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Contexto do projeto: o impacto da discriminação

Nós Wajãpi enfrentamos muitos problemas com preconceitos. Muitos 
não-índios que trabalham nas nossas aldeias não entendem e não re-
speitam o nosso modo de vida: organização social, jeito de ocupar a 
terra, jeito de casar, jeito de curar as doenças, jeito de fazer resguardo, 
jeito de se pintar, jeito de comer, etc. Outro problema é que alguns jovens 
não se interessam pelos nossos conhecimentos e nossas práticas. Alguns 
de nossos saberes estão se perdendo. Por isso, nós, os vinte pesquisadores 
escolhidos pelos chefes, vamos pesquisar mais esses saberes, para trazer 
de volta e usar. (Pesquisadores wajãpi, novembro 2007)

Como em todos os continentes, os povos indígenas que vivem no Brasil con-
tinuam sofrendo intensa discriminação por parte dos mais diferentes setores 
da sociedade nacional, com impactos agravados por se encontrarem em situa-
ção de minorias, étnicas e lingüísticas. No Brasil, são cerca de 220 povos dife-
rentes, falando mais de 180 línguas distintas. Paralelamente a essa extrema 
diversidade, a principal característica desses povos é sua pequena escala: 
metade deles tem uma população de menos de quinhentos indivíduos e ape-
nas cinco povos contam com mais de dez mil pessoas. No total, o contingente 
indígena no Brasil representa menos de 1 por cento da população do país.
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Além desse perfil demográfico, é preciso ainda mencionar uma carac-
terística importante acerca da situação jurídica dos índios no Brasil, que são 
“tutelados” pelo Estado. Embora veementemente contestada pelo movimento 
indígena organizado e pelas instituições que apóiam esse movimento, a tutela 
ainda é a figura central das representações que a população nacional constrói 
sobre os que são supostamente “os nossos índios.” Essa categoria genérica 
sinaliza idéias de atraso, de simplicidade e pobreza intelectual, enraizadas não 
apenas no público em geral, mas nas próprias políticas públicas desenvolvi-
das por órgãos governamentais federais e estaduais, que encontram imensas 
dificuldades em assumir o respeito à diversidade cultural como um parâ-
metro de planejamento e ação. No Brasil, apesar de uma legislação favorável 
aos processos de autonomia indígena, ainda vigora um profundo desconhe-
cimento das experiências históricas e dos movimentos contemporâneos de 
afirmação política e cultural desses povos.

Mas é também internamente às suas comunidades que ocorrem tensões 
decorrentes da discriminação a que são submetidos. Esse é o principal desa-
fio que se coloca atualmente aos Wajãpi, povo de língua Tupi, que vivem 
no Estado do Amapá, região norte do Brasil e contam com uma população 
de 905 indivíduos. A geração mais nova dos Wajãpi vem questionando os 
valores e os saberes dos mais velhos, evitando inclusive exibir marcas mate-
riais de sua indianidade—como, por exemplo, a pintura corporal—para não 
enfrentar os preconceitos arraigados na população não-indígena com a qual 
mantêm contato cada vez mais intenso. Como afirma Makaratu: “Atualmente 
os jovens gostam mais de coisas dos não-índios, esse conhecimento que nós 
temos eles falam que é passado. Por isso nosso conhecimento está começando 
a se modificar” (julho 2006)

Preocupados com essa atitude freqüente entre os adolescentes, alguns 
chefes de aldeias e os professores bilíngües procuram alternativas para val-
orizar, nas próprias aldeias, os conhecimentos que os jovens colocam em 
dúvida. É o que os lideres do Conselho das Aldeias Wajãpi / Apina expli-
caram ao Ministro da Cultura e à platéia da cerimônia de entrega do título 
que a UNESCO lhes conferiu, em 2003, pelo Plano de Salvaguarda de suas 
Expressões orais e gráficas: 

Nós nunca vamos esquecer nossa cultura porque continuamos ensin-
ando nossos filhos e netos na escola e no dia-a-dia. Nós temos nossa 
proposta curricular diferenciada, que já está sendo construída pelos 
próprios professores wajãpi para fortalecer a cultura wajãpi na escola. 
Mas também fora da escola nós ensinamos nossos conhecimentos para 
as crianças, através de nossa tradição oral, das caçadas e das camin-
hadas na mata.… Nós queremos que os não-índios conheçam nossa 
cultura para respeitar nossos conhecimentos e nosso modo de vida. Se 
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os não-índios não respeitam nossa cultura, até os nossos próprios jovens 
podem começar a desvalorizar nossos conhecimentos e modos de vida. 
Por isso, nós queremos apoio para continuar este trabalho de formação 
dos Wajãpi, e também de formação dos não-índios, para entender e 
respeitar os povos indígenas. (Aikyry, Japaropi, Jawapuku, e Kumare, 
novembro 2003)

Esse movimento dos Wajãpi é relativamente recente e revela que o inter-
esse de comunidades indígenas por ações de valorização cultural é sempre—
e necessariamente—posterior à demanda de reconhecimento de seus direitos 
básicos, territoriais, sociais e políticos. Assim, o debate interno, em torno de 
seus conhecimentos e práticas culturais (Gallois 2005), constitui uma etapa 
no processo de múltiplas fases, voltadas sucessivamente à luta pelo recon-
hecimento de seus direitos territoriais (processo de demarcação da Terra 
Indígena, que durou vinte anos) e à exigência de melhor qualidade nas ações 
assistenciais de educação e saúde, que continua sendo a reivindicação pri-
oritária deste e de todos os povos indígenas no país. É o que escrevem os 
pesquisadores, num dos livros de difusão de suas atividades de pesquisa: 

Antes de fazer contato com a Funai e com outros não-índios, nós ficá-
vamos livres no nosso território. Nosso território era muito maior. Não 
ficávamos preocupados com território, nem com formação, nem com 
doenças que hoje em dia pegamos na cidade, nem com invasão, nem 
com poluição do ambiente. Não imaginávamos que o nosso território 
ia ser demarcado. Hoje em dia, ficamos cada vez mais preocupados 
com as coisas. Agora a nossa terra é demarcada com 607.000 hectares, 
homologada e registrada. Temos quarenta e nove aldeias que estão es-
palhadas pela nossa terra, no centro e nos limites. A nossa população 
é de aproximadamente novecentos pessoas. Uma parte dos Wajãpi vive 
na Guiana Francesa, no alto rio Oiapoque. (Pesquisadores wajãpi, Jane 
reko mokasia, 2008)

A atual mobilização dos professores e pesquisadores indígenas, em torno 
de problemáticas relacionadas à “cultura” resulta inclusive da constatação do 
impacto negativo dessas ações assistenciais, que continuam sendo praticadas 
na perspectiva da “integração” e do apagamento das diferenças. Também é 
posterior à apropriação de novas (e exógenas) formas de organização que os 
Wajãpi, como todos os grupos indígenas brasileiros, passaram a incorporar 
no final da década de 1990. O Conselho das Aldeias / Apina foi criado em 
1994 e tem se consolidado progressivamente, não apenas como instância de 
representação “para fora,” mas como um espaço para experimentar novas 
formas de tomada de decisões coletivas, em torno dos problemas que afetam 
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o “coletivo” das quarenta e nove aldeias desse grupo, que inclusive valoriza 
muito suas diferenças internas. Como explicam os pesquisadores: 

Wajãpi não é tudo igual, não! Cada um tem seu jeito, porque Wajãpi 
mora cada um na sua aldeia. Os Wajãpi moram todos separados. Os 
Wajãpi moram cada um na sua região. Antigamente, a origem dos 
Wajãpi é assim mesmo, todos separados. Nós, Wajãpi, não moramos 
juntos, senão vai diminuir a caça, os peixes, o lugar para fazer roça e 
lugar para caçar. Por isso nós mudamos de lugar para morar onde tem 
mais caça e peixes e recursos naturais. Nas aldeias novas tem muita 
palha ou o lugar de onde tiramos palha fica mais perto de casa. E tam-
bém as plantas crescem bem nas aldeias novas. (Marãte, Patire, Kari e 
Jawapuku, julho 2006)

A idéia de “cultura” é mais uma entre as muitas noções exógenas—
como as de “terra,” de “recursos naturais,” de “organização indígena,” etc.—
apropriada pelos Wajãpi ao longo dos últimos trinta anos e que hoje ali-
mentam seu movimento de fortalecimento político, enquanto povo indígena 
diferenciado. Assim, esta experiência wajãpi confirma que a produção de 
“objetos culturais” é indissociável da produção de “sujeitos sociais.” O atual 
contexto de valorização dos saberes e práticas tradicionais está configurando 
novos sujeitos—entre eles, os membros da diretoria do Conselho / Apina e 
os membros da “turma de pesquisadores wajãpi.” Ao mesmo tempo, novas 
práticas—como a pesquisa e o registro por escrito de tradições antes transmi-
tidas oralmente—estão fazendo ressurgir agentes comunitários tradicionais, 
como são os homens e as mulheres tratadas como jovijãgwerã, que os jovens estão 
novamente aprendendo a respeitar, enquanto “sábios” de suas aldeias. Toda 
essa rede de relações, entre este grupo indígena e seus vizinhos não-indígenas, 
como entre os diferentes grupos locais e gerações wajãpi, apresenta uma 
complexidade que não pode ser abordada a partir de uma simples oposição 
entre o “tradicional” e o “novo.” O que é certo, no entanto, é que o programa 
de formação de pesquisadores wajãpi de que trata este artigo, é vivenciado 
como um novo elo entre jovens e velhos, entre passado e futuro.

