizou a tradução de Rafael, da 

língua tupi mondé para o português. 

 

É importante para ele e para a família dele o trabalho que eles desenvolvem, 
porque, independentemente de família, as pessoas, o ser humano depende 
do trabalho para se sustentar e sobreviver. E aqui eles trabalham porque 
gostam, e porque precisam, dentro das condições deles. Aqui nada vem fácil, 
é tudo na base de esforço, então aqui eles vão gradativamente e devagar 
desenvolvendo o trabalho deles. É um cenário diferente, porque o 
empreendimento dos não indígenas cresce tão rapidamente porque têm o 
capital de giro deles, e têm acesso fácil com financiamento e tudo. E aqui 
não, então, infelizmente não tem essa facilidade, mas, com o pouquinho que 
eles têm conquistado até aqui, nesta luta diária (Arildo Suruí traduzindo 
Rafael Suruí, 2021). 

 

Figura 35 – Castanha do Brasil coletadas 

 
Fonte: Arquivo pessoal disponibilizado pelo entrevistado Rafael Suruí, em setembro/2021. 
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Para Lilian Félix Borges, Coordenadora Regional de Cacoal(RO) da Funai, o 

apoio às atividades extrativistas da castanha do Brasil ao povo Paiter Suruí é de 

grande importância para a segurança alimentar e manutenção de sua identidade 

cultural, considerando que tal atividade é praticada há gerações (Portal FUNAI, 

Assessoria de Comunicação. Publicação em 23/10/2020. Acesso em 30/10/2021). 

A segunda renda no negócio de Rafael vem do café especial. A imagem a 

seguir explana Rafael em seu cafezal. 

 

Figura 36 – Rafael Suruí no cafezal de 3 mil pés 

 
Fonte: Arquivo pessoal disponibilizado pelo entrevistado Rafael Suruí, em setembro/2021. 

 

Empreendedor 8 

Explanamos agora um pouco da história do empreendedor indígena Uraan 

Anderson Suruí, que atua na área do café e castanha. Mais conhecido como Anderson, 

ele tem licenciatura em Educação Básica Intercultural – Linguística Antropológica 

(Universidade Federal de Rondônia – UNIR/2011-2015). Tem atuação na área da 

Educação Escolar Indígena e Políticas Públicas. Anderson foi Coordenador Geral da 

Organização dos Professores Indígenas de Rondônia e Noroeste de Mato Grosso – 

(OPIRON/2014-2017). É atualmente o Vice Cacique Geral do Povo Paiter Suruí - Terra 

Sete de Setembro na cidade de Cacoal/Rondônia. O empreendedor é sócio-fundador 

e Presidente do Conselho de Administração da COOPSUR - Cooperativa Suruí de 

Desenvolvimento e Produção Agroflorestal Sustentável, cuja criação da empresa se 
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deu em 23/10/2020. O indígena mora na aldeia Gapgir, Povo Paiter Suruí, Terra 

indígena Sete de Setembro, linha 14, em Cacoal/RO.  

 

Figura 37 – Anderson Suruí colhendo café especial cultivado na terra indígena 

 
Fonte: Arquivo internet. 

 

Em relação aos produtos negociados pela cooperativa e suas perspectivas, 

Anderson relata: “o produto primário da nossa cooperativa é a castanha do Brasil, 

depois vem o café e a banana. A questão da castanha tem uma relação muito cultural 

porque a árvore, é sagrada para o nosso povo”. Segundo Anderson, a castanha é 

também importante porque fornece alimento, e apresenta um grande potencial no 

cenário em que estão envolvidos, que é o cenário global. “No sentido financeiro, a 

castanha pode nos dar um retorno econômico. Além de ser um alimento para o nosso 

povo, tem a possibilidade de ser vendida e ter um retorno econômico mais valorizado 

do que atualmente é”. 

O índio também faz alusão ao potencial da cooperativa, da qual é presidente, 

neste cenário como auxiliar ou facilitador nas negociações no setor produtivo frente a 

comunidade. “O grande diferencial das cooperativas indígenas, se elas forem bem 

estruturadas, com solidez e credibilidade, é que elas têm um potencial muito grande 

de contribuir para o setor produtivo no Brasil”. Anderson se refere ao setor produtivo 

no sentido de segurança alimentar, a preservação do meio ambiente e também o 

retorno econômico para as comunidades (SURUÍ, Anderson, 2021). “A gente tem um 

potencial muito grande em desenvolver trabalhos para nossa a comunidade, para o 

nosso povo, mas precisamos de instrumentos pra viabilizar todo esse processo”. Para 

Anderson, é necessário buscar mecanismos pra desenvolver toda e qualquer iniciativa 

https://casadosdados.com.br/empresas/data-de-abertura/2020-10-23
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de empreendedorismo, ter uma validação mercadológica e ter reconhecimento de 

instituições parceiras (SURUÍ, Anderson, 2021).  

“A pretensão da COOPSUR é também construir parcerias sólidas e duradouras 

para instituir o Cooperativismo Indígena, a ser incentivado por políticas públicas 

direcionadas à inclusão de nossas comunidades na matriz produtiva do país”. Somado 

a isso, Anderson cita o fator de aprimoramento e o fortalecimento das mais variadas 

atividades econômicas que os indígenas brasileiros estão habituados a realizar. E, de 

outras, que possam se habituar em virtude de demandas mercadológicas, sempre de 

forma estruturada e economicamente sustentável, sem desvirtuar da missão de 

proteger o território indígena Paiter Suruí (Anderson Suruí. Texto adaptado. Portal do 

Governo Federal. Seminário Povos Indígenas, painel agrícola. Postado em 

25/08/2021. Acesso em 26/09/2021). 

 

Nós devemos estar prontos pra atender não só a segurança alimentar do 
nosso povo, mas a de Cacoal, Rondônia, do Brasil e do mundo. Como a gente 
vai estar exportando castanha, a gente vai tá ajudando a dar segurança 
alimentar, na estrutura social, econômica e financeira do mundo global 
(SURUÍ, Anderson, 2021). 

 

O indígena explica que dentro do ramo do extrativismo, principalmente da 

castanha, a CoopSur está iniciando um diálogo na Europa pra venda diretamente. “A 

castanha produzida pelos seus cooperados nos oportuniza uma entrada por Portugal, 

alcançando a Holanda” (Anderson Suruí, 2021). 

 

Empreendedor 9 

Celso Lamitxab Suruí é outro empreendedor indígena que atua na área de 

cafés especiais sustentáveis, também de castanha. Celso é presidente da 

Cooperativa de Produção e Extrativismo Sustentável da Floresta Indígena Garah Itxa 

do Povo Paiter Suruí, da Terra Sete de Setembro. A Cooperativa Garah - Itxa que tem 

como razão social Cooperativa de Produção e Extrativismo Sustentável da Floresta 

foi fundada em 30/04/2018. O empreendedor foi premiado em 1º lugar no Concurso 

Tribos no ano de 2020, do Grupo 3 Corações, como o melhor café especial. Celso 

Suruí é o primeiro líder indígena do povo Paiter Suruí que ocupa um cargo de assessor 

parlamentar na Câmara municipal de Cacoal. O mesmo reside na aldeia Lapetanha 

do Povo Paiter Suruí, linha 11, em Cacoal/Rondônia. 
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Figura 38 – O empreendedor Celso Suruí com os microlotes de Café Especial do Povo Indígena 
Paiter Suruí 

 
Fonte: Arquivo rede social Facebook Cooperativa Garah Itxa, acessado em 02/10/2021. 

 

Celso Suruí (2021) explana que o comércio atacadista de matérias-primas 

agrícolas busca atender as necessidades dos seus cooperados dando o suporte da 

melhor forma possível para beneficiar e realizar a venda do café especial, com o 

objetivo de construir um trabalho em benefício da coletividade. As imagens a seguir 

retratam algumas das atividades da Cooperativa na aldeia. 

 

Figura 39 – Momento da secagem dos grãos de café na Aldeia Lapetanha 

 
Fonte: Arquivo rede social Facebook Cooperativa Garah Itxa, acessado em 02/10/2021. 

 

Figura 40 – Homens paite suruí na extração da castanha na floresta 

 
Fonte: Arquivo rede social Facebook Cooperativa Garah Itxa, acessado em 02/10/2021. 
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Sobre a experiência na produção do café de qualidade, cuja premiação do 

Concurso Tribos conquistou o primeiro lugar em 2020, Celso relata:  

 

Então, nesse processo de produção, a primeira coisa que a gente colocou na 
cabeça foi que não poderíamos usar o agrotóxico. Depois quando a gente 
estava colhendo, tivemos muita cautela na hora de banhar o café, e na hora 
de fazer a secagem. Na hora de beneficiar também tivemos muito cuidado 
com isso, então, com certeza, quando a gente foi participar desse concurso, 
quando a gente soube que éramos os campeão desse concurso, isso foi uma 
grande surpresa! Eu fiquei muito feliz, porque é claro que isso foi o resultado 
de um grande trabalho. Com certeza hoje eu falo isso para outras pessoas, 
hoje estou motivando inclusive muitas pessoas dessa minha experiência. 
Então é aquela coisa que eu falei: quando acontece coisa boa, eu não vou só 
guardar para mim mesmo, eu vou distribuir esse meu conhecimento, 
ampliando mais, então hoje muitas pessoas estão trilhando o mesmo 
caminho (SURUÍ, Celso, 2021). 

 

Para Celso, essa premiação significou a valorização do seu trabalho e de sua 

família, pois cultivaram com muito amor e dedicação. “Com essa valorização, 

esperamos continuar com o projeto e trazer melhorias para as comunidades e os 

cafeicultores indígenas" (Portal Funai. Assessoria de Comunicação. Publicado em 

19/11/2020. Acesso em 12/09/2021). Celso destaca ainda que o projeto fortalece a 

qualidade da produção dentro de uma consciência ambiental, social e econômica. 

Para ele, o desenvolvimento sustentável veio quebrando paradigmas para mostrar 

para à sociedade o valor do seu povo, a sua identidade, e agregando valor a sua 

produção. “Queremos levar esse tipo de modelo para outras Terras Indígenas, para 

que eles também possam desenvolver o seu trabalho dessa forma” (Portal Funai, 

Coordenação Regional de Cacoal, publicado em 27/04/2021. Acesso em 29/10/2021). 

Para o Presidente da FUNAI/RO, Marcelo Xavier: “a produção de café 

sustentável no território do povo Paiter Suruí é um exemplo do que a produção 

sustentável pode representar para o desenvolvimento das comunidades”. Xavier 

segue dizendo que “não há dúvidas de que uma atividade produtiva pode trazer de 

benefícios para os povos indígenas. Principalmente em relação à autonomia 

econômica das famílias envolvidas” (Portal FUNAI, categoria Agrícola e Pecuária. 

Assessoria de comunicação. Publicado em 08/04/2021. Acesso em 29/09/2021). 

 

Com responsabilidade e apoio governamental, os cafeicultores Paiter Suruí 
demonstraram que é possível produzir com alta qualidade e respeito às 
tradições e à floresta (Portal FUNAI, categoria Agrícola e Pecuária. 
Assessoria de comunicação. Publicado em 08/04/2021. Acesso em 
29/09/2021) 
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Empreendedor 10 

Wilson Nakokah Suruí é empreendedor indígena que cultiva café especial. Ele 

é agricultor, ganhador do 3º lugar no concurso de qualidade e sustentabilidade do 

Café em Rondônia no ano de 2019. O indígena também conquistou o 5° lugar no 

Concurso Nacional ocorrido em Belo Horizonte/MG, em 2019. É cooperado da 

COOPAITER - Cooperativa de Produção e Desenvolvimento do Povo Indígena Paiter 

Suruí, Produção e venda de Castanha do Brasil, foi fundada em 30/10/2017, 

qualificada como sociedade de pessoas, exclusivamente constituída por indígenas, 

com o objetivo de melhorar as práticas agropecuárias e lutar de maneira incisiva pelos 

direitos territoriais e produção sustentável. A cooperativa tem por finalidade precípua 

o fortalecimento socioeconômico e étnico-cultural do Povo Indígena Paiter Suruí. 

Wilson Suruí reside na Aldeia Kabaney, Terra Indígena Sete de Setembro, linha 15 – 

A, em Cacoal/RO. 

O empreendedor Wilson Suruí começou a produzir café em 1988. Chegou a 

parar por um tempo em uma época de crise do café no estado, mas, depois do ano 

2000, voltou a investir na lavoura. Até 2013, Wilson Suruí tinha lavoura de café seminal 

(semente). A partir de 2014 introduziu o café clonal na produção e, atualmente, conta 

com a ajuda dos três filhos. A lavoura do indígena é irrigada, tem produção orgânica, 

e não faz o uso de agrotóxico (Portal G1, Rondônia Rural. Publicado em 22/11/2019 

19h07. Acessado em 28/09/2021). 

 

Produzir cafés especiais significou um passo muito importante para mim e 

meus filhos. Porque foi uma nova experiência que adquirimos, uma 

aprendizagem que levarei para a vida toda. Fazer cafés especiais é uma 

forma de mostrar o nosso trabalho e vou produzir mais com qualidade (Fonte: 

Declaração de Wilson Nakodah Suruí no Portal Projeto Tribos, Grupo 3 

Corações. Acesso: 01/09/2021). 

 

Figura 41 – Na premiação do 5º lugar no concurso nacional de Belo Horizonte-MG 

 
Fonte: Arquivo editado - portal da FUNAI/RO (Acesso em 20/09/2021). 
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Wilson Suruí é também um dos cafeicultores indígenas contemplados pelo 

Projeto Tribos, do Grupo 3 Corações, café especial cultivado na Terra indígena Sete 

de Setembro, em Cacoal/Rondônia.  

Acerca do trabalho com o café, Wilson Suruí revela que: 

 

O benefício que vem pra nós é muito bom. Foi bom a gente ter iniciado esse 
trabalho, porque é algo nosso e vem beneficiar a nossa família, de geração 
em geração, para não depender dos outros depois. A gente vem aprendendo 
e se acostumando a trabalhar com o café. É uma experiência boa foi com o 
café fermentado. Eu nunca me arrependi m ter iniciado este negócio, desde 
o início eu gostei (SUIRUÍ, Wilson em entrevista a pesquisadora, 
outubro/2021). 

 

Sobre a sua experiência do manejo com o café, ele conta: 

 

Aí através do meu café, a lavoura que eu tenho, o pessoal do Tribos conheceu 
o trabalho dos índios todos. Então foi quando plantei pela primeira vez o café 
clonal, e gostei da experiência que eu peguei com o não índio, e gosto até 
hoje, pois eu pego a experiência, e passo a experiência. Por exemplo, me 
indicaram que era pra lavar o café, e que não podia passar dois ou três dias 
no volume das sacarias. Tem que apanhar no mesmo dia e lavar elas, catar 
de vez, aí ponhar (SiC) no mesmo dia, no galão de 200 litros. E para fermentar 
que tem que ficar ao menos 15 dias. O horário pra abrir, vamos dizer assim, 
que fechar uma hora da tarde, pra abrir, inteirar 15 dias, abrir uma hora da 
tarde também, na hora que fechei, que laquei ela. Aí depois vai para o terreiro 
suspenso para secar durante 10 dias, aí depois desse tempo, vai pilhar, e o 
cheiro do café é muito saboroso demais, muito cheiroso, e doce o café 
fermentado (SURUÍ, Wilson, 2021). 

 

Em 2019, o empreendedor indígena Wilson Suruí conquistou o 3° lugar no 

Concurso de Qualidade e Sustentabilidade do Café em Rondônia, um evento 

chamado Concafé, que foi promovido pelo Governo do Estado de Rondônia por meio 

da Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri), da Secretaria de Estado de 

Desenvolvimento Ambiental (Sedam) e da Superintendência Estadual de 

Desenvolvimento Econômico e Infraestrutura (Sedi). O evento contou também com o 

apoio de parceiros como a Emater-RO, a Funai, a Embrapa, o Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), a Câmara Setorial do Café de 

Rondônia, o Sebrae e a Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastorial de Rondônia 

(Idaron) (Portal FUNAI, Assessoria de Comunicação Social / Funai. Publicado 

em 03/10/2019 21h05. Acessado em 28/09/2021). 

Acerca da inscrição no concurso, senhor Wilson descreve: 
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Quando eu tava (SiC) trabalhando no plantio de café, eu precisei da Emater, 
e eles vieram me acompanhar aqui. Daí surgiu esse negócio de concurso de 
café no Estado de Rondônia. Então o pessoal que tava (SiC) me 
acompanhando, um técnico da Emater falou pra mim assim: “Senhor Wilson, 
o senhor quer participar do concurso, não?” “Pois se ganhar, será importante 
para o senhor congregar valor ao seu café”. Aí me ficharam (inscreveram), aí 
eu fiz a inscrição com a Emater nessa participação, né (SURUÍ, Wilson, em 
entrevista a esta pesquisa. Outubro/2021) 

 

Na Aldeia Kabaney, onde mora o empreendedor Wilson Suruí, ele produz a 

variedade de café robusta, pois tem apresentado uma boa adaptação ao solo, bem 

como ao clima amazônico. Dos 30 melhores cafés classificados no concurso, sete são 

de cafeicultores indígenas. A premiação realizada em parceria com o grupo 3 

Corações tem destacado o trabalho cafeeiro de pequena escala realizado por 

comunidades indígenas com o foco na sustentabilidade ambiental. Para Ricardo 

Prado, Coordenador Regional da FUNAI em Cacoal: “a cada boa colocação dos 

indígenas rondonienses eles representam a confirmação de que a produção agrícola 

sustentável em Terras Indígenas é possível desde que haja planejamento, 

capacitação técnica e muito trabalho”. Segundo ele, o apoio governamental também 

é imprescindível, nos últimos anos ele acompanha de perto a implantação do modelo 

de cafeicultura ambientalmente responsável nas comunidades indígenas do estado 

de Rondônia (Ricardo Prado, Coordenador Regional da Funai. Portal FUNAI, 

Assessoria de Comunicação Social / Funai. Publicado em 03/10/2019. Acessado em 

28/09/2021). 

Também em 2019 o cafeicultor Wilson Nakodah Suruí foi o único indígena a 

ser premiado no evento “Cofffee of The Year 2019”, na cidade de Belo Horizonte (MG), 

durante a Semana Internacional do Café, que reúne os melhores cafés do Brasil, 

alcançando o 5º lugar. Na ocasião, Wilson Suruí declarou: "eu agradeço a Deus para 

me dá coragem para fazer tudo isso. Quero dar exemplo ao nosso país" (Portal G1, 

Rondônia Rural. Publicado em 22/11/2019. Acessado em 28/09/2021). Ressalta-se 

que desde 2012, o concurso e a premiação Coffee of the Year (COY) elege os 

melhores cafés arábicos e canéforos do Brasil por meio de voto popular e da avaliação 

profissional de juízes nacionais. Na ocasião do evento, Ricardo Prado lembrou ainda 

que “foi durante a Semana Internacional do Café no ano passado (2018) que os 

indígenas começaram as tratativas com a empresa 3 Corações e hoje temos um dos 

melhores projetos de etnodesenvolvimento em Terras Indígenas" (Assessoria de 
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Comunicação Social/Funai, com informações da Coordenação Regional Cacoal-RO. 

Publicado em 26/11/2019. Acessado em 28/09/2021). 

 

Empreendedor 11 

O jovem Merehweu Suruí é um empreendedor que atua na área da banana e 

café. Merehweu reside na Aldeia La Petanhã do Povo Paiter Suruí, Terra Indígena 

Sete de Setembro, linha 11, em Cacoal/RO. 

 

Figura 42 – Empreendedor Merehweu Suruí 

 
Fonte: Arquivos do Portal Projeto Tribos, Grupo 3 Corações/Cafeicultores. Acesso: 20/09/2021). 

 

Sobre o seu negócio, Merehweu Suruí (2021) conta que tudo começou quando 

ele se interessou por fazer alguns cursos sobre empreendedorismo oferecidos pela 

EMATER. “Então, devido a esse curso eu me animei mais. O foco era no meu trabalho. 

Aí depois disso eu me casei, saí da casa do meu pai, e fui criar o meu próprio negócio 

na roça”. Merehweu trabalha com a comercialização da banana, do café e está 

começando a trabalhar com o cacau também. Merehweu relata muitas dificuldades 

para avançar no seu negócio: “é muito difícil pra mim, porque a gente não tem muita 

ajuda. Nós temos a cooperativa, mas ainda é pouco, é só o básico. Hoje eu vendo 

meus produtos através dos atravessadores, mesmo”. Merehweu Suruí é também um 

dos cafeicultores indígenas captados pelo Projeto Tribos, do Grupo 3 Corações, café 

especial cultivado na Terra indígena Sete de Setembro, em Cacoal/Rondônia. 

 

É muito prazeroso trabalhar quando você sabe que está fazendo algo 

diferente com dedicação e que vai te dar retorno. Pois, é muito trabalho e 

mais que isso, paciência. Sendo assim, sendo valorizado. Porque, por ser 

especial é muito trabalhoso, gasto de tempo, entretanto, o resultado disso 

tudo é a valorização e reconhecimento do seu trabalho (Fonte: Declaração 

de Merehweu Suruí extraída do Portal Projeto Tribos, Grupo 3 Corações. 

Acesso: 25/09/2021). 
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Empreendedor 12 

Oipakob Sandro Suruí é empreendedor na área de cafeicultura, e de 

extrativismo como a castanha e o açaí. Ele é cooperado da COOPAITER - 

Cooperativa de Produção e Desenvolvimento do Povo Indígena Paiter Suruí, 

Produção e venda de Castanha do Brasil. A cooperativa foi fundada em 30/10/2017, 

qualificada como sociedade de pessoas, exclusivamente constituída por indígenas, 

com o objetivo de melhorar as práticas agropecuárias e lutar de maneira incisiva pelos 

direitos territoriais e produção sustentável. A empresa tem por finalidade precípua o 

fortalecimento socioeconômico e étnico-cultural do Povo Indígena Paiter Suruí. O 

endereço do empreendimento fica na aldeia Amaral do Povo Paiter Suruí, Terra 

Indígena Sete de Setembro, linha 11, distante 48 km do município de 

Cacoal/Rondônia. 

 

Figura 43 – Empreendedor Oipakob Sandro Suruí (Segundo da esquerda pra direita) com outros 
cooperados na secagem do café 

 
Fonte: Arquivo disponibilizado pela Cooperativa Coopaiter. 

 

Figura 44 – Mulheres Paiter Suruí trabalhando no beneficiamento da Castanha do Brasil 

 
Fonte: Arquivo disponibilizado pela Cooperativa Coopaiter. 

 

Oipakob declara que as atividades que identifica dentro da aldeia que 

caracterizam o empreendimento é a cafeicultura e o extrativismo, como a castanha e 

o açaí, mas o que está sendo mais vendido e mais destacado é o café, porque tem 

sido estabelecido uma parceria entre as cooperativas com a empresa Três Corações. 
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Oipakob Sandro Suruí é também um dos cafeicultores indígenas, através da 

Coopaiter, acordado com o Projeto Tribos do Grupo 3 Corações, de café especial 

cultivado na Terra indígena Sete de Setembro. O referido projeto foi idealizado em 

parceria com a Funai, Embrapa Rondônia, Câmara Setorial do Café, Emater-RO, 

Secretarias de Agricultura de Cacoal e Alta Floresta, além das cooperativas indígenas 

Garah Itxá, Coopaiter, Doá Txatô e Coopsur. O projeto Tribos foi criado com o objetivo 

de promover Desenvolvimento Sustentável, cujos pilares são três: Protagonismo do 

Indígena; Proteção da Floresta; e Produção de Café de Alta Qualidade. O Projeto 

Tribos conta com 132 famílias de indígenas cafeicultores espalhados por 28 aldeias 

nos municípios de Cacoal e de Alta Floresta D’Oeste/RO (Portal Projeto Tribos. 

Acesso em 20/09/2021). 

 

Empreendedora 13 

Maria Leonice Tupari (Esposa do índio Gasodá Suruí – empreendedor 1 desta 

pesquisa) atua no ramo de artesanato. Atualmente é coordenadora e fundadora da 

Associação das Guerreiras Indígenas de Rondônia. O endereço da empreendedora é 

na aldeia linha 9, do povo Paiter Suruí, da terra indígena Sete de Setembro, 

Cacoal/Rondônia. A Associação das Guerreiras Indígenas de Rondônia (AGIR) foi 

fundada em 2015 com o objetivo de dar unidade à atuação política das mulheres 

indígenas do estado de Rondônia dentro e fora de suas comunidades. Fica no 

endereço rua Dom Pedro II, nº 2332, bairro Jardim Clodoaldo, Cacoal/RO, e loja 

virtual: https://tece.guerreirasindigenas.org/ 

Sobre o seu negócio, Maria Leonice (2021) conta: 

 

Eu trabalho com a minha Comunidade, da Aldeia Paiter, linha 9, aonde eu 
resido, da Terra Indígena Sete de Setembro, pertencente ao município de 
Cacoal/Rondônia. A questão do artesanato, não só na nossa comunidade, 
mas como a nível de estado a gente só trabalha com produto com matéria 
prima retirada da floresta. O nosso objetivo é de sempre manter a floresta em 
pé, porque nós dependemos da matéria prima da floresta para trabalhar. 
Tanto da questão da água porque a gente precisa dos igarapés para tirar a 
argila, o barro para fazer cerâmicas, como da própria floresta mesmo 
(TUPARI, Leonice, 2021)  

 

Para Leonice, manter a floresta em pé é fundamental. “A gente ter ela em pé, 

preservada, é muito importante para nós, para quando a gente precisar de sementes 

e da fibra para fazer a linha, por exemplo, a gente sempre ter”. Leonice relata que, 

https://tece.guerreirasindigenas.org/
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através da associação, criaram a loja on-line para vender os produtos retirados da 

floresta (TUPARI, Leonice, 2021). 

 

Figura 45 – Coordenadora da Associação das Guerreiras Indígenas de Rondônia 

 
Fonte: Arquivo de rede social Instagram, @guerreiras.indigines.ro, acessado em 20/09/2021. 

 

Nas imagens abaixo é possível conhecer alguns dos produtos comercializados 

pela loja virtual, com matéria-prima retirada da floresta. 

 

Figura 46 – Cesto de palha de tucumã Oro Wari 

 
Fonte: Arquivo do portal guerreirasindigenas.org. Acessado em 20/09/2021. 

 

Figura 47 – Maria Leonice fazendo rede tradicional Paiter Suruí 

 
Fonte: Arquivo de rede social Instagram, @guerreiras.indigines.ro, acessado em 20/09/2021. 

