
 

 

IV SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE CIÊNCIAS SOCIAIS 

11 a 14 de novembro de 2015, UFG – Goiânia,GO 

 

 

 

Grupo de Trabalho:  

Produção de conhecimentos e seus efeitos: reflexões sobre materiais 

escritos e visuais entre populações indígenas 

 

 

 

 

 

Formações de pesquisadores indígenas por ONGs indigenistas 

(e vice-versa) 

 

Leonardo Viana Braga 

Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social – USP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Formações de pesquisadores indígenas por ONGs indigenistas 
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Resumo 

Propõe-se apresentar a produção escrita recente realizada por indígenas 
capacitados a elaborar pesquisas sobre seu próprio povo. Essas experiências são 
observadas no âmbito de programas de formação desenvolvidos por ONGs 
indigenistas. Com um intuito comparativo foram escolhidos três desses processos. 
No Acre, a formação de professores-pesquisadores no projeto Uma Experiência de 
Autoria, oferecido pela Comissão Pró-Índio do Acre (CPI/AC); no Rio Negro o 
desenvolvimento da escola tuyuka apoiado pelo Programa Rio Negro do Instituto 
Socioambiental (ISA); e no Amapá, a formação de pesquisadores wajãpi feita no 
Programa Wajãpi promovido pelo Instituto de Pesquisa e Formação Indígena (Iepé).  
A análise desses processos visa possibilitar uma conversa sobre aspectos da 
produção etnográfica: formação como pesquisador; formação como pesquisador de 
sua própria cultura; emergência de outras modalidades de constituição de sujeitos 
políticos entre os coletivos indígenas; etc. Trata-se de observar modos de produção, 
circulação e transformação de conhecimentos, e formas contemporâneas de 
expressão dos saberes pelos coletivos ameríndios no âmbito da objetivação da 
cultura.  
 
Palavras-chave: redes de relações; pesquisadores indígenas; valorização da 

cultura. 

 

Este trabalho resulta do estudo da produção de pesquisas realizadas por 

indígenas sobre seu próprio povo. Essas pesquisas são produzidas no âmbito 

de programas de formação ligados ou não às escolas indígenas diferenciadas, e 

desenvolvidos por ONGs indigenistas. Foram analisados textos de autoria 

indígena, relatórios produzidos por membros das ONGs indigenistas que 

participam/participaram desses programas (antropólogos, linguistas e 

educadores, em sua maioria não-indígenas, mas também formadores 

indígenas), e artigos acadêmicos focados nesses processos em específico 

produzidos por esses mesmos formadores.  

O intuito central foi o de promover uma conversa sobre problemas 

inerentes a articulação de conhecimentos indígenas e não-indígenas. Enfatizou-

se o problema da objetivação da cultura em continuidade com trabalhos 

recentes que também o vem pensando1. É nesse sentido que as formações de 

pesquisadores indígenas promovidas por ONGs indigenistas aparecem aqui 

                                                 
1
 Por exemplo, no âmbito de direitos de propriedade intelectual (Carneiro da Cunha, 2009), de 

patrimonialização da cultura (Coelho de Souza, 2010) e de processos de patrimonialização e 
valorização da cultura (Gallois, 2005, 2007, 2012). 



 

 

como contexto de objetivação da cultura. Por sua vez, as pesquisas indígenas 

sobre seus respetivos povos aparecem como produto dessa objetivação2.   

O argumento central apresentado aqui é o de que, para que se entenda a 

objetivação da cultura, é preciso atentar para o fato de que “a ligação entre 

produção de saber e de produção de existência é irredutível” (Stengers, 2002 

[1993]: 179). Isto é, uma simultaneidade entre produção de saberes e sujeitos. 

Dessa primeira hipótese se deriva uma segunda: nos casos específicos que 

serão apresentados, o tipo de formação fornecido pelas ONGs influencia o 

resultado da pesquisa produzida pelos indígenas. Isto pode ser constatado nos 

enunciados feitos pelos próprios pesquisadores indígenas quando mobilizam 

uma série de ideias que aqui serão resumidas em torno da expressão genérica 

valorização da cultura – algumas vezes enunciada literalmente pelos 

pesquisadores indígenas. Mas também pode ser constatado pelos 

procedimentos de tradução de saberes orientados pelos formadores 

indigenistas, além das suposições teóricas que embasam sua condição como 

antropólogo, etc. 