A iniciativa do projeto “saberes wajãpi” e seus 
antecedentes

A decisão de apresentar uma proposta à chamada Outras Américas / Outros 
Conhecimentos foi tomada em maio de 2006, por antropólogos e lingüistas 
vinculados ao Núcleo de História Indígena e do Indigenismo (NHII), da 
Universidade de São Paulo (USP) e ao Programa Wajãpi (PW), desenvolvido 
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pela organização não-governmental (ONG) Instituto de Pesquisa e Formação 
Indígena (Iepé), em comum acordo com lideranças do Conselho das Aldeias 
Wajãpi / Apina. Nesse período, justamente, os pesquisadores do NHII-USP e 
a equipe do Iepé discutiam com os Wajãpi as dificuldades encontradas para 
dar prosseguimento à formação dos professores e dos pesquisadores wajãpi,2 
visando a realização de um inventário das tradições orais e gráficas dessa 
comunidade.

Desde 2006, os Wajãpi estavam preocupados com a iminente interrupção 
das atividades de formação que permitiriam a realização do inventário de suas 
tradições, por falta de apoio e recursos. Em sucessivas reuniões com lideres de 
aldeias e jovens wajãpi, a coordenadora do NHII-USP, Dominique T. Gallois 
e a coordenadora do Programa Wajãpi–Iepé / Apina, Lúcia Szmrecsányi, 
haviam debatido os seguintes desafios, que justificaram o encaminhamento 
da proposta à chamada do LASA:

1.  Como aperfeiçoar a formação de jovens pesquisadores wajãpi, para 
que eles possam se responsabilizar pela realização de inventários mais 
completos acerca de seus conhecimentos e práticas culturais e por 
atividades de gestão cultural?

2.  Necessidade de uma sistematização dos registros já realizados (tran-
scrição, digitalização, reprodução, etc.) e preparação de relatórios e 
textos para serem distribuídos a todos os Wajãpi engajados no pro-
grama (dez professores bilíngües, vinte professores em formação, vinte 
jovens pesquisadores em formação, cerca de cinqüenta alunos mais 
adiantados nas escolas das aldeias).

3.  Necessidade de uma avaliação do conjunto dos registros etnográficos 
já produzidos e dos trabalhos em andamento sob responsabilidade 
dos vinte jovens pesquisadores wajãpi.

4.  Estabelecer uma pauta de encontros para discutir como adequar os 
resultados das pesquisas para sua utilização nas vinte e oito escolas 
atualmente existentes na área wajãpi. Como consolidar, através de 
materiais didáticos e de materiais de leitura, o interesse das crianças 
pelos conhecimentos tradicionais?

5.  Como difundir os resultados das pesquisas realizadas pelos Wajãpi, 
ressaltando-se sua originalidade e resguardando seus interesses e seus 
direitos?

A decisão de encaminhar um projeto de colaboração entre pesquisadores 
acadêmicos e pesquisadores da comunidade wajãpi foi, portanto, tomada 
não somente para dar continuidade ao programa de formação já existente, 
como para ampliar significativamente a discussão de questões relacionadas 
ao estudo das manifestações culturais dos Wajãpi e, sobretudo relacionadas 
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às transformações das formas de transmissão de conhecimentos. Durante 
muito tempo, essas questões só eram conversadas de forma isolada, pelos 
pesquisadores do NHII-USP que visitavam as aldeias wajãpi. Mas nos últi-
mos cinco anos, diante do interesse dos jovens wajãpi em formação (pro-
fessores bilíngües, agentes indígenas de saúde, alunos mais adiantados das 
escolas, etc.) em entender melhor os procedimentos, conteúdos e usos das 
pesquisas realizadas pelos acadêmicos, culminando no seu pedido de serem 
também formados como “pesquisadores.” Um programa específico foi então 
criado pelo PW/Iepé, com a colaboração do NHII-USP, iniciando em janeiro 
de 2005. Mas as idéias e objetivos inseridos no projeto “Saberes Wajãpi” já 
vinham sendo discutidos há mais tempo, quando sugeríamos aos jovens 
“letrados” das comunidades wajãpi maior protagonismo e responsabilidade 
no dialogo com pesquisadores acadêmicos. Entender os fundamentos e obje-
tivos das pesquisas realizadas em suas aldeias seria indispensável para que 
possam aprender a controlar e julgar seus resultados. Desde 1998, antropólo-
gos e educadores ligados ao NHII-USP e Iepé ofereceram cursos de formação 
aos professores indígenas em que se abordavam problemáticas relacionadas à 
produção de conhecimento. Discutia-se, por exemplo, como tratar de forma 
comparativa dos “conhecimentos dos brancos sobre os índios” e dos “conhe-
cimentos dos índios que os brancos não conhecem,” evidenciando assim o 
caráter contextual e seletivo da transmissão de saberes. Tratava-se também 
de promover a reflexão crítica dos professores indígenas a respeito da relação 
entre diversos agentes e seus respectivos interesses, resultando em conheci-
mentos muito variados ou mesmo contraditórios a respeito da vida ou das 
formas de pensamento do grupo wajãpi. Assessores de outros módulos do 
curso de formação—especialmente nas aulas de português e de linguística—
também iniciaram a discussão de aspectos formais da transmissão de conhe-
cimentos, distinguindo formas orais e escritas. Todas essas aproximações, no 
entanto, não seriam suficientes para atender a curiosidade dos professores 
indígenas em relação à “pesquisa antropológica” e à diferença de postura de 
um antropólogo em relação não apenas a um lingüista ou um biólogo, mas 
em relação a um missionário evangélico, um funcionário de órgão governa-
mental, etc. Se os mais velhos nunca solicitaram uma explicação formal sobre 
essas diferenças—que eles compreenderam a partir de sua experiência de 
diálogo de cada um—coube aos jovens letrados formular sua demanda de 
capacitação, de forma objetiva e funcional: “Queremos aprender a ser pesqui-
sadores, mas não sabíamos o que era pesquisa, a gente pensava que sabíamos 
tudo dos conhecimentos wajãpi. Depois que aprendemos a pesquisar, perce-
bemos que a gente não sabia tudo. Daí nós ficamos preocupados com nosso 
conhecimento tradicional. Por isso falamos com o Iepé para formar novos 
pesquisadores wajãpi” (Aikyry e Jawapuku, 2007).
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Outro antecedente importante na construção desse programa de forma-
ção de pesquisadores foi a Candidatura que os Wajãpi, através do Apina, 
submeteram à UNESCO, em 2003. O impacto positivo dessa seleção, que 
animou tanto os chefes mais idosos como os jovens lideres do Apina e os 
professores bilíngües, é que viabilizou a discussão e, sobretudo, a implanta-
ção concreta, de um Plano de Ação focado na valorização interna das formas 
de transmissão oral. Mas considerando a complexidade de um trabalho desse 
tipo e para evitar equívocos freqüentes em ações de promoção cultural—
especialmente quando configuradas como ações voltadas ao “resgate” (de 
supostos conteúdos culturais) ou à “visibilidade” (da cultura como espetá-
culo)—optou-se por um programa de longo prazo, que poderia ser desen-
volvido com apoio sucessivo de diversas instituições e projetos.