 

O espírito empreendedor da indígena já era latente antes mesmo da criação da 

Associação das Guerreiras Indígenas de Rondônia em 2015. Leonice já realizava 

vendas virtuais em 2011, a exemplo de uma reportagem pelo G1, Rondônia, postada 

em 04/10/2012, acerca de Indígenas de Cacoal/RO que faziam blog para vender 

artesanatos na internet. 
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Figura 48 – Maria Leonice organiza as mercadorias na banca para exposição 

 
Fonte: Foto Paula Casagrande/G1/Rondônia, postada em 2012. Acessado em 28/09/2021. 

 

Eu vendia somente em casa, na tribo e nas feiras. Há um ano, já morando 
em Cacoal, RO, achei interessante montar um blog para realizar vendas maiores, 
feitas por pedidos. A ideia deu certo e o blog se tornou famoso também em outros 
estados (TUPARI, Leonice, 2012). 

 

Maria Leonice, que também vendia nas feiras de Cacoal e nos municípios vizinhos, 

alegou que o reconhecimento do público de fora do estado era ainda maior. “Eles não têm 

essa cultura indígena tão próxima, então acaba se tornando uma novidade ter um colar 

feito com ossos de animais” (G1 Rondônia, 2012. Acessado em 28/09/2021). 

 

Empreendedora 14 

In Serehg Suruí é uma anciã e empreendedora na área de artesanato, da Aldeia 

Paiter Suruí, da linha 9, do Território Sete de Setembro em Cacoal/Rondônia. Ela é 

mãe do também empreendedor Rafael Suruí (Empreendedor 7, desta pesquisa). In 

Serehg é da Associação Gara Perewepid Paiter, fundada em 28/09/2018. O seu nome 

foi dado pela avó no dia nascimento Waled-iin Serehg, mas o nome que colocaram no 

registro de nascimento pela Funai foi In Serehg Suruí, mas pode ser chamada como 

Waled-iin Serehg Suruí, ou, In Serehg Suruí, que significa rede nobre da mulher. 

 

Figura 49 – A empreendedora In Serehg Suruí 

 
Fonte: Arquivos pessoais In Serehg Suruí.  

http://g1.globo.com/ro/rondonia/cidade/cacoal.html
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A artesã anciã In Serehg Suruí fala tão somente a língua tupi mondé. Para 

tanto foi necessário o índio também empreendedor Arildo Suruí realizar a tradução, 

que descreve: 

 

Segundo ela, fala que continua a confeccionar o mesmo produto que ela 
iniciou lá trás. Os nomes aos produtos que ela faz são colar de Tucumã, Colar 
de Inajá com coco, colar com casco de tatu, colar com tecido de algodão, etc. 
Para os colares de coco de Tucumã, de Inajá e o casco de tatu, ela usa o 
cordão neles, e são feitos com a fibra de tucumã, Também. Ela ressalta que 
nada é comprado, tudo é retirado da floresta. 

 

Arildo Suruí completa dizendo que além dos colares, In Serehg faz pulseiras, 

anéis, rede, panelas de barro, cinturão, braçadeira etc. “Ela faz simples e também bem 

trabalhado, e bem acabado”. Arildo completa dizendo ainda que a anciã fabrica 

também “cestas como essa aqui (apontou para o objeto), tem pequeno, maior, até 

balaio maior de carregar 50 a 100 kg” (SURUÍ, Arildo, 2021). 

 

Figura 50 – In Serehg Suruí expondo alguns de seus trabalhos ao lado da neta que representa 
repasse da cultura para outras gerações 

 
Fonte: Arquivos pessoais In Serehg Suruí. 

 

O artesanato é uma das formas de empreendedorismo entre os Paiter, não 

somente pela obtenção de renda, como também promove a preservação de uma 

cultura muito rica em termos de patrimônio nacional. Porém, a produção de artefatos 

da cultura material, como objetos de adornos, cestarias, bolsas, são comercializados 

em pequena escala. Deste modo, necessita de um trabalho de revitalização, 

qualificação de produção, maior divulgação e busca de mercado (Elisângela Suruí, 

2020). 
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Na maioria das famílias, o artesanato é feito pelas índias mais velhas, que 
aprenderam com suas mães e avós. A partir da convivência com o entorno 
da aldeia, às vezes pelo fato de estudar nas escolas das linhas ou até mesmo 
por ter que estudar na cidade, houve uma falta de interesse das jovens Suruí 
em aprender a confeccionar seus artefatos da cultura material (SILVA et al., 
2021). 

 

Empreendedora 15 

Pagochito Suruí é outra empreendedora que atua no ramo do artesanato. Ela 

é cooperada da Garah Itxa. A empresa tem como razão social Cooperativa de 

Produção e Extrativismo Sustentável da Floresta Indígena Garah Itxa do Povo Paiter 

Suruí, e foi fundada em 30/04/2018. Está cadastrada no segmento de Produtos 

Agrícolas.  

Pagochito mora na Aldeia Ticã do Povo Paiter Suruí, Terra Indígena Sete de 

Setembro, linha 9, em Cacoal/Rondônia. 

 

Figura 51 – Empreendedora Pagochito Suruí e seus produtos 

 
Fonte: Arquivo pessoal Pagochito Suruí. 

 

A artesã Pagochito Suruí não fala bem o português, se sente melhor falando a 

sua língua materna que é tupi mondé. Para tanto foi necessário o índio Arildo Suruí 

realizar também a tradução: 

 

E ela tava (Sic) falando que depois que ela ficou viúva exerceu dois papeis: 
pai e mãe, e foi na luta em prol dos filhos. Ela tava (Sic) falando que o 
surgimento dos produtos artesanais, surgiram da cultura. Cada povo tem a 
sua própria cultura, então são trabalhados, e são feitos vários modelos 
conforme o conhecimento que aquele povo tem.  

 

Arildo continua traduzindo a fala de Pagochito, na primeira pessoa: 
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Então eu aprendi da minha mãe, minha mãe fazia vários artesanatos, e eu 
desde criança via e depois comecei a fazer com os ensinamentos dela. Eu 
aprendi e até hoje faço vários artesanatos, e da mesma forma eu faço com 
as minhas filhas, é uma hierarquia de educação, e faz parte da nossa cultura 
(Pagochito manifestada por Arildo Suruí). 
Ela está complementando que esses produtos aqui é mais feminino, é 
produzido pelas mulheres. Esse material não sai da cidade, a matéria prima 
tem na floresta, e a floresta precisa ser conservada. Ela faz redes também, 
panela de barro. No mais é isso (SURUÍ, Arildo, 2021). 

 

4.3 Discussão e análise das proposições 

 

4.3.1 Proposição 1: Empreendimentos rurais são fenômenos espaciais e 

multifacetados, nos quais os empreendedores são habilitados ou restringidos 

pelo seu contexto espacial local imediato. 

 

Evidências de campo sugerem, de fato, que empreendimentos rurais são 

habilitados ou restringidos pelo contexto espacial local. Com efeito, empreendimentos 

rurais indígenas são fenômenos espaciais e multifacetados no prisma de que se 

apropriam dos benefícios e qualidades do local. Para ficar mais claro, essencialmente 

as qualidades únicas do território indígena em seu contexto social, econômico e 

espacial combinados, norteiam a viabilidade do negócio. Ao mesmo tempo, o contexto 

local também restringe os empreendimentos indígenas em alguma dimensão. Iremos 

abordar ambas as dimensões a seguir.  

 

Contexto local enquanto benéfico ao empreendimento indígena (habilitado) 

 

Evidências empíricas sugerem que o contexto local contribui de certo modo ao 

desenvolvimento dos empreendimentos por meio de quatro aspectos fundamentais, 

aqui identificados. O primeiro deles seria através de forte apoio comunitário. Com 

efeito, Narayamat Suruí, por exemplo, salienta como o apoio da comunidade foi 

fundamental para a criação do projeto Olawatawa. Segundo ele, “esse projeto seria 

daqui 50 ou 100 anos pra uma futura geração. Eu tive uma conversa com a 

comunidade, como poderia colocar esse trabalho em prática”. Segundo ele, “a partir 

desse momento, eu coloquei esse trabalho em prática juntamente com a própria 

comunidade”. Esse apoio da comunidade, salienta o empreendedor, é fundamental. 

O apoio local é também e principalmente visualizado na atuação e contribuição 

familiar. Por exemplo, Diná Suruí, salienta que “a gente, como família, trabalha com 
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muito amor e carinho. A gente viu que quanto mais a gente trabalhar com delicadeza 

e mais vontade, melhor é o resultado”. 

Uma segunda característica local que contribui ao desenvolvimento dos 

empreendimentos é o próprio conhecimento local e da floresta que os 

empreendedores indígenas possuem. “Nós sempre tivemos o conhecimento da 

floresta”, enfatiza Narayamat Suruí. Segundo ele, “a gente não faz aquele manejo 

como a maioria das farmacêuticas fazem”. Isto é, “quando a gente vai na floresta, a 

gente vê, a gente identifica qual que é a planta, principalmente os mais velhos, e pra 

usar a gente tira dali mesmo e faz aquele chá ou também aquele pó”. Anderson Suruí 

(2021) enfatiza o diferencial deste conhecimento. “O que o povo Suruí tem a oferecer 

ainda é desconhecido pelo mercado interno e externo”. Para ele, legalizar o negócio, 

por exemplo, trará mais reconhecimento, e valor agregado dos produtos. “O produto 

extraído da terra indígena, por mãos indígenas está agregado também de 

conhecimento indígena, que é um valor que a gente não abre mão, que é um valor de 

conhecimento étnico”. 

Este conhecimento local permite aos empreendedores, inclusive, criarem por 

exemplo, produtos totalmente orgânicos, agregando valor aos produtos ofertados. Tal 

seria uma terceira característica local que permite melhor desenvolvimento dos 

empreendimentos. “Por ser um produto tradicional, da cultura do seu povo, é 

diferenciado”. Segundo ele, “por ser um remédio cem por cento natural, ele nunca vai 

prejudicar a saúde”, diz. Oipakob reforça a estima dos produtos do seu povo quando 

declara que os produtos se tornam mais apreciados porque são alimentos orgânicos, 

ou seja, não possuem agrotóxicos. “As pessoas precisam consumir uma alimentação 

saudável com produtos sem agrotóxicos. Eu tenho notado que a alimentação 

industrializada pode trazer doenças, como diabete, hipertensão, dentre outras” 

(SURUÍ, Oipakob, 2021).  

 

Sobre isso, eu tenho hoje um projeto que eu penso em realizar de médio a 
longo prazo, que é estabelecer e aproveitar os recursos naturais do território 
que seria focado nas frutas, no caso poupas de buriti, de passari, de patuá, 
entre outras. Esse é um dos empreendimentos que a gente acredita que pode 
dar certo, pois é uma de nossas potencialidades, mas que a gente ainda não 
se organizou (SURUÍ, Oipakob, 2021). 

 

Finalmente, uma quarta característica local habilitadora dos empreendimentos 

indígenas seria uma preocupação destacada com a responsabilidade socioambiental. 



77 

 

 

Por exemplo, Narayamat Suruí salienta como o “projeto Centro das Plantas Medicinais 

Olawatawa não é pra mim, não é pro meu filho, mas ele é para o bem comum de 

todos. A gente tem que aprender a ter responsabilidade de levar pra frente”. 

 

Contexto local enquanto restritivo ao empreendimento indígena 

 

Apesar do contexto local contribuir ao desenvolvimento de empreendimentos 

indígenas, ele também restringe ou constrange de certa maneira. Este estudo permite 

identificar quatro deles. O principal deles parece acesso facilitado ao crédito. Quatro 

empreendedores locais salientaram a dificuldade de acesso ao crédito como um dos 

principais empecilhos ao desenvolvimento empreendedor local (Arildo Suruí, 

Merehweu Suruí, Rafael Suruí, e Oipakob Suruí). Rafael Suruí, por exemplo, salienta 

como “empreendimentos não indígenas crescem bem rapidamente porque eles 

possuem um capital de giro, e tem acesso fácil a financiamentos. Já nós, não, 

infelizmente, não temos essa facilidade”. Segundo Arildo Suruí, “ainda não temos o 

crédito de quem custeia esse trabalho”. Ele salienta como uma “dificuldade que temos 

de acessar a linha de crédito ou financiamento”. Para Merehweu, o financiamento iria 

mudar consideravelmente os rumos do empreendimento indígena, porém, o mesmo 

aponta que não tem como dar garantias ao banco porque a área indígena é do 

governo. 

Uma segunda grande limitação se relacionaria, inclusive, a um preconceito para 

com o empreendedorismo local. Segundo Oipakob Suruí, algumas pessoas e 

entidades têm certo preconceito por que somos indígenas. “Infelizmente a gente ainda 

sofre com o preconceito. Eu já vi portas fechadas por saber que é um produto 

indígena. A gente sofre ainda com preconceito por a gente ser um produtor indígena”, 

conta Oipakob. Uma terceira limitação seria, por exemplo, a dificuldade logística. 

Celso Lamitxab Suruí salienta como eles “têm bastante necessidade de melhorar os 

carregadores”. Segundo ele, “falta ainda um transporte para a gente escoar a 

produção [de maneira] constante”. Devido essa falta de um transporte, por exemplo, 

“para a gente vender banana para fora, a gente tem essa dificuldade ainda”. Associada 

a isto estaria uma quarta limitação, a produção essencial manual (Merehweu Suruí e 

Oipakob Suruí). Merehweu Suruí salienta como toda a produção é “manualmente com 

roçadeira, a gente roça né, só com manual mesmo”. Oipakob Suruí complementa ao 

dizer como “é tudo manual”. 
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Transição entre ambos os contextos 

 

Dados de campo parecem acenar, também, para uma espécie de transição 

entre contexto restritivo a habilitador dos empreendimentos locais, projetando luzes 

para a variação entre ambos os cenários. Por exemplo, Diná Suruí enfatiza como está 

“vendo que as pessoas estão conseguindo abrir as mentes”. Segundo ela, no 

passado, o empreendedorismo indígena era “bem desvalorizado mesmo, porque eles 

não conseguiam ver, eles pensavam que ser um produto indígena não era nada”. 

Atualmente, contudo, as pessoas parecem enxergar os atributos dos produtores 

locais. “A gente está produzindo [com] sustentabilidade, então hoje eles veem... e a 

gente fica feliz... a gente não fica assim triste mais, porque eles já começaram a abrir 

a visão”. Ainda neste sentido, Arildo acena como, aos poucos, as pessoas estão 

abrindo as suas mentes em relação ao empreendedorismo indígena. O que poderia 

ser considerado um elemento limitador, está, com o tempo, ganhando destaque. “No 

passado os nossos produtos eram bem desvalorizados, eles não conseguiam ver 

valor nas coisas indígenas. Eles pensavam que um produto indígena não era nada” 

(SURUÍ, Arildo, 2021).  

 

4.3.2 Proposição 2: Empreendedores rurais possuem profunda consideração com 

seus contextos espaciais, isto é, com os locais e sua cultura de origem 

 

A pesquisa mostrou que, primeiro, empreendedores rurais possuem profunda 

consideração com seus contextos espaciais, e segundo esta consideração se dá 

através de quatro aspectos principais. Tenta refazer A primeira sugere a preservação 

da cultura local do povo paiter suruí; a segunda está ligada a gestão do território 

indígena Sete de Setembro; a terceira é a preocupação com o futuro do seu povo; a 

quarta ligada à importância da comunidade e o seu desenvolvimento.  

 

A preservação da Cultura local 

 

Oipakob Sandro Suruí (2021) alude que a cultura do seu povo traz profunda 

consideração às ações que influenciam o empreendedorismo. Gasodá (2021) também 

evidencia a cultura num contexto geral, a preservação da língua materna, bem como 

o conhecimento da floresta. “Muitas coisas estão inseridas dentro da nossa cultura”, 
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diz Gasodá. O objetivo de empreendedor quando criou o centro cultural foi o de 

valorizar o conhecimento e a lei da floresta: “O conhecimento da nossa cultura e o 

conhecimento da floresta é algo muito grande”. 

Luiz Weymilawa Suruí (2021) também destaca o seu empreendimento ligado a 

cultura, no caso, o artesanato, um de seus produtos na área de turismo. Para ele, a 

cultura vai abranger toda a questão do turismo. “Então eu diria que a cultura engloba 

todos os nossos produtos, tudo está envolvido”. In Serehg Suruí, empreendedora 

anciã, mãe de Rafael Surui, ressalta a ligação do contexto espacial com local e sua 

cultura de origem. Ela relata que tudo o que ela sabe sobre o artesanato, de modo 

geral, ela aprendeu na idade de uma criança. “Da mesma forma que o não indígena 

aprende, nós aprendemos na nossa própria escola, da nossa maneira”. Narayamat 

ressalta as práticas empreendedoras ligadas à história do seu povo, e à cultura de 

origem: “todos os nossos produtos tem a nossa história. Uma história de luta, e de 

sobrevivência, desde antes do contato com o não índio”. No mesmo sentido, Arildo 

Suruí finaliza dizendo: “nós todos juntos levamos o nome do povo, da etnia, da cultura, 

e do valor. E assim estamos valorizando os produtos que são feitos por mãos 

indígenas”. 

 

Evidência relativa a gestão do território 

 

Oipakob declara que a relação do empreendedorismo com a sua comunidade 

tem a ver com a própria gestão do Território Indígena Sete de Setembro, localizado 

na região de Cacoal/RO. Luiz Weymilawa completa dizendo que a associação, através 

do empreendedorismo, tem um papel importância na gestão do território, pois vai atuar 

na defesa e no direito dos indígenas. Para ele, a associação indígena os ajudará a 

buscar recursos para manter a comunidade e fiscalizar o território indígena.  

 

A preocupação com o futuro  

 

Gasodá relata que, devido à preocupação do povo paiter Suruí em preservar a 

sua cultura e gerir o território com sustentabilidade para a geração futura, foi criado 

no ano de 2000 o Plano de Gestão Etnoambiental da Terra Sete de Setembro. O 

planejamento é realizar todas as ações nos próximos 50 anos. Uma das bases do 

plano envolve o fortalecimento da autonomia do povo paiter suruí e a organização 
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interna com sistema de governança baseado na tradição dos paiter suruí. Neste 

mesmo contexto, Gasodá alega que já existia uma constante preocupação em relação 

aos jovens da aldeia, e que, devido a isso, em 2016, ele criou o Centro Cultural como 

empreendimento para fortalecer a cultura e gerar emprego e renda para aqueles 

jovens, bem como oferecer benefícios a comunidade com turismo no território 

indígena. Para Oipakob Sandro Suruí, “o empreendedorismo tem a ver com o saber 

organizar um povo, exercer atividades de gestão sustentável através de recursos da 

floresta, e consequentemente, pensar no futuro de nossas gerações”. 

 

A importância da comunidade e seu desenvolvimento 

 

Gasodá (2021) afirma que quando surgiu a ideia de que era possível criar um 

Centro Cultural, acreditou que isso iria beneficiar a própria comunidade, e poderia usar 

o conhecimento dos anciãos para ensinar sobre o valor da cultura. 

Neste mesmo aspecto, Narayamat assegura que com o lucro obtido no 

empreendimento parte será revestido em benefícios para a comunidade. “O lucro dos 

remédios que vamos vender lá fora poderá ser usado para implantar novas estratégias 

dentro da comunidade, inclusive a construção de um hospital indígena, que será 

gratuito”. Para ele, preservar a cultura e costumes, e inserir a comunidade nos seus 

negócios, o motiva cada vez mais em buscar mecanismos para usar o ganho em favor 

da própria comunidade (SURUÍ, Narayamat, 2021). 

Considerando as ações empreendedoras, e ao mesmo tempo a preservação 

da cultura do seu povo, Gasodá teve a preocupação de criar o Centro Cultural em um 

lugar um pouco afastado da aldeia, mais adentro da floresta, para não alterar o 

cotidiano da comunidade com a visita de turistas. “Eu tive que escolher esse lugar 

porque eu não queria que o projeto atrapalhasse a vida da minha comunidade”. 

Narayamat demonstra preocupação em relação ao seu empreendimento não apenas 

com benefícios à comunidade indígena, mas algo que beneficiasse a todos: “quando 

eu criei o Centro, eu pensei não somente para a minha comunidade, mas também 

para o bem da humanidade”. 

Vimos em campo que o empreendedorismo rural indígena envolve 

profundamente seus contextos espaciais na comercialização de seus produtos 

recombinados, incorporando cultura local, a gestão territorial, a importância da, 

comunidade e a preocupação com o futuro desses indígenas. 
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4.3.3 Proposição 3: Empreendedores rurais devem possuir capacidade de criar 

pontes entre contatos locais e não locais 

 

Contatos locais 

 

Segundo os autores Korsgaard, Ferguson e Gaddefors (2015), os 

empreendedores rurais precisam ter contatos locais. A importância destes 

relacionamentos locais foi identificada em campo. Durante a pesquisa, foi observada 

a fundamental importância dos contatos, sejam locais e não locais, para que a 

engrenagem do empreendimento dê certo, como se fossem cada peça a junção de 

uma máquina completa. 

 

Organizações não governamentais e instituições privadas em fins lucrativos 

 

Neste sentido, o turismólogo e empreendedor indígena Gasodá Suruí, por 

exemplo, afirmou durante a entrevista sobre a importância do apoio desses contatos 

para o seu empreendimento: “quando criamos o Centro Cultural Indígena Paiter 

Wagôh Pakob, um ano ou dois anos se passaram, aí a gente viu o apoio de algumas 

organizações não governamentais”. Segundo o empreendedor, este apoio veio na 

parte da estrutura do Centro. Ainda de acordo com Gasodá, “a gente começou a 

desenvolver mais vendo esse recurso que tava (sic) vindo, e com certeza a partir daí 

que a gente acelerou mais essa evolução, esse processo do trabalho” (SURUÍ, 

Gasodá, 2021). 

Assim como Gasodá, os benefícios dos contatos locais foram também 

determinantes para Arildo Suruí, microempreendedor individual, que atua na área 

alimentícia e de artesanato em Cacoal/RO. Arildo Suruí viu na prática uma grande 

diferença no seu negócio a partir desta capacidade de criar pontes com contatos 

locais, a exemplo da unidade do SEBRAE10 em Cacoal/RO. Em 2020, quando 

resolveu abrir o seu negócio, Arildo foi até o SEBRAE, que o estimulou a melhorar sua 

produção através de estratégias que vêm implantando aos poucos em seus produtos. 

 
10  SEBRAE/RO - O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas é uma entidade privada 

brasileira de serviço social, sem fins lucrativos, criada em 1972, que objetiva a capacitação e a 
promoção do desenvolvimento econômico e competitividade de micro e pequenas empresas, 
estimulando o empreendedorismo no país (Wikipédia, acesso em 11/10/2021). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Servi%C3%A7o_Brasileiro_de_Apoio_%C3%A0s_Micro_e_Pequenas_Empresas
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A partir desta ponte, foi desenvolvido o design de sua marca, abrangendo as 

informações nutricionais, validade do produto, e código de barras. Devido ao suporte 

do SEBRAE, oportunizou ao índio empreendedor inserir os seus produtos no mercado 

local, bem como em outros municípios, o que até então vendia apenas de porta em 

porta. 

 

O SEBRAE é um parceiro muito importante, que até no momento eles me 
ajudaram a criar a marca da empresa, e depois eles tão trabalhando agora 
nos preços, no design, na rotulagem, no código de barras do produto. Então 
acredito que é assim, e futuramente vamos alcançar as nossas expectativas 
(SURUÍ, Arildo, 2021). 

 

Governo e autarquias 

 

Outro importante contato que Arildo menciona é a Secretaria de Comércio e 

Ecoturismo do município de Cacoal, que tem a sala do empreendedor. O mesmo 

declara também que ter criado pontes com o Banco da Amazônia por meio do 

Programa da Amazônia Florescer, lhe permitiu, através de linha de crédito, que 

melhorasse um pouco mais a qualidade de seus produtos e aumentasse a quantidade 

da produção. Oipakob Sandro Suruí, índio empreendedor do ramo de café e 

extrativismo destaca a importância da atuação do governo. Oipakob entende que 

todos os órgãos, como o executivo dos municípios e o Estado, nesse sentido se 

tornam importantes pra fortalecer a atividade.  

Assim como Oipakob Suruí, Gasodá também explana a importância da 

capacidade de buscar o apoio de órgãos públicos, como a parceria com 

Superintendência de Turismo do Estado de Rondônia, por exemplo.  

 

Em 2018, eu recebi a visita do Superintendente de Turismo daqui de 
Rondônia. Então, hoje, o nosso trabalho é também divulgado através da 
Superintendência de Turismo, e o Centro Cultural está inserido dentro do 
mapa de turismo de Rondônia como um dos centros culturais indígenas, que 
trabalham com a cultura.  

 

Empreendedor acrescenta ainda que: “o pessoal do turismo e do governo tão 

(sic) querendo fazer esse projeto aqui com a gente, capacitar as mulheres na área de 

gastronomia, capacitar os guias etc. Estamos aguardando” (SURUÍ, Gasodá, 2021).  

Nos empreendimentos indígenas acerca do cultivo dos cafés especiais e dos 

extrativismos, como a castanha do Brasil e do babaçu, dentre os contatos locais, foi 
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constatada a importância da atuação da EMATER11. Segundo a índia Diná, a atuação 

da EMATER tem sido de grande valia para os índios empreendedores Paiter Suruí, 

visto que a entidade busca promover a capacitação ao trabalho da assistência técnica 

e extensão rural, junto a esses agricultores indígenas. A índia pondera que a criação 

e consolidação do relacionamento tanto com a EMATER, como a empresa Três 

Corações para o suporte do seu negócio foi bastante benéfica. “Eles viram que por 

causa da importância desse suporte, estão abraçando o trabalho, e cada vez mais a 

gente aprendendo com eles e eles próprios aprendendo com a gente, então essa 

união é importante” (SURUI, Diná, 2021). Durante a premiação do concurso Tribos, 

em 2020, promovido pelo Grupo Três Corações, Diná ressalta que “a união faz a 

força”. Segundo ela, “se não tivesse a empresa Três Corações e a EMATER”, 

associado, de acordo com a empreendedora, ao amor de trabalhar com café, “a gente 

não iria ter essa visão”. Diná completa ainda que nessa experiência de união ela viu 

que, abraçando um ao outro, o trabalho ficou mais fortalecido. “Então, sempre digo, a 

gente não pode fazer as coisas sozinho. Uma coisa que a gente faz sempre é juntar 

as forças com outras pessoas, e com isso a gente poder chegar onde a gente quer, 

então essa é uma experiência boa” (SURUÍ, Diná, 2021). 