A disposição de realizar uma comparação entre os três processos de 

formação aqui em foco teve como intuito, sobretudo, expor as diferenças entre 

contextos em que indígenas vem sendo orientados a produzirem pesquisas 

sobre seus respectivos povos. Dadas às especificidades de cada um dos três 

processos, mesmo levando em consideração o forte interesse em todos eles na 

valorização das culturas indígenas, pudemos ver que estas produções de 

pesquisas de autoria indígena proporcionam diferentes modos de ação desses 

indígenas. Ou seja, diferentes modos de se produzir, na atualidade, como 

                                                 
2
 Essa análise particular faz parte de um esforço mais amplo em conjunto com minha orientadora 

e pesquisadores membros da já encerrada pesquisa temática Redes Ameríndias. Tratamos de 
pensar, em um primeiro nível, a apropriação da produção etnográfica por indígenas nos mais 
diferentes âmbitos: desde as formações feitas por ONGs, até aquelas em Universidades 
brasileiras (públicas ou privadas; em cursos de graduação ou pós-graduação; cursos regulares, 
licenciaturas interculturais indígenas, etc.) (cf. Ventura & Braga, no prelo; Ventura, 2015; Gallois 
et all, no prelo). Em outro nível, buscamos partir da apropriação da produção etnográfica (escrita) 
para a comparação com outros tipos de apropriação do que poderíamos chamar modos de 
objetivação da cultura: apropriação de usos da internet (cf. Renèsse, 2012); de práticas 
midiáticas (cf. Klein, 2013); de formas de representação política em associações indígenas (cf. 
Soares, 2012); de formas de produção de coletivos (Mainardi, 2015); etc. Destaco também a 
interlocução mais recente com Talita Lazarin Dal’Bó e Adriana Queiroz Testa.  



 

 

importantes sujeitos políticos na interfase entre seus povos, de um lado, e com 

agentes não-indígenas, de outro.         

 

Enredando saberes e sujeitos por meio da valorização da cultura 

 

Entre os Tuyuka  

 O caso da produção de pesquisas no Rio Negro teve como lócus a 

relação de continuidade entre a formação dos alunos-pesquisadores e 

professores-pesquisadores na Associação Escola Indígena Tuyuka Utapinopona 

(AEITU), e o projeto de Formação Superior Indígena, Interdisciplinar e 

Multicultural do Rio Negro, ambos promovidos pelo Instituto Socioambiental 

(ISA). Tal relação de continuidade se justifica pela adoção pela AEITU, já em 

2003, da pesquisa como metodologia de ensino e aprendizado alternativa às 

metodologias de escolas convencionais (F. Cabalazar et all, 2012: 100). Além 

disso, por causa da ênfase na pesquisa como metodologia também para o 

projeto de formação superior (F. Cabalzar & Oliveira: 2012: 397). Apesar deste 

projeto abarcar outros tantos povos indígenas do Rio Negro, o meu foco se 

restringirá as questões em torno da etnografia sobre os Tuyuka, mais 

especificamente sobre as ideias desenvolvidas por Flora Cabalzar (2010)3. A 

intenção é explorar a relação entre sua ideia de expansão ou abrandamento de 

predomínios agnáticos com a demanda por pesquisar os saberes maiores ou 

niromakañe no âmbito da AEITU. 

 A noção de predomínios agnáticos está diretamente ligada ao modo como 

se dá a organização social tuyuka e, de certa forma, dos povos Tukano em 

geral. Centrados na marcada relação de descendência e hierarquia 

(maiores/menores), os predomínios agnáticos determinam redes de relações 

que se refletem na construção das pessoas. Essências são transmitidas por 

descendência, e pensadas como partes destotalizadas de um mesmo ancestral 

                                                 
3
 Flora Cabalzar é antropóloga e trabalhava na época pelo ISA no processo de formação dos 

pesquisadores tuyuka. Esse também é o caso de Aloísio Cabalzar para os Tuyuka, Dominique 
Tilkin Gallois pelo Iepé no caso wajãpi, e Ingrid Weber pela CPI/AC no caso kaxinawá, que serão 
citados à frente. Já no caso de Terezinha M. Maher para os Kaxinawá se trata de uma linguista, 
membro da CPI/AC. 



 

 

ou mesma entidade. Entre os Tuyuka a temática da afinidade acaba dando lugar 

à ênfase na transmissão e na herança, foco que não elimina a temática da 

apropriação do exterior (F. Cabalzar, 2010: 41-2).  

 Os saberes niromakañe seguem os predomínios agnáticos, enquanto 

aquilo que pai ou avô transmitem para o respectivo filho ou neto. Entretanto 

também são saberes constituídos em percursos biográficos e discursos 

intercruzados (Idem: 69). As especificidades de suas redes de circulação são 

percebidas enquanto se transformam e produzem a pessoa (transformação de 

capacidades) e os modos de vida (modos de circular e perceber os fluxos de 

saberes); a abordagem dos saberes não pode vir separada da transformação 

dos modos de vida (Idem: 54). E no contexto de formação escolar e 

engajamento na produção de pesquisas a observação da transformação nestes 

modos de circulação dos saberes e, por consequência, dos predomínios 

agnáticos, torna-se foco de nosso interesse. 

 A escola enreda novas relações em que os saberes tuyuka circulam. 