Planejamos com os professores indígenas o formato dessa capacitação, a 
partir de uma justificativa que um deles formulou como segue: 

Antigamente, nosso povo Wajãpi vivia sossegado com seus conhecimen-
tos tradicionais nas nossas terras. Ficávamos só preocupados em fazer 
transmissão oral dentro das nossas comunidades. Atualmente, estamos 
preocupados com esses conhecimentos, pois sabemos que muitos povos 
indígenas perderam seus conhecimentos tradicionais. Os velhos estão 
preocupados, porque os conhecimentos dos não-índios estão entrando e 
interferindo nos nossos. A gente não sabia se vinha conhecimento dentro 
daquele material industrializado, como o machado, a arma de fogo, etc. 
Além disso, vem muito conhecimento de fora, que não dá para perceber, 
porque é invisível. Não dá para perceber porque era tudo fácil, fácil 
usar o que vinha de fora. Alguns Wajãpi pensam que o pensamento 
dos não indígenas é melhor dos que os Wajãpi, querem deixar de ser 
Wajãpi. Muitos jovens, muitos adultos, pensam assim. Eles pensam que 
antes do contato com a sociedade envolvente, tudo era ruim. Dizem 
que matar caça com a flecha era difícil, cortar a carne com dente de 
cotia era difícil. Matar caça com espingarda fica fácil, cortar carne com 
faca é mais fácil. Tudo isso muda o jeito dos Wajãpi, mas dá para recu-
perar. Nós, professores e pesquisadores, ficamos preocupados, como nós 
nos defenderemos desses conhecimentos que estão interferindo? (Aikyry 
2006)

Já no diagnostico realizado pelas equipes do Iepé e do NHII-USP, há 
outros fatores de risco, como a tendência a folclorizar os saberes tradicionais 
indígenas, o esvaziamento dos seus conteúdos simbólicos, decorrente de sua 
excessiva exposição ou difusão a públicos externos, sem que os detentores 
desses saberes e usuários dessas práticas possam se contrapor às iniciativas 
comerciais que lhes são propostas, seja por falta de compreensão do sistema 
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mercantil, seja por interesse imediatista em “vender” elementos de sua cul-
tura, formatados na forma de “produtos.” Um descentramento dá produção 
cultural, muito freqüente, quando passa a ser direcionada ao sistema de con-
sumo mais amplo.

Mais da metade da população wajãpi nasceu num contexto em que a 
escrita aprendida na escola procura dar conta de saberes “dos brancos,” 
incentivando modos de consumo “dos brancos,” etc. Sem dúvida, a escola 
é uma das novas instituições na vida dos Wajãpi, que incentiva a apropria-
ção de práticas cotidianas consideradas “modernas” e mais atraentes que o 
modo de vida dos “antigos.” Mas é também nesse contexto que a arte gráfica 
e tradições orais passaram a serem reconhecidas como suportes exemplares 
para a expressão de um repertório diferenciado de saberes. Do ponto de vista 
dos Wajãpi do Amapá, o sistema gráfico kusiwarã tem valor excepcional, 
justamente por evidenciar um “estilo próprio” e por representar uma forma 
adequada de enunciar sua especificidade cultural.

Avaliou-se, nesse contexto, que a formação em pesquisa de um pequeno 
número de jovens adultos wajãpi seria uma alternativa adequada, para pro-
mover um “outro” encontro com os saberes tradicionais. Todos—pesquisa-
dores acadêmicos e lideranças wajãpi—avaliaram que tal formação seria 
indispensável, sobretudo se consideramos que os professores e os jovens sele-
cionados pelo conselho das aldeias como pesquisadores, ainda não são deten-
tores nem transmissores competentes dos conhecimentos de suas respectivas 
comunidades. Realizar pesquisas com os adultos de sua própria aldeia e em 
outras aldeias seria uma oportunidade para um reencontro entre gerações, 
em torno de problemáticas do conhecimento.

Nesse contexto, a equipe acadêmica considerou que sua colaboração 
poderia ser a de promover entre os Wajãpi, através das atividades de capaci-
tação, uma reflexão crítica sobre a produção e transmissão de conhecimentos, 
em sentido amplo, e com ênfase na comparação de diversas formas e contex-
tos de transmissão.

Objetivos específicos e procedimentos metodológicos

Os objetivos e resultados da pesquisa colaborativa Saberes Wajãpi foram 
desenvolvidos conjuntamente entre pesquisadores acadêmicos do NHII-USP, 
educadores do Iepé, representantes do Conselho das Aldeias Wajãpi / Apina e 
os vinte jovens pesquisadores em formação (ver adiante). Mas, considerando 
as dificuldades que esses jovens ainda encontram na redação de textos longos 
em linguagem técnica, o presente artigo foi redigido pela equipe acadêmica, 
a partir de discussão dos resultados alcançados, realizada conjuntamente, 
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quando foram selecionados textos elaborados coletivamente pelos pesquisa-
dores wajãpi, que citamos com destaque (itálico), no corpo do artigo.

A meta global do projeto foi a de incentivar a produção de registros 
etnográficos pelos jovens pesquisadores wajãpi, por meio de atividades de 
formação, de sistematização de acervos e de difusão dos resultados das inves-
tigações feitas pelos Wajãpi.

Considerando os antecedentes da formação de pesquisadores wajãpi—
iniciada em 2005—e considerando as demandas apresentadas pelos lideres 
do Apina e pelos próprios pesquisadores em formação, propusemos consoli-
dar o programa em andamento, com o objetivo de valorizar o trabalho e o 
inventário que os jovens wajãpi estavam iniciando. Para alcançar essa meta 
geral, o projeto se deu como objetivos:

1.  promover uma discussão ampla em torno do programa de formação 
de pesquisadores, para avaliar os resultados obtidos até o momento, 
as dificuldades e soluções encontradas e planejar sua continuidade 
nos próximos anos;

2.  organizar os registros etnográficos produzidos pelos professores e 
pesquisadores wajãpi, em formatos adequados à sua distribuição nas 
aldeias;

3.  discutir e selecionar conteúdos e formatos para a difusão externa dos 
conhecimentos e práticas tradicionais dos Wajãpi;

4.  realizar um balanço dos registros e analisar criticamente os conteúdos 
desse inventário de conhecimentos e práticas culturais;

5.  elaborar uma proposta concreta para a continuidade da formação dos 
pesquisadores wajãpi nos próximos cinco anos.3

Essas metas só poderiam ser alcançadas mediante estreita colaboração entre 
os pesquisadores indígenas e os membros da equipe acadêmica, que os 
Wajãpi costumam chamar de “assessores,” ou seja, pessoas que assumem a 
posição de formadores, tanto por serem os instrutores de cursos e oficinas de 
capacitação, como por ajudar os professores, os pesquisadores e coordena-
dores do Apina a organizar pautas de debate que levem em consideração as 
posições dos diferentes setores representados nas aldeias. Cabe ressaltar que 
a vivência e a prática de um “coletivo” ainda é muito recente entre os Wajãpi, 
o que explica porque eles ainda vêem esses “assessores”—especialmente os 
educadores e indigenistas das ONGs, ou os antropólogos do NHII-USP, como 
facilitadores de ações em prol do fortalecimento desse coletivo.

Aplicada ao âmbito da produção de conhecimento, essa “assessoria” sig-
nificou—na expectativa dos pesquisadores indígenas—auxiliar na circulação 
dos resultados das pesquisas entre eles e nas diferentes aldeias, promover a 
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realização de “pesquisas coletivas,” mediando a participação e contribuição 
de todos, inclusive gerindo debates em que opiniões contraditórias possam 
ser expressadas. Nesse contexto, ainda, o papel central da equipe acadêmica 
foi de mostrar aos pesquisadores indígenas os caminhos possíveis para a 
sistematização de conhecimentos dispersos, que implica em exercícios de 
comparação, de revisão, de síntese, muito diferentes dos modos indígenas de 
expressão dos saberes locais.

A colaboração dos assessores, portanto, incidiu sobre as formas de orga-
nização e representação dos saberes, e não sobre seu conteúdo, muito embora 
saibamos que forma e conteúdo não possam ser nunca dissociados. Mas o 
controle do conteúdo das pesquisas seria sempre exercido pelos Wajãpi, 
inclusive porque os trabalhos dos pesquisadores são sempre redigidos na 
língua indígena. Os poucos textos elaborados em língua portuguesa corre-
spondem a exercícios de explicação destinados ao publico não-indígena, que 
também foram elaborados integralmente pelos Wajãpi.