Neste mesmo prisma, Isaque Mapilô Tavá Suruí aventa que a relação com a 

EMATER ajudou muito o desenvolvimento do seu negócio. A Associação Soenama, 

a qual Isaque Suruí é o Coordenador, pensando em uma estratégia de trabalho, 

desenvolveu produtos sustentáveis em busca de geração de renda, através do Projeto 

do Babaçu, cujos parceiros principais foram a EMATER e a Vigilância Sanitária. 

 

Outras comunidades indígenas 

 

Gasodá segue afirmando que outra ideia de estabelecer e divulgar o seu 

negócio foi trabalhar com o intercâmbio cultural com outros povos principalmente 

indígenas que são o povo da floresta, ribeirinhos e comunidades tradicionais. Com 

isso especificamente, Gasodá relata que o desenvolvimento do seu projeto foi 

percebido quando receberam outros povos para o intercâmbio cultural como os Cinta 

Larga, ashaninka, canauá do Acre, Xavante de Mato grosso, e Tupari de Alta floresta.  

 
11  EMATER/RO - Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de 

Rondônia, com autonomia jurídica, administrativa, orçamentária e financeira, integrante da 
administração indireta do estado de Rondônia. 
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Para Oipakob Suruí, dentre todos os contatos locais, os mais importantes são 

as próprias entidades indigenistas (sic). “As próprias entidades indigenistas que, de 

fato, têm que exercer os seus papéis como buscar direitos, como implementar direitos 

indígenas”. Oipakob acrescenta também a importância da cooperativa no seu negócio.  

 

Três corações 

 

Nos empreendimentos indígenas relativos ao cultivo do café especial e do 

extrativismo, como a castanha do Brasil e do babaçu, dentre os contatos locais, além 

da importância da atuação da EMATER, como já mencionado por Diná, foi 

evidenciada a relevância da empresa do ramo de café chamada Três Corações12. 

A mesma experiência de Diná acerca do café é vivida também por outros 

indígenas empreendedores, tais como Anderson Suruí, Rafael Suruí, Wilson Suruí, 

Merehweu Suruí, Oipakob Suruí, e Celso Suruí. Todos eles possuem contrato de 

compra e venda dos cafés produzidos na Terra Indígena Sete de Setembro do Povo 

Paiter Suruí com o grupo Três Corações. O cacique Rafael Mopimop Suruí se mostrou 

desafiado em plantar um café de qualidade, e encontrou muita motivação para o 

cultivo. “Me motivou muito esse café. Eu aprendi a trabalhar com o café especial, 

cuidar da irrigação, grão por grão, e colocar na bobina. Todo aquele café maduro, 

lavar, debulhar, fica especial” (SURUÍ, Rafael, 2021).  

A construção de pontes de relacionamentos através contatos locais teve como 

evidências de campo um grande diferencial para alavancar os negócios desses índios, 

outrossim, para dar o pontapé inicial aos seus empreendimentos. Construir essa rede 

de contatos mostrou a importância para o negócio tanto à sua criação, quanto aos 

processos relacionados ao desenvolvimento. Os índios salientam, através de seus 

relatos, a relevância por exemplo da empresa Três Corações do ramo do café que 

oportunizou a celebração de contratos com cooperativas indígenas da região, 

ademais realização do concurso Tribos acerca da qualidade de café com participação 

exclusiva de índios; além disso a atuação do SEBRAE para orientar o 

 
12  Grupo de Café de renome no Brasil deste 1959, e que idealizou o Projeto Tribos, em conjunto com 

importantes parceiros: Funai, Embrapa Rondônia, Câmara Setorial do Café, Emater-RO, Secretarias 
de Agricultura de Cacoal e Alta Floresta, além das cooperativas indígenas Garah Itxá, Coopaiter, 
Doá Txatô e Coopsur. Criado com o objetivo de promover Desenvolvimento Sustentável, o Projeto 
Tribos é fortemente embasado em três importantes pilares Indissociáveis e Interdependentes, são 
eles: Protagonismo do Indígena, Proteção da Floresta e Produção de Café de Alta Qualidade (Portal 
Projeto Tribos. Acesso em 11/10/2021). 
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microempreendedor; as ações da EMATER para dar o suporte técnico à agricultura 

familiar; as instituições não governamentais para promover a estrutura física de alguns 

projetos etc. Pode-se observar com a pesquisa de campo, que em equivalência a 

essas parcerias, os índios apresentaram-se próativos para realizar as mencionadas 

ações empreendedoras, todavia, quase sempre não possuem condições técnicas e 

nem financeiras para se manter no mercado sem esses contatos em seu entorno. Em 

suma esses contatos locais influenciam o surgimento de oportunidades para a 

comunidade Paiter Surui; ocasiona proveitos para o município de Cacoal, partilha 

interesses com instituições sem fins lucrativos; desenvolve parcerias; traz 

informações; e gera benefícios para ambos os lados. 

 

Contatos não locais 

 

Para Korsgaard, Ferguson e Gaddefors (2015), os empreendedores rurais 

precisam ter contatos não locais. Os índios demonstram capacidade de se conectar 

não apenas com pessoas locais como, também, contatos fora do país. De fato, 

segundo Gasodá Suruí, a divulgação do seu empreendimento na internet despertou o 

interesse de pessoas de vários lugares do Brasil e de outros países. Essas pessoas 

demonstraram interesse de conhecer o Centro Cultural, a partir da divulgação inicial 

em reuniões, roda de conversa, e oficinas que estavam sendo realizadas nas redes 

sociais. 

 

Eu fiz a divulgação do Centro Cultural em um site para hospedagem, aí um 
mês depois eu recebi o e-mail de um casal lá de Portugal-Lisboa. Eles 
falaram: “a gente quer passar um final de semana nesta cabaninha ai”. Eu 
estava em Brasília-DF, ai eu pensei: e agora? Eu não sabia que ia ter essa 
repercussão, pois se tratava de uma cabaninha simples,.com rede para 
dormir, o banheiro fora, próximo a cabana. Então eu vim às pressas de 
Brasília para recebe-los, e a experiência foi muito boa (SURUÍ, Gasodá, 
2021). 

 

Gasodá relata também que tiveram um desafio peculiar com outra experiência 

com contatos não locais, a exemplo de um casal que veio de Curitiba-PR, mas 

conseguiram superar. Eles utilizaram recursos naturais diversificados da roça para 

alcançar as expectativas da alimentação do casal que era vegetariano. “Aí eu tive que, 

eu inventar algumas coisas para eles comerem como banana, mandioca, castanha 

etc” (SURUÍ, Gasodá, 2021). Gasodá aponta que geralmente são casais que 
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procuram esta hospedagem. O índio lamenta que devido a pandemia, não pode 

receber mais as pessoas que queriam vir conhecer o espaço. ”Eu criei essa cabaninha 

em 2019, em seguida chegou a pandemia, então acabou, todo o nosso projeto foi 

impactado com esse acontecimento”. 

Para Narayamat Suruí o que favoreceu o contato não local, além da internet 

através do portal do Centro Olawatawa, foi o fato dele ter saído de sua aldeia para 

divulgar o seu empreendimento em São Paulo, quando o mesmo participou de um 

simpósio sobre plantas medicinais no Brasil. “Eu falei da importância do conhecimento 

tradicional pra todo mundo, não apenas para nós povos indígenas, mas também para 

todos os seres vivos da terra” (SURUÍ, Narayamat, 2021).  

 

No simpósio, eu falei sobre o centro Olawatawa, que é uma iniciativa que a 
gente vem desenvolvendo, através de preservação do nosso conhecimento 
e também do meio ambiente (SURUÍ, Narayamat, 2021). 

 

Narayamat declara que o fato dele ter viajado para a Europa também ajudou 

bastante para que o seu trabalho fosse divulgado. O empreendedor acrescenta que 

conheceu muitas pessoas, inclusive pessoas públicas, cujos contatos teve o intuito de 

ajudar o Centro de plantas medicinais Olawatawa. Para Narayamat, o objetivo era que 

os benefícios das plantas medicinais fossem conhecidos, de alguma forma. O 

indígena recorda que a sua primeira viagem foi para o estado do Acre. Ele revela que 

foi uma experiência marcante, pois foi a primeira vez que tinha saído para fora do 

Estado de Rondônia para realizar um intercâmbio entre contatos não locais, com outro 

povo, com o efeito de divulgar seu trabalho. Narayamat conta ainda que foi nesta 

viagem que conheceu os primeiros parceiros que financiaram o seu projeto. 

 

Eu nunca tinha saído assim fora do estado, nem do país, eu fui juntamente 
com alguns jovens indígenas paiter surui que fizeram intercâmbio com outro 
povo lá do Acre, eu... viajei junto com eles e eu conheci uma pessoa que 

poderia financiar esse projeto, era da empresa Forest Trends13. Eu falei da 

minha ideia, o que seria o projeto, como que tava (Sic) em andamento e eles 
gostaram da minha proposta, e eles foram os primeiro parceiros que 
financiaram esse projeto (SURUÍ, NarayamaT, 2021) 
 

 
13  Forest Trends é uma organização sem fins lucrativos fundada em 1998 e com sede em Washington, 

DC que se conecta com ferramentas econômicas e incentivos para a manutenção de 
ecossistemas. Sua missão é quádrupla: expandir o valor das florestas para a sociedade, promover 
o manejo florestal sustentável e a conservação por meio da criação e captura de valores de mercado 
para serviços ecossistêmicos, apoiar projetos inovadores e empresas que estão desenvolvendo 
esses mercados e melhorar os meios de subsistência de comunidades locais que vivem dentro e ao 
redor dessas florestas (Enciclopédia Wikipedia, acesso em 11/10/2021). 

https://en.wikipedia.org/wiki/Non-profit_organization
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Neste mesmo contexto de captação de contatos não locais realizados através 

de viagens para fora de Cacoal, conhecemos a história de Luiz Weymilawa Suruí, 

empreendedor e escritor, que em 2016 recebeu o convite para dar uma palestra em 

Brasília. 

 

 E eu conheci um grupo de índios do Nordeste, eles tinham uma rede indígena 
de memória, a Museologia Social. Então, eles acabaram me convidando, e 
hoje eu faço parte dessa rede de Museologia Social e memórias indígenas, 
no qual eu faço parte da comissão desse trabalho aqui na região norte, As 
pessoas de cada região têm sua representatividade nesse grupo (SURUÍ, 
Luiz, 2021).  

 

Luiz Weymilawa relata que após essa viagem em Brasília-DF teve a ideia de 

transformar a casa tradicional localizada em sua aldeia em um Museu. “Aí tudo 

começou, a gente recebeu visitas de escolas, universidades, famílias que queriam ir 

lá nos ver e conhecer o cotidiano da história Paiter Suruí” (SURUÍ, Luiz Weymilawa, 

2021). Narayamat Suruí destaca que dentre os contatos não locais mais importantes, 

está a Forest Trends, organização que tem sede nos Estados Unidos, já citada 

anteriormente, que começou a apoiar o projeto oferecendo as atuais estruturas para 

que o Centro de Plantas Medicinais tivesse as condições necessárias para receber as 

pessoas. Narayamat cita também outro contato não local, o Aguaverde14, que tem 

sede em Genebra e na Suíça. O índio empreendedor menciona ainda outro parceiro 

que é o Fundo Casa, uma ONG com sede no Brasil. “Eles apoiam a iniciativa de 

projetos do Centro, a última que a gente teve deles foi o projeto de fortalecimento da 

agricultura familiar”. Narayamat afirma que “essas organizações apoiam a iniciativa 

de reflorestamento e foi através delas que a gente plantou mais de 2.500 pés de 

árvores”. O empreendedor acrescenta também como parceiro importante o Fundo 

Casa. “O objetivo do projeto do Fundo Casa é conscientizar que nós, povos indígenas, 

não podemos ser dependentes de produtos químicos e nem de produtos 

industrializados, e que devemos minimizar essa dependência” (SURUÍ, Narayamat 

2021). 

Assim como o Centro de Plantas Medicinais recebeu o apoio da organização 

Forest Trends, Gasodá declarou que a mesma organização os apoiou 

 
14  Association Aquaverde - Reconhecida como organização sem fins lucrativos na Suíça desde 2002. 

A associação Aquaverde foi criada em 2002 para apoiar a ação dos povos indígenas amazônicos 
em ações de proteção à floresta primária ainda em pé. Portal aquaverde.org. Acesso em 
12/10/2021. 
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financeiramente, além disso mencionou o apoio do Fundo Socioambiental Casa de 

São Paulo15. O indío Gasodá conta ainda com a parceria da Instituição da Igreja 

Luterana no FLD16, além do Fundo SOS Amazônia na área dos direitos humanos17 

(Fundo Brasil de Direitos Humanos). No mesmo viés, Gasodá acrescenta que o Centro 

Cultural possui também parcerias de outras organizações indígenas, como o da 

Associação das Guerreiras Indígenas de Rondônia18, a qual a sua esposa Leonice 

Tupari coordena. 

Ademais, considerando ainda os contatos não locais, Arildo Suruí, ventila a 

importância das redes sociais para alcançar seus clientes. Para ele o contato com 

outros povos tem sido estabelecido virtualmente através de redes sociais, como 

Instagram, Facebook, e Whatsapp.  

 

Nós conversamos e tenho compartilhado ideias com os indígenas de outros 
estados. Eles comparam os produtos, perguntam como é que tá (Sic) o 
trabalho aqui do povo Paiter Suruí e vice-versa. Perguntam para que mercado 
estou vendendo; quem são os nossos clientes aqui. Então eu observo que as 
mesmas necessidades, a mesma luta diária. Conversamos inclusive que para 
vender precisamos nos adequar ao estilo de mercado, pois tem mercado que 
exigem mais, e se não tiver a padronização, não tem saída lá pra eles também 
(SURUÍ, Arildo, 2021). 

 

Arildo declara que das três empresas que tem mantido o contato não local até 

o momento, uma é dos Estados Unidos. Já para Anderson Suruí, índio empreendedor 

na área do café e extrativismo, não há muitos contatos de fora. Porém, ele ressalta 

que muitas pessoas sabem o que eles produzem. Anderson afirma que o que há é um 

diálogo entre outros povos fora de Cacoal que desejam conhecer o que estão fazendo. 

“Eu vejo com muito bom olhar essa relação. Inclusive, a ideia da Coopsur19 é fazer 

 
15  O Fundo Casa Socioambiental é uma organização que busca promover a conservação e a 

sustentabilidade ambiental, a democracia, o respeito aos direitos socioambientais e a justiça social 
por meio do apoio financeiro e fortalecimento de capacidades de iniciativas da sociedade civil na 
América do Sul (Portal casa.org.br. Acesso em 12/10/2021). 

16  A Fundação Luterana de Diaconia (FLD) foi criada no dia 17 de julho de 2000 por decisão do 
Conselho da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil (IECLB). Seu trabalho se dá com 
grupos socialmente vulneráveis e comunidades empobrecidas, sem discriminação de etnia, gênero, 
convicção política ou credo religioso (Portal da Fundação fld.com.br. Acesso em 10/10/2021). 

17  A articulação para a criação do Fundo Brasil começou em 2003, por meio de um grupo de 
defensores dos direitos humanos que assumiu o desafio de encontrar formas alternativas para 
garantir a sustentabilidade das atuações nesse campo. A missão do Fundo Brasil é promover o 
respeito aos direitos humanos no Brasil, construindo mecanismos inovadores e sustentáveis que 
canalizem recursos para fortalecer organizações da sociedade civil e para desenvolver a filantropia 
de justiça social (Portal fundobrasil.org.br. Acesso em 11/10/2021). 

18  Portal guerreiras.indigenas.ro. Acesso em 11/10/2021. 
19  Cooperativa Suruí de Desenvolvimento e Produção Agroflorestal Sustentável. 
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uma intercooperativa indígena”. Segundo Anderson Suruí, um dos objetivos da 

Coopsur é de se fortalecer, consolidar e fazer uma Inter cooperação, de cooperativas 

indígenas no Brasil, iniciando em Rondônia (SURUÍ, Anderson, 2021). Anderson 

afirma ainda que a sua cooperativa está iniciando diálogo com uma empresa na 

Europa pra venda direta referente às castanhas produzidas por seus cooperados, 

tendo uma entrada por Portugal, alcançando a Holanda. Celso Lamitaxab Suruí, relata 

que devido a pandemia, houve um sério prejuízo em seu trabalho. Segundo ele ficou 

comprometido o estabelecimento de criar laços de relacionamentos, mesmo com um 

café especial, de ótima qualidade, as parcerias não se estenderam nos últimos dois 

anos por causa da pandemia. “Então, bem no início, quando a gente fez uma parceria 

com a empresa Três Corações, havia vários empresários que tiveram interesse de 

estar junto”. Ele afirma que estavam no auge quando a pandemia chegou. “Alguns 

povos entraram em contato com a gente, para fazer o intercâmbio, só que 

infelizmente, a gente não pode receber essas equipes por causa da pandemia” 

(SURUÍ, Celso, 2021). Celso assegura que se não fosse a pandemia, o negócio 

estaria bem avançado em relação aos contatos. 

 

Na ocasião já havia iniciado o transporte do café para a Suíça. Então eu tenho 
certeza que esse ano e ano passado, nós já teríamos enviado também para 
outros países, mas só que infelizmente, devido a essa pandemia, isso ficou 
tudo bloqueado para nós (SURUÍ, Celso, 2021). 

  

Para Leonice Tupari, empreendedora, coordenadora e fundadora da 

Associação das Guerreiras Indígenas de Rondônia, a pandemia também atrapalhou 

bastante o intercâmbio na área do artesanato. Leonice destaca a importância da 

construção de laços e trocas de experiências através do intercâmbio com mulheres 

indígenas de outros povos. Leonice lembra que ano passado, antes da pandemia, 

teve o intercâmbio e os Paites Suruís receberam vários povos no Centro Cultural da 

Terra Indígena Sete de Setembro em Cacoal/RO. 

 

A gente teve lá vários povos vindo pra ver a questão da tecelagem, de como 
tecer o algodão, de como como fazer a rede, de como é fazer cerâmica, 
porque muitos desses povos que vieram também faziam, mas muitos já 
estavam deixando de fazer, e isso fortaleceu outros povos. E eles, assim 
como a gente, parou por causa da pandemia (TUPARI, Leonice, 2021). 

 

Com a pandemia este intercâmbio passou a ser realizado através de lives. As 

artesãs precisaram se adaptar ao uso da internet para realizar reuniões on-line. Maria 



90 

 

 

Leonice detalha que apesar da pandemia, a associação das guerreiras indígenas de 

Rondônia tem trabalhado muito, que atualmente o grupo se reúne através do 

Whatssap, e que estão acontecendo também as oficinas e seminários on-line.  

A capacidade desses empreendedores indígenas de criar pontos entre 

contatos locais e não locais foi primordial para determinar o desenvolvimento de seus 

negócios, bem como, promover o potencial de seus projetos e colocá-los em prática. 

Os contatos não locais ilustraram em campo a identificação principalmente a partir de 

ações ousadas que impulsionaram o processo de seus negócios. Podemos citar as 

viagens para outras localidades desses índios, o avanço das informações através de 

redes sociais, sites e trocas de experiências com outros povos, abrangendo as 

organizações não governamentais, inclusive fora do Brasil. A exemplo da ousadia de 

Gasodá, em fazer propaganda na internet de uma pequena cabaninha no meio da 

floresta e atrair o olhar de clientes de Portugal; o comportamento de Narayamat e de 

Luiz de saírem de suas respectivas aldeias para divulgar seus trabalhos em simpósios 

em outras cidades do Brasil e em outros países etc contribuíram significativamente 

para a criação de seus empreendimentos. 

 

4.3.4 Proposição 4: Toda ação econômica é influenciada pelas relações sociais  

 

De fato, evidências de campo demonstram que os relacionamentos influenciam 

a tomada de decisão pelo empreendedor. Dados mostram que esta influência ocorre 

através de quatro formas de ações em que o empreendedor recorre quando precisa 

tomar alguma decisão no âmbito do seu negócio. Dados mostram que a primeira 

delas, por exemplo, é por meio da consulta a comunidade nos processos de ação 

econômica. Segundo, a consulta à família. Terceiro, as assembleias dos membros das 

associações e das Cooperativas. E quarto, os parceiros dos negócios.  

 

A consulta a comunidade 

 

Ilustrando este contexto, Gasodá menciona que sempre conversa com a sua 

comunidade para decidir as questões do centro cultural, considerando o impacto que 

isso pode trazer sobre a questão econômica. “Minha comunidade e eu sempre 

conversamos antes de tomar qualquer decisão para ver o que é melhor para todos 

nós, e qual a melhor forma de avançar o nosso negócio”. Para ele, antes de 
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desenvolver e implantar um projeto dentro do território é de suma importância o 

consentimento de todos.  

 

A Consulta a família 

 

Dados evidenciaram que Narayamat envolve os seus pais em seus processos 

de tomada de decisão. “Quando eu iniciei o projeto do Centro de plantas medicinais 

eu conversei com a minha família. O meu próprio pai e minha mãe são os meus 

conselheiros”. O índio, preocupado com o desenvolvimento do projeto, relata que 

perguntou a seus pais o que eles achavam, e se era possível realizar a ideia e colocar 

em prática (SURUÍ, Narayamat, 2021). 

 

A consulta aos membros das assembleias e das cooperativas 

 

Narayamat também menciona a importância das reuniões realizadas pela 

associação para o processo de criação de projetos e efetivação dos negócios. 

“Quando a gente precisa tomar alguma decisão referente ao Centro Olawatawa, a 

gente convida todos os membros da associação para falar sobre o que vamos fazer”. 

Segundo Narayamat, todos devem ter a consciência do que está sendo feito. “Não dá 

certo se não comunicarmos a todos”. No mesmo viés de pensamento, Anderson 

também ressalta a importância das reuniões da cooperativa frente aos negócios. “O 

nosso desafio é de buscar realizar um bom planejamento para que a cooperativa 

consiga atender às necessidades do povo Paiter. Hoje a atuação da cooperativa ajuda 

muito nas ações econômicas”. No mesmo consenso, Celso Suruí explana que dentro 

do território indígena eles possuem uma organização feita pelas lideranças, e que se 

reúnem para as tomadas de decisões. “Realizamos as assembleias, e ali com nossas 

lideranças e caciques tradicionais, falamos sobre as dificuldades que enfrentamos. 

Daí tomamos junto as decisões, sobre o que é certo ou não para nós todos”.  

Anderson Suruí ventila que os membros da diretoria de sua cooperativa, da 

qual é presidente, procuram analisar todos os conceitos mercadológicos antes de 

colocar seus projetos em prática. “Então nos unimos e neste sentido analisamos a 

ideia do empreendimento, e ser for o caso, seguimos a adiante para ser colocada em 

prática”. Ele também menciona que existe uma hierarquia natural dos atores que 

influenciam as tomadas de decisões dos negócios da aldeia. Para ele, acima da 
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cooperativa tem que está a decisão da comunidade, e do Cacique. “A cooperativa não 

pode se sobressair em suas decisões acerca da comunidade, sendo que a 

comunidade, representada pelo Cacique, deve ser uma instância maior do que a 

própria Cooperativa, no caso a Coopsur”. O indígena deixa claro que a Coopsur tem 

legitimidade e legalidade de representação formal, porém no sentido cultural, as 

decisões devem estar baseadas na consulta do próprio cacique da aldeia. Em suma, 

evidências mostram que as lideranças, os caciques e anciãos possuem um grande 

respeito em suas respectivas aldeias, e, ordinariamente tem voz ativa nas reuniões 

da comunidade.  

 

Os parceiros dos negócios 

 

De fato, evidências sugerem que nas relações sociais os parceiros dos 

negócios estão também ligados aos processos de decisão. Arildo, por exemplo, cita 

que um dos atores mais importantes que influenciaram o seu negócio foi a atuação do 

parceiro SEBRAE. Ele relata que, além de sua família estar em primeiro plano para 

as tomadas de decisões, o índio reconhece que o seu negócio avançou também 

porque realizou várias consultas junto ao SEBRAE, um de seus parceiros. “Foi 

importante consultar o SEBRAE e a sala do empreendedor, porém a decisão final foi 

da minha família, onde analisamos se é viável ou não o negócio”. 

Vimos que a imersão social neste contexto é empregada por caracterizar esse 

inter-relacionamento, entre atores tomadores de decisão com os empreendimentos, e 

a atividade econômica que terá como resultado.  

 

4.3.5 Proposição 5: Empreendedores rurais se envolvem com sua localização, não 

principalmente como espaço para lucro, mas como “lugar” de significado e vida 

social 

 

Em campo, constatamos que o empreendedorismo indígena, por proporcionar 

uma atmosfera potencialmente cultural, apresenta essencialmente o valor histórico do 

seu próprio povo de geração em geração. A preocupação em preservar seus 

costumes, a sua cultura, e as potencialidades baseadas na lei da floresta, fazem 

desses índios guardiões de um rico patrimônio nacional. O empreendedorismo para 

eles representa, no entanto, um comportamento inovador que ressignifica o que já 



93 

 

 

praticavam muito antes do contato com o não índio. Podemos citar como exemplo a 

fabricação do artesanato para uso próprio, como os utensílios diversos para as tarefas 

domésticas, a confecção das cestarias, das cerâmicas, confecção de adornos para os 

seus corpos etc. Todos esses produtos feitos com matéria-prima da floresta. Diante 

destas práticas ancestrais, vimos que o empreendedorismo indígena veio para somar 

e recombinar recursos que envolvem primeiramente a importância do local, o lugar 

único, valioso e significativo. No mesmo viés, Oipakob Sandro Suruí relata que, a 

criação da Cooperativa COOPAITER se deu pela necessidade de entender o que eles 

já faziam nas aldeias, um empreendedorismo nato, mas que a mão de obra precisava 

ser reconhecida.  

 

O empreendedorismo tem uma relação muito importante com a minha 
comunidade. Tem a ver com a própria gestão do território indígena, de como 
lidar, como se organizar como um povo, como cidadão, como membro de 
cada aldeia. A forma que a gente ta (Sic) pensando, o olhar do nosso próprio 
futuro, nossas gerações. Com essa forma de visão, a gente não perde a 
nossa raiz, pois a nossa cultura esta interligada com a nossa forma de pensar 
sobre o nosso mundo (SURUÍ, Oipakob, 2021). 

 

Deste modo, evidências mostraram que o empreendedorismo apresenta uma 

grande importância para a comunidade local, e normalmente envolve o processo de 

codificação e revalorização neste contexto. 