Permitem que os saberes niromakañe sejam tematizados nas pesquisas e 

passem a circular entre alunos e professores de modo que não siga, 

necessariamente, o regime de circulação agnático. É nesse contexto que é 

possível pensar quais as possibilidades desses saberes manterem sua eficácia 

entre os jovens, e como modo de repor as diferenças hierárquicas caras aos 

tuyuka.  

 F. Cabalzar chama atenção justamente para o fato de que a circulação 

dos saberes maiores em redes outras, abarcando agora a relação com os não-

indígenas, é um movimento que introduz transformações, mas que, na verdade, 

não revela grandes novidades no regime de produção de conhecimento tuyuka. 

Tomo como exemplo a interlocução entre a antropóloga e o velho conhecedor 

Mandu, para demonstrar como a eficácia desses saberes é passível de se 

efetivar mesmo fora dos predomínios agnáticos. F. Cabalzar conta as 

dificuldades de Mandu em transmitir a ela determinados saberes dos Tuyuka. 

Além de não-indígena, a antropóloga é também mulher, duas coisas que a 

impedem de ter entendimento dos saberes a serem transmitidos por Mandu, 



 

 

segundo a lógica tuyuka. Este então fala sobre quem poderia traduzir esses 

saberes para ela, e fala de pessoas que estão fora dos domínios territoriais 

comuns à linha agnática seguida por ele. Cita também Higino e Gire Tenório, 

dois irmãos maiores, que passaram a aprender os saberes maiores por Mandu, 

uma vez que o avô dos primeiros falecera. Higino e Gire são professores da 

Escola Tuyuka, e Mandu diz que, nesse caso, a escola serviu de meio para que 

ambos chegassem até ele e, por consequência, aprendessem os saberes 

maiores (Idem: 197-8). 

  Com base nisso, F. Cabalzar afirma que, por mais que o predomínio 

agnático tenha sofrido um abrandamento estendendo as relações até os 

domínios da escola, a eficácia dos saberes niromakañe ainda persiste. É o 

próprio abrandamento que permite com que a transformação desses saberes 

mantenha a eficácia (Idem: 138). Nesse sentido, a produção de pesquisas no 

âmbito da escola parece ser fundamental para ativação dessas relações. As 

pesquisas temáticas são o modo de fazer os saberes circularem entre jovens e 

velhos (Idem: 205). E isto porque se tem a consciência de que a escola funciona 

como um estímulo para que se ativem outros tipos de experiências, como afirma 

também Justino Sarmento Rezende, indígena tuyuka, mestre em educação pela 

Universidade Católica Dom Bosco, e professor na escola tuyuka: 

[A escola é] uma Casa de Transformação, Novo Lago de Leite, pois dela nascem os 
Tuyuka, com outros ideais e práticas diferentes: construção das malocas, revitalização e 
fortalecimento dos cantos e danças, novos sentimentos de unidade etc... A Escola Tuyuka 
está levando os Tuyuka a se aproximarem dos valores da própria cultura, suas raízes, 
suas casas de transformação. (REZENDE apud F. CABALZAR, 2010: 30) 

  

 É visível, portanto, o fato de que o tratamento dado aos saberes 

niromakañe – mas também aos saberes menores como, por exemplo, os 

sikapora padero (AEITU, 2009) – busca manter a agência e a eficácia destes 

saberes enquanto fonte de vida e poder, manutenção de conexões com os 

ancestrais (Goldman, apud F. Cabalzar, 2010: 190). Eis o caráter da produção 

de pesquisas no âmbito da Escola Tuyuka: a ativação das relações entre jovens 

e velhos, frequentadores da escola e a comunidade em geral, das redes de 

circulação dos saberes tuyuka. E se de fato temos esse engajamento na 



 

 

valorização da cultura tuyuka, que inclui diferentes gerações, é de se notar que 

há neste momento o estabelecimento de um modo diferente de exercício da 

produção de sujeitos entre os Tuyuka.  

 Justino Rezende – que também é apoiador do ISA para a efetivação do 

projeto de Formação Superior Indígena no Rio Negro – diz que outrora os pais 

dos alunos queriam ver seus filhos “integrados” no sistema escolar nacional, no 

“progresso”, falando português, “alienados de suas culturas indígenas” 

(Rezende, 2004: 5). Hoje, as ideias colocadas acima sobre o engajamento na 

produção de pesquisas, com essa forte ênfase na valorização dos saberes e da 

cultura tuyuka, vai no sentido contrário do que antes era desejado. E, de forma 

ainda mais interessante, o modo como Rezende pensa a valorização da cultura 

suscita um entendimento sobre o que seja a própria cultura tuyuka, que se 

aproxima do exercício de tradução enquanto modo de produção de saber e 

existência: 