Tendo por base esses princípios de colaboração, o desenvolvimento do 
projeto envolveu técnicas e métodos diversificados, que procuramos adequar 
aos diferentes momentos de produção, de elaboração e de avaliação dos resul-
tados. A metodologia também variou conforme os participantes, ou seja, a 
metodologia usada pelos pesquisadores wajãpi não era homogênea e coube 
à equipe acadêmica evidenciar essa variação através de exercícios de compa-
ração. Diante dessa complexidade, optamos por descrever os procedimentos 
utilizados neste projeto em acordo com as etapas de construção dos conhe-
cimentos:

Produção de conhecimento (levantamentos, pesquisas e registros de 

saberes locais)

1. Produção de registros sob responsabilidade dos pesquisadores wajãpi:

• seleção de temas para pesquisas individuais, elaboração de roteiros 
de pesquisa, seleção de pessoas a serem entrevistadas em diferentes 
aldeias

• realização de registros etnográficos (inclui entrevistas, produção de 
ilustrações, elaboração de textos na própria língua)—sob respon-
sabilidade de cada um dos pesquisadores wajãpi

2. Colaboração da equipe acadêmica: 

• preparação e realização de duas oficinas de formação, durante as 
quais pesquisadores do NHII-USP discutiram com os participantes 
indígenas métodos de registro, de análise e de descrição de praticas 
culturais e de conhecimentos veiculados oralmente
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• realização de quatro etapas de acompanhamento dos pesquisadores, 
com visitas em suas aldeias, para ajudá-los a solucionar dificuldades 
encontradas na realização dos registros, organização de reuniões 
com a comunidade para discutir e avaliar resultados do trabalho, 
planejamento da continuidade dos registros, etc.

• reuniões de membros da equipe do NHII-USP, do Iepé e do Apina 
para planejamento e avaliação das atividades

Elaboração (organização e sistematização dos registros)

1. Elaboração de resultados sob responsabilidade dos pesquisadores 
wajãpi: 

• organização dos registros de pesquisa individual na forma de textos, 
escritos na língua wajãpi

• realização de pesquisas coletivas (um mesmo tema para toda a 
turma de pesquisadores) sobre aspectos da organização social (jane 
reko mokasia) e sobre outros aspectos da história e manifestações 
culturais de suas comunidades; elaboração de ilustrações, de regis-
tros fotográficos e, sobretudo, de textos em língua wajãpi

• idealização de uma exposição sobre a temática da organização social, 
com produção do roteiro da mostra, textos, legendas e ilustrações

2. Colaboração da equipe acadêmica neste processo de elaboração de 
resultados: 

• transcrição desses registros (e dos registros já acumulados nos 
últimos dois anos), organização do conjunto dos textos em arqui-
vos digitais, organização de cadernos de textos e reprodução para 
distribuição nas aldeias

• digitalização de imagens (desenhos, mapas) e preparação de cds 
para distribuição nas aldeias

• organização de material sonoro, reprodução e digitalização de parte 
dos registros em áudio para produção de cds destinados às aldeias.

• contatos com o Museu do Indio / FUNAI, para obtenção de apoio 
na montagem da exposição (a ser instalada em dezembro de 2007 
na cidade de Macapá)

Avaliação (balanço, avaliação e planejamento para a continuidade)

1. Avaliações realizadas pelos Wajãpi: 

• participação em reuniões/oficinas na área indígena para elaboração 

COPYRIGHTED MATERIAL  www.sarpress.org



60 Dominique Tilkin Gallois et al.

de instrumentos metodológicos para continuidade e ampliação do 
inventário de saberes

• avaliação, complementação e revisão dos documentos pelos par-
ticipantes Wajãpi (pesquisadores, estudantes e lideranças de várias 
aldeias)

• participação de toda a equipe em reuniões/oficinas na área indígena 
para discussão dos materiais produzidos, dos formatos de sua siste-
matização e indexação, etc.

2. Procedimentos da avaliação realizada pela equipe acadêmica: 

• Análise de todo o material produzido e reunido no processo, 
complementação e comparação com outras experiências de forma-
ção indígena, para produção de relatórios, informes e documentos 
de difusão, etc. (ver a bibliografia)

Desafios metodológicos, para uma política de pesquisa 
voltada à transformação social

Primeiro Desafio: capacitação técnica ou engajamento comunitário?

Essas ações de valorização de saberes e de práticas culturais tradicionais se 
apóiam, necessariamente, na escrita e em outras técnicas de registro. Engajam 
novos agentes de transmissão, como os indivíduos mais jovens das próprias 
comunidades, interessados no domínio dessas novas tecnologias. Como foi 
comentado acima, o trabalho abarca tanto aspectos “novos” quanto “tradi-
cionais.” E as pesquisas, como desejam os Wajãpi, não são apenas um recep-
táculo para saberes do passado, mas como um espaço para a interação e o 
diálogo entre gerações e entre índios e não-índios: 

A pesquisa é muito importante para nós. É importante porque queremos 
fortalecer a nossa história e a história dos nossos antigos. Também para 
ensinar e transmitir o conhecimento para nossos filhos e netos no futuro. 
A pesquisa serve para produzir materiais didáticos para a escola e livros 
de leitura para as aldeias. A pesquisa ajuda a organizar o conhecimento 
e também a comparar o jeito de viver entre os Wajãpi e outros grupos 
étnicos. Serve também para explicar bem para os não-índios que trab
alham com os Wajãpi, para diminuir o preconceito e para defender os 
interesses dos Wajãpi. A pesquisa serve para ajudar na política. (Coletivo 
dos Pesquisadores Wajãpi, novembro 2007)

Se a capacitação é sem dúvida indispensável para que membros de uma 
comunidade façam registros de seu patrimônio imaterial, essa formação 
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precisa se adequar às demandas locais, que podem estar voltadas para as 
mais diferentes ou surpreendentes mediações. Tal adequação depende de 
estratégias mais políticas do que técnicas, fazendo com que a adesão inicial 
possa se converter num engajamento duradouro da comunidade—ou de boa 
parte dos seus membros—em todas as etapas do processo de registro e de 
valorização.

Sobre uma população total de novecentas pessoas, cerca de noventa pes-
soas participaram dos trabalhos: “Os vinte pesquisadores são de dez  aldeias 
diferentes, mas fizeram pesquisa em trinta aldeias. Mais ou menos sessenta 
jovijãgwerã (velhos sabidos) participam do trabalho. Tem dez professores 
wajãpi que ajudaram no começo da formação em pesquisa” (Coletivo dos 
Pesquisadores Wajãpi, novembro 2007).

A participação da comunidade não se limita, portanto, a aprender novas 
técnicas de documentação, tarefa essa que só pode ser assumida pelos jovens, 
mas não poderia ser realizada pelos mais velhos, habitualmente monolíngües. 
Mas o conjunto das atividades impactou a relação que, em seu conjunto, os 
Wajãpi mantêm com sua “cultura,” por mobilizar múltiplos aspectos, desde 
os modos de percepção, interpretação, construção e uso. Assim, os regis-
tros etnográficos produzidos e difundidos pelos jovens não se limitaram a 
uma ação isolada, mas repercutiram em vários planos da vida cotidiana e das 
atividades de representação política dos Wajãpi. Os procedimentos adota-
dos foram sucessivamente negociados para atender demandas renovadas que 
surgiram ao longo das etapas de trabalho. Vale notar, portanto, que esse pro-
jeto “saberes wajãpi,” foi um momento privilegiado de um processo maior, e 
que esperamos poderá ser continuado. Seus rumos, no entanto, serão neces-
sariamente atualizados, em função das tensões políticas que podem surgir, 
tanto no seio de uma comunidade, como nas suas relações com a sociedade 
mais ampla. E o que afirmam os pesquisadores, preocupados com divisões 
políticas internas às aldeias da Terra Wajãpi: “Os chefes apóiam, mas existem 
algumas pessoas da comunidade que não entendem o trabalho dos pesquisa-
dores. Acham que as pesquisas não servem para nada porque não ganha 
salário” (2007).

Segundo Desafio: a documentação de tradições, um meio ou um fim?

As ações de documentação de tradições culturais ocupam um lugar predomi-
nante nos programas de salvaguarda. Mas levantam uma série de questiona-
mentos. No caso do patrimônio imaterial, qual a função da documentação? É 
um fim, ou é um meio?

Como alertava Jack Goody, “toda alteração no sistema de comunica-
ção humana tem necessariamente repercussões no conteúdo transmitido.” 

COPYRIGHTED MATERIAL  www.sarpress.org



62 Dominique Tilkin Gallois et al.

Mesmo antes de ser difundido, o próprio registro, a inscrição de uma tradição 
em uma nova mídia, fora do seu contexto de uso, trará alterações significa-
tivas. É indispensável levar em conta as repercussões de que nos fala Goody, 
para controlar os procedimentos de registro e documentação e avaliar seus 
impactos na dinâmica própria da transmissão de saberes e práticas tradicio-
nais. Os registros e sua inserção em inventários constituem de fato “memórias 
adicionais,” ou “artificiais,” que podem auxiliar aos propósitos de fortaleci-
mento cultural de comunidades indígenas. Mas, sozinhos, não constituem 
uma salvaguarda do patrimônio imaterial.