Gasodá (2021) declara que a ideia de criar o Centro Cultural foi inicialmente 

para trabalhar com o fortalecimento da cultura do povo Paiter Suruí da Terra Sete de 

Setembro, no município de Cacoal/Rondônia. “Para mim, o primeiro plano sempre foi 

fortalecer a nossa cultura, e trabalhar com o turismo foi a minha segunda opção”. Para 

ele, a visão do empreendedorismo para essa localização foi uma iniciativa inovadora, 

fruto de um trabalho coletivo do povo Paiter Suruí. “O Centro Cultural é um 

empreendimento fruto do trabalho relativo ao Plano de Gestão, desenvolvido por 

nossas lideranças”. Segundo ele o plano de gestão fortalece a cultura e orienta os 

índios no desenvolvimento de áreas relativas à educação, saúde, cultura, e meio 

ambiente (SURUÍ, Gasodá, 2021). Em consonância com Gasodá, o professor 

indígena Luiz Weymilawa Suruí relata que para fortalecer a cultura do seu povo, teve 

a ideia criar um museu no meio da floresta, no Território Indígena localizado em 

Cacoal/RO. Para Luiz, o museu foi idealizado com a intenção maior de resgatar 

algumas práticas perdidas ao longo dos anos. Segundo ele, procura mostrar aos 

visitantes um ambiente que reproduza a vida desses índios antes do contato com o 
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não índio. O local expõe os produtos artesanais indígenas e também é possível 

degustar comidas típicas como o peixe moqueado, o cará e a batata doce assada, 

entre outras opções. 

No mesmo consenso, Natayamat Suruí destaca também que a criação do 

Centro de Plantas Medicinais visou essencialmente ajudar a sua comunidade através 

da manutenção do conhecimento indígena acerca da cura utilizando os recursos da 

floresta. “Através do Centro de Plantas Medicinais estamos buscando fortalecer mais 

a nossa cultura, valorizando o nosso conhecimento”. Narayamat cita inclusive que 

usou o conhecimento das plantas medicinais para a cura do Covid-19. Segundo o 

indígena, o seu pai, de 62 anos, foi curado do covid-19 com a medicina do 

conhecimento indígena. “Antes da vacina muitas pessoas da nossa comunidade 

usaram as plantas medicinais, e meu pai também foi curado com as nossas plantas”. 

Narayamat declara ainda que acredita que daqui alguns anos a medicina indígena 

pode mudar o rumo da medicina ocidental através do conhecimento e da cura para 

todas as doenças, com o valor da floresta. 

Leonice Tupari, esposa de Gasodá Suruí, professa que a associação das 

guerreiras indígenas foi criada em prol das mulheres para investir em ações voltadas 

para o movimento indígena dessas artesãs. “A intenção é investir no próprio 

desempenho das artesãs nas aldeias, mas elas vão além disso, pois muitas delas são 

também agricultoras”, afirma ela. Compreende-se desde modo que o 

empreendedorismo rural indígena se envolve em sua localização não apenas para o 

lucro, mas também para potencializar a importância da floresta para todos, sem a qual, 

não seria possível extrair os recursos naturais para a confecção do artesanato, cultivo 

de alimentos, cura de doenças etc. Leonice ressalta que todos os produtos que as 

mulheres indígenas produzem são extraídos de matéria-prima da floresta. “Esses 

produtos têm valor agregado por se tratar de um trabalho feito manualmente por 

indígenas, são produtos especialmente produzimos com a matéria-prima da floresta” 

(TUPARI, Leonice, 2021). 

Como vimos, a exemplo da criação do Centro Cultural Indígena Paiter Wagôh 

Pakob; do Museu Paiter A Soe; do Centro de Planas Medicinais; e da Associação das 

Guerreiras indígenas, da Coopaiter, que a proposição em estudo de fato faz sentido, 

cujos empreendedores rurais indígenas se envolvem com a sua localização, não 

principalmente como espaço para o lucro, mas como “lugar” de significado e vida 

social.  
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Dados mostraram que antes de tudo existe uma preocupação em valorizar e 

beneficiar a comunidade, e que em segundo plano esta a recombinação de recursos 

para comercializar os produtos indígenas como forma de estratégia para alcançar uma 

melhor gestão do território. Vimos que o empreendedorismo não cria necessariamente 

primeiro o espaço para negociar, mas sobretudo cria oportunidade de valorizar ainda 

mais a cultura do povo paiter e o bem-estar de sua comunidade.  

Para Narayamat, o Centro de Plantas Medicinais além oferecer o conhecimento 

tradicional de curas também oferece às pessoas, de uma forma geral, a conexão direta 

ao lugar e a natureza. “Aqui as pessoas podem também ouvir o som dos pássaros, 

sentir aquela energia nova e ter a consciência de que a natureza é importante para a 

nossa vida. É uma coisa muito bonita” (SURUI, Narayamat, 2021).  

Segundo Anderson Suruí, se envolver com a sua localização, no caso, gerar 

valor e fortalecimento ao território indígena significa transformar as iniciativas 

empreendedoras como forma de proteção territorial a longo prazo, e, para o curto 

prazo, a segurança alimentar e bem estar do seu povo.  

Anderson faz menção inclusive aos benefícios que a comunidade teria com uso 

da tecnologia existente hoje. “A tecnologia vai proporcionar a produção excedente 

para alta escala, e neste sentido, a tecnologia vai também nos ajudar a gerir melhor o 

nosso território indígena, com nossos produtos” (SURUÍ, Anderson, 2021). O índio 

explana a importância de ter instrumentos para viabilizar as iniciativas 

empreendedoras dentro do Território Indígena, e lamenta que em muitos momentos o 

trabalho indígena não tem reconhecimento.  

“O nosso povo possui um grande potencial para desenvolver, mas para isso, 

precisamos de instrumentos que inviabilizem todo o processo de extrair os recursos 

da floresta e transformá-los em produtos comercializáveis”. 

Em campo vimos que as atividades na qual esses empreendedores indígenas 

se envolvem com o seu contexto espacial estão imersas às caraterísticas peculiares 

do lugar, no caso, o seu território indígena. Para Anderson Suruí, além dos recursos 

da floresta de imenso valor, é necessário o reconhecimento das potencialidades do 

trabalho indígena. “Mesmo em meio a todas as dificuldades, a gente precisa se 

desenvolver mais, ter uma visão política, uma visão empreendedora, de 

planejamento”. Para ele, é importante criar meios para gerar confiança junto aos 

parceiros, sobretudo pelo fato deles manterem a floresta de pé, preservada; de se 

preocuparem com o fortalecimento de sua cultura, e por consequência, poder oferecer 

uma maior contribuição ao estado brasileiro. 
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Isaque Suruí, neste mesmo prisma, ressalta também que criou a associação 

Soenama com o objetivo primeiro de fortalecer a cultura do seu povo, defender o 

direito do associado, buscar a melhoria de qualidade de vida do seu povo com a 

segurança alimentar, bem como investir no desenvolvimento econômico sustentável. 

“Desde 2012, com a criação da associação, estamos tentando concretizar a visão 

empreendedora na aldeia, voltada para o fortalecimento cultural, mostrando que o 

nosso produto é da floresta sustentável” (SURUÍ, Isaque, 2021).  

Rafael Suruí, por sua vez, reconhece que vende a castanha pensando em sua 

família como segurança alimentar, mas também para gerar emprego para a 

comunidade. “Tanto a castanha como o café trazem benefícios aqui para a aldeia, 

gerando emprego na comunidade para não ter que sair da aldeia e ir para a cidade 

procurar emprego”. Rafael ressalta a importância de preservar a castanheira, e 

destaca a falta de reconhecimento do não índio em relação a árvore, em contraste ao 

seu significado para índio. “Eu sempre falo, temos que preservar! Temos uma história 

com a castanha, e eu queria muito que o homem branco entendesse o valor que a 

floresta tem, e o que a floresta produz” (SURUÍ, Rafael, 2021). 

Note que o envolvimento particular com o território indígena faz com que esses 

empreendedores abracem uma pluralidade de opções de produtos e serviços de valor 

agregado por fazerem parte da sua localização, neste caso, a floresta como contexto 

espacial. Tal envolvimento demonstra a conexão íntima com o lugar de significado e 

vida social. Evidências mostraram também que esses empreendedores buscam o 

benefício coletivo, a preservação da cultura e de seus costumes, e a partir disso, 

recombinam esses recursos locais como espaço para a comercialização. Para esses 

indígenas, antes de se tornar um espaço para o lucro, o fortalecimento da cultura está 

em primeiro plano, somado aos benefícios que a comunidade obtém com todas as 

ações que promovam a vida social e o lugar. 

 

4.3.6 Proposição 6: Empreendimentos rurais utilizam recursos naturais, culturais, 

históricos, humanos, sociais e financeiros inatos do próprio local 

 

Nos empreendimentos rurais indígenas podemos verificar intensamente o 

aspecto geográfico e sua localização em seu contexto espacial local imediato, 

qualificado pelo Território Indígena Sete de Setembro. Em campo identificamos que 

as principais características empreendedoras desses índios estão alicerçadas na 
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cultura do seu povo. Podemos ver, de forma empírica, também, que os recursos 

naturais, neste contexto espacial, fundamentam a base de produtos e serviços 

comercializados pelos índios empreendedores Paiter Suruí. Neste cenário, 

procuramos analisar de fato cada recurso utilizado por esses indígenas. Observou-se 

inclusive um novo recurso necessário para os empreendimentos indígenas, que são 

os tecnológicos. 

 

Recursos Naturais 

 

Gasodá (2021) relata a importância do uso dos recursos naturais para a 

realização do seu empreendimento. Segundo ele, no início não tinham nenhum outro 

recurso que não fosse os da floresta. Deste modo aproveitou os recursos locais da 

natureza para construir o centro cultural. “Quando eu criei o Centro Cultural nós não 

tínhamos nenhum recurso, então aproveitamos os recursos que tinham na floresta 

para criar o espaço”. Para Gasodá, o segredo do sucesso do seu empreendimento se 

deu inicialmente em utilizar a própria matéria-prima do nosso território indígena. 

Isaque Suruí também chama a atenção dizendo que a palmeira do babaçu é também 

bem usada culturalmente pelo Suruí, tanto pra construção de maloca, taperiz e 

principalmente segurança alimentar, além ser usado no artesanato. Já Diná menciona 

o valor do saber usar os recursos que a floresta oferece, e associa a questão da 

espiritualidade em sua declaração: “temos que esperar o tempo certo para plantar e 

para colher. A natureza vai mostrar o tempo certo. E, temos que ver que Deus está no 

controle de todas as coisas”. Para a indígena é necessário aprender a lidar com a 

natureza. “As coisas não podem ser feitas de qualquer maneira. A natureza tem tudo 

a ver com a experiência de cultivar”. A agricultora Diná completa dizendo que não 

precisa necessariamente sempre ir à cidade, pois as coisas da floresta suprem muitas 

necessidades da sua comunidade. “Valorizamos muito as coisas da floresta, temos as 

plantações de banana, de café, de cará, diversas frutas” (SURUÍ, Diná, 2021). Luiz 

Weymilawa Suruí também destacou em sua fala a importância dos recursos naturais 

para o seu empreendimento. ‘’A maior parte das coisas que nós fazemos é extraída 

da floresta mesmo, então eu não vejo muita coisa buscado fora dela, não’’. 

 

Recursos culturais 

 

Segundo Arildo Suruí, há uma grande importância de evidenciar a cultura em 
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seus produtos e serviços. “E nós todos juntos levamos o nome do povo, da etnia, da 

cultura, e do valor. E assim estamos valorizando os produtos que são feitos por mãos 

indígenas”. Outro exemplo que podemos citar acerca da utilização dos recursos 

culturais no empreendimento, é o de Luiz Weymilawa: “a ideia de construir o museu 

na comunidade foi principalmente fortalecer ainda mais a cultura Paiter Suruí, e gerar 

renda”.  

 

Recursos históricos 

 

Evidências indicaram que os recursos históricos estão alicerçados na cultura 

do povo paiter Suruí. Luiz Weymilawa, relata que durante muitos séculos os saberes 

Paiter Suruí foram transmitidos por meio da oralidade, e foram guardados na memória 

dos Paiter. “Valorizamos muito a forma de transmissão de conhecimento oral, que era 

o momento em que nos reuníamos para ouvir os mais sábios e aprender com eles”. 

Para o indígena, hoje com a chegada da tecnologia na comunidade, esses momentos 

se tornam raros. Neste sentido, Gasodá destaca a importância de mostrar aos turistas 

as práticas culturais e histórias do seu povo, e conta que durante os eventos no centro 

cultural, há um momento muito importante que é a contação de histórias, à aqueles 

que os visitam. Celso Suruí declara que a história de seu povo é inserida em cada 

produto deles. “Por exemplo, no nosso café quando é vendido, vai na embalagem a 

história do produtor, e como que foi feito o trabalho”. 

 

Recursos humanos 

 

Dados confirmam que os empreendimentos indígenas utilizam os recursos 

humanos da própria comunidade. Gasodá explana que o Centro Cultural conta com 

uma equipe de trabalho para receber os turistas, a exemplo dos guias, para a 

condução dos turistas em trilhas na floresta. “Então com isso os turistas são 

acompanhados pelos guias nos passeio de barco pelo rio, nas trilhas, nos banhos de 

cachoeira, nas visitas ao ninho do gavião real etc”. O índio afirma que os recursos 

humanos são de muita importância para o empreendimento, isso porque se faz 

necessário que os turistas se sintam protegidos na floresta. “Há um grupo nosso que 

fica lá para acompanhar eles, para não ficarem só”. 

Para Arildo Suruí, os recursos humanos utilizados são seus próprios familiares 
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como colaboradores. Ele cita que são quatro pessoas que trabalham na produção dos 

potinhos de castanhas que comercializa, no caso, os filhos e a esposa. ‘’ Nós 

quebramos a castanha, eu e mais quatro pessoas, sendo filhos e esposa’’ (SURUÍ, 

Arildo, 2021). 

 

Recursos sociais 

 

Neste aspecto verificou-se em campo que os empreendedores indígenas 

buscam parcerias ajudar a criar e desenvolver seus negócios. Gasodá menciona 

sobre fechar parcerias com autoridades do turismo e com o governo para aprimorar, 

por exemplo, a produção gastronômica para as mulheres da aldeia, com o objetivo de 

receberem conhecimento, capacitação, auto-promoção e realizações pessoais com o 

recurso social oferecido. No mesmo pensamento, Anderson Suruí fala sobre de seu 

desejo em criar uma socialização para usufruir em benefícios para comunidade. Ele 

acredita que fazer parcerias para uma base de beneficiamento da castanha na área 

indígena seria de grande valia. Segundo Anderson, poderiam terceirizar este serviço 

para facilitar tudo isso com outra empresa que tem o mesmo objetivo’’ (SURUÍ 

Anderson, 2021). 

 

Recursos financeiros 

 

Identificamos o uso dos recursos financeiros em especial para beneficiar a 

comunidade, com os negócios dos empreendimentos indígenas. Citemos o exemplo 

de Narayamat. “Eu vendendo um chá para curar alguma doença, com certeza vai 

beneficiar a comunidade, pois o lucro, poderemos implantar uma nova estratégia 

dentro da comunidade para o bem comum de todos”. Narayamat completa ainda 

dizendo que “se eu construir um hospital, com certeza a comunidade vai se beneficiar, 

porque o índio não vai pagar pelo seu a exame porque será gratuito”. 

 

Recursos tecnológicos 

 

Evidências de campo parecem sugerir nova dimensão ainda pouco explorada 

pela literatura, a tecnológica. Considerando as limitações e restrições acerca do 

trabalho feito manualmente, percebeu-se a grande necessidade de equipamentos 
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para plantar e escoar. Neste sentido, embora os índios não utilizem tais tecnologias, 

por questões associadas, entre outros, à dificuldade de acesso, isso não significa, 

contudo, que eles não gostariam de se apropriar de tais ferramentas tecnológicas, 

motivo pelo qual incluímos a tecnologia entre os recursos de interesse de tais 

empreendedores. Como exemplo, Marehweu relata que: “é tudo manualmente com 

roçadeira, a gente roça, só com manual mesmo e com dois anos a gente começa a 

colher o café”. Rafael Suruí acena para a importância do investimento no trabalho com 

a castanha. Ele cita a utilização de um drone para mapear o território e verificar se 

compensa ou não abrir o caminho na floresta para extração da castanha. Ele conta 

que viu a necessidade de comprar motocicletas e roçadeiras para abrir o caminho. 

“Hoje nós estamos com 15 motos, 7 roçadeiras, e 5 motosserras. Antigamente era 

pior, a gente andava a pé na floresta, e carreava a castanha nas costas”. 

Não obstante, Gasodá, em referência aos novos projetos no Centro cultural 

Indígena Paiter Wagôh Pakob, acena também para a necessidade de implementação 

de tecnologias no seu empreendimento na floresta. “Tendo em vista se tratar de uma 

área bem grande, precisamos fiscalizar toda a extensão”. Gasodá afirma que a área 

do centro cultural se estende até a linha 7, e que geralmente acontecem muitas 

invasões, entrada clandestinas de caçadores e de pescadores. Diante disso, o índio 

enfatiza que: “o objetivo é conseguir máquinas fotográficas, drones, mais noteebooks 

pra o pessoal trabalhar, e trazer mais arquivos ou registros que eles vão fazer durante 

esta fiscalização”. Com uma visão empreendedora, Luiz Suruí afirma que os recursos 

da tecnologia iria ajudar a expandir o seu negócio, além é claro trazer benefícios para 

a comunidade. Por exemplo, obter as ferramentas de pesquisas para o mapeamento 

do território indígena para identificar as espécies de animais, de plantas, de árvores 

que têm na floresta etc. “Através dessas ações a gente vai beneficiar a comunidade 

de forma que todo mundo vai ser contemplado”. 

 

4.3.7 Proposição 7: Empreendimentos rurais devem se apropriar de três estratégias 

para o desenvolvimento de seus empreendimentos. Primeira, aumentar o valor 

da unidade de produção. Segunda, inclui novas atividades. Terceira, 

desenvolver novos conjuntos ou padrões de recurso. 

 

Durante a pesquisa, verificou-se que os índios empreendedores se apropriaram 

de algumas estratégias para o desenvolvimento dos seus negócios, algumas mais 

evidentes, outras em processo, outras ainda em planejamento, e também algumas 
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diferentes das apresentadas pelos autores Korsgaard, Müller e Tanvig (2015). Com 

base nesta afirmativa e em busca de estratégias para manter o seu negócio, Gasodá 

Suruí, por exemplo, desperta o pensamento a partir da reflexão de como procurar se 

manter no mercado: “a gente vivia no mundo onde não tinha capitalismo, mas hoje a 

gente está inserido nesse mundo”. Para Gasodá, é necessário trabalhar, produzir, e 

colher para comer, e, ao mesmo tempo, vender. “Então a gente precisa tá 

acompanhando esses avanços do mundo moderno”. Gasodá segue acenando que 

“hoje a gente tem essa oportunidade de trabalhar com duas realidades, a nossa 

realidade e a realidade de fora”. Ele relata que os índios estão inseridos neste sistema, 

e hoje conversam muito antes de desenvolver e implantar qualquer projeto dentro do 

território indígena Sete de Setembro. “A gente procura entender de que forma um 

projeto pode nos ajudar e de que forma ele pode nos trazer impacto também”. 

 

Aumentar o valor da unidade de produção 

 

Para Gasodá, uma de suas estratégias está relacionada a aumentar a 

quantidade do número de cabanas individuais no Centro Cultural para hospedagem. 

“Eu pretendo construir, investir mais na estrutura de cabanas individuais” (SURUÍ, 

Gasodá, 2021). Isaque Suruí se apropria também da mesma visão relativa ao 

aumento de sua produção. Considerando os benefícios e variedades da utilidade do 

babaçu, usado pelo Paiter Suruí, culturalmente, tanto na construção de malocas, 

como taperis, confecção de artesanato feito pelas índias, e principalmente segurança 

alimentar, Isaque afirma que de 91 hectares de área de manejo certificado, pretende 

aumentar para 99 hectares com o projeto do babaçu, o que aumentará o fluxo de 

produção até chegar na unidade que é a agroindústria. Isaque acrescenta ainda que 

o plano de negócio e o marketing o ajudará bastante neste processo. 

 

Incluir novas atividades 

 

Tendo em vista que os índios a priori viviam, em sua maioria, isolados nas 

aldeias, pudemos ver em campo alguns avanços, em especial ao uso da internet como 

ferramenta indispensável nos tempos atuais. Neste sentido, Gasodá buscou despertar 

novas atividades com o propósito de desenvolvimento do seu empreendimento. “Eu 

sou muito curioso eu gosto de mexer na internet, e cada vez mais venho descobrindo 
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muitas coisas”. Gasodá relembra que devido a sua curiosidade, conheceu o site 

Airbnb e cadastrou o Centro Cultural como opção de hospedagem em uma cabana 

construída no meio da floresta na região de Cacoal/RO. A resultado disso foi o 

interesse de pessoas de vários lugares, inclusive de fora do Brasil para conhecer o 

espaço cultural. 

A mesma estratégia adotada por Gasodá acerca da internet, gerou frutos 

positivos para Luiz Weymilawa Suruí, quando em 2021 teve a ideia de inserir o seu 

trabalho em venda on-line. Destacamos também em campo que essa nova atividade 

por parte do índio Arildo Suruí propiciou mais visibilidade ao seu produto que até então 

vendia apenas de porta em porta. Segundo Arildo foi um passo importante colocar 

seus produtos nas redes sociais da empresa, além é claro de ajudar a inserir seus 

produtos no mercado local como supermercados e lojas de conveniências. Outra 

atividade inserida como estratégia em sua empresa de produtos alimentícios foi o fato 

de analisar cada cliente. “Acredito que o chocolate e a castanha, as crianças gostam 

muito, as mulheres, e as moças”. Arildo completa ainda que “estamos confiantes em 

desenvolver, analisar, e ver a maneira de como podemos satisfazer os nossos clientes 

e também contribuir com o desenvolvimento da nossa cidade, e da nossa 

região” (SURUÍ, Arildo, 2021). 

Ainda em referência à estratégia que inclui novas atividades, Leonice Tupari, 

declara que a necessidade de manter o negócio das Guerreiras Indígenas foi criar a 

loja on-line. Com isso favoreceu o empreendimento do artesanato considerando a 

demanda das próprias mulheres indígenas. 

 

A gente tentou a loja fisicamente, mas percebemos que fazíamos o produto 
e ficava ali, algumas pessoas vinham e trocavam entre elas, mas não era o 
que as mulheres guerreiras queriam, porque elas tinham contas para pagar e 
tudo mais. Aí veio a pandemia e ficou mais difícil. Aí a gente fez um 
levantamento de base com elas, e a gente hoje está com a loja online, está 
aí no início (TUPARI, Leonice, 2021).  

 

Desenvolver novos conjuntos ou padrões de recursos 

 

A estratégia de desenvolver novos produtos ou padrões foi evidenciada a partir 

da criação de um estudo inovador chamado Diagnóstico Etnoambiental Participativo 

e Etnozoneamento, conforme relata Gasodá. Ele também faz menção ao Plano de 

Gestão da Terra Sete de Setembro para os próximos 50 anos, e também os planos 

de negócios que abrangem o artesanato, a castanha, o turismo, o café, e a banana. 
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Se bem empregados são ferramentas poderosas que os índios e suas organizações 

ou cooperativas podem utilizar para tomar decisões acerca dos recursos naturais. 

“Então isso hoje para nós Paiter Surui facilita muita coisa, pois dentro desses planos 

já diz qual o projeto que é importante para nós, e como a gente pode desenvolver este 

trabalho”. Gasodá completa que “este manual nos orienta, e lá informa o que é bom e 

o que é ruim para nós” (SURUÍ, Gasodá, 2021). A base do plano citado por Gasodá é 

o fortalecimento da autonomia do Povo Paiter Suruí e a organização interna com 

sistema de governança baseado na tradição dos Paiter Suruí; e planejamento 

participativo do Povo Paiter Suruí. Foram criados neste plano subprogramas como: 

Proteção e conservação ambiental do território; sustentabilidade ambiental; cultura; 

segurança alimentar; saúde; educação; habitação; meios e vias de transporte; 

fortalecimento das organizações Paiter Suruí; gerenciamento e monitoramento do 

território e dos projetos (Trecho do Plano de Gestão da Terra Indígena Sete de 

Setembro – Cacoal/RO, 2014). 

Anderson Suruí, ressalta neste sentido a preocupação através de inciativas 

para a proteção territorial a longo prazo e também a segurança alimentar para o povo 

Paiter Suruí. Para ele, a estratégia é investir em tecnologia existente, sempre 

pensando no bem estar do seu povo. Para o índio o pensamento é produzir em alta 

escala em áreas menores, e negociar os excedentes produzidos.  

 

Nesse sentido a gente entende que é possível gerir o território indígena com 
seus produtos, agregando valor, tendo um potencial muito grande de geração 
de renda para o povo Paiter, e também para o Brasil como um todo. Não 
apenas tendo um olhar de dentro, mas amplo, pois o grande potencial que o 
povo paiter Suruí tem a oferecer ainda é desconhecido pelo mercado (SURUÍ, 
Anderson, 2021). 

 

A pesquisa em campo pode evidenciar também novas estratégias para o 

desenvolvimento do empreendimento desses indígenas, além das citadas pelos 

autores Korsgaard, Müller e Tanvig (2015), a saber:  

 

Formar parcerias de negócios 

 

Diná Suruí versa que o desenvolvimento de seu empreendimento na área de 

café teve mais evidência com a parceria criada com a EMATER e a empresa Três 



104 

 

 

Corações. “A empresa Três Corações abriram nossa visão para o trabalho com o café 

de qualidade, bem como o apoio da EMATER”.  

No mesmo sentido, Luiz Weymilawa Suruí ressalta a importância da captação 

de parceiros para o desenvolvimento dos seus empreendimentos. Luiz ventila a 

necessidade do apoio para capacitar os jovens. Seu objetivo com as parcerias é fazer 

um catálogo virtual do Museu, bem como o artesanato vendido no espaço criado por 

ele.  

 

A ideia é chegar lá, como agora por exemplo nós acabamos de comprar 
máquina fotográfica pensando em fazer catálogo virtual. Ai quem que vai 
fazer isso? A gente tá (Sic) aí correndo atrás de uma nova parceria, um apoio 
pra capacitar os jovens, pra que eles possam fazer isso (SURUÍ, Luiz 
Weymilawa, 2021). 