As culturas indígenas no plural são os produtos humanos de diversas etnias. Os indígenas 
criam e recriam a vida. Por este motivo, as culturas indígenas estão marcadas pelos seus 
limites, superações e conquistas. Não existem culturas indígenas perfeitas e puras, e, não 
devemos absolutizar as culturas indígenas e nem desprezá-las. As culturas indígenas 
acompanham o ritmo de vida das pessoas, por isso, elas estão sujeitas a constantes 
mutações. As culturas são vidas. As pessoas são as culturas (Idem: 8) 
 

Sob tal visão sobre a noção de cultura, Rezende então sugere: 

Insisto sobre a importância da educação indígena [o processo pelo qual o índio aprende a 
ser índio (um Tuyuka ensinando ao Tuyuka a ser Tuyuka)], não estou dizendo que 
devemos viver o mesmo estilo de vida de nossos avôs. Todos sabemos que não é 
possível voltarmos no princípio de nossas etnias. Porém, se queremos aprender alguns 
valores, temos que passar pela nossa história (passado) (Idem: 13) 
  

 Assim, sua perspectiva sobre a valorização da cultura escapa ao que 

poderia ser entendido como um simples resgate da cultura – tratado no tópico 

seguinte. Ao ver que os modos de viver tuyuka são pautados por transformações 

(“estão sujeitas a constantes mutações”), e que a valorização da cultura tuyuka 

passa pelo esclarecimento desse dinamismo, Rezende expõe a chave para o 

entendimento dos modos de ação que decorrem neste primeiro caso analisado 

em minha pesquisa: os pesquisadores tuyuka se reconhecendo como agentes 

criativos na produção e transformação de saberes e relações tuyuka. 

 



 

 

Entre os Kaxinawá 

 Neste segundo caso, observou-se a dinâmica da formação de 

professores-pesquisadores indígenas no âmbito do projeto Uma Experiência de 

Autoria dos Índios do Acre. A apropriação da pesquisa realizada por estes 

professores-pesquisadores tem como produto de sua autoria os Cadernos de 

Pesquisa, publicados em parceria com a Comissão Pró-Índio do Acre (CPI/AC), 

responsável por sua formação. Este projeto inclui professores-pesquisadores de 

diferentes povos do Acre. Contudo, a reflexão que se sucederá busca evidenciar 

a relação entre aspectos etnográficos sobre a construção da pessoa entre os 

Kaxinawá, enfocando a sua relação com a aprendizagem dos grafismos kene, e 

de como a valorização dessa aprendizagem se articula com a valorização da 

língua kaxinawá. A partir de tal relação evidenciar as transformações nos modos 

de ação dos professores-pesquisadores indígenas.  

 Os kene são grafismos feitos sobre a pele e objetos, sobretudo os de 

tecelagem. Participam do complexo sistema de aquisição de saberes e, por 

conseguinte, da construção da pessoa kaxinawá, uma vez que os saberes se 

vinculam a dinâmica de concentração e dispersão da pessoa. A aprendizagem 

dos kene, como os demais saberes, é adquirida de um modo processual e 

gradual, sendo inscrita no corpo (da pessoa ou objeto) como resultado do 

trabalho de parentes, e também de suas experiências corporais no mundo 

(McCallum, 2010: 90). É nesse sentido de inscrição, que os kene vêm sendo 

tomados como análogos a escrita no âmbito da escola (Weber, 2006: 44). 

Veremos à frente a importância dessa analogia diante das possibilidades de 

valorização da língua kaxinawá. 

 Sem dúvida a aprendizagem dos kene, como a aprendizagem kaxinawá 

em geral, depende da relação entre quem ensina e o aprendiz; ela não é um 

processo espontâneo (Weber, 2006: 213). Entretanto, o conhecimento é mais 

aprendido do que ensinado, no sentido que depende mais do interesse do 

aprendiz que do desempenho do professor; o aprendizado depende 

fundamentalmente do interesse e do esforço individual (Idem: 210). E no âmbito 

da produção de pesquisas isso parece se refletir nos relatos presentes nos 



 

 

Cadernos de Pesquisa, tendo em vista a busca necessária pelo contato com os 

velhos conhecedores realizada pelos professores-pesquisadores. Isso se 

exemplifica em Nuku Kenu Xarabu, em que Joaquim Maná Kaxinawá entrevista, 

entre 35 mulheres, três mestras da tecelagem em algodão e conhecedoras da 

arte do kene: Ozelia Bismani, Marina Bimi e Erondina Bismani (Kaxinawá, 2008). 

 Este caderno de pesquisa, e o trabalho pessoal que Joaquim Maná vem 

realizando, exemplifica a emergência dos professores-pesquisadores enquanto 

sujeitos conhecedores dos saberes kaxinawá. Em Nuku Kenu Xarabu, Joaquim 

Maná afirma que o objetivo do livro é ser usado como material didático na 

escola, para servir de guia nos trabalhos práticos das artesãs, e como incentivo 

aos futuros pesquisadores (Idem). Já em sua dissertação de mestrado em 

linguística o intuito foi o de “estudar a sua língua para resgatá-la para a atual e 

futuras gerações de Kaxinawá” (Aquino, online).  