A inscrição de uma tradição—seja em forma escrita ou em formato 
audiovisual—representa uma nova forma de comunicação, constituindo-se 
em mais uma “versão” da tradição que se está registrando. O que essa nova 
“versão” da tradição, devidamente descrita, documentada e aparentemente 
“salva” num inventário, apresenta como vantagens? Quais são os benefícios 
para uma comunidade engajada no inventário de suas próprias tradições?

Se admitirmos que nessas experiências, se deve registrar e documentar 
não só os “produtos acabados,” mas os jeitos de conhecer, os estilos próprios 
usados para explicar uma tradição, as formas de transmissão e validação 
desses saberes, os membros da comunidade que estiverem participando de 
um inventário estarão capacitados a refletir, de modo muito mais eficaz, sobre 
os mecanismos de produção e transformação do saber. E, por conseguinte, se 
sentirão habilitados a efetuar comparações, no tempo e no espaço, avaliando 
com maior propriedade as ameaças a que seus saberes e práticas culturais 
estão submetidas. Num texto coletivo produzido em 2007, os pesquisadores 
wajãpi resumem esse aprendizado: 

Durante as oficinas nós fazemos pesquisas coletivas, como sobre a orga-
nização social wajãpi (Jane reko mokasia). Nas oficinas fazemos ativi-
dades para aprender a sistematizar os conhecimentos, a fazer explica-
ções detalhadas e gerais, aprendemos a fazer interpretações e reflexões e 
a fazer aparecer a teoria. Nas oficinas nós também aprendemos a fazer 
tradução. Nós aprendemos que não podemos traduzir uma palavra de 
uma língua por outra de outra língua, porque por trás das palavras 
existem idéias diferentes. Aprendemos que para traduzir a lógica wajãpi 
para os não-índios, precisamos fazer explicações bem detalhadas.

Conhecimentos e saberes específicos resultantes do projeto
Como parte do processo de realização do inventário do patrimônio imaterial 
wajãpi, os jovens pesquisadores debatem os aspectos que consideram impor-
tantes e representativos do modo de pensar, fazer e viver dos Wajãpi. Por 
exemplo, interessados em estabelecer alguns contrapontos com os saberes 
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dos brancos, os pesquisadores propuseram um investimento de pesquisa nos 
modos de conhecer próprios aos Wajãpi, que incluem: sonhar, “ter” pajé, 
ouvir, ler, prestar atenção aos sinais de bom ou mau augúrio (espirros, cocei-
ras, etc.). Em 2005, quando se realizou o primeiro encontro de pesquisadores 
wajãpi, com a presença de jovens e de lideranças, foi proposta uma pauta de 
temas prioritários para pesquisa, que incluía: 

Resguardos, rezas de cura, de agressão e de prevenção, casamentos e 
poligamia, jeitos de responder ao sogro, jeito de conversar bonito, conhe-
cimentos históricos, religiões, jeito de classificar plantas e animais, jeitos 
de fazer manejo, festas, teorias dos Wajãpi sobre o mundo. Primeiro a 
gente escolhe tema de pesquisa, escolhemos assunto que é mais impor-
tante. Depois nós pensamos como fazer planejamento, depois nós ex-
plicamos o tema que nós escolhemos para os caciques e depois fazemos 
perguntas para eles contarem para nós, aí gravamos e anotamos. De-
pois nós transcrevemos, e organizamos e escrevemos textos. (Kupenã, 
Kuripi, Saky e Japukuriwa)

Pesquisas relacionadas aos Taiv ı̃    gwerã (antepassados)

1. Jawapuku: Tapererã rewarã—Pesquisa as capoeiras antigas existentes 
na TIW, com o objetivo de descobrir como foi a história da ocupação 
desses locais pelos antepassados.

2. Kariki: Pirawiri wanã kõ—Pesquisa a relação entre os grupos wajãpi 
conhecidos como Kumakary e Pirawiri wanã kõ, o encontro entre o 
grupo do Kumakary e Pinawiri, ocorrido no passado, e as trocas que 
esses grupos costumavam fazer entre si.

3. Japu: Yvy popy—Pesquisa as histórias dos Wajãpi sobre a “borda da 
terra,” os limites do mundo.

4. Jatuta: Vyva, paira rewarã—Pesquisa sobre a origem dos diferentes 
tipos de arcos e flechas conhecidos pelos Wajãpi e sobre as maneiras 
de fazê-los.

Pesquisas relacionadas a jipoanõa (tratamentos e cuidados)

1. Saky: Marama rerõjiga—Pesquisa diferentes tipos de rezas para curar 
picadas de cobra, dor de dente, dor de barriga, corte de machado, 
corte de terçado, picada de aranha, escorpião, tocandeira, etc.

2. Pasiku: Moã ka´a porã—Pesquisa remédios do mato, quais são as plan-
tas que servem para cada tipo de doença, como se prepara e como se 
usam esses remédios.
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3. Sava: Ka´a jarã pe´a—Pesquisa rezas que servem para proteger as 
pessoas dos donos da floresta, como a onça, e do dono da água (a 
sucuriju).

Pesquisas relacionadas a jikoakua (resguardos)

1. Jawaruwa: Tanõgarerã—Pesquisa os resguardos e outras atividades en-
volvidas na iniciação dos rapazes praticada no passado pelos Wajãpi, 
assim como os objetivos dessa prática.

2. Marawa: Jimony´arã—Pesquisa os cuidados envolvidos na transforma-
ção das meninas em moças, especialmente os resguardos praticados 
durante a primeira menstruação da mulher.

3. Kuripi: Moju rewarã—Pesquisa os cuidados e resguardos relacionados 
ao dono dos rios (sucuriju).

4. Janaimã: Janypa kusiwarã—Pesquisa os padrões de pintura corporal.

Pesquisas relacionadas a jikuapa (sinais)

5. Patire: Moroparã rewarã akaja—Pesquisa os sinais pelos quais os ante-
passados sabiam que seus parentes deveriam chegar em suas aldeias, 
os sinais que enviavam para se comunicar com os parentes, para 
avisar de sua chegada (canto dos tucanos, vôo de insetos, etc.).

6. Serete: Jimõsimoa—Pesquisa um tipo de cura feita com vapor, 
juntando-se vários tipos de remédios e uma pedra quente dentro 
de uma panela com água fria. O mesmo processo é usado para vingar 
a morte de um parente provocada por outra pessoa.

Pesquisas relacionadas a temitãgwerã (as plantas da roça)

1. Rosenã: Temitãgwerã rao apisa—Pesquisa os venenos que os Wajãpi 
usavam antigamente para controlar as pragas nas roças, que não tra-
ziam perigo para a saúde das pessoas.

2. Japukuriwa: Mani´y rerã kõ—Pesquisa os diferentes nomes e tipos de 
mandioca e o jeito de plantar cada tipo.

3. Ana: Pajawaru—Pesquisa as formas de preparar (diferentes receitas) 
e as regras para consumir esse tipo de caxiri e comparar com outros 
tipos.

4. Nazaré: Mynyju rewarã—Pesquisa os vários tipos de algodão usados 
pelos Wajãpi, sua origem e seus usos.

5. Marãte: Mijarã posã rewarã—Pesquisa “remédios de caça”: quais são os 
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ingredientes usados, como são aplicados os remédios, para que serve 
cada um, etc.

Pesquisas relacionadas a yvyrarewarã (conhecimentos sobre as 
árvores)

1. Kupena: Yvyra rewarã—Pesquisa o conhecimento dos Wajãpi sobre 
árvores da floresta—árvores altas e baixas, árvores mais duras, árvores 
com frutas comestíveis e não comestíveis, etc.

2. Kari: Oka rewarã—Pesquisa a construção da casa wajãpi, quais são os 
vários tipos de madeira utilizados.

Utilização e difusão dos resultados das pesquisas realizadas 
pelos jovens wajãpi

Todos os participantes do projeto—Wajãpi, assessores do Iepé e equipe aca-
dêmica do NHII-USP—têm clareza das dificuldades de sistematizar conheci-
mentos tradicionais para finalidades não-tradicionais. Por isso, as oficinas, os 
registros produzidos por cada pesquisador são discutidos, complementados 
e organizados. Juntos, decidem como sistematizar os registros e como utilizá-
los, dentro e fora das aldeias, pensando no que se pode ou não se pode fazer 
com essas informações.