 

A estratégia sobre buscar parcerias como estratégia para o desenvolvimento 

do seu empreendimento foi aplicada também por Isaque Suruí Suruí. Para o índio, a 

busca pelo conhecimento e a busca por parcerias foram fundamentais para alcançar 

o escopo do seu negócio no ramo do babaçu. Ele teve o objetivo de pensar em um 

projeto cujo nome é Babaçu Toroia Paiter. “A gente fizemo (Sic) um rápido diagnóstico 

para desenvolvimento sustentável, e geração de renda, buscando conhecimento e 

buscando parcerias”. Segundo Isaque, em 2020 começaram a executar o projeto com 

algumas parcerias, projeto este elaborado em 2013. O indígena completa dizendo que 

o objetivo desse projeto é fortalecimento cultural do povo paiter e a geração de renda.  

 

Visão Educacional 

 

Anderson Suruí ressalta nesta estratégia a importância da visão educacional 

aos índios paiter Suruí como forma de desenvolvimento dos empreendimentos 

indígenas. Ele informa que estão iniciando a capacitação de todos os diretores da 

cooperativa. “A nossa diretoria é bastante jovem, eu sou o de maior idade, e desde já 

procuro inserir neles uma visão educacional, um espírito cooperativismo, e um espírito 

de empreendedorismo” (SURUÍ, Anderson, 2021). 

Anderson avalia que estão planejando para a comunidade indígena, por meio 

da cooperativa, a visão educacional:  
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A gente sabe que nas escolas tradicionais a gente não vai ter uma disciplina 
de empreendedorismo, ou de educação financeira ou de cooperativismo, 
então a nossa ideia já está sendo iniciada. A intensão é que a própria 
cooperativa possa oferecer essas disciplinas (SURUÍ, Anderson, 2021) 

 

Anderson não sabe exatamente como eles vão se organizar para oferecer a 

comunidade, aos cooperados e à juventude essa visão educacional, mas está ciente 

da importância, por exemplo, da educação financeira para um empreendimento. 

 

No mundo do empreendedorismo a gente sabe que o planejamento financeiro 
é o que vai sustentar todo seu empreendimento. A seguir temos uma linha 
rigorosa em termos estatutares e regimentais, que é o que vai dar garantia 
jurídica na hora da parceira empresarial acreditar no seu negócio (SURUÍ, 
Anderson, 2021). 

 

Com esta visão, Anderson assegura que é necessário ter tais informações para 

que na hora de fazer uma parceria de médio ou longo prazo com outras empresas, 

eles terem uma cooperativa sólida, estruturada e de credibilidade. Anderson completa 

ainda dizendo que a partir desse pressuposto a visão dele é formar novas lideranças 

empreendedoras para gerir a cooperativa futuramente. 

O professor indígena Luiz Weymilawa Suruí, que leciona as disciplinas de 

História e Geografia, compartilha a mesma visão educacional que Anderson Suruí 

defende, no sentido de construir uma geração de índios cada vez mais capacitados, 

com uma visão empreendedora. Luiz declara inclusive que tinha um sonho antigo de 

construir um museu e fortalecer a cultura do seu povo.  

 

A ideia de empreender surgiu antes de eu me tornar educador. Então isso 
veio para se concretizar após eu trabalhar na sala de aula com os temas que 
envolviam a terra, o território, a paisagem, o lugar, o espaço, e principalmente 
a nossa moradia. Após trabalhar esse conceito eu tive uma ideia de trabalhar 
na prática com os meus alunos do sexto a nono ano (SURUÍ, Luiz, 2021). 

 

Já o jovem empreendedor Mehreweu Suruí garante que iniciou o seu negócio 

porque se interessou em buscar conhecimentos através de cursos sobre o 

empreendedorismo, fora da Aldeia. “Eu me interessei e fiz alguns cursos na EMATER. 

Aí eu fiz o curso de empreendedorismo e me animei mais em fazer com foco no meu 

trabalho” (SURUÍ, Mehreweu, 2021). 

A mesma estratégia se apropria Isaque Suruí. Segundo ele se faz necessária 

a capacitação para garantir o desenvolvimento de seu empreendimento na área do 

babaçu.  
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O mesocarpo que é a farinha, o óleo, e também o artesanato feito de babaçu 
são os três principais produtos do meu negócio, mas ainda é pouco. A gente 
quer ir pelo caminho da agroindústria, mas para isso é necessário capacitar 
os que vão operar a máquina, o equipamento que vai ser instalado (SURUÍ, 
Isaque, 2021). 

 

Ênfase ao produto indígena 

 

Para Celso Suruí, a estratégia que evidencia o seu produto e garante o 

desenvolvimento de seu empreendimento é a linha de valorização ao produto 

indígena, ou seja, que foi feito por mãos indígenas. 

 

Então, para agregar valor, a gente coloca as nossas história no produto. Por 
exemplo, no café mesmo, quando o café é vendido, vai na embalagem a 
história do produtor, como que foi feito o trabalho durante o crescimento, 
depois fala de que forma que foi feita a colheita, como foi colhido o café, como 
foi secado, então tem toda essa história (SURUÍ, Celso, 2021) 

 

Isaque Suruí ressalta a importância dos produtos da floresta Sete de Setembro, 

do Povo Paiter Suruí, que é um produto artesanal. Ele acredita que para o 

empreendimento alavancar é importante falar do produto, apresentar o produto, falar 

da qualidade e assim as pessoas despertarem um interesse maior de compra. Isaque 

completa dizendo que a estratégia de venda é também através deste tipo de marketing 

(SURUÍ, Isaque, 2021). 

 

Atenção das cooperativas com foco no empreendedorismo 

 

Acerca deste prisma, Anderson Suruí esclarece que o cooperativismo no Brasil 

está dividido em vários ramos, porém, ele acredita que deveria ser instituído um ramo 

específico, que ainda não foi criado, que seria o cooperativismo indígena. 

Anderson Suruí relata, por exemplo, que a sua Cooperativa Coopsur tem uma 

importante missão para o desenvolvimento dos empreendimentos indígenas, com 

esse diferencial de empreendedorismo, ou seja, uma nova maneira, uma outra visão 

de desenvolver o negócio. 

 

A gente vê que precisa se instituir um outro ramo dentro do cooperativismo 
que é o cooperativismo indígena. Então, a Coopsur tá (Sic) se preparando 
pra levar essa demanda a nível nacional para OCB, que é o organismo maior 
das cooperativas do Brasil. A proposta é para que possa ser inserido como 
um ramo o cooperativismo indígena. Por que? Porque o grande diferencial 
das cooperativas indígenas, se ela for bem estruturada, com solidez e 
credibilidade, é que ela tenha um potencial bem maior para contribuir para o 
setor produtivo no Brasil (SURUÍ, Anderson, 2021). 
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Anderson, acredita que: “o cooperativismo seja uma estratégia inteligente para 

que o que está lá fora entre, e o que está aqui saia, atendendo uma demanda mundial 

que é a produção de alimento de médio a longo prazo”. Ainda segundo Anderson 

Suruí, outro ponto é que “nós devemos estar prontos pra atender não só a segurança 

alimentar do nosso povo, mas a de Cacoal, de Rondônia, do Brasil e do mundo” 

(SURUÍ, Anderson, 2021).  

Anderson destaca que “com a exportação da nossa castanha, através da 

cooperativa, a gente vai tá (Sic) ajudando a dar segurança alimentar na estrutura 

social, econômica e financeira do mundo global”. Segundo o indígena, hoje as coisas 

estão tão assimétricas, que é necessário que eles tenham esse espírito de 

empreendedorismo, não somente um olhar a questão do empreendedorismo, mas um 

olhar para a manutenção do seu território, do seu povo Paiter Suruí. 

Anderson conclui a sua fala declarando a sua preocupação com a Amazônia, e 

como morador do Território Indígena Sete de Setembro, ressaltando que se não tiver 

nenhum planejamento das cooperativas no campo do empreendedorismo, será uma 

ameaça muito grande para o seu povo, pois considera que os índios são as pessoas 

mais vulneráveis em todo este cenário. 

 

Desenvolver produtos e serviços a partir da floresta, preservando o meio 

ambiente para garantir abastança de matéria-prima 

 

Outra estratégia que foi verificada em campo se refere a manutenção e 

preservação da floresta para garantir de forma inteligente os recursos da terra para a 

confecção/cultivo dos produtos indígenas. Tal estratégia garante não só a abastança 

da matéria prima, como também manutenção e desenvolvimento do empreendimento 

indígena. 

Leonice Tupari, por exemplo, menciona que as guerreiras indígenas trabalham 

exclusivamente com matéria prima retirada da floresta. A estratégia de manter a 

geração de emprego e renda a comunidade é preservando o bem maior que é a 

floresta, pois é de lá que sai o sustento delas.  

 

O nosso trabalho é manter a floresta em pé, porque nos dependemos dela 
pra ter essa matéria prima, tanto da questão da água porque a gente precisa 
dos igarapés para tirar a argila, o barro para fazer cerâmicas, como da própria 
floresta de uma forma geral (Leonice, 2021). 
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Gasodá cita diversos benefícios que a floresta oferece, e por diversos motivos 

encontra grande motivação em manter a floresta preservada. O índio ressalta a 

importância da fiscalização do território indígena, considerando inclusive invasões, 

entradas clandestinas de caçadores e pescadores. “Então a gente tem que fiscalizar 

um porque os recursos que nós temos na floresta, a existência do empreendimento 

centro cultural depende muito dela, então ela precisa ser cuidada” (SURUÍ, Gasodá, 

2021). Gasodá explana ainda que com o novo projeto de preservação irá conseguir 

máquinas fotográficas, drones e mais notebooks para que os índios realizem registros 

durante a fiscalização.  

Narayamat aclara que que quando tira uma planta da floresta, não jogam fora, 

colocam outra planta no lugar, que no futuro vai crescer novamente. Com o seu 

empreendimento de plantas medicinais, Narayamat declara a importância de dois 

projetos que tratam de preservação da floresta. “Nós temos projetos de 

reflorestamento, inclusive de 2019 a 2021 já plantamos mais de 2.500 pés de árvores 

da lei frutífera, artesanal e medicinal”. Narayamat menciona também que no Centro 

hoje eles possuem 50 espécies diferentes de plantas medicinais. Narayamat garante 

que “essas plantas medicinais não vem de fora, são do nosso povo mesmo, e cada 

ano a gente vem crescendo”. A estratégia é a manutenção e preservação da floresta 

para garantir inclusive o aumento desse número de espécies, descobrindo novas 

plantas pra serem plantadas no centro. Narayamat acrescenta que não apenas no 

centro, mas também na aldeia, na floresta do povo Surui. 

Rafael Suruí ventila a preservação da floresta e manutenção do produto que é 

a castanha do Brasil e o café. Revela que antigamente os índios de sua aldeia 

carregavam as castanhas nas costas, andando vários quilômetros dentro da floresta. 

Segundo ele, hoje em dia utilizam equipamentos para a colheita, mas seguem firmes 

para manter a floresta intacta.  

 

Hoje em dia nós temos 15 motos, 7 roçadeiras para limpar, e nós temos 5 
motosserras para abrir caminho. Nós temos um carro para a gente sair para 
participar de alguma reunião, e também temos drone para mapear qual a 
árvore que está carregando mais, e decidir onde compensa abrir caminho 
(SURUÍ, Rafael, 2021). 

 

Para a índia Diná Suruí, a floresta é um muito significativa para a vida do seu 

povo. “A gente nasceu na floresta, a floresta é muito importante, muito significativa 
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porque nós respiramos através dela, nós temos vida através dela, a floresta é uma 

respiração para vida” (SURUÍ, Diná, 2021). 

Diná Suruí declara que a floresta é que dá sustento para o seu produto.  

 

Então esse é o “diferenciamento” que a gente vê. A gente aprende também 
que cada um tem a sua experiência de valorizar a floresta. Nossa experiência 
com o nosso produto, é que a floresta está junto com o nosso agronegócio. 
Então a gente não precisa ficar fazendo de qualquer jeito, desmatando tudo. 
A gente fica muito feliz com o resultado do nosso cultivo, toda vez que a gente 
vai para roça, a gente sente essa força, e vemos o próprio sustento que a 
floresta faz para o nosso produto (SURUÍ, Dina, 2021). 

 

4.3.8 Proposição 8: Espaço se associa às “preocupações econômicas relacionadas à 

otimização do lucro ou acumulação de valor econômico para as empresas” 

 

Acerca deste tópico podemos vincular necessariamente os conceitos de 

espaço ao empreendedorismo para uma melhor analise do que vimos em campo. 

Nesta proposição sobretudo, o espaço ganha um ambiente mais evidente, cujo 

escopo se dar pelo lucro. Diante do que foi mostrado na literatura, o espaço significa 

uma estimativa econômica ou capitalista, com base essencialmente voltada para a 

obtenção de lucro. 

Vimos em campo que o espaço aqui elucidado no empreendedorismo indígena, 

implica uma atividade que reúne um conjunto de práticas comerciais especialmente 

compreendido no contexto de codificação, objeto de estudo desta pesquisa, ou seja, 

os índios extraem valor do local transformando-o em produtos comercializáveis no 

contexto imediato. Evidências sugerem ainda que a vertente principal que direciona a 

otimização do lucro ou acumulação de valor econômico para os empreendimentos 

indígenas esta condicionada a estratégias para gerir melhor o território do povo paiter 

suruí. Anderson Suruí, por exemplo, explana que o espaço criado para a 

comercialização é uma estratégia para gerir o território Sete de Setembro. Com isso, 

ele destaca o fortalecimento da cultura e do conhecimento tradicional, que estão 

sempre em primeiro plano. Na mesma percepção, Oipakob Suruí afirma que a relação 

do empreendedorismo com a sua comunidade tem a ver com a própria gestão do 

território. “A gestão do território tem a ver no como a gente vai lidar com as 

dificuldades, como a gente vai se organizar como um povo, como cidadão, e como 

membro de cada aldeia”. Para o indígena, o saber gerir está voltado para o futuro das 

gerações. “A atividade que a gente tá exercendo no território tem tudo a ver com o 
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nosso futuro, com a nossa forma de gestão e com isso não perdemos a nossa raiz, 

que é a cultura”.  

Considerando as evidências apontadas em campo de que as ações 

empreendedores são utilizadas como estratégia para gerir melhor o território, 

identificamos pelo menos cinco produtos que mais dão lucro ao espaço caracterizado 

pela comercialização no referido território, que são: o artesanato, o café, a castanha, 

o babaçu e as plantas medicinais. 

 

Artesanato 

 

No que se refere ao lucro conexo ao artesanato, podemos citar Gasodá. Ele 

afirma que hoje a principal fonte de renda é o artesanato que são feitos manualmente 

tanto pelos homens, como pelas mulheres indígenas. As ações que auxiliam na 

comercialização de seus produtos são do marketing nas redes sociais, e também 

pessoalmente, aos que visitam a casa do artesanato, localizado dentro do ambiente 

do Centro Cultural. Os dados mostraram também que o artesanato, associado ao lucro 

e valor econômico, também foi citado pelos índios Luiz Weymilawa, Pagochito, Arildo, 

Leonice, In Serehg, e Isaque. 

 

Café 

 

Anderson relata que, dentre os produtos comercializados pela Cooperativa, o 

lucro é mais evidente o café, e depois vem a castanha. O café por sua vez é vendido 

à empresa Três Corações. “Nós realizados o processo de colheita e secagem do café, 

e depois é vendido a Três Corações”. Anderson revela que a relação que eles tem 

com a compra e venda de café gera valor agregado por se tratar de um café de 

qualidade, distinto, especial, pois a forma de beneficiar é diferenciada. Diante disso, o 

café sugere um valor também diferenciado. Acerca do Café, Oipakob também traz 

boas menções. “O que tá sendo mais vendido e mais destacado, está sendo o café, 

porque tem sido estabelecido parcerias entre as cooperativas com a empresa Três 

Corações”. 

Para Diná, o seu negócio também esta voltado para o café. “Nós, como família 

trabalhamos juntos com o café, é o que nos dá mais lucro. Trabalhando com muito 

amor e carinho, tirando os mais maduros”. Segundo Diná, eles acreditam que quanto 
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mais trabalham com delicadeza e mais vontade, melhor será resultado. Além do café, 

Diná e sua família, também comercializam a banana e o cará. 

 

Castanha 

 

Rafael Suruí afirma que a renda principal é da castanha. Embora ele também 

tenha plantações de café, a castanha é a que tem maior destaque na otimização do 

lucro. “Aqui o castanhal, é 25 quilômetros para dentro e tem 15 famílias que 

trabalham”. Segundo Rafael, apesar de ser um produto muito trabalhoso, é o que tem 

ajudado mais a sua família. “A castanha dá muito trabalho, então a gente tenta 

também outra renda, que é o café, como segunda opção. Então temos um pouco de 

café para outra renda, para sustentar a família”. 

 

A castanha, assim como o café são os produtos que mais comercializamos. 
Se eu tenho aqui 5 mil pés de café, então aquele meu filho, meu neto, vai de 
geração para geração ter benefícios com este cultivo. E eles (filhos e netos) 
vão ficar muito orgulhosos por ter café em terra Suruí, um produto valorizado, 
de qualidade, com a marca do café Paiter Suruí, assim como a castanha 
Paiter Suruí (SURUÍ, Rafael, 2021). 

 

No mesmo viés, Anderson Suruí menciona que no seu negócio, a castanha só 

perde para o café. Segundo ele, o fato é que a castanha está ainda na fase de 

estrutura para o mercado. Anderson afirma que a cooperativa está tentando validar o 

selo verde para que a castanha do povo paiter seja mais valorizada. “Para nós, no 

momento, a castanha não tem um bom preço de mercado. É ainda bastante restrito”. 

Anderson revela que a castanha tem uma relação muito cultural, é uma árvore sagrada 

para o povo paiter suruí. Ele destaca que a castanheira oferente muito potencial, se 

estiver ferramentas que ajudam na colheita e escoamento. No sentido financeiro, ele 

acredita que pode representar grandes possibilidades ao ser vendida com retorno 

econômico valorizado, pois pode alimentar não só o Brasil, mas também outros 

países. “Nós acreditamos no potencial do empreendimento da castanha, mas 

depende de vários fatores. Uma coisa está ligada a outra, e se o processo não andar, 

não haverá viabilidade para acontecer” (SURUÍ, Anderson, 2021). 

 

Plantas medicinais 

 

No espaço Olawatawa, as mulheres indígenas também desenvolvem o 
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artesanato, cujas vendas são localmente e também vendidas para outras cidades, 

porém, o que é mais evidenciando no Centro são as plantas medicinais. O centro 

oferece uma gama de remédios tradicionais que tratam, por exemplo, dores de 

estomago, dores de cabeça, mordidas de cobras, chá para imunidade, contra o 

COVID-19 etc.  

Narayamat assegura que parte do lucro do empreendimento será para 

benefício de sua comunidade. “Por exemplo, se eu vender um chá que serve como 

remédio, no valor de cem reais, 50% será para benefício da comunidade”. Para 

Narayamat, com este lucro, poderiam implantar novas estratégias dentro da 

comunidade. “Com o recurso, através do empreendimento, a gente sempre ia procurar 

criar projetos que alcançaria a todos, para o bem comum de todos”. 

 

Banana 

 

Para Merehweu (2021), por exemplo, a banana é o produto que tem oferecido 

lucro, inclusive mais do que o café. “Eu percebi que a banana é mais garantida do que 

o café, porque café tem vez que falha. Esse ano o café não carregou como no ano 

passado, deu só uns carocinhos”. Para Merehweu a banana não precisa adubar, e o 

clima é diferente para o plantio, o que facilita mais. Além da banana e do café, 

Merehweu também está começando a trabalhar com o cacau. 

 

Babaçu  

 

Acerca ainda do espaço para comercialização, Isaque Suruí ressalta o projeto 

Babaçu Toroya Paiter. O babaçu e seus derivados (óleo, artesanato etc) são os 

produtos que mais oferecem lucro ao seu negócio. “Fomos buscando conhecimento, 

e buscando parcerias, e hoje estamos executando o projeto, cujo objetivo é também 

o fortalecimento cultural do povo Paíter”. Isaque relata também que a intensão é cada 

vez mais ampliar o seu empreendimento, e utilizar os recursos que eles possuem de 

forma correta. Para ele, é importante também estar sempre se qualificando para cada 

vez mais gerar empregos. “A gente vai procurar ampliar a empresa, oferecer um 

trabalho de qualidade, e cada vez mais nos qualificar. Temos que valorizar nossos 

produtos por ser produtos indígenas”.  
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4.3.9 Proposição 9: Lugar é um conjunto de práticas materiais e sociais que 

promovem um local 

 

Os autores Korsgaard, Ferguson e Gaddefors (2015) afirmam que “o lugar 

denota uma avaliação de um local não enquanto espaço meramente econômico, mas 

em relação a vida e a experiência vividas”. Com base nisso, podemos afirmar que a 

presente pesquisa qualifica o território indígena Sete de Setembro como um lugar 

onde os nativos ali desempenham suas experiências valiosas cheias de significados, 

potencialidades e valores, que promovem o local, sintetizados na história de um povo 

chamado Paiter Suruí, O lugar nativo foi ilustrado na pesquisa como um gigantesco 

acervo cultural de um povo ousado, com ideias empreendedoras, por que não dizer 

revolucionárias, através de um conjunto de práticas materiais e sociais que promovem 

o local. Neste sentido, dados evidenciaram que todos os empreendedores 

entrevistados apresentaram identificação com esta proposição. Para tanto, 

destacamos a atuação de Gasodá. O índio vem promovendo o lugar através do 

empreendedorismo na área de turismo. “A minha preocupação é realizar a promoção 

do lugar mantendo viva a tradição e os costumes de meu povo, de geração em 

geração, preservando a natureza e buscando o bem comum de toda a sua 

comunidade”. 

Rafael Suruí destaca a cultura do seu povo como forma de promover o local, 

no caso, o território indígena. Ele, que atua na área da castanha, ressalta a promoção 

do local através do fortalecimento da sua cultura, de geração em geração, 

demonstrada também pela valorização da castanha. Para o povo Paiter Suruí, a 

castanha é uma árvore uma sagrada. “Ela é muito importante para nós, para a nossa 

reserva, para a nossa aldeia”. Segundo o empreendedor, ninguém jamais pode cortar 

a árvore. “Tem uma história que meu pai contava, que o espírito de Deus fica em cima 

da árvore da castanha, por isso que jamais podemos derrubar essa árvore”. Nesta 

vertente, Anderson Suruí ilustra o mesmo pensamento. “Nós acreditamos que uma 

das práticas mais importantes do nosso povo é manter a nossa cultura viva”. Anderson 

ventila que o empreendedorismo representa um escape para suprir muitas 

necessidades do seu povo. “Precisamos cada vez mais abrir espaço para diálogos, 

pois o empreendedorismo é um caminho que se abre para possibilidades diversas”. 

Para o empreendedor, essas possibilidades figuram em manter o território protegido, 

a cultura preservada, o conhecimento da floresta, e tudo aquilo que eles conhecem, 
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através de um empreendedorismo social. Segundo ele, o conjunto de práticas sociais 

e materiais que promovem o local são comprovads no seguinte alcance: “entendemos 

que é o empreendedorismo social que o povo paiter suruí precisa desenvolver, não 

somente na visão econômica, mas acerca da cultura, e da proteção da floresta”. 

Anderson declara ainda que: “nós precisamos ter esse espírito de empreendedorismo. 

Olhar para o empreendedorismo na questão da manutenção do nosso território, do 

nosso povo, de médio a longo prazo”. Ele acena neste sentido que o mundo está com 

o olhar voltado para a Amazônia, e eles como moradores do território indígena, e 

detentores da floresta, se sentem de certo modo ameaçados, pois se veem as 

pessoas mais vulneráveis neste cenário. 

Celso Suruí também acena para o empreendedorismo como uma forma de 

promover o território indígena Sete de Setembro. “É algo muito bom para nós. Na 

verdade, é uma coisa nova para o povo Paiter Suruí. A gente está aprendendo a cada 

dia, é um pouco difícil de lidar, tem que ter uma boa gestão”. Celso declara inclusive 

que, na sua opinião, há uma grande diferença entre o empreendedorismo da 

sociedade (do não índio), e o empreendedorismo indígena. “A diferença é que nós 

indígenas queremos beneficiar todas as pessoas do nosso território, e não é só para 

ter lucro, nem para beneficiar só uma pessoa, mas a coletividade, o nosso povo. Essa 

que é a diferença” (SURUÍ, Celso, 2021). Diná Suruí também compartilha o mesmo 

pensamento de Celso Suruí quando reflete sobre o empreendedorismo no território 

indígena. Ela ressalta a importância da união para o seu negócio, e a promoção que 

o lugar vai ter com essa ideia. Neste contexto, Diná completa dizendo que o trabalho 

em conjunto com a cooperativa é também muito importante para a promoção do lugar, 

considerando os benefícios que a agricultura produz para a sua comunidade. “Não 

pensamos só em nós mesmos. Cada conquista de uma família, por meio seu trabalho, 

leva o nome de todos. A cooperativa ganha com isso, a aldeia ganha com isso, o povo 

ganha com isso” (SURUÍ, Diná, 2021). 

Como Diná, Anderson destaca também a atuação da cooperativa nesta esfera. 

“A finalidade da nossa cooperativa é também ajudar as famílias, por isso que a gente 

criou o fundo de reserva, que é estatutário, para atender as necessidades da 

comunidade. Ele ressalta que a cooperativa não faz distinção de quem é ou não 

cooperado. “No nosso estatuto, mesmo os não cooperados, colocamos eles como 

beneficiários diretos”. Segundo ele, esses índios, em específico, não tem uma 

responsabilidade direta com a cooperativa, mas a cooperativa procura trazer retorno 
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econômico para todos da comunidade. “Todos da comunidade são incluídos. Por 

exemplo, se a gente for ensinar o princípio do empreendedorismo, da educação 

financeira, e do próprio cooperativismo, vamos ensinar para todos”. Para Anderson, 

não tem significado social se fizerem apenas para os cooperados. “Toda a 

comunidade tem que ser beneficiada” (SURUÍ, Anderson, 2021). 

Ainda em referência a atuação da cooperativa, Celso Suruí soma ao dizer que 

tem trabalhado bastante a frente de sua cooperativa em favor da comunidade. Ele 

explica que tem buscado apoio para os seus cooperados, para que eles tenham 

ferramentas suficientes para promover o local, como por exemplo, novas técnicas de 

manejo para produzir café e banana indígena. “Trabalhamos muito para que o nosso 

produto seja de qualidade, não usamos agrotóxicos. Nos esforçamos bastante para 

produzir somente produtos orgânicos” (SURUÍ, Celso, 2021).  