 Podemos ver o interesse de Joaquim Maná de promover a valorização da 

cultura kaxinawá através do resgate tanto da arte kene, quanto da língua Hãtxa 

kuin (língua kaxinawá), algo que parece fazer parte de um movimento mais 

amplo: 

[...] da perspectiva dos líderes do movimento pró-língua indígena em questão, para que o 
indivíduo seja considerado um “professor indígena legítimo”, o essencial não é que ele 
tenha plena competência, oral e/ou escrita, em LI [língua indígena] e, sim, que ele assuma 
um compromisso político e ideológico com a causa do grupo. Tal causa, matriz de toda 
uma mobilização social em torno da “recuperação” de línguas indígenas, propicia [...] a 
emergência de processos de identificação que – embora conflitivos e dolorosos em 
momentos – fazem parte de um processo de (re)construção de uma identidade linguística 
indígena mais positiva (Maher, 2010: 156-7) 
 

Este comentário de Terezinha Maher é interessante à medida que evidencia que 

as políticas linguísticas não são metas por si só (Idem: 149), mas modos de 

ação e produção de relações que independem do domínio completo da língua 

em questão. Nesse contexto, Joaquim Maná aparece como um importante 

sujeito desse movimento de resgate cultural, e seu reconhecimento enquanto tal 

se deve a legitimação de um modo de ação entre os Kaxinawá que depende 

diretamente do envolvimento desses sujeitos com a política da valorização da 

língua promovida, dentre outros, pela CPI/AC. O modo de ação empregado no 

resgate dos kene e da hatxã kuin se utiliza da virtual valorização de ambas como 



 

 

modo de criar posições de sujeito frente às demandas advindas, sobretudo, dos 

não-indígenas. Basta pensarmos, como afirma Ingrid Weber, que a “valorização 

[da língua] por parte da geração adulta ainda é mais retórica do que efetiva” 

(2006: 165). Contudo, o reconhecimento de sujeitos como Joaquim Maná, ou 

como Isaias Ibã Kaxinawá, “hoje reconhecido pelos seus parentes como um 

jovem ‘sabido’ e conhecedor dos hunin meka [cantos kaxinawá]” (Idem: 179) – 

outro professor-pesquisador cujo trabalho foi por nós estudado (Ibã Kaxinawá, 

2006) – acontece graças à extensão das redes de relações em que se incluem a 

partir da produção de pesquisas. Essa extensão, no que diz respeito às 

diferenças geracionais entre os kaxinawá é, de certa forma, ambígua, pois ao 

mesmo tempo que produz jovens que buscam os velhos para valorizarem a 

língua, os cantos, os grafismo, cria um gap geracional com relação ao 

entendimento efetivo dessa valorização, como vimos acima. De certa forma, 

aqui há ainda um descompasso de perspectivas quanto a importância da 

apropriação de relações com os não-indígena. Algo análogo ao que acontecia 

anteriormente entre os Tuyuka, para os quais a escola não era entendida como 

lugar de valorização da cultura tuyuka, mas de valorização da cultura dos 

brancos, como dizia Justino Rezende (cf. também Andrello, 2010).       

 Além da emergência dos próprios professores-pesquisadores como 

sujeitos políticos, o estabelecimento atual dos modos de ação em torno da 

valorização da cultura kaxinawá propicia também o interesse das mulheres na 

educação escolar. Se no início da formação dos professores pela CPI/AC em 

1983 não havia sequer uma mulher entre os formandos, hoje elas parecem ter 

percebido estar desempoderadas diante das dinâmicas que envolvem as 

relações tanto com não-indígenas como dentro de suas comunidades. De início 

as mulheres não tinham interesse algum na educação escolar, mas agora esse 

interesse parece ter se despertado (McCallum, 2010: 100). Talvez a relação 

entre a produção de pesquisas e o resgate da arte kene possa ser um dos 

motivos para esse despertar, uma vez que a tecelagem, enquanto uma das 

atividades por excelência em que se desenvolvem os kene, é de domínio 

exclusivo das mulheres.      



 

 

 Assim, se a língua indígena se torna uma palavra de ordem dos 

professores-pesquisadores indígenas na formação da CPI/AC (Maher, 2010: 

153), incluída na dinâmica de valorização da cultura entre os Kaxinawá, 

devemos entender a especificidade da valorização da cultura nesse contexto. 