Para que serve fazer pesquisa? A pesquisa do modo de vida dos Wajãpi 
serve para aconselhar os não-índios que não conhecem bem a cultura 
dos Wajãpi. A pesquisa serve para as futuras gerações wajãpi, para não 
perderem o nosso conhecimento. Porque os únicos que sabem explicar 
muito, contar e fazer festa são os mais velhos. A nossa pesquisa vai 
ajudar muito o Conselho das Aldeias Wajãpi na política. Também serve 
para a escola wajãpi e também para a escola não-indígena. Pesquisa 
serve para diminuir os preconceitos dos karai kõ (não-índios). Pesquisa 
serve para outras etnias que perderam sua cultura, para explicar muito 
sobre os Wajãpi. (Jawaruwa, Kari, Marawa e Jatuta, 2006)

Mas esses jovens adultos sabem que não são “especialistas” nem dominam 
completamente os assuntos que estão pesquisando e que, por este motivo, 
devem manter, com os mais velhos, um diálogo aprofundado e extenso. 
Vejamos o que eles dizem a respeito desse aprendizado:

Eu pesquisei os nomes das árvores, porque eu não sabia muitas coisas 
antes de descobrir pela pesquisa, fazendo entrevistas, anotações. E isso 
eu descobri com os velhos que contaram para mim. Eu não sabia fazer 
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anotação, organizar, fazer tabela, mas depois eu aprendi. A gente não 
aprende as coisas logo na primeira vez. O acompanhamento da minha 
pesquisa na aldeia me ajudou a organizar a pesquisa, me ensinou a es-
crever sobre a pesquisa. Eu também aprendi a fazer comparação entre 
o que anotei quando entrevistei diferentes jovijã kõ, nossos chefes, os 
mais velhos, e vou continuar até terminar.… Para contar para os meus 
filhos no futuro para eles aprenderem também. Quando eu for velho, aí 
eu vou contar para eles. Se eu não conheço, como meus filhos e netos vão 
conhecer as árvores? (Kupena, 2007)

Quando eu não fazia pesquisa eu não sabia o que nossos avôs tinham 
visto no caminho que tomaram rumo à borda da terra. Eu também não 
sabia as coisas diferentes que os outros chefes contaram. Agora eu con-
segui aprender quando fui conversar com eles. (Japu, 2007)

Antes eu não sabia muitas coisas que então eu descobri na minha pes-
quisa sobre remédios de caça. Eu fui entrevistar os velhos. Anotei muitas 
coisas no caderno e fiz tabela para organizar a minha pesquisa. Eu 
fui até outras aldeias para entrevistar outros jovijãgwerã kõ. (Marãte, 
2007)

Meu primeiro tema de pesquisa foi sobre iniciação dos rapazes tanõgar-
erã. Eu terminei essa primeira pesquisa, embora falte descobrir mais 
coisas e entrevistar mais os velhos. Essa pesquisa foi muito importante 
para mim porque hoje em dia nós não fazemos esse tipo de iniciação. 
Agora eu escolhi outro tema: a festa de Jõwaronã, que é também muito 
importante pra mim. Eu não sabia de nada sobre essa festa, mas agora 
estou começando a aprender os cantos e consegui cantar um pouquinho. 
Vou conseguir aprender todos os cantos. Mas até agora eu nunca vi nem 
participei dessa festa. (Jawaruwa, 2007)

A minha pesquisa é sobre um tipo de kasiri, o pajawaru. Antes eu não 
sabia que existia esse tipo de caxiri. Eu descobri muitas coisas fazendo 
a pesquisa. O que se faz antes de preparar, onde se prepara esse tipo de 
kasiri, eu também aprendi a preparar o pajawaru. As senhoras gosta-
ram muito de me explicar sobre pajawaru. (Ana, 2007)

Minha pesquisa é sobre o jeito de fazer sinal. Antes, eu não sabia nada 
sobre isso, hoje eu sei um pouco. Por isso quero continuar, para entender o 
conhecimento dos velhos. Eles não viver mais vinte ou trinta anos e quero 
aproveitar para entrevistar os chefes sábios. Essa minha pesquisa é muito 
importante para fortalecer a nossa cultura dos Wajãpi. (Patire, 2007)
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As rezas de cura que eu pesquiso, são importantes para nós, por isso 
gostei muito da minha pesquisa. É bom conseguir aprender enquanto os 
velhos estão vivos. Ainda vou continuar pesquisando, porque ainda não 
terminei de conversar. Quando terminar de pesquisa esse tema eu vou 
achar outro tema para pesquisar de novo. No futuro eu vou fazer muitas 
listas sobre a minha pesquisa. (Sava, 2007)

Um resultado importante do diálogo que os pesquisadores wajãpi esta-
beleceram com os adultos mais velhos em função de suas pesquisas tem sido 
o aprimoramento de seu próprio manejo das formas de expressão tradicio-
nal. Essa aproximação contribui para superar a tensão entre as gerações e 
proporciona aos jovens maior consciência dos limites da transmissão de con-
hecimentos em forma escrita. Mais críticos, habilitam-se progressivamente a 
assumir o papel de mediadores, capazes de explicar para sua comunidade e 
para outros públicos a diferença entre modos de pensar, de se expressar e de 
organizar o conhecimento.

Por isso que como nós Wajãpi estamos respeitando a nossa regra. Se 
nós não respeita nossa regra aí vai aparecer muita doença para a gente. 
Também hoje em dia como nós Wajãpi não respeitamos nossa regra. 
Por isso estou pesquisando essa regra para fortalecer o conhecimento 
que passa de geração em geração. Porque também os não-índios não 
respeitam a nossa cultura.Para isso estou pesquisando, porque a minha 
pesquisa vai ser como livro. Aí nós vamos distribuir para escola wajãpi 
e para os karai kõ e também para técnica de enfermagem. Para depois 
não ter preconceito sobre nossa cultura. (Kuripi, 2006)

Os Wajãpi que participaram, em junho de 2007, de um Seminário 
Nacional de Pesquisadores Indígenas, organizado pelo Iepé em Macapá, 
colaboraram com algumas propostas relativas à difusão dos resultados de 
suas pesquisas.

• Os resultados das pesquisas devem ser colocados em prática;

• Existem várias maneiras de retornar os resultados das pesquisas 
para a comunidade (em forma de vídeos, CDs, textos e outros);

• Não basta escrever; é preciso registrar na memória para dar con-
tinuidade à prática dos conhecimentos;

• É importante levar informações aos não-índios para evitar e superar 
preconceitos;

• É importante promover o intercâmbio de materiais pesquisados com 
outros povos para conhecer, refletir e ajudar os outros grupos indí-
genas na resolução de problemas e reforçar a identidade cultural.
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No momento, tanto os Wajãpi como os assessores do Iepé e NHII-USP con-
tinuam considerando como meta prioritária a valorização “interna” dos sabe-
res tradicionais, por considerar que o processo de reflexão comunitária é 
indispensável para garantir a continuidade e o fortalecimento das iniciativas 
indígenas. Nesta etapa, efetivamente, é preciso consolidar a “passagem para a 
escrita,” que se realiza essencialmente na língua wajãpi.

Mesmo assim, durante o projeto, foi realizado um esforço de trans-
posição de saberes para um formato destinado ao publico externo, num pro-
cesso interessante, que partiu da discussão de preconceitos mais freqüentes e 
seguiu pela construção de explicações que respondem à esses preconceitos. 
Concretamente, no âmbito deste projeto especifico, foram concluídos três 
tipos de produtos de difusão dos resultados:

1.  Retorno dos textos de pesquisa para seus autores, na forma de cader-
nos (nas séries “Cadernos de Pesquisa” e “Textos de Pesquisa”), para 
distribuição nas aldeias. Esses textos são lidos pelos jovens e comen-
tados aos mais velhos para avaliação e complementação. São um in-
strumento importante para garantir o controle da comunidade sobre o 
trabalho dos pesquisadores e permitir novas versões que incorporem 
não apenas complementações, como revisões a partir da crítica dos 
leitores.

2.  Dois livros de leitura, um em língua wajãpi e outro em língua portu-
guesa—que poderá ser traduzido em outras línguas—sobre aspectos 
da organização social. Ilustrado com fotos e desenhos realizados pelos 
pesquisadores e professores bilíngües. Uma versão mais sintética será 
difundida no site do Conselho das Aldeias / Apina, a partir de meados 
de 2008.

3.  Uma exposição itinerante sobre o tema “Jane reko mokasia” (como 
fortalecemos nossa organização social) que foi lançada em Macapá, 
em novembro de 2008. A exposição deve depois circular em outras 
cidades do Amapá e do Brasil. Esses produtos foram finalizados e 
impressos com patrocínio complementar do IPHAN / Ministério da 
Cultura e do Museu do Índio—Funai.