Dados mostram ainda que, segundo Anderson, a promoção do local através de 

práticas sociais trazem à luz tanto a juventude, como as crianças e a comunidade de 

uma forma geral, abrindo um leque para oportunidades para aprender, e ter acesso 

ao conhecimento. Neste sentido, Celso também se manifestou ampliando a fala de 

Anderson. Para ele, a juventude do seu povo tem buscado se capacitar mais, e 

consequentemente vem assumindo um papel de liderança nestes tempos atuais, pois 

trazem uma visão empreendedora. 

Acerca da importância do lugar, e as práticas que promovem o mesmo, 

Narayamat ventila o assunto quando menciona a criação do centro de plantas 

medicinais no território indígena. “Quando criei o Centro, pensei: a gente sabe que 

quando a gente cria algo tão importante assim, não é só para a comunidade, mas para 

o bem da humanidade”. Com o intuito de preservar a sua cultura, potencializar com o 

conhecimento tradicional indígena, e promover ainda mais o local nativo, Natayamat 

acende a possiblidade de realizar um grande sonho no futuro, que é construir um 

hospital no meio da floresta para benefício do seu povo.  

 

Esse projeto tão importante significa para nós indígenas um plano de 
resistência. O objetivo com este hospital é valorizar cada vez mais o 
conhecimento da medicina indígena, promover o nosso território, e preservar 
a nossa cultura. Acredito que através da cultura, o povo tem a sua própria 
história, e por isso a cultura deve ser passada de geração em geração. Com 
a cultura viva, com certeza estaremos vivos também (SURUÍ, Narayamat 
2021). 
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Vimos em campo portanto, que o lugar é de fato mais que um simples local. 

Para os índios, em especial, o lugar representa uma atmosfera única, recombinada 

com práticas relacionadas fundamentalmente para o seu sustento, a acima de tudo, a 

sua existência. Durante a presente pesquisa foi identificado um grande potencial 

desses nativos em utilizar as características singulares do local para a sua promoção, 

em conformidade com a atuação das cooperativas, como facilitadoras ou mediadoras. 

  

4.3.10 Proposição 10: Codificação é o processo que faz o lugar se conectar ao 

espaço. É o movimento no qual os empreendedores extraem os recursos do 

local transformando-os em produtos comercializáveis no contexto imediato ou 

em outros lugares 

 

Foi verificado em campo que este processo de fato foi visualizado no estudo de 

caso. Os índios empreendedores Paiter Suruí, procuram de forma astuta conectar o 

seu significativo e valioso lugar, que é o seu local de vivência nativo, ao espaço, ou 

seja, exploram de forma positiva suas práticas materiais para a obtenção de lucro. 

Eles veem como oportunidade criar e transformar os serviços e produtos da sua 

cultura, bem como os produtos da floresta, em produtos comercializáveis em seu 

contexto imediato.  

Acerca deste conceito de codificação, o índio Anderson Suruí, explana o 

potencial do seu povo Paiter Suruí no campo do empreendedorismo, ao extrair bens 

do local para transformar em bens comercializáveis. O empreendedor exalta o 

potencial do território indígena acerca da produção agrícola, bem como dos produtos 

agroflorestais, que muitos ainda não conhecem, ou não mensuram. “Se formos 

analisar os conceitos mercadológicos, acreditamos que podemos alcançar algo maior, 

e ter reconhecimento pela especificidade, por ser terra indígena, e por produzir 

produtos e serviços indígenas”. Para Anderson é necessário mostrar ao mercado que 

é um produto que tem valor agregado pois tem conhecimento indígena. “A ideia desse 

empreendedorismo é ir adiante, não abrir mão jamais deste valor perpetuado ao 

produto feito por mãos do nosso povo” (SURUÍ, Anderson, 2021). 

Com essa mesma visão empreendedora e configuração de mercado, Oipakob 

Suruí acredita que a ajuda significativa da cooperativa abriu mais a visão deles. “Foi 

a partir daí que surgiu a necessidade de entender a importância do 

empreendedorismo nas atividades da aldeia”. O índio afirma que a mão de obra deles 
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precisava ser reconhecida como um instrumento de fortalecer as práticas materiais e 

imateriais que eles exercem ao extrair bens do local para transformar em produtos 

comercializáveis. Oipakob destaca o esforço expressivo do povo paiter no 

empreendedorismo indígena. “É importante reconhecer a nossa luta, valorizar o nosso 

suor, o nosso próprio esforço, o nosso dia a dia, a nossa vivência neste contexto do 

empreendedorismo”. Para Oipakob, tudo está interligado com a cultura, com o olhar 

sobre o território indígena. Assim como Oipakob, Anderson Suruí também cita a 

importância da cooperativa neste processo de comercialização, juntamente com 

outras parcerias. Ele afirma que dentre os produtos que comercializa, o mais vendido 

e destacado tem sido o café, com parceria com a empresa Três Corações. 

Celso Suruí ressalta que a visão da juventude do povo Paiter Suruí vem 

surgindo de uma forma inovadora neste contexto de codificação, assumindo um 

importante papel de empreendedorismo e também liderança entre eles. “Então hoje 

eles estão com essa visão de empreender os próprio produto da floresta, que 

produzirá o bem comum da coletividade do nosso povo” (SURUÍ, Celso, 2021). Diná 

estende a visão do empreendedorismo traçando a importância da preservação da 

floresta. “É muito importante a preservar a nossa floresta, pois é através dela que nos 

extraímos os bens para a comercialização como o café, a banana, o cará etc, que são 

produzidos em nosso território”. Ela também destaca o diferencial mencionado por 

Anderson Suruí, acerca do agronegócio realizado por mãos indígenas. Diná ressalta 

também que a floresta age com profunda perfeição em torno do plantio. “A gente vive 

ao redor da floresta. Nós vemos que na floresta não precisamos fazer adubos, não 

precisamos ficar irrigando. A própria floresta é que dá o sustento para o nosso 

produto”.  

 

Através dessa experiência que temos com o nosso produto, vemos que a 
floresta está junto com o nosso agronegócio. Então a gente fica muito feliz 
mesmo e, toda vez que a gente vai para roça, a gente vê essa força mesmo 
da floresta, que o próprio sustento do nosso produto é a natureza que faz 
(SURUÍ, Diná, 2021). 

 

Narayamat em sua fala retrata o valor do conhecimento da floresta para o seu 

negócio de plantas medicinais. Ele enfatiza o diferencial do manejo da cultura indígena 

com a demanda farmacêutica das empresas urbanas. Neste contexto, ele cita a 

acuidade do conhecimento dos mais velhos da aldeia na identificação dos plantas 

medicinais na floresta, conhecimento este que passa de geração em geração. “Nós 
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sempre tivemos o conhecimento da floresta. Não fazemos aquele manejo como as 

empresas farmacêuticas fazem, mas sabemos identificar na floresta qual que é a 

planta, principalmente os índios mais velhos”. Daí sabemos o que serve para usar, 

fazer os chás, para cheirar a folha, para fazer o pó, para tomar banho, e para passar 

no corpo (SURUÍ, Narayamat, 2021).  

Destacamos também a fala da índia anciã Pagochito Suruí. A mesma que vive 

dos produtos da roça, e da comercialização do artesanato, destaca que toda a matéria 

prima usada é da floresta. Esses recursos naturais relacionados à cultura do seu povo, 

são transformados em um espaço para a comercialização dentro da aldeia e fora dela. 

Note o processo de codificação desses produtos no contexto imediato, que é na aldeia 

e centros culturais do povo Paiter Suruí, bem como a disponibilização em outros 

lugares como lojas presenciais fora da aldeia, e também lojas on-line. Assim o lugar é 

conectado ao espaço. Do modo, Leonice Tupari, realça a transformação dos recursos 

da floresta em produtos criados para comercializar. “Tudo o que fabricamos vem da 

floresta”. Leonice ressalta o empreendimento por parte das mulheres indígenas, e 

também cita a loja online como local de vendas de artesanatos, e o fortalecimento 

cultural da comunidade. “As crianças aprendem desde cedo, como a produção de 

cerâmicas, as cestarias, os colares, etc”. 

 

O surgimento do artesanato nasceu da cultura, pois cada povo tem a sua 
própria cultura. Eu faço vários modelos de artesanato, aprendi quando 
criança, a exemplo: colar, brinco, pulseira, anel, cesto ou balaio, tanto para o 
consumo próprio, como para a venda (SURUÍ, Pagochito, 2021). 

 

Para Luiz Weymilawa Suruí, além da importância da floresta para extrair bens 

para comercializar, ele ressalta também a importância da cultura do seu povo, que 

abrange um conjunto de práticas que envolvem o seu trabalho. Para ele a cultura está 

diretamente envolvida com o seu negócio. “Todo o nosso trabalho envolve a cultura 

Paiter, que está direcionada ao turismo, a educação, a saúde, a roça etc. Então eu 

diria que ela engloba todos os produtos” (SURUÍ, Luiz, 2021). Neste mesmo sentido, 

Anderson Suruí também cita a relação cultural que agrega valor ao lugar e aos 

produtos que comercializa. Ele fala por exemplo da castanha do Brasil, que é um 

produto primário, e tem uma relação muito forte culturalmente. Anderson atesta que a 

palmeira é uma espécie de árvore sagrava para o seu povo. “A castanha do Brasil é 

sagrada, além disso, ela nos fornece alimento, e nos mostra um grande potencial no 
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cenário mercadológico onde estamos envolvidos, no sentido financeiro”. Segundo ele, 

além de ser um alimento do povo Paiter Suruí, ela tem possibilidade de ser vendida e 

trazer retorno econômico para a sua comunidade (SURUÍ, Anderson, 2021). Rafael 

Suruí faz também menção acerca da comercialização da castanha, evidenciando o 

lugar conectado ao espaço, como também confirma que para os índios a castanha é 

de fato uma arvore sagrada. Rafael menciona também a geração de emprego que a 

castanha oferece dentro da própria comunidade indígena. “Nós trabalhamos 

fortemente com a castanha, então tem safra que dá mais e tem safra que dá menos. 

Na safra que dá mais, dá 20 toneladas por ano”. Com valor agregado por fazer parte 

da cultura dos paiter suruí, a castanha é extraída para a segurança alimentar do seu 

povo, mas também traz a configuração de mercadoria, com capacidade para negociar 

dentro e fora do estado de Rondônia. Do mesmo modo, o processo de codificação 

também pode ser visualizado através de ações que o empreendedor Isaque Suruí 

realizou quando passou a extrair os recursos da palmeira chamada babaçu. O índio 

ressalta que o babaçu sempre foi bem explorado pelo suruí culturalmente, tanto na 

segurança alimentar do seu povo, como também para a construção de malocas, como 

os taperis etc. Ele menciona também que encontraram neste produto grande potencial 

para a comercialização, em especial a partir do projeto Babaçu Toroia Paiter, iniciado 

em 2013. Os objetivos deste projeto são o desenvolvimento sustentável, a geração de 

renda para o seu povo Paiter Suruí, e o fortalecimento cultural. Isaque conta com 91 

hectares certificado, uma área de manejo que permite a fabricação de produtos como, 

o mesocarpo que é a farinha, o óleo e também o artesanato feito de babaçu. 

Deste modo, a partir do que foi exemplificado neste contexto, evidências 

mostraram que o empreendedor rural indígena traz em seus processos de 

comercialização o valor do local nativo expressado por sua cultura, seus costumes e 

conhecimento da floresta. Esses recursos recombinados resultam o genuíno 

empreendedorismo indígena, evidenciado pelo ciclo virtuoso20 entre espaço e lugar. 

Além de comprovar a importância dos recursos do lugar e a transformação em 

produtos comercializados, dados mostraram que a cultura do povo indígena Paiter 

Suruí está fortemente imersa ao processo de codificação, ou seja, exprime algo além 

 
20  Ciclo virtuoso - O ciclo virtuoso consiste em uma dinâmica dupla e complementar de espaço e lugar, 

combinada por dois movimentos: a codificação a revalorização Korsgaard, Müller e Tanvig (2015). 
Ou seja, situação em que os acontecimentos bons se repetem como se estivessem em um círculo, 
sendo um a causa o outro, tendendo a melhorar cada vez mais. 
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do que torna o espaço comercializado. Um valor imensurável, não somente por 

recombinar recursos materiais e financeiros, mas sobretudo os recursos históricos, 

humanos, culturais e sociais. 

 

4.3.11 Proposição 11: a mercantilização é o principal processo de codificação do 

lugar  

 

Acerca deste tema, a mercantilização é vista como um processo que ocorre 

quando o produto ou serviço assume uma troca de valor sobre e acima de seus usos, 

valores esses que são capazes de ser negociados. Foi visto em campo este fato no 

empreendedorismo indígena, através dos produtos e serviços desenvolvidos com 

alcance quantificável. Além disso, foi possível identificar o valor social criado do local, 

da aldeia, do espaço de vivência como o das plantas medicinais, do Museu, do espaço 

cultural, das plantações de café, da banana, do babaçu, de castanha do Brasil, etc.  

Evidencias mostraram que a mercantilização dentro da terra indígena, como 

estratégia principal da codificação, se volta não apenas para os produtos e serviços 

criados pelos empreendedores para comercializar, mas procuram recombinar 

recursos e criar artifícios para atrair clientes com expectativa deles visualizarem a 

importância social do lugar. Entende-se por criar artifícios, por exemplo, o sentido de 

divulgar o empreendimento indígena na internet; receber visitantes de escolas, de 

faculdades, de outros povos indígenas, para conhecer a história do povo Paiter etc. 

Para elucidar a proposição aqui analisada, exemplificamos algumas ações a seguir 

de empreendedores rurais indígenas que vivenciam no seu dia a dia o que os autores 

Korsgaard, Müller e Tanvig (2015) testificam acerca da mercantilização como principal 

processo de codificação do lugar. 

Luiz Weymilawa Suruí ilustra que a produção do artesanato, é desenvolvida 

com o intuito de levar benefícios para a sua comunidade, para gerar renda, bem como 

fortalecer a cultura do seu povo. Ele, através do Museu A Soe e da Associação Gamir, 

busca recurso para cada vez mais fomentar essa atividade, incentivando a 

comunidade tanto para a venda a turistas e visitantes, bem como comercializar 

também o artesanato entre os próprios índios com a intenção de gerar lucro ali 

mesmo. Sobre isso, Pagochito Suruí, exemplifica que existem necessidades diversas 

dentro da aldeia, e por isso ela vende, mas também troca seus produtos com outras 

índias, gerando valor em seus usos. “Nós trocamos em forma de venda. Além disso 
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eu também dou presentes para determinadas pessoas, e também ensino jovens e 

crianças que quer aprender” (SURUÍ, Pagochito, 2021). 

Como estratégia da codificação, a mercantilização também pode ser vista no 

empreendimento de Diná, que relata que abriu a visão do seu negócio, principalmente 

porque a empresa Três Corações a motivou para cultivar um café de maior qualidade. 

Ela cita que neste processo de codificação, o apoio também da EMATER, impulsionou 

o seu negócio a partir do conhecimento difundido com as técnicas de plantio.  

Como processo principal da codificação do lugar, empreendedores indígenas 

utilizam a mercantilização para criar valor dos produtos e serviços através de ações 

que agregam valor ao lugar, e as negociações de uma forma geral. Note que, tornar 

o lugar em espaço para a comercialização requer ações que facilitam as transações, 

neste sentido, a mercantilização se torna o principal processo para a codificação do 

lugar. Dentre várias ações, Gasodá explana o esforço mútuo da comunidade. “No 

centro cultural, os nossos colaboradores são escalados para acompanhar os de 

turistas. Esses índios recebem por aquilo que trabalharam, que é feito na forma de 

rodízio. Assim todos são contemplados com o projeto” (SURUÍ, Gasodá, 2021). 

Sobre a comercialização, Luiz Suruí menciona que os produtos indígenas são 

confeccionados no modo antigo, manual, peça por peça. Devido a isso, inclusive, Luiz 

acredita que o produto poderia ser mais valorizado, pois além de ser feito por mãos 

indígenas, o valor agregado é mensurado com base no nível de dificuldade que é 

empregado na confecção do mesmo. A mercantilização assume neste caso um 

processo que condiciona não só o valor de uso, mas também histórico, da cultura do 

povo paiter Suruí. Já para Anderson Suruí, a mercantilização é demonstrada antes de 

tudo como forma de planejamento para que de fato o produto seja comercializado, 

tendo em vista o grande potencial desses empreendedores indígenas. “Considerando 

que os recursos florestais tem valor imensurável, é necessário que a gente tenha 

planejamento para empreender, e comercializar nossos produtos”. Para o índio, é 

necessário ter uma visão empreendedora, e desenvolver isso nas comunidades. “A 

visão empreendedora vai nos dar uma base com confiança, preservando a floresta, a 

cultura do nosso povo e contribuindo com o nosso estado brasileiro” (SURUÍ, 

Anderson, 2021). 

Rafael Suruí aposta como estratégia da mercantilização o envolvimento de sua 

família no trabalho, que movimenta a transformação dos recursos florestais em bens 

comercializáveis. Ele afirma ainda que a castanha hoje é a principal renda de sua 
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família. “Tem 28 anos que trabalho com a castanha, não é fácil, é muito trabalhoso, 

mas eu tenho a minha família que me ajuda. Aqui o castanhal é 25 km pra dentro, e 

tem 15 famílias que trabalham” (SURUÍ, Rafael, 2021). Já para Isaque Suruí, 

recombinar recursos e criar artifícios para atrair clientes com a expectativa de criar 

valor, é principalmente anunciar que o produto é de origem indígena, que é da floresta, 

que é matéria orgânica, e que é 100% natural, sem agrotóxico. No mesmo 

pensamento, Arildo Suruí, exalta a relação dos seus produtos com a sua comunidade. 

“Os produtos que trabalho é baseado nas origens do meu povo”.  

Note que na prática a mercantilização para esses empreendedores indígenas 

se acentua no que pode ser feito nesse processo de atrair clientes antes do negócio 

em si. É também a ação que abrange o valor social do local, de uma forma geral. 

Neste aspecto, Arildo Suruí, esclarece que quando vai comercializar, por exemplo, a 

rede tradicional, é necessário expor que é do algodão retirado da floresta; que é 

plantado, colhido e tecido pelas mulheres indígenas; que o trabalho é da cultura Paiter 

Suruí; etc. 

Embora a mercantilização não envolva necessariamente preço e valor 

econômico, ou seja, podemos observar que dentro da própria aldeia existem trocas 

entre os índios. Outro exemplo é que a mercantilização surge de forma que é criado 

valor social do local onde estão os empreendimentos na aldeia. nderson Suruí, 

acrescenta também que a mercantilização, como processo de codificação do lugar, 

cria por exemplo um olhar especial na produção de café. Embora os índios utilizem a 

mesmas técnicas como qualquer outro produtor, o diferencial é que ele não usa 

agrotóxico. Desde a plantação, o cuidado especifico, a secagem, a colheita etc não 

há algo muito diferente, inclusive os índios não tem nenhuma base de beneficiamento 

do produto. “A castanha, por exemplo, nós a vendemos in natura mesmo”, relata 

Anderson, que já visualiza a venda para o exterior. Ele cita ainda que: “na verdade é 

melhor terceirizar a base de beneficiamento, tanto do café como da castanha, com 

outra empresa que tem o mesmo objetivo, para assim facilitar as negociações” 

(SURUÍ, Anderson, 2021).  

Dados ilustraram que a mercantilização é de fato o principal processo de 

codificação do lugar. Como já explanado, a codificação é o que faz o lugar se vincular 

ao espaço, figurando a transformação de produtos comercializáveis no contexto 

imediato ou em outros lugares. Evidências mostraram que para um produto ou serviço 

ser comercializado é necessário que os empreendedores extraiam valor do local, 
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transformando em produtos comercializáveis, através de recursos que agreguem valor 

material e social. Deste modo, assume uma troca de valor que gera a capacidade de 

negociar esses produtos ou serviços, bem como valorizar também o lugar, no caso os 

empreendimentos no território indígena, para atrair pessoas que entendam a 

importância do local, e do espaço criado. 

 

4.3.12 Proposição 12: Revalorização é o processo de utilização do potencial e das 

qualidades locais para criar produtos e serviços rurais que, em última instância, 

agregam valor a ele 

 

A revalorização é o processo inverso da codificação. Incorpora as atividades 

que transformam o espaço em lugar. A literatura ilustra que é o ato de utilizar o 

potencial e qualidades locais e criar novos produtos e serviços que realimenta 

positivamente o local. Neste contexto, realimenta a comunidade indígena oferecendo 

benefícios adquiridos com os empreendimentos. Evidencias em campo sugerem a 

identificação pelo menos seis ações que beneficiam a comunidade local revalorizando 

o local de forma positiva, e agregando valor aos produtos indígenas, são elas: 

 

Ações de fortalecimento cultural 

 

Para os Paiter Suruí, transformar o potencial existente da comunidade indígena 

e as qualidades características tradicionais que o ambiente propõe, fortalece a cultura 

e a visão empreendedora a curto, médio e longo prazo. Natayamat que o seu povo 

jamais pode abri mão de sua cultura e o valor do seu conhecimento. “Por que se um 

povo perder o seu próprio conhecimento, ele não tem futuro. E se a cultura não for 

passada de geração em geração, ela morrerá”. Para ele se a cultura permanecer viva, 

eles também estarão vivos. Gasodá também explana sua preocupação quando se 

refere a cultura do povo Paiter Surui: “Quando eu criei o Centro Cultural em 2016, eu 

estava preocupado porque os jovens estavam se afastando muito da nossa cultura, 

daí eu tive que fazer algo que trouxesse isso de volta”. Para ele este potencial de 

trabalho voltado para a cultura indígena, não só é de grande importância para o seu 

povo, como também agrega valor aos seus serviços, ajuda a comunidade local com 

oportunidade de renda, e torna o lugar mais valioso e significativo. Nessa mesma 

vertente, Luiz Weymilawa acena que para fortalecer a cultura do lugar, pensa de 
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ampliar as instalações do o espaço do museu A Soe, do qual é o coordenador. A ação 

sugere abrangir não só o trabalho com a cultura material, mas também quanto a 

cultura imaterial. “Além desses dois temas, pretendemos expandir em outras áreas, 

por exemplo, mapeamento do território, mapear as espécies de animais, de plantas, 

espécies de arvores que se tem na floresta, etc. A gente vai beneficiar a comunidade 

de uma forma que todo mundo vai ser contemplado através desse trabalho” (SURUÍ, 

Luiz, 2021).  

Para Leonice Tupari, além do fortalecimento cultural para a comunidade, o 

artesanato é um produto agregado de imenso valor, tendo em vista se tratar de um 

produto feito por indígenas. “O fortalecimento da cultura vem pra comunidade através 

do artesanato, principalmente quando se tem incentivo, as índias começam a ensinar 

as crianças para manter os costumes e preservar a cultura”. 

 

Acredito que a confecção do artesanato traz grande benefício para a 
comunidade, porque não é só para vender também. Muitas das vezes 
algumas pessoas acham que o artesanato é feito só para vender, mas é pra 
uso também dos índios. Por exemplo, as mães fazem para os filhos usarem, 
principalmente para as festas, pois elas não vão querer os filhos delas mal 
vestidos, mal enfeitados, elas querem eles bem enfeitados, representando, 
mostrando que foram elas que fizeram aquele artesanato (TUPARI, Leonice, 
2021). 

 

Pagochito Suruí, uma indígena anciã, faz menção também sobre a importância 

do artesanato para a comunidade. Ela lembra do surgimento dos produtos artesanais, 

“Então eu aprendi com a minha mãe, ela fazia vários artesanatos, e eu desde criança 

via e depois comecei a fazer com os ensinamentos dela. Eu aprendi e até hoje faço 

vários artesanatos”. Pagochito declara que da mesma forma que a sua mãe fazia, ela 

também fez com as suas filhas. Segundo ela, é uma hierarquia de educação, e faz 

parte da cultura do seu povo (SURUÍ, Pagochito, 2021). 

 

Ações que envolvem captação de parceiros e contatos (locais e não locais)  

 

Nesta perspectiva, podemos citar, por exemplo, que para Diná Suruí, como 

também para os demais índios que cultivam o café, as vantagens da construção de 

pontes de contatos (já citadas no rol da proposição 3) aferem não só o seu 

empreendimento, mas também revalorizam as potencialidades da comunidade de 

uma forma geral, pois trazem grandes benefícios para o Povo Paiter Suruí, para o 
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município de Cacoal e para o estado de Rondônia. “O café que a gente cultiva, ele 

não vai apenas para a nossa própria aldeia, ele vai para o município, para o estado e 

para fora também”. Para Dina, a união gera valor, e entende que um precisa do outro 

para o benefício de todos.  

 

Ações que envolvem benefícios atuais e às gerações futuras 

 

No mesmo pensamento, Narayamat ressalta a importância do local de forma 

que os produtos e serviços se tornam mais valiosos porque a própria comunidade a é 

beneficiada. “Eu sempre falo que o projeto do Centro das Plantas Medicinais 

Olawatawa não é só pra mim, não é só para o meu filho, mas é para o bem comum 

de todos”. Neste mesmo flanco, evidências mostraram que revalorizar o espaço 

Centro de Plantas Medicinais em um lugar, envolve portanto a conversão de objetos 

específicos do Centro em um empreendimento que cria valor, e torna possível 

negociar os seus produtos. Imagine nesta perspectiva um hospital indígena no meio 

da floresta brasileira que usa plantas medicinais para curar as doenças dos povos. 

Narayamat acredita que este é um sonho cada vez mais próximo da realidade, e 

revela: “o meu sonho é muito maior do que a minha dificuldade”. “Todos os dias eu 

acordo com pensamento de como será daqui 50 ou 60 anos”, se pergunta Narayamat. 

Certa feita um jornalista lhe perguntou: “Como vai ser o Centro Olawatawa? Qual o 

futuro centro Olawatawa?” Ele respondeu: “quando a gente cria algo grande assim 

com certeza é pensando daqui 100 anos. Eu espero que no futuro das próximas 

gerações, criem um outro mecanismo para sobreviver”. Narayamat acredita que o 

Centro Olawatawa seja um plano de resistência pra os índios, e que os jovens 

continuem preservando e valorizando o conhecimento do seu povo. 

Wilson Suruí acena que o seu negócio com o cultivo do café, gerou muitos 

benefícios para a comunidade. Em campo podemos ver que tal atividade transformou 

o espaço em um lugar potencialmente significativo por ser cultivado por mãos 

indígenas, e sem uso de agrotóxicos, o que agrega valor. O índio ressalta ainda que 

ver esse empreendimento como algo muito positivo para o futuro de sua família, de 

sua comunidade, como também vai beneficiar futuras gerações.  