Diferentemente das colocações expressas por Justino Rezende a respeito da 

cultura e de sua valorização, como foram citadas acima, na concepção dos 

Kaxinawá – segundo Weber – a “perda” e o “resgate” estão realmente 

acontecendo: 

No Humaitá, a língua kaxinawá tem cada vez um menor número de falantes, enquanto os 
cantos rituais, que a maioria já havia esquecido, estão sendo reaprendidos pelas crianças. 
Visto por este ângulo, apesar de a cultura não ser um “objeto em vias de extinção”, há 
certos aspectos de uma cultura que o são: uma língua morre junto com o seu último 
falante – ela não se reinventa, se recria ou se transforma [...] (Weber, 2006: 186). 
 

 Dessa forma, a perspectiva do resgate cultural entre os Kaxinawá é 

deliberadamente agenciada no âmbito da produção de pesquisa na capacitação 

oferecida pela CPI/AC. Mas vale ressaltar que parece claro entre os Kaxinawá 

que as ações em torno da cultura são fruto de uma demanda dos não-indígenas, 

e que têm gerado efeitos positivos, como expõe Weber (2006: 187). 

Independentemente de serem positivos ou não, o modo como os saberes 

kaxinawá vêm circulando por meio da escola, das atividades de pesquisa 

desenvolvidas pelos professores-pesquisadores, está proporcionando a 

emergência de sujeitos conhecedores que outrora não alcançariam tal 

reconhecimento. Isto acontece, por exemplo, na busca das mulheres por 

empoderamento, de Joaquim Maná em pesquisar saberes que circulam, 

sobretudo, entre mulheres, de Ibã Kaxinawá em antecipar o saber dos cantos 

próprios aos mais velhos.    

 

Entre os Wajãpi 

 O terceiro caso analisado em minha pesquisa é a formação de 

pesquisadores wajãpi no âmbito do plano de salvaguarda do patrimônio imaterial 

wajãpi. Este foi construído no inicio dos anos 2000 e vem sendo desenvolvido 

pelo Conselho das Aldeias Wajãpi – Apina, com a colaboração do Instituto de 

Pesquisa e Formação Indígena (Iepé) e do IPHAN/MinC. Pretendo adiante 



 

 

demonstrar aspectos dos modos como os pesquisadores wajãpi se constroem 

como um sujeito coletivo, tendo em vista as redes de produção e circulação de 

saberes em que se inserem através da produção de suas pesquisas. Para tanto, 

irei me centrar em um dos livros aqui analisados, Iã, para nós não existe só 

“imagem”. O tratamento dado neste livro para a noção de -ã nos interessa à 

medida que revela a atividade de tradução realizada pelos pesquisadores, e 

como esta tradução se encontra enredada de forma clara nas relações de 

conexão entre os saberes wajãpi e não-indígenas, ultrapassando a mera 

tradução linguística. 

 A noção de -ã é pensada no interior de uma “teoria da alma wajãpi” 

(Gallois, 1988: 177-9). Pode apresentar uma ampla gama de significados: alma, 

memória, experiência (Wajãpi, 2008: 3). Está atrelada também a ideia de 

imagem, e é justamente com relação a este último sentido que os pesquisadores 

wajãpi são levados ao exercício de tradução e explicação sobre os perigos e os 

modos de existência com base no -ã. O livro foi produzido com base na 

demanda de criação de um site para o Apina. Desde então surgiu a preocupação 

com os usos de imagens dos Wajãpi que pudessem circular pela internet. 

Realizou-se uma oficina no contexto de capacitação dos pesquisadores para que 

houvesse uma discussão sobre essa possível circulação, que teve como fruto o 

livro em questão. O problema da circulação das imagens em fotos ou filmes 

pôde ser explicado, em resumo, pela seguinte citação: 

A foto e a imagem no filme são como o duplo [“alma”] da pessoa. Mas tem iã das fotos, 
que é invisível. Por isso, nós, Wajãpi, cuidamos dessas fotos, não jogamos de qualquer 
jeito. Quando os não-índios levam as imagens para a cidade, ou outro lugar, e mostram a 
foto, a pessoa vai ficar doente porque ela vai junto com a foto (WajãpiI, 2008: 26) 
 

O -ã é parte fundamental da constituição da pessoa wajãpi. A plenitude da 

pessoa, do estar vivo, corresponde à integração de um envelope corporal e do -

ã enquanto o princípio vital, que após a morte se separam. Mas a concepção 

wajãpi de pessoa não se restringe ao par corpo/alma, apresentando princípios 

que se desdobram em uma série de elementos e relações complexas (Gallois, 

1988: 176). Desta feita, os pesquisadores wajãpi são levados a considerar esses 



 

 

fatores ao traduzirem para os não-indígenas quais consequências podem 

decorrer da circulação de suas imagens na internet. 