A próxima etapa, subsidiada pelos resultados deste projeto, será a inclusão 
dos resultados das pesquisas realizadas e sistematizadas pelos Wajãpi no 
âmbito das escolas. Para alcançar esta meta, um balanço comentado das pes-
quisas realizadas pelos Wajãpi embasará também a elaboração do “projeto 
político-pedagógico” para a continuidade da formação desses pesquisadores 
nos próximos anos. Esse documento está sendo construído e será dissemi-
nado para instituições engajadas na educação e valorização cultural indígena 
no Brasil e América do Sul, e especialmente para órgãos governamentais 
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relacionados à questão indígena, ONGs e universidades envolvidas em pro-
gramas de capacitação indígena.

Essa inserção em novos contextos de transmissão de saberes—que artic-
ula públicos das aldeias e públicos das cidades—representa um conjunto de 
dificuldades que tem estimulado os professores e os pesquisadores wajãpi a 
aprofundar seu domínio de saberes locais, que eles agora aprenderam a iden-
tificar como o “patrimônio cultural” dos Wajãpi.

Processo e desafios na construção de um saber “coletivo”

Existe um saber “coletivo” dos Wajãpi, uma “cultura wajãpi”? Certamente 
não. Mas o fato é que hoje, uma síntese com esse propósito está efetivamente 
sendo construída. Construção essa que apresenta inúmeros desaf ios comuns 
aos processo de patrimonialização cultural, e que comentamos a seguir.

No final dos anos 1990, uma experiência inicial realizada pelos profes-
sores wajãpi merece ser mencionada. Eles se interessaram, na época, em 
passar para a escrita algumas narrativas míticas, mas a experiência gerou 
tantas confusões, criticas e disputas de versões, que esses professores pas-
saram a desenvolver reflexões instigantes a respeito da dificuldade de trans-
posição e registro escrito. Desde então, tanto esses professores como os 
jovens que estão sendo formados como pesquisadores procuram manter 
em seus registros não só as marcas autorais correntes na narração oral, como 
discutem cuidadosamente as variações, percebidas como valor, e não como 
problemas. Como dizem esses professores bilíngües, “é difícil resumir a cul-
tura wajãpi.” Alguns deles, aliás, reafirmam que não existe. É o que pensam 
os mais velhos, que continuam contando aos jovens como os antepassados 
“roubaram” dos animais ou dos povos inimigos a maior parte dos elementos 
culturais de que fazem uso hoje. Itens culturais com algum valor sempre 
vieram de fora, como todos os padrões da arte gráfica kusiwarã. A escrita, 
hoje tão apreciada pelos jovens wajãpi, é um desses bens culturais que 
desejam se apropriar. Por isso, metodologicamente, assumimos neste pro-
jeto e na formação de jovens pesquisadores indígenas, a posição assumida 
anos antes pelos professores bilíngües, que afirmavam que “cultura wajãpi 
mesmo, não existe.”

Outra novidade significativa deste processo, em relação ao contexto tradi-
cional de transmissão, é que os registros produzidos pelos jovens wajãpi são 
disponibilizados não mais aos ouvintes de um circulo familiar, mas a todos 
os indivíduos dos diferentes grupos locais: uma revolução, com certeza, que 
tem impactos diversos sobre a construção de uma “cultura wajãpi.” Ao propi-
ciar a disseminação de versões distintas, possibilita-se a comparação entre 
elas, a troca de saberes. Essa valorização de variações internas dificulta muito 
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o trabalho dos pesquisadores wajãpi, quando tentam sintetizar essas vari-
antes. Em geral, estão muito conscientes de que esse tipo de “resumo” corre o 
risco de pasteurização de versões genéricas. Por isso, um dos procedimentos 
que adotamos é enfatizar que pesquisa não se limita à transcrição de narra-
tivas, de cantos, de listas de plantas, mas inclui o registro das modalidades 
especificas de sua transmissão, especialmente do contexto em que são “ditos” 
ou praticados.

A contribuição de pesquisadores acadêmicos é essencial nesse processo 
para auxiliar os jovens wajãpi a adotar procedimentos reflexivos na identifica-
ção de categorias e classificações nativas. E assim incluir nos textos resultantes 
das pesquisas individuais desses jovens não somente “objetos” da cultura, mas 
os conceitos que estão por trás e especialmente todas as classificações cos-
mológicas subjacentes que sustentam esses saberes e expressões culturais.

Por estas razões, um dos primeiros passos na formação dos pesquisadores 
wajãpi foi a discussão do conceito de cultura, debatendo a origem ocidental 
do conceito e avaliando porque ele é inexistente no sistema explicativo e na 
lógica dos Wajãpi. Na tentativa de construir sua própria definição para este 
conceito, os pesquisadores foram percebendo a necessidade de representar 
seus conhecimentos para fora, como também para eles mesmos. Mas sempre 
levando em conta as variações locais—no âmbito de tradições familiares—e 
as mudanças que estão percebendo nas práticas e formas de transmissão do 
conhecimento. Das manifestações mais visíveis e palpáveis de sua própria 
cultura, os pesquisadores foram sendo levados a prestar mais atenção às idé-
ias que estão por trás de formas específicas de agir e se comportar. Ao invés 
de uma lista de objetos, festas, histórias, etc., chegaram a uma definição de 
cultura como um conjunto de “jeitos” de fazer, de explicar, de pensar, dizer 
e representar. Essa discussão inicial foi fundamental para permitir que os 
pesquisadores se distanciassem um pouco de seu próprio sistema de crenças 
e valores para tentar descrevê-lo e explicá-lo.

Desde a etapa de formulação dos temas até a sistematização dos resulta-
dos das pesquisas, uma das principais orientações dadas aos pesquisadores 
wajãpi tem sido a de tomarem o máximo cuidado para respeitar as catego-
rias próprias do pensamento wajãpi, evitando recortar os saberes tradicionais 
para encaixá-los nos moldes das disciplinas acadêmicas convencionais. Na 
medida em que tais categorias são expressas em conceitos de sua própria 
língua, sem tradução exata no português ou em outras línguas de povos 
de tradição cultural diferente, o procedimento recomendado aos pesquisa-
dores tem sido o de desenvolver todas as etapas das pesquisas em sua língua 
materna. Posteriormente, havendo interesse dos Wajãpi em divulgar os resul-
tados deste trabalho para um público externo, será necessário um segundo 
trabalho, de transposição lingüística, no qual as categorias wajãpi poderão ser 
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apresentadas a partir da explicação das teorias que as articulam, evidenciadas 
durante o desenvolvimento das pesquisas.

Outro procedimento metodológico importante recomendado aos pes-
quisadores em formação é relacionado à variação nas manifestações dos con-
hecimentos tradicionais por diferentes indivíduos ou grupos e à inexistência 
de um padrão único e/ou “mais verdadeiro” para tais saberes. Como afirmam 
Janaimã e Kupena: “Cada wanã (grupo ou parentela local) tem seu jeito de 
cantar e jeito de fazer festas e tem seus conhecimentos do jeito de contar 
história para sua família e ensinar, tem seu jeito de fazer artesanato e de acon-
selhar sua comunidade. Cada wanã tem seus conhecimentos, suas histórias 
e festas. Cada wanã sabe do jeito dos seus antepassados. Cada wanã tem seu 
sotaque” (2006).

Os pesquisadores wajãpi vêm sendo orientados a registrar cuidadosa-
mente as diferentes versões dos conhecimentos que escolheram como tema, 
sem tentar sintetizá-las em uma única versão “geral,” supostamente válida 
para todos os Wajãpi. Dessa forma, seu trabalho valoriza o caráter dinâmico 
e múltiplo que caracteriza a transmissão oral de conhecimentos. As general-
izações resultantes da comparação das diversas versões registradas durante as 
pesquisas são buscadas em um nível mais abstrato, através da identificação 
de idéias e teorias subjacentes a todas elas.