No mesmo viés, Rafael Suruí, declara que tanto o café que cultiva, como o 

castanha que extrai na floresta, irão marcar as próximas gerações. Ele fala da 

importância desses produtos para a comunidade, para a sua família, em especial para 
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o seu filho. Segundo Rafael Suruí, na própria comunidade será gerado emprego. “A 

castanha é um produto nosso nativo, da floresta, e meu filho trabalha aqui, e não 

precisará sair da aldeia para procurar emprego fora”. 

Neste contexto, Rafael Suruí destaca ainda:  

 

Então aqui na aldeia também dá riqueza para gerar emprego, hoje em dia, 
com o café e a castanha. Se eu tenho aqui 5 mil pés de café, então aquele 
meu filho, meu neto, vai ter oportunidade de trabalhar aqui, vai de geração 
para geração. Então ele vai ser muito orgulhoso para ter café em terra Suruí, 
um dia isso acontecer isso. Vai ser mais valorizado, vai ser a marca do café 
Paiter Suruí mesmo, assim como a castanha Suruí (SURUÍ, Rafael, 2021). 

 

Ações que trazem benefícios acerca da saúde da comunidade, inclusive contra 

a COVID-19 

 

Ainda em referência a revalorização, Narayamat relatou também em campo 

que o processo de utilizar o potencial local e as suas qualidades através do 

conhecimento das plantas medicinais, ajudaram a desenvolver remédios para o 

combate do Covid-19, em benefício do seu povo. O mesmo conta que para evitar o 

alastramento do vírus na comunidade e reforçar a imunidade do corpo, extraíram da 

floresta plantas, raízes, folhas, frutos, e caules para fazer os chás e os banhos 

medicinais. “Os resultados são positivos como a cura de dor de cabeça, febre, dor de 

barriga, e outros diferentes sintomas”. Conforme Narayamat, foram curados muitos 

índios com a medicina da floresta, antes da vacina, e, mesmo depois de vacinados 

continuaram usando as plantas do centro. “Nesse momento de pandemia que a gente 

tá vivendo, a gente usou muito as plantas da floresta. O meu pai, por exemplo, que 

tem 62 anos, foi infectado pelo Covid-19. A gente pensou que ele não fosse 

sobreviver, mas foi curado”. 

 

Ações que promovem a capacitação dos índios de uma forma geral 

 

Acerca da proposta de Narayamat sobre o hospital se fará necessária a 

capacitação dos índios para atuarem no empreendimento. A ideia do empreendedor 

é que o hospital seja coordenado pelos próprios índios, e que utilizarão os remédios 

da floresta, cujo empreendimento visa atender no futuro a comunidade de uma forma 
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geral. “O objetivo é criar parcerias para que os jovens indígenas estudem, para depois 

eles coordenarem o projeto, para trazer benefícios para a comunidade”. 

 

Ações que tornam ainda maior o potencial do povo paiter suruí na gestão do 

território 

 

Neste sentido, podemos exemplificar a alusão de Anderson Suruí. Ele acredita 

muito no potencial indígena, no conhecimento da floresta e na capacidade de criar 

produtos e serviços a partir da interface geração de renda para a comunidade, 

agregando aos produtos a cultura indígena e valorização do território Sete de 

Setembro em Cacoal. “Entendo que é possível gerir o território com uma visão mais 

empreendedora. Não apenas um olhar de dentro, mas com um grande diferencial que 

é o potencial indígena que o povo Suruí tem a oferecer” (SURUÍ, Anderson, 2021). 

Neste mesmo viés, Luiz Weymilawa Suruí enfatiza os benefícios da comunidade 

gerados a partir do potencial do seu povo para criar produtos e serviço indígenas. No 

âmbito cultural, quando teve a ideia de transformar a casa tradicional em um museu. 

Ele relata que a partir disso começaram a receber visitas de escolas de fora da aldeia, 

da universidade, de famílias que queriam conhecer o cotidiano e a história dos Paiter 

Suruí. Segundo Luiz Suruí, é conhecido que já pensam de expandir o 

empreendimento, ou seja, ampliar o espaço para receber mais pessoas, além também 

de potencializar a comercialização dos artesanatos, e desenvolver novos produtos e 

serviços.  

A revalorização como podemos ver em campo, é o inverso da codificação. 

Incorporam atividades que transformam o espaço em lugar, ou seja, congregam uma 

série de ações que tornam o lugar ainda mais valioso e significativo, bem como tem a 

preocupação de trazer benefícios sólidos para a comunidade local. Dados mostraram 

que o potencial dos índios empreendedores fazem com que eles consigam buscar 

meios para valorizar cada vez mais o lugar e promover o local nativo. Embora os índios 

estejam em constante busca por novas tecnologias e avanços modernos em suas 

aldeias, existe o mesmo tempo uma grande preocupação em cuidar, conservar a sua 

cultura e preservar as qualidades locais. O empreendedorismo por exemplo na área 

do turismo, não prejudica a sua comunidade quando explorado de forma positiva. 

Recepcionar os turistas de outras cidades ou países, por exemplo, requer preparação 

para que não haja alteração da rotina dos índios em seu meio, a exceção das festas 
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culturais nos espaços próximos a aldeia, que de forma programada permite a vivencia 

com os mesmos. 

Dados sugerem ainda a preocupação dos índios empreendedores em reverter 

o lucro obtido em benefício da comunidade. Foi evidenciado também a preocupação 

no processo de utilizar o potencial local e qualidades para criar nossos produtos e 

serviços, e agregar valor a eles, para que não sobrevém apenas para benefícios 

imediatos, mas sim uma grande inquietação com as próximas gerações desses índios. 

Eles veem a revalorização como forma de estratégia para se manterem valorizados, 

além de preservar o local, a floresta, a cultura do povo Paiter Suruí, eles também 

necessitam criar um ambiente promissor onde eles possam se auto sustentar a partir 

da visão empreendedora. Foi possível observar que hoje, mais do que nunca eles 

buscam mais conhecimentos, realizam oficinas, intercâmbios culturais, planejam e 

executam projetos com parceiros que promovam o seu território. O objetivo geral é 

para trazer benefícios, proteção e segurança de uma forma geral para o seu povo, 

para o seu território, e para a preservação de sua cultura. 

Esses empreendedores rurais indígenas não apenas se aproveitam dos 

recursos inatos ao próprio local, como também utilizando-os para o desenvolvimento 

de seus próprios negócios, e principalmente, se preocupam consideravelmente com 

o desenvolvimento da própria comunidade.
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Quadro 1 – Síntese do resultado da pesquisa 

  EMPREENDEDOR P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 

1 Anderson Suruí 
Identificado Identificado 

Identificada a 

importância 
Identificado Identificado Identificado 

Identificado 

ampliado 
Identificado Identificado Identificado Identificado Identificado 

2 Arildo Suruí 
Identificado Identificado 

Identificada a 

importância 
Identificado Identificado Identificado 

Identificado 

parcialmente 
Identificado Identificado Identificado Identificado Identificado 

3 Celso Suruí 
Identificado Identificado 

Identificada a 

importância 
Identificado Identificado Identificado 

Identificado + 

ampliado 
Identificado Identificado Identificado Identificado Identificado 

4 Diná Suruí 
Identificado Identificado 

Identificada a 

importância 
Identificado Identificado Identificado 

Identificado 

parcialmente 
Identificado Identificado Identificado Identificado Identificado 

5 Gasodá Suruí 
Identificado Identificado 

Identificada a 

importância 
Identificado Identificado Identificado 

Identificado 

ampliado 
Identificado Identificado Identificado Identificado Identificado 

6 In Serehg Suruí 

Não 

respondeu 
Identificado 

Identificada a 

importância 

Não 

identificado 
Identificado Identificado 

Não 

identificado 
Identificado Identificado Identificado Identificado Identificado 

7 Leonice Tupari 
Identificado Identificado 

Identificada a 

importância 
Identificado Identificado Identificado 

Identificado 

paracialmente 
Identificado Identificado Identificado Identificado Identificado 

8 Luiz Suruí 
Identificado Identificado 

Identificada a 

importância 
Identificado Identificado Identificado 

Identificado 

parcialmente 
Identificado Identificado Identificado Identificado Identificado 

9 Merehweu Suruí 
Identificado Identificado 

Identificada a 

importância 
Identificado Identificado Identificado 

Identificado 

parcialmente 
Identificado Identificado Identificado Identificado Identificado 

10 Narayamat Suruí 
Identificado Identificado 

Identificada a 

importância 
Identificado Identificado Identificado 

Identificado 

ampliado 
Identificado Identificado Identificado Identificado Identificado 

11 Oipakob Suruí 
Identificado Identificado 

Identificada a 

importância 
Identificado Identificado Identificado 

Identificado 

parcicalmente 
Identificado Identificado Identificado Identificado Identificado 

12 Pagochito Suruí 
Identificado Identificado 

Identificada a 

importância 

Não 

identificado 
Identificado Identificado 

Não 

identificado 
Identificado Identificado Identificado Identificado Identificado 

13 Rafael Suruí 
Identificado Identificado 

Identificada a 

importância 
Identificado Identificado Identificado 

Identificado 

parcialmente 
Identificado Identificado Identificado Identificado Identificado 

14 Isaque Suruí 
Identificado Identificado 

Identificada a 

importância 
Identificado Identificado Identificado 

Identificado 

ampliado 
Identificado Identificado Identificado Identificado Identificado 

15 Wilson Suruí 
Identificado Identificado 

Identificada a 

importância 

Não 

identificado 
Identificado Identificado 

Identificado 

parcialmente 
Identificado Identificado Identificado Identificado Identificado 

Fonte: Quadro elaborado pela autora (2021). 
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Considerações sobre o resultado da pesquisa 

 

O quadro acima nos mostra de forma mais clara o resultado que a pesquisa 

alcançou acerca das proposições nos cenários de cada empreendedor indígena. 

Diante disso podemos evidenciar as seguintes afirmações: 

Na proposição teórica 1 foi identificada na realidade da maioria dos 

empreendedores entrevistados, alguns de forma mais evidente, e alguns conseguiram 

identificar, ainda que modestamente. Evidencias mostraram duas dimensões 

analisadas. 1. A que viabiliza o negócio indígena e a outra que a 2. restringe. Somente 

duas empreendedoras não souberam identificar.  

Acerca da Proposição 2, o quadro sugere uma grande similaridade entre os 

empreendedores. A pesquisa mostrou que todos os empreendedores estão 

conectados ao contexto da referida proposição, sendo a mesma densamente 

identificada.  

A proposição 3, apresentou a importância dos contatos locais e não locais para 

o desenvolvimento ou alavancagem dos empreendimentos indígenas, sejam 

entidades privadas ou não. Deste modo, evidenciamos durante a pesquisa que de 

fato, todos os empreendedores rurais devem possuir a capacidade de criar pontes 

entres contatos locais e não locais.  

Considerando a proposição 4, que alude: Toda ação econômica é influenciada 

pelas relações sociais. A proposição elucida sobre as decisões da empresa; quem 

auxilia no processo de tomada de decisão, e quem são as pessoas importantes do 

negócio. Dados mostraram que pelo há menos quatro formas de ações em que o 

empreendedor recorre para tomar uma decisão no contexto de seu negócio.  

Em referência a proposição 5, o quadro evidencia que categoricamente todos 

os empreendedores entrevistados estavam em consonância com a proposição 

proposta. Para tanto, empreendedores rurais indígenas de fato se envolvem com sua 

localização (Território/aldeia/povo), não principalmente como espaço para o lucro, 

mas como “lugar” de significado e vida social. Diante desta afirmação, foi apurado na 

pesquisa que o empreendedorismo indígena sumariamente é trazido como uma 

estratégia para manter e fortalecer a cultura do povo paiter Suruí, e que somente em 

segundo plano provém o espaço para o lucro. Dentre os 15 empreendedores 

entrevistados, podemos exemplificar Gasodá. Ele afirma que a construção do centro 

cultural surgiu para aquecer a tradição do seu povo, e que trabalhar com o turismo foi 
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a segunda opção. Outro exemplo encontrado é que quando Luiz Suruí teve a ideia da 

construção do museu, a intenção maior foi resgatar alguns costumes que estavam se 

perdendo com o passar dos anos, e que a partir disso começaram a receber visitantes 

para em um ambiente na aldeia que produzia a vida dos índios antes do contato com 

o não índio. O mesmo viu com oportunidade a estratégia de expor no museu os 

produtos artesanais feitos pelos índios, incluindo os utensílios domésticos. 

Acerca da proposição 6, o quadro explana claramente a constatação de que 

faz parte da realidade de todos esses empreendedores o fato de que eles utilizam os 

recursos naturais, históricos, humanos, sociais e financeiros inatos ao próprio local. 

Evidencias indicam que a pesquisa comprovou mais um recurso utilizado, não citado 

na literatura em questão, que é o tecnológico. 

Em referência à proposição 7, a pesquisa apontou algumas estratégias para o 

desenvolvimento dos empreendimentos indígenas. O quadro elucida que foram 

identificadas algumas estratégias de forma ampliada, outras parcialmente, e outras 

não foram identificadas nenhuma das apresentadas.  

O quadro explana na proposição 8 a configuração do espaço, que se associa 

às preocupações econômicas relacionadas à otimização do lucro ou acumulação de 

valor econômico para as empresas. Neste aspecto, foi comprovada a proposição no 

cenário de todos os empreendedores indígenas. Todos eles demonstraram 

preocupação com o espaço para comercialização.  

Considerando o que explana a proposição 9 no quadro, foi comprovado que 

todos os empreendedores veem o lugar, no caso o território indígena, como um 

conjunto de práticas materiais e sociais que promovem o local. No sentido de 

promover o local, identificamos a atuação de todos, considerando que o território 

indígena oferece atividades que figuram a interface entre práticas materiais e sociais. 

Para o povo Paiter Suruí, a preservação da floresta, seus costumes e uma visão 

empreendedora, sobretudo a comercialização dos produtos da floresta, promove e 

beneficia todo território indígena como um todo. 

Ao abordar a proposição 10, o quadro elucida que foi identificado no cenário de 

todos os empreendedores que a codificação é o processo que faz o lugar se conectar 

ao espaço. É o movimento no qual os empreendedores extraem os recursos do local 

transformando-os em produtos comercializáveis no contexto imediato ou em outros 

lugares. Dentre todos, podemos destacar a atuação de Narayamat Suruí em seu 

empreendimento. Ele descreve o valor do conhecimento da floresta para o seu 
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negócio de plantas medicinais, ou seja, extrai o valor do local recombinando recursos 

locais, no caso as plantas medicinais, e envolve no processo de codificação. 

Narayamat transforma as plantas medicinais em produtos comercializáveis. 

Destacamos também como exemplo, a atuação do trabalho de Pagochito Suruí, que 

comercializa o artesanato utilizando toda a matéria-prima da floresta. A mesma 

disponibiliza seus produtos tanto na aldeia como também para outros lugares como 

lojas físicas fora da aldeia, bem como as lojas online. 

Analisando a proposição 11, o quadro evidencia que todos os empreendedores 

possuem uma visão bem difundia do que significa a mercantilização, que é o principal 

processo de codificação do lugar. O quadro evidencia que todos os empreendedores 

entendem que para tornar o lugar em espaço para a comercialização requer ações 

que facilitam as transações. Neste sentido, a mercantilização se torna o principal 

processo para a codificação do lugar. Para Anderson (2021), por exemplo, a 

mercantilização é demonstrada antes de tudo como forma de um planejamento para 

que o produto seja comercializado, considerando o potencial desses 

empreendedores. Rafael (2021) aposta a mercantilização com o envolvimento de sua 

família no trabalho, que faz todo o trabalho de transformação dos recursos da floresta 

em bem comercializáveis.  

Considerando a proposição 12, o quadro evidencia a preocupação de todos os 

empreendedores em procurar utilizar o potencial e qualidades locais para criar 

produtos e serviços rurais que, em última instância, agregam valor a ele. A visão é 

acenada pelos benefícios que a comunidade adquire com os empreendimentos 

indígenas, ou seja, há uma preocupação constante de reverter o lucro obtivo em 

benefício da comunidade.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Esta dissertação buscou contribuir tanto para os estudos do empreendedorismo 

rural, em geral, como para melhor compreensão do empreendedorismo rural indígena, 

em particular. Deste modo, buscou-se aclarar na literatura a importância do 

empreendedorismo em um contexto geral, e porque é importante estudar o 

empreendedorismo rural indígena.  

O objetivo geral desta dissertação foi investigar como a imersão e a relação 

espaço x lugar influenciam a criação e o desenvolvimento de empreendimentos rurais 

indígenas. A proposta deste enunciado, foi averiguada em campo, especialmente pelo 

desenvolvimento de novos conjuntos ou padrões de recursos conjecturados pela 

utilização dos recursos naturais com os processos de transformação entre espaço e 

lugar, caracterizando assim o ciclo virtuoso nos empreendimentos indígenas. O povo 

paiter suruí, procurando associar o fortalecimento da sua cultura com as 

oportunidades de empreender, criou ações de alcance territorial através do Plano de 

Gestão para ser colocado em prática nos próximos 50 anos. O Plano de Gestão 

fortalece a cultura, e orienta os índios no desenvolvimento de projetos relativos a 

educação, saúde, cultura e meio ambiente. Os projetos contidos no plano de gestão 

contribuem expressivamente para o desenvolvimento da criação e desenvolvimento 

desses índios empreendedores, porquanto alcançam a gestão dos negócios 

relacionados ao artesanato, a castanha, ao café, ao turismo e a banana. 

Dados sugerem que o ciclo virtuoso entre espaço e lugar (KORSGAARD; 

MÜLLER; TANVIG, 2015), foram evidenciados mais explicitamente nas proposições 

teóricas P2; P5; P6; P8; P9; P10 e P12. O ciclo virtuoso consistiu, de fato, apresentar 

uma dinâmica dupla e complementar de espaço e lugar, combinada por dois 

movimentos, a saber: a codificação e a revalorização, ou seja, uma conjuntura em que 

os acontecimentos bons se repetem como se estivessem em um círculo, sendo um a 

causa o outro, tendendo a aprimorar cada vez mais.  

Vimos que as proposições supracitadas tiveram em comum a imersão do 

envolvimento latente da cultura de origem, que oportuniza ações comerciais, bem 

como, os benefícios que a comunidade adquire com os empreendimentos indígenas, 

a exemplo de como a cultura da comunidade influência nas práticas empreendedoras; 

a importância do empreendimento para a comunidade local; os recursos utilizados 

com a matéria-prima da floresta; os produtos que mais dão lucro; e os benefícios que 
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a comunidade adquire com os empreendimentos indígenas. A pesquisa de campo 

ventilou que o saldo dessas ações foram, por exemplo, o aprimoramento dos produtos 

e serviços dos negócios para alcançar uma melhor satisfação dos clientes (espaço), 

oferecendo deste modo um ambiente de relações interpessoais e valorização do 

território indígena (lugar). No caso da castanha, por exemplo, além de originar 

segurança alimentar, pode oferecer grande potencial com a certificação. Nesta 

perspectiva, oportuniza o aumento dos negócios da sociobiodiversidade com base na 

sustentabilidade. No caso do artesanato, com a pandemia, algumas artesãs 

precisaram se adaptar ao uso da internet para realizar vendas online, bem como 

realizar seminários, simpósios, e oficinas online. Outro exemplo evidenciado em 

campo foi a criação de cooperativas indígenas. Com o intuito de aperfeiçoar os 

negócios da comunidade, foram constituídas essencialmente para atuar no 

fortalecimento socioeconômico e étnico-cultural do povo paiter suruí. O objetivo 

dessas cooperativas é melhorar as práticas empreendedoras, lutar pelos direitos 

territoriais, pela produção sustentável e beneficiar a comunidade. 

 

Objetivo específico 1: Investigar o processo de produção (codificação) e a maneira 

como o empreendedor promove sua comunidade local (revalorização). 

Antes mesmo do contato com os yara (homem branco) em 1969, os índios 

paiter suruí, do Território Sete de Setembro, já realizaram ações empreendedoras 

ancestrais no ambiente em que viviam. O que eles ainda não sabiam era que, mesmo 

de forma inconsciente, já realizavam o empreendedorismo indígena, com os 

processos de codificação e revalorizão. A exemplo codificação, a pesquisa ilustrou 

que eles já fabricavam o artesanato para uso próprio, os adornos para os seus corpos, 

e os mais variados utensílios para as tarefas domésticas, e a partir disso, exerciam 

ações econômicas a base de trocas entre eles. Eles ainda tiravam a argila dos 

igarapés, cujo barro produziam as cerâmicas, fabricavam as flechas como 

ferramentas para o combate, e os barris para armazenar as xixás. Todos os produtos 

eram feitos com matéria-prima da própria floresta. Após o contato em 1969, 

atravessaram lutas e desespero, tristezas e derrotas, queda drástica de sua 

população, e embates contra os madeireiros, porém muitas coisas mudaram nas 

aldeias. Relatos sugerem que a partir dos anos 80, alguns jovens Paiter que 

dominavam a língua portuguesa em razão da necessidade de diálogo com os brancos, 

levaram suas reivindicações até a Funai. Nessa ocasião acendeu entre os Paiter a 
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consciência de como se constitui a sociedade brasileira e a necessidade de lutar pela 

defesa de seu território e de sua vitalidade cultural.  

Mesmo diante de inúmeras dificuldades nos acontecimentos recentes, como 

perdas de vidas com a pandemia, como também a falta de políticas públicas 

ambientas e de apoio à saúde dos índios (com mais efetividade, segundo eles), o povo 

Paiter Suruí tem buscado, através de suas lideranças, criar mecanismos que 

incentivem alternativas econômicas sustentáveis, que beneficiem esse povo 

combativo com resistência muitas vezes sobre-humana. A revalorização, neste 

sentido, foi ilustrada de forma que, esses índios empreendedores acreditam fielmente 

em seu grande potencial em desenvolver trabalhos para benefícios da comunidade, 

mas para isso precisam de mecanismos para desenvolver toda e qualquer iniciativa 

empreendedora, e ter reconhecimento de instituições parceiras. Atualmente, de 

maneira consciente, eles buscam o desenvolvimento sustentável para a sua 

comunidade, e sabem da importância de viver em harmonia com a floresta, buscando 

o equilíbrio dentro do território fins de garantir a segurança alimentar e a qualidade de 

vida para as futuras gerações. 

 

Objetivo específico 2: Descrever a experiência dos indígenas enquanto 

empreendedores que promovem também o empoderamento das comunidades 

indígenas. 

Dados sugerem que tal objetivo de pesquisa alcançou o esperando, acenando 

a recombinação de recursos para comercializar os produtos indígenas como forma de 

estratégia para alcançar uma melhor gestão do território, mas principalmente, uma 

preocupação diária em valorizar sua cultura e beneficiar a comunidade. 

A pesquisa ilustrou o desempenho desses indígenas empreendedores como 

papel fundamental na engrenagem no desenvolvimento e gestão do território, 

pensando sempre no coletivo, na sobrevivência de sua comunidade, gerando um 

empoderamento com termos amplos acerca do processo de superação de 

desigualdade e, muitas vezes, discriminação. 

Evidencias sugerem que os índios paiter suruí são um povo diferençado, que 

busca se organizar como povo, e luta para promover uma maior inserção política e 

social, bem como a expansão de empoderamentos. As práticas empreendedoras, 

usadas como estratégias de gestão, articulam movimentos para o fortalecimento da 

cultura, e ao mesmo tempo, buscam gradativa capacitação para o exercício de seus 

negócios no contexto espacial local imediato. 
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O empoderamento conquistado pelo povo paiter suruí em seus 

empreendimentos sejam eles na área do café, da banana, da castanha, do artesanato, 

etc, mostra o quanto suas lutas ao longo dos anos não foram à toa, e que o fato de 

serem membros de uma minoria, não torna os seus desafios menores, mas 

principalmente, intensos e desafiadores. Hoje, cada vez mais esta sendo aberto 

espaços para discussão fins de articular ações que fortaleçam a cultura do povo paiter, 

preservação do território indígena e ascensão da sustentabilidade.  

Dados mostraram ainda que a promoção das aldeias (revalorização), como 

lugar de práticas materiais e sociais, tem se evidenciado principalmente por parcerias 

(governamentais ou não governamentais) que contribuem significativamente as 

unidades produtivas das comunidades. A estratégia desses índios empreendedores é 

articular-se, buscando parceiros e apoiadores que se identificam com as causas 

ambientais, sociais, culturais e de direitos humanos para resgatar sua autonomia 

como Povo. Relatos dos índios entrevistados sugerem que uma das formas para gerir 

melhor o território, é o emprego do empreendedorismo indígena. 

Diante de inúmeras dificuldades, perdas de vidas com a pandemia, falta de 

políticas públicas ambientas e de apoio à saúde dos índios, exigem diariamente deste 

povo combativo uma resistência muitas vezes sobre-humana. 

Como exemplo de empoderamento, podemos citar, de forma sucinta, o 

empreendedorismo indígena feminino, embora pouco explorado nesta dissertação, 

mas de grande importância ventilada pela atuação das quatro índias empreendedoras 

entrevistadas (Leonice Tupari; Pagochito Suruí; In Serehg Suruí, e Diná Suruí). Isso 

porque as mesmas demonstraram que, embora obtenham pouco lucro com o 

artesanato ou os produtos da roça, acreditam no seu potencial, e contribuem bastante 

para o desenvolvimento de sua aldeia, além de buscar oferecer uma melhor qualidade 

de vida para os seus filhos.  