 Em um primeiro nível temos acima, de forma concisa, a reflexão realizada 

pelos pesquisadores wajãpi, que os levam a consequente objetivação de sua 

cultura. Em um segundo nível o estabelecimento dos pesquisadores enquanto 

um autor coletivo de um saber que circulará também entre não-indígenas. Como 

afirma Dominique Tilkin Gallois: 

[A]té  os  anos  80,  não  ouvia  nas  aldeias  wajãpi referências a coletivos étnicos, nem ao 
termo “Wajãpi”, que não precisava ser enunciado, que não delimitava sujeitos políticos, 
nem  sujeitos  de  direitos.  Dizia-se apenas, “nós” e cabia ao antropólogo captar a rede 
local de alianças e inimizades para situar os limites e as fronteiras desse “nós”, uma rede 
particular distinta  de  outros  tantos  “nós”,  no  mesmo  grupo,  na  mesma aldeia. [...] A 
emergência e uso abrangente de coletivos “neutros”, sejam etnônimos ou nomes de 
regiões ou aldeias, constitui uma mudança drástica (2007: 106). 
  

Eis que a Turma de Pesquisadores Wajãpi, sob tal alcunha, parece ser mais um 

exemplo da emergência desse tipo de “coletivos ‘neutros’”. Mesmo que nos 

livros produzidos por eles estejam expostos os nomes de cada pesquisador 

wajãpi envolvido em sua elaboração, é patente o fato de que participam da 

criação de uma denominação de sujeito coletivo. Contudo, isto não se restringe 

apenas a uma denominação, pois determina ações desenvolvidas por eles, 

como é o caso da tradução de -ã exposta acima. Mas também, e sobretudo, de 

sua participação no registro da arte gráfica dos Wajãpi pelo IPHAN, e 

reconhecimento como patrimônio imaterial pela UNESCO (Gallois, 2012). Nesse 

sentido, no limite, a denominação de um sujeito coletivo reproduz, não só 

discursivamente, um coletivo étnico. 

 Os pesquisadores wajãpi estão sujeitos a uma dinâmica que os faz 

circular entre diferentes campos conceituais, e que a demanda por valorização 

de sua cultura lhes proporciona a oportunidade de emergirem como tradutores 

culturais. Sua percepção sobre esta posição assumida por eles está embasada 

numa concepção de cultura que nos parece interessante. 

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 [...]. 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 (Gallois, 2008: 17). 
 



 

 

Cultura aqui soa como um conjunto de ações, se assim podemos dizer. E nesse 

sentido, o próprio ato de traduzir a noção de cultura se confunde com exercer a 

cultura. Isto tem consequências interessantes para o modo como os 

pesquisadores wajãpi se engajam na valorização da mesma. O problema 

enfrentado por eles é quanto aos saberes passíveis de serem coletivizados, algo 

que em geral não faz sentido entre os Wajãpi, sobretudo os mais velhos. Os 

pesquisadores se encontram no limiar esquizofrênico entre serem aqueles que 

podem falar pelos Wajãpi diante dos não-indígenas, e de não possuírem tal 

legitimidade sobretudo frente aos velhos para circular determinados saberes. 

Este modo de ação, aparentemente contraditório, é o que nos permite entender, 

entretanto, como a inovação nos modos de produzir e circular os saberes entre 

os Wajãpi é em si uma extensão de redes outrora estabelecidas, pois entre 

[...] práticas tradicionais configurando sujeitos novos, [e] práticas novas fazendo re-emergir 
sujeitos tradicionais, enfim, [há] uma intrincada rede de possibilidades, que não pode ser 
abordada, jamais, a partir de uma simples oposição entre o “tradicional” e o “novo” 
(Gallois, 2007: 99). 
 

 Em resumo, esta extensão, possível pelos modos de tradução exercidos 

pelos pesquisadores, leva redes de saberes a se reproduzirem, de forma 

necessária, através de sua própria transformação. 

 

... E vice-versa: comparando as orientações indigenistas 

 Após detalhar nos três casos diferentes modos de ação praticados pelos 

pesquisadores indígenas em formação, pretendo pensar como esses modos 

estão sob influência dos e influenciam os contextos de formação que se incluem. 

Isso requer apontamentos dos procedimentos adotados pelos formadores 

membros das ONGs em questão durante os processos de capacitação; mas 

também das suas próprias orientações teóricas e metodológicas. Irei me 

embasar na seguinte pergunta para prosseguir o desenvolvimento da reflexão 

aqui proposta: por que a valorização da cultura assume diferentes facetas nos 

três casos? 

 Já observamos acima que, enquanto noção mais genérica, a valorização 

da cultura pode se manifestar por outras expressões que compõem com ela um 



 

 

campo semântico comum: resgate, revitalização, ativação de relações, etc.. 