Nos cursos e oficinas, os pesquisadores são freqüentemente levados a 
refletir sobre as diferenças entre formas de transmissão “formais” e “infor-
mais” de conhecimentos. Com o tempo, vai ficando cada vez mais claro para 
eles que as pesquisas e registros não podem e não devem substituir as formas 
tradicionais de ensinar e aprender, assim como a escola não pode e não deve 
ocupar o lugar da educação não formal. Coletivamente, os pesquisadores 
escreveram a respeito desse processo: 

Nós começamos só há dois anos, mas já temos alguns resultados: tem 
vinte pesquisas sendo feitas e muitas pesquisas coletivas. Nós já prepar-
amos uma exposição sobre organização social, nós já preparamos livro 
de leitura na língua Wajãpi e outro em português, nós já participamos 
de seminários de pesquisadores indígenas. Os chefes e a comunidade 
respeitam nosso trabalho porque estamos fortalecendo nosso conheci-
mento. Nosso jeito de trabalhar na pesquisa é diferente de aprender em 
casa. Porque nós estamos fazendo registro, sistematizamos conhecimen-
tos, e fazemos explicações gerais sobre nossos conhecimentos. Para fazer 
boas pesquisas temos que conversar com muitos sabidos (jovijãgwerã 
kõ) em diferentes aldeias. (2007)

Se o “inventário” dos saberes imateriais wajãpi vai demorar a ser concluído, 
e se este processo não resultar em produtos tão acabados como se costuma 
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exigir de programas de “salvaguarda,” é certo que a reflexão de jovens e velhos 
wajãpi sobre todo esse percurso de sua “cultura” terá valido a pena. “Antes, 
a comunidade pensava que a cultura dos não-índios valia mais que a cultura 
dos Wajãpi. Nós pesquisadores percebemos que nossos conhecimentos são 
muito valiosos. Por isso, os chefes junto com os pesquisadores encontraram 
um jeito de explicar os conhecimentos para a comunidade. Agora os pesqui-
sadores preparam perguntas e os chefes respondem detalhadamente. Então, 
assim, as crianças se interessam para aprender” (2007). Os Wajãpi desejam 
construir uma escola em que os “dois caminhos,” dos saberes wajãpi e dos 
não-índios, se complementem, apostando na comparação e mesmo na con-
frontação de sistemas de conhecimento, e não de elementos isolados destes 
sistemas. E, para chegar aos sistemas que articulam os conhecimentos tradi-
cionais transmitidos pelos mais velhos, os professores precisam se basear em 
pesquisas aprofundadas e sistemáticas. Os resultados da sistematização des-
sas pesquisas ainda devem ser consolidados, mas está claro que não se tratará 
simplesmente de uma compilação de saberes “dos antigos,” nem sua mera 
transcrição, mas envolve uma reflexão atual sobre eles, para que os Wajãpi 
possam equacionar o que eles chamam dos “dois caminhos.”

E nesse sentido que o programa de formação procura priorizar questões 
relacionadas à diversidade das formas de construção e de transmissão do con-
hecimento. Em especial, busca-se destacar as diferenças entre as “lógicas” ou 
teorias subjacentes às classificações e explicações do pensamento acadêmico-
científico ocidental, de um lado, e aquelas que sustentam as classificações e 
explicações do pensamento wajãpi, de outro lado. E isso, é absolutamente novo.

Efetivamente, os pesquisadores wajãpi estão “inventando cultura,” nos 
termos propostos por Roy Wagner (1981). Como sugere esse antropólogo, a 
única maneira de conseguir criar uma relação intelectual entre duas formas 
da humanidade é a de conhecer ambas simultaneamente. Atribui ao antrop-
ólogo esse papel de se transformar num link entre duas culturas, uma com-
petência que lhe permite descrever e explicar “cultura.” Que Wagner define 
como formando um signo equivalente entre o conhecedor (que vem para 
conhecer a si mesmo) e o conhecido (que é a comunidade de conhecedores). 
Só que, no caso em pauta, não se trata de antropólogos, mas de indígenas 
experimentando um olhar antropológico: um experimento viabilizado pelas 
atividades do projeto, que incentivaram a vivencia do contraste, indispen-
sável para que a própria cultura se torne visível. Essa atividade intelectual, 
completamente nova, se realiza num contexto de comunicação ainda pouco 
estabilizado e com resultados incertos.

Os Wajãpi só têm oportunidade de falar de sua cultura em contex-
tos como a escola, as reuniões políticas, etc. Ali, entre eles ou com outros 
representantes indígenas, se apropriam de discursos veiculados pelos órgãos 
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e agentes de assistência do governo, que os incitam a se diferenciar por meio 
de traços considerados “específicos.”

O que é certo é que, por ora, a escrita impulsiona a construção de cole-
tivos, de “genéricos diferenciados” para difusão (entre outros). Onde “dife-
renciado” pressupõe um aglomerado étnico—supostamente indiferenciado 
internamente. Uma mudança e tanto se consideramos que, para os Wajãpi 
(entre si) as diferenças valorizadas são aquelas que marcam distâncias entre 
seus subgrupos, enfatizando variações nos acervos de conhecimentos, ou 
afirmando autonomia nas alianças políticas que cada subgrupo estabelecer 
com não-índios, etc.

Nesse contexto, são levados a selecionar informações e a produzir tex-
tos que procuram fundar uma continuidade, que permita contar a “história 
dos Wajãpi” ou listar categorias ambientais, que ilustrariam as características 
da “terra dos Wajãpi.” Quanto mais desafios, mais esses jovens letrados se 
animam a debater os elementos que procuram unificar como “o saber dos 
Wajãpi.” Nesse processo, estão deslocando o locus da diferença cultural, ou 
seja, distanciando-se radicalmente dos parâmetros em vigor na enunciação 
oral desses saberes. Essa tendência, à qual os Wajãpi não escaparam, pode 
ser verificada em praticamente todas as experiências de inscrição de saberes 
tradicionais, quando separam de um lado o saber local, ou étnico, do outro, 
os saberes dos outros.

No contexto das relações cotidianas—fora da escola, dos cursos e desses 
trabalhos de inventário—o que importa são, obviamente, as diferenças, por 
mais sutis que sejam. A variação dos saberes de determinadas parentelas são 
sempre enfatizadas pelos mais velhos, na medida em que é justamente essa 
variação que permite a apropriação autoral. Marcas de autoria sendo inclu-
sive indispensáveis para que cada narrador possa se situar na enunciação 
desses saberes compartilhados, no âmbito do conhecimento das plantas, 
das técnicas de cura, dos ciclos rituais, etc. O valor da diferença sendo, jus-
tamente, a possibilidade de comunicar essa variação, que remete à origem 
dos saberes. São formas lingüísticas precisas e estas sim compartilhadas. No 
limite, poderíamos concluir que o que é compartilhado, entre os Wajãpi, é 
justamente—e apenas—a língua, não a “cultura.”

Sem dúvida, a experiência de formação e de realização de pesquisas levou 
os jovens wajãpi a um reencontro com os saberes dos mais velhos e alguns 
deles estão realmente entusiasmados em aprender as formas de enunciação 
julgadas corretas, belas. Esse é, certamente, o resultado mais promissor de 
todo o trabalho de discussão sobre temáticas “da cultura,” no âmbito do pro-
grama de formação.

Estão reabrindo alternativas para se situar no mundo, que tendia a se 
fechar em torno de noções confusas como a de propriedade étnica de objetos 
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culturais. Abrindo novamente espaço à diferença, que não é nem poderá ser 
avaliada em termos de posse de conteúdos deles ou dos outros, mas na quali-
dade das formas de enunciação, na beleza das formas de cantar e de dizer, 
que alguns jovens wajãpi se interessam agora em aprender.

Notas

1.  Além de Jawapuku Wajãpi, atual Presidente do Conselho das Aldeias Wajãpi /Apina, são 
membros da turma de pesquisadores wajãpi: Ana, Japu, Japukuriwa, Jawaruwa, Karike, Kupena, 
Kuripi, Marãte, Marawa, Nazaré, Pasiku, Patire, Rosenã, Saky, Sava e Serete. Integrava esse grupo 
de jovens pesquisadores, Kari, da aldeia Suinarã, que faleceu num acidente em dezembro de 2007. 
Luis Donisete Benzi Grupioni também colaborou com a equipe acadêmica e com a revisão deste 
artigo.

2.  Em 1996 (quando terminou a demarcação da Terra Indígena Wajãpi) os chefes 
começaram a ficar preocupados com os nossos conhecimentos e práticas culturais porque os 
jovens estavam se interessando muito pelos conhecimentos e jeito de viver dos não-índios. Os 
chefes pensaram que precisava um trabalho para o fortalecimento cultural dos Wajãpi. Os chefes 
pediram apoio para o Iepé, e juntos tiveram a idéia de fazer formação de pesquisadores wajãpi. 
Em 2004, os chefes escolheram vinte jovens de onze aldeias para participarem do premiero encon-
tro de pesquisadores wajãpi, que aconteceu em janeiro de 2005 quando fizemos também pela 
primeira vez pesquisas de campo. Em 2005 também teve a premiera oficina de pesquisadores e o 
premiero curso de formação básica (Pesquisadores wajãpi, novembro 2007).

3.  Como indicamos nos informes enviados ao LASA, houve um atraso no cronograma de 
algumas atividades. Assim, a formulação participativa de uma nova proposta teórico-metodológica 
(denominada, no Brasil, “proposta político-pedagógica”) para a continuidade da formação de 
pesquisadores indígenas não foi concluída, como se esperava. A finalização dessa proposta levará 
mais tempo do que previsto.
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