 

Objetivo específico 3: Tal objetivo empírico, foi fundamentar e compreender a 

literatura proposta em paralelo com a realidade desses empreendedores nativos. O 

estudo sugerido traz uma configuração teórica, examinada na prática através de 

entrevista com quinze empreendedores indígenas do Povo Paiter Suruí, do Território 

Indígena Sete de Setembro, localizado na região de Cacoal, Rondônia. A proposta de 

análise foi ilustrada a partir das doze proposições teóricas extraídas da literatura, 

objeto deste estudo, careando com as práticas e experiências encontradas em campo. 
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O êxito da compreensão e fundamentação deste objetivo foi ilustrado de forma 

que, de fato, todas as proposições sugerem estar conexas com o contexto imediato, 

com profunda ligação aos fenômenos espaciais e multifacetados. Deste modo, 

ilustramos, por exemplo, a proposição teoria P3, defendida por Korsgaard, Ferguson 

e Gaddefors (2015), cujo enunciado exprime que empreendedores rurais devem 

possuir capacidade de criar pontes entre contatos locais e não locais. Careando a 

proposição teórica com a realidade dos índios empreendedores, vimos que de fato, 

os relacionamentos locais e não locais são de fundamental importância aos 

empreendimentos indígenas. Neste sentido, foram categorizados, através de relatos 

dos entrevistados, o rol dos contatos locais, e dos não locais. A contribuição deste 

estudo foi portanto, evidenciar que, mesmo com tamanho potencial de empreender o 

espaço indígena, esses empreendedores necessitam, de forma indispensável, de 

assistência técnica, mecanismos de apoio desde a criação do empreendimento, até 

as estratégias de como alcançar os melhores resultados com a venda de seus 

produtos. No rol dos contatos locais, dados mostraram os subsídios advindos de 

organizações não governamentais e instituições privadas sem fins lucrativos; Governo 

e autarquias; Outras comunidades indígenas; e Empresa Três Corações. Já no 

arrolamento dos contatos não locais, informações sugeriram contatos fora do estado, 

inclusive de fora do país. Os processos de relacionamentos com pessoas de outros 

locais se deram por meios da internet, como por exemplo, divulgação dos negócios 

indígenas que repercutiram em outros países; oficinas realizadas nas redes sociais; 

viagens de índios para realizar palestras, simpósios, ou realizar cursos no âmbito 

nacional e internacional, etc.  

 

Implicações teóricas 

A presente pesquisa teve como contribuições para a literatura novas evidencias 

acerca das proposições teóricas propostas. Desta forma, a configuração sugere 

ilustrar:  

 

1. Proposição P1: A literatura abordou que empreendimentos rurais são habilitados 

ou restringidos pelo contexto espacial local.  

Foi evidenciado, além das existentes, uma terceira configuração. Além dos 

empreendimentos serem habilitados e restringidos, aclaramos a transição entre 
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ambas, ou seja, dados parecem acenar para uma terceira espécie entre o contexto 

restritivo para o habilitador dos empreendimentos locais. Por exemplo, “O 

empreendimento indígena era bem desvalorizado”, afirma Diná. Neste sentido, Arildo 

Suruí acena como, as poucos, as pessoas estão abrindo suas mentes em relação ao 

empreendedorismo indígena. “No passado os nossos produtos eram bem 

desvalorizados, eles não conseguiam ver valor nas coisas indígenas. Eles pensavam 

que um produto indígena não era nada”, relata Arildo.  

 

2. Proposição P2: a literatura abordou que empreendedores rurais possuem profunda 

consideração aos contextos espaciais, isto é, com os locais de sua cultura de origem. 

Dados sugerem listar quatro aspectos principais da profunda consideração em 

seus contextos espaciais: 1. A preservação da Cultura local do povo Paiter Suruí; 2. 

A gestão do território indígena Sete de Setembro; 3. A preocupação com o futuro do 

seu povo; 4. A importância da comunidade e seu desenvolvimento.  

 

3. Proposição P4: A literatura ventilou que toda ação econômica é influenciada pelas 

relações sociais. 

Dados ilustraram a identificação de quatro formas de ações em que o 

empreendedor recorre quando precisa tomar uma decisão na esfera de seu negócio: 

1. A consulta a comunidade; 2. A consulta a família; 3. Às assembleias de associações 

e das cooperativas; e 4. Aos parceiros de negócios. 

 

4. Proposição P6: A literatura relata que empreendimentos rurais utilizam recursos 

naturais, culturais, históricos, humanos e financeiros inatos ao próprio local. 

Neste cenário, foi identificado um novo recurso necessário pra o 

empreendimento indígena, que são os recursos tecnológicos. Evidências sugerem 

uma nova dimensão ainda pouco explorada pela literatura, a tecnológica. Por 

exemplo, entrevistados relatam que muitos dos trabalhos na roça são realizados 

manualmente. Outro acena para a importância da utilização de um drone, por 

exemplo, para verificar se compensa ou não abrir caminho na floresta para a extração 

da castanha, bem como o mapeamento do território para identificar plantas e animais.  

 

5. Proposição P7: A literatura apresenta três estratégias que os empreendimentos 

utilizam para o desenvolvimento de seus negócios. 
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Dados sugerem elencar cinco novas estratégias além das três mencionadas 

pelos autores, ou seja, evidencias indicam no total oito estratégias, sendo as 

ampliadas no empreendedorismo indígena: 1. Formar parcerias de negócios; 2. Visão 

Educacional; 3. Ênfase ao produto indígena; 4. Atenção das cooperativas com foco 

no empreendedorismo; 5. Desenvolver produtos e serviços a partir da floresta, 

preservando o meio ambiente para garantir abastança de matéria-prima. 

 

6. Proposição P8: A proposição teoria alude que Espaço se associa às preocupações 

econômicas relacionadas à otimização do lucro ou acumulação de valor econômico 

para as empresas. 

Tendo em vista as evidências registradas em campo de que as ações 

empreendedores são utilizadas como estratégia para gerir melhor o território, 

identificamos pelo menos cinco produtos que mais dão lucro ao espaço voltados para 

a comercialização no território indígena Sete de Setembro, são eles: 1. O artesanato; 

2. O café, a castanha; 3. O babaçu; e 4. As plantas medicinais. 

 

7. Proposição P12: Revalorização é o processo de utilização do potencial e das 

qualidades locais para criar produtos e serviços rurais que, em última instância, 

agregam valor a ele. 

No contexto do empreendedorismo indígena, evidências em campo sugerem a 

identificação pelo menos seis ações que beneficiam a comunidade local revalorizando 

o local de forma positiva, e agregando valor aos produtos indígenas, são elas: 1. 

Ações de fortalecimento cultural; 2. Ações que envolvem captação de parceiros e 

contatos (locais e não locais); 3. Ações que envolvem benefícios atuais e às gerações 

futuras; 4. Ações que trazem benefícios acerca da saúde da comunidade, inclusive 

contra a COVID-19; 5. Ações que promovem a capacitação dos índios de uma forma 

geral; e 6. Ações que tornam ainda maior o potencial do povo paiter suruí na gestão 

do território. 

 

Implicações práticas 

Considerando o grande potencial desses índios empreendedores, ponderando 

ainda o vasto patrimônio cultural, bem como negócios voltados para a 

sustentabilidade, faz-se necessário a ampliação de programas específicos de 
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formação empreendedora para os índios Paiter Surui, da Terra indígena Sete de 

Setembro, bem como os programas para o desenvolvimento sustentável. O intuito é 

desenvolver projetos que defendam e preservem o patrimônio cultural e territorial do 

povo Paiter Suruí, onde sejam promovidos a garantia da biodiversidade e a formação 

dos povos e lideranças indígenas, com finalidade de construir e fortalecer a sua 

autonomia e direitos. 

Considerando ainda a grande necessidade de apoio e subsídios tanto para as 

ações empreendedoras produtivas como castanha, café, etc, como para as culturais, 

artesanato, museu etc, sugere-se, por exemplo, através de políticas públicas, criar 

programas de empreendedorismo social, bem como o de empreendedorismo criativo, 

para aperfeiçoar o potencial desses indígenas, além de criar estratégias para o avanço 

dos seus negócios. Com base nisso, sugere-se a criação de políticas públicas 

voltadas para a sustentabilidade, a exemplo de uma feira livre semanal ou quinzenal 

próximo as aldeias ou em um espaço próprio para comercialização exclusiva de 

produtos indígenas, na cidade de Cacoal.  

 

A feira livre é a principal responsável pela integração produtor e consumidor, 
destacando-se por sua diversificação de produtos ofertados, ao 
reconhecimento das identidades locais, ligação entre os agricultores e a 
sociedade consumidora, a melhoria da qualidade de vida que proporcionam, 
sendo, por isso, importante que recebam o apoio necessário. As feiras livres 
são canais de distribuição da produção da agricultura familiar, principalmente 
hortifrutigranjeiros. E quando entendida como um negócio, esse canal de 
comercialização se torna um forte instrumento de políticas públicas (ALEIXO; 
et al., 2020). 

 

No caso do empreendedorismo social, inclusive mencionado pelo 

empreendedor Anderson Suruí, apresenta, de uma forma geral, uma oportunidade de 

ganho econômico com geração de renda, e qualidade de vida para comunidade. 

Nessa perspectiva pode ser exemplificado, seguido, ampliado e aperfeiçoado, como 

modelo inicial, o Programa de Formação em Governança Econômica Territorial 

Indígena, atualmente coordenado pela Professora Dra. Suzenir Aguiar da Silva, da 

Universidade Federal de Rondônia, Campus de Cacoal/RO, cujo objetivo é contribuir 

para o fortalecimento da governança econômica das Terras Indígenas do Brasil, por 

meio do desenvolvimento das capacidades necessárias para que as comunidades e 

povos indígenas tenham autonomia, gestão de bens comuns, bem viver, cosmovisão 

e cultura, potencialidades ambientais, dinâmicas econômicas locais, economia 

tradicional e de mercado, gênero e geração caracterizado por alto compromisso ético, 
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solidário e de pertencimento, com a visão de contribuir com respostas concretas, 

integrais e inclusivas, a novos desafios e ameaças à gestão do território (SILVA; 

OLIVEIRA, 2019). 

Neste contexto, a matéria poderia ser analisada, inclusive, como pré requisito 

para possível criação de política pública acerca de crédito junto aos bancos para 

financiamento de projetos de empreendimentos indígenas. Atualmente o Programa de 

Formação em Governança Econômica Territorial Indígena é executado em módulos 

presenciais, onde tem como base de formação doze eixos temáticos com foco em 

Governança econômica, e nesses intervalos serão desenvolvidos na prática projetos 

formativos passiveis de implantação nas comunidades dos participantes, 

compreendendo uma carga horária total de 328 horas (SILVA; OLIVEIRA, 2019). 

Acerca do empreendedorismo criativo com base na economia criativa, a 

proposta seria criar programas de políticas públicas eficazes para fortalecer a cultura; 

uma melhor inserção política e social; e garantir os subsídios necessários ao 

aperfeiçoamento dos produtos, bem como o trâmite até o cliente final. O conceito de 

economia criativa, utiliza ativos criativos que potencialmente geram crescimento e 

desenvolvimento econômico, que nada mais é do que uma forma de criar um produto 

ou serviço, com um valor simbólico embutido, servindo como uma ferramenta para o 

desenvolvimento econômico e social (ROSANELI; FISCHER, 2021). Abrange os bens 

e serviços que se valem da criatividade para gerar diferencial e agregar valor, e, 

estabelece uma relação entre tecnologia, inovação, cultura, criatividade e 

sustentabilidade. O artesanato é um dos componentes da economia criativa que 

estimula a expressão cultural e a participação dos cidadãos na vida política. Esse 

recurso tem sido utilizado, não só como fonte de renda, mas como elemento capaz de 

aumentar a qualidade de vida das pessoas (ROSANELI; FISCHER, 2021). 

 

Implicações políticas 

Dados evidenciaram, em especial nos relatos dos índios na Proposição Teórica 

P1, algumas observações que restringem os seus empreendimentos. Evidências 

apontam que uma das restrições se acentua na questão política, figurada pela falta 

de uma linha de crédito específica para os índios empreendedores, considerando a 

necessidade de maquinários para sua lavoura, bem como ampliação de seu negócio 

nos sentidos físico, logístico e estratégico. O fato é que os índios não tem como 
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oferecer garantias, tendo em vista que as terras são da união. Outra restrição política 

que os índios argumentam se refere a falta de suporte à comunidade. Mencionam a 

falta de apoio logístico para escoar seus produtos, e a falta de estrutura das estradas, 

as chamadas linhas, que dão acesso as terras indígenas. Por exemplo, Narayamat 

Suruí, relatou durante a entrevista, que a prefeitura não cumpriu esta solicitação. “A 

estrada está cheia de bueiros e pontes podres”.  

Para Narayamat, outra implicação política se refere à falta de criação por partes 

dos órgãos públicos, de um espaço próprio para o índio agricultor vender seus 

produtos. “Nós trabalhamos também na lavora, de café, banana etc. mas não temos 

um ponto específico para vender o nosso produto”. Narayamat lamenta que os índios, 

em sua maioria, vendem apenas para atravessadores, onde o lucro se torna muito 

baixo, e não uma venda direta para os consumidores, como eles gostariam. “Então a 

gente não tem um ponto de venda igual ao homem branco, que vende os seus 

produtos, no caso, na feiras, por exemplo. Isso faz muita falta para nós. Não temos 

este apoio dos órgãos públicos”. Para ele, não existe um apoio de políticas públicas, 

de ter um olhar diferente para o produto indígena. Outro exemplo que Narayamat cita 

é a falta de um benefício próprio para o indígena. Segundo ele, os índios ainda sofrem 

muito com essa falta de apoio por parte dos entes públicos. “Quem sabe daqui uns 20 

ou 30 anos, os nossos filhos ou nossos netos, possam alcançar a nossa própria 

autonomia, e poder fazer as coisas do jeito que desejamos”. “Hoje em dia não temos 

esse tipo de suporte dos órgãos públicos que que a gente gostaria. Me refiro a mais 

apoio da Sesae, mais apoio da Funai, da prefeitura de Cacoal, do governo”.  

 

Na nossa comunidade também não temos muitas ações de atendimento em 
saúde pública. Existe um órgão específico que trabalha na área de saúde, 
que cuida da saúde indígena, mas não é aquele padrão que a gente quer. A 
gente sabe que esses órgãos recebem muito dinheiro para a área de saúde, 
mas não vemos isso na prática, não sabemos para onde este dinheiro vai. 
Mas não se limita apenas à saúde pública, mas na questão também da 
educação, infraestrutura, etc. O homem branco tem o suporte de apoio, ele 
tem apoio da prefeitura, limpar, roçar, fazer estrada, mão nós não (SURUÍ, 
Narayamat, 2021). 

 

Limitações 

Um dos fatores limitadores da pesquisa se deu por causa da pandemia. O 

acesso aos índios se deu somente após o pico do vírus. Há relatos de frustração com 

os negócios por causa da pandemia. Intercâmbios nas aldeias, através dos centros 
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culturais foram cancelados, parcerias não foram estabelecidas, e alguns negócios 

foram suspensos. Havia grande interesse da pesquisadora de conhecer pessoalmente 

o Centro Cultural Indígena Paiter Wagôh Pakob, a convide do coordenador, assim 

como, o Centro de Plantas Medicinais Olawatawa; o Museu Paiter A Soe; as 

plantações de café da Diná, do Wilson, do Rafael, e do Celso, entre outros 

empreendimentos. Não foram possíveis por causa da pandemia, pois não podia 

aglomerar. Ainda assim, infelizmente, vidas indígenas não foram poupadas com o 

vírus. Uma experiência incrível e surpreende, neste tempo de pandemia, foi ver esses 

índios se adaptarem no tocante uso da internet para discutir ações em prol da 

comunidade, bem como realizar seus negócios virtualmente. 

Outro fator limitador da pesquisa foi a resistência de alguns índios 

empreendedores em não divulgarem dos dados de faturamento mensal ou anual de 

seus negócios. 

 

Sugestões de novos estudos 

1. Sugere-se novas pesquisas do empreendedorismo indígena no cenário 

brasileiro, num contexto geral. Incluindo a realidade atual e as perspectivas 

do que pode ser implementado em programas de políticas públicas e 

sociais, com a finalidade de valorizar e aproveitar melhor o potencial desses 

índios para benefício de uma forma geral da sociedade. 

2. Propõe-se novos estudos do empreendedorismo relacionado ao 

empoderamento das mulheres indígenas no contexto social e político, visto 

que, dos quinze entrevistados, apenas quatro são do sexo feminino. Nesse 

contexto é válido ressaltar o grande desafio dessas mulheres para uma 

melhor qualidade de vida por meio da participação econômica. Tal alusão 

se dá pelo grande potencial dessas índias e a necessidade de capacitação 

para melhor gerenciamento de seus negócios.  

3. Sugere-se realizar estudos que possibilitem a criação de conjuntos ou 

padrões de recursos na área técnica para possíveis liberações de créditos 

de financiamento, com limites baseados em estudos de viabilidade de 

projetos e respectiva dos negócios indígenas. A exemplo da criação de 

programas de aperfeiçoamentos/Conhecimento técnico como pré-requisito 

para a obtenção de crédito indígena. 
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4. Realizar pesquisas com foco no Turismo Indígena tendo tem vista o vasto 

patrimônio cultural do povo Paiter Suruí, o potencial de empreender, da 

preocupação de beneficiar a comunidade, e o que oferecer à sociedade de 

uma forma geral. 
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APÊNDICE A 

 

Tabela 1 – Roteiro de Entrevistas 

Proposição teórica Perguntas relativas 

P1:Empreendedores são impulsionados 

e restringidos pelo seu contexto espacial 

local imediato 

1) Qual a importância do seu 

empreendimento para a comunidade 

local indígena? 

2) Por que você criou seu 

empreendimento? O que te levou a isso?  

P2: Empreendedor rural é o indivíduo 

que se envolve com contexto espacial e 

está imerso ao nele através do uso de 

recurso. 

3) Você se considera empreendedor? 

Por quê? 

  

4) na sua opinião, o que poderia ser 

considerado empreendedorismo e 

empreendedor rural? E 

empreendedorismo indígena?  

5) Como você faz para contribuir para o 

crescimento do seu empreendimento? 

 

 

P3: Empreendedorismo rural envolve 

profunda consideração com [e sobre] a 

imersão dos empreendedores em seus 

contextos espaciais. 

6) Na sua opinião, a sua empresa ou 

empreendimento ajuda a tribo de alguma 

maneira? Como? Como?  

P4: Empreendedores rurais devem 

possuir capacidade de criar pontes entre 

contatos locais e não locais.  

7) Como os produtos são vendidos? 

8) Você possui relacionamento com 

empreendedores indígenas ou rurais de 

outros locais?  
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9) Existem pontes com iniciativas 

governamentais? 

P5: Empreendedorismo rural é resultado 

da influência da imersão dos 

empreendedores rurais em seus 

contextos locais e sociais. 

10) Como os relacionamentos/contatos 

que você possui na tribo influenciam os 

seus negócios?  

11) Você leva em consideração a opinião 

de familiares e amigos quando 

relacionado a tomada de decisão no seu 

empreendimento?  

P6: Empreendedores rurais não apenas 

se apropriam dos recursos inseridos nas 

comunidades nas quais estão inseridos, 

utilizando-os para o desenvolvimento de 

seus próprios negócios, como também 

se preocupam com o desenvolvimento 

da própria comunidade. 

12) Quais materiais/recursos você utiliza 

na produção de seus produtos? Onde 

estes materiais são 

extraídos/comprados?  

 

 

P7: Empreendedores rurais se 

envolvem com sua localização, não 

principalmente como espaço para lucro, 

mas como ‘lugar’ de significado e vida 

social.  

13) Quais os benefícios que a 

comunidade adquire com os 

empreendimentos? 

14) Como ocorre a participação da 

comunidade para contribuir para o 

desenvolvimento do lugar?  

15) Diante de uma visão empreendedora 

nata, o que a comunidade faz para 

preservar a cultura e os costumes do 

lugar? 

P8: Empreendimentos rurais utilizam 

recursos naturais, culturais, históricos, 

humanos, sociais e financeiros inatos do 

próprio local.  

16) Quais produtos locais são extraídos 

para produção e comercialização? 

17) Quais serviços locais são utilizados 

pelos índios e prestados aos clientes? 



156 

 

 

P9: Empreendedores rurais se 

apropriam dos recursos imersos no 

ambiente para o seu próprio 

desenvolvimento 

18) Como você buscar o crescimento do 

seu empreendimento? Quais estratégias 

você utiliza para isto?  

19) Aonde buscam conhecimento para a 

melhor extração da matéria-prima e 

desenvolvimento do produto? 

P10: Empreendedores rurais buscam 

aumentar o valor de determinada 

unidade de produção. 

20) Como vocês agregam valor ao 

produto ou serviço e determinam o 

escoamento do produto ou a prestação 

do serviço? 

P11: Empreendedores rurais incluem 

novas atividades localizadas na 

interface entre sociedade, comunidade e 

biodiversidade. 

21) Como aspectos relacionados a 

biodiversidade influenciam na criação de 

seus produtos/serviços? 

22) Como aspectos relacionados a 

preocupação com a comunidade 

influenciam na criação de seus 

produtos/serviços? 

23) Vocês desenvolvem algum produto 

ou serviço, tal como o agroturismo, que 

esteja preocupado com a associação 

entre a comunidade e a biodiversidade?  

P12:Empreendedores rurais investem 

em desenvolvimento de novos conjuntos 

ou padrões de recursos 

24) Há algum produto ou serviço que 

vocês produzem/realizam que seria 

inovador, e que altera os padrões até 

então conhecido?  

25) Quais os produtos que foram o marco 

de superação no desenvolvimento? 

26) O que fazem e como fazem para 

buscar conhecimentos/qualificação para 

desenvolver os seus produtos? 



157 

 

 

P13: Espaço se associa às 

“preocupações econômicas 

relacionadas à otimização do lucro ou 

acumulação de valor econômico para as 

empresas”. 

27) O que determina a melhor obtenção 

de lucro junto ao mercado local dos 

produtos extraídos da mata? 

P14: Lugar é um conjunto de práticas 

materiais e sociais que promovem um 

local. 

28) O que fazem para valorizar ou 

ressignificar o local para a 

comercialização? 

P15: Lugar é experimentado por meio 

das relações íntimas que existem entre 

os objetos e as pessoas ao seu redor. 

29) é a relação da comunidade com as 

propostas para o empreendimento 

envolvido diretamente no local? 

P16: Práticas sociais são influenciadas 

pelo local, do mesmo modo que o local é 

moldado pelas práticas. 

30) De que forma a cultura da 

comunidade influência nas práticas 

empreendedoras? 

P17: Codificação é o processo no qual 

os empreendedores extraem os 

recursos do local transformando-os em 

produtos comercializáveis no contexto 

imediato ou em outros lugares. 

31) Como é o processo de transformação 

da matéria-prima em produtos 

comercializados? 

32) A comunidade busca conhecimentos 

aonde e quais os órgãos que auxiliam 

neste processo de transformação dos 

produtos? 

P18: Revalorização processo de 

utilização do potencial e das qualidades 

locais para criar produtos e serviços 

rurais que, em última instância, agregam 

valor a ele 

 

33) De que forma a comunidade busca 

potencializar a valorização do local 

nativo? 

 

34) Como vocês desenvolvem produtos 

customizados extraídos do local? 
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P19: O empreendedorismo rural se 

concentra no uso dos recursos 

disponíveis localmente. 

35) Todos os recursos são locados 

exclusivamente dentro de dentro da 

natureza? 

P20: Toda ação econômica é 

influenciada pelas relações sociais.  

36) Quais são as estratégias para 

ampliar ou fortalecer as redes de 

relacionamento para a comercialização 

dos produtos criados pela comunidade 

indígena?  

Fonte: Produção da Autora. 
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ÍNDICE REMISSIVO 

 

Tabela 2 – Perguntas e Proposições 

Pergunta 1 – ajuda a responder as proposições P1, P7, P9, P14, P18.  

Pergunta 2 – ajuda a responder as proposições P2, P4, P5, P6, P7, P9, 

P11, P16, P17, P18, P19. 

Pergunta 3 – ajuda a responder as proposições P2, P4, P6, P7, P9, P10, 

P11, P12, P16, P19. 

Pergunta 4 – ajuda a responder as proposições P2, P3, P5, P6, P7, P9, 

P11, P20. 

Pergunta 5 – ajuda a responder as proposições P6, P8, P9, P10, P12, P17, 

P18. 

Pergunta 6 – ajuda a responder as proposições P2, P3, P6, P7, P8, P11, 

P17, P18, P20 

Pergunta 7 – ajuda a responder as proposições P4, P10, P11, P12, P16, 

P20. 

Pergunta 8 – ajuda a responder as proposições P4, P6, P11, P12, P20. 

Pergunta 9 – ajuda a responder as proposições P4, P17, P2O. 

Pergunta 10 – ajuda a responder as proposições P1, P2, P3, P4, P5, P6, 

P7, P9, P11, P12, P13, P14, P16, P20. 

Pergunta 11 – ajuda a responder as proposições P3, P5, P6, P7, P15, P16. 

Pergunta 12 – ajuda a responder as proposições P2, P6, P9, P10, P12, 

P17, P18, P19 

Pergunta 13 – ajuda a responder as proposições P17, P18, P20 

Pergunta 14 – ajuda a responder as proposições P2, P9, P11, P15, P18 

Pergunta 15 – ajuda a responder as proposições P7, P8, P9, P14, P16, 
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Pergunta 16 – ajuda a responder as proposições P6, P8, P9, P10, P12, 

P16, P17, P18, P19. 

Pergunta 17 – ajuda a responder as proposições P2, P11, P12, P16, P17, 

P18, P19, P20. 

Pergunta 18 – ajuda a responder as proposições P2, P4, P5, P6, P18, P19, 

P20 

Pergunta 19 – ajuda a responder as proposições P3, P10, P11, P12, P18, 

P20. 

Pergunta 20 – ajuda a responder as proposições P7, P10, P11, P12, P17, 

P18. 

Pergunta 21 – ajuda a responder as proposições P2, P7, P8, P9, P11, P17, 

P18, P19 

Pergunta 22 – ajuda a responder as proposições P5, P6, P8, P9, P11, P15, 

P18. 

Pergunta 23 – ajuda a responder as proposições P2, P5, P11, P12, P17, 

P18.  

Pergunta 24 – ajuda a responder as proposições P4, P10, P12, P13, P17, 

P18 

Pergunta 25 – ajuda a responder as proposições P12, P17, P18 

Pergunta 26 – ajuda a responder as proposições P12, P17, P18 

Pergunta 27 – ajuda a responder as proposições P8, P11, P12 

Pergunta 28 – ajuda a responder as proposições P14, P18 

Pergunta 29 – ajuda a responder as proposições P9, P11, P14, P15, P18. 

Pergunta 30 – ajuda a responder as proposições P3, P7, P8, P9, P11, P14, 

P15, P16, P19. 

Pergunta 31 – ajuda a responder as proposições P4, P6, P8, P10, P11, 

P12, P17, P18, P20. 
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Pergunta 32 – ajuda a responder as proposições P6, P11, P10, P12, P13, 

P14, P20. 

Pergunta 33 – ajuda a responder as proposições P5, P7, P8, P9, P16, P18. 

Pergunta 34 – ajuda a responder as proposições P12, P13, P17. 

Pergunta 35 – ajuda a responder as proposições P2, P4, P6, P8, P11, P17, 

P18, P19. 

Pergunta 36 – ajuda a responder as proposições P3, P4, P5, P6, P11, P20  

Fonte: Produção da Autora. 

 

 