Vimos também que essas expressões estão diretamente atreladas à concepção 

de cultura mobilizada em cada um dos três casos, e por atores específicos 

envolvidos neles. Os casos do Rio Negro e Wajãpi, sob a óptica, 

respectivamente, de Justino Rezende e da Turma de Pesquisadores Wajãpi, 

apresentam uma ideia clara de cultura relacional e aberta para transformações, 

o que pode ser exemplificado pela formulação mais atualizada de Rezende 

sobre a utilidade da pesquisa como processo de “ensino-aprendizagem-vivência” 

(2012: 126). Esta corrobora com a concepção de Rezende apontada acima 

sobre a relação direta entre conhecimento e vida. No caso do Acre, a 

mobilização desse tipo de concepções não é evidente. Por um lado, vimos que o 

resgate da língua não passa, necessariamente, pela preservação do corpus da 

língua, mas pela tarefa de “resgatar o seu prestígio na consciência dos próprios 

falantes” (MAHER, 2010: 148). Por outro, a ênfase na necessidade de registrar 

tanto a arte kene, quanto a hatxã kuin parece ser secundário diante da tarefa de 

fazer com que os Kaxinawá se engajem no interesse pela sua própria cultura. 

 Isto se reflete nos diferentes modos de ação dos pesquisadores nos três 

casos. Nos casos Tuyuka e Wajãpi é patente a necessidade de se ativar o 

contato com os velhos conhecedores e com a comunidade em geral, assim 

como no caso do Acre. Mas diferente deste último, nos dois primeiros casos se 

assume, com maior clareza, a perspectiva de que as pesquisas produzem 

saberes inovadores e que esses saberes são dos próprios pesquisadores. Isto é, 

nem se trata de replicar conteúdos de saberes dos velhos, como se estes 

fossem bibliotecas, fontes de saberes, nem de se restringir às antigas redes de 

circulação de seus conhecimentos, que não abarcavam necessariamente as 

demandas não-indígenas. No terceiro caso a preocupação em registrar saberes 

é mais forte: registrar os kene e a hatxã kuin para que não se percam, e assim, 

constituir um “compromisso com [o] grupo” e “(re)construção de uma identidade” 

(Maher, 2010: 156-7). 

 Todavia, de forma alguma se está negando que nos casos Wajãpi e 

Tuyuka não haja também a preocupação com registros de saberes. Como já 



 

 

vimos, a formação de pesquisadores wajãpi surgiu no âmbito do registro de sua 

arte gráfica kusiwarã pelo IPHAN; e entre os Tuyuka há uma preocupação 

incessante em manter a língua tuyuka em exercício diante de uma crescente 

predominância das línguas portuguesa e tukano na região (F. Cabalzar, 2010: 9). 

A questão é que, no caso Wajãpi, está claro que os pesquisadores não são 

levados por seus formadores a buscarem traduções literais dos seus saberes, 

nem a se limitar à pesquisa em torno da arte gráfica: 

 [Nos cursos de formação e]u não proponho nunca tal ou tal palavra, aliás recuso-me já há 
vários anos a traduzir conceitos para eles, essa mediação eu não faço. Escuto e me 
delicio com as explicações, alternativas propostas, avaliações. Tento acompanhar a 
difusão [...] da representação assim construída pelos jovens ou por algum líder mais ativo, 
escuto quando ela é experimentada nos diálogos entre eles, às vezes dando certo, outras 
vezes não (Gallois, 2001: 112). 

 

Gallois afirma (comunicação pessoal) que a questão é os conduzir a criarem 

sínteses a respeito dos mais variados temas que decidiram pesquisar, formular 

uma teoria, mas sem direcionar o conteúdo da tradução conceitual. Por sua vez, 

como afirma Aloísio Cabalzar (2010: 47), membro do ISA, e um dos 

antropólogos envolvidos na consolidação tanto da Escola Tuyuka, quanto do 

projeto de Formação Superior Indígena do Rio Negro, apesar das pesquisas 

tomarem saberes a muito tempo em circulação como temas, como é o caso dos 

niromakañe, há um investimento em pensar traduções conceituais sobre 

questões contemporâneas, como a preservação do meio ambiente, escapando 

de uma equivalência conceitual de uma cultura para outra.  

 Dado que não vem ao caso aqui um julgamento sobre se as pesquisas 

realizadas nos três processos são de cunho eminentemente antropológico, é 

possível reconhecer – com base nas orientações evidenciadas acima – que 

determinados procedimentos adotados pelos pesquisadores indígenas em 

colaboração com seus formadores se aproximam diretamente do fazer 

etnográfico. Assim sendo, é relevante que as opções teóricas e metodológicas 

adotadas pelos formadores dos pesquisadores indígenas se refletem nos 

produtos elaborados por estes, e nas concepções que assumem. Se há um 

mínimo de contraste entre os casos do Rio Negro e Wajãpi, de um lado, e do 

Acre, de outro, quanto às formas como os pesquisadores indígenas pensam o 



 

 

exercício de tradução realizado através das pesquisas e, por consequência, a 

valorização de sua cultura, ele esta vinculado a como os responsáveis por sua 

formação (que, é claro, não inclui somente antropólogos, mas também lingüistas 

e educadores) pensam sua posição nesses contextos de capacitação.  

 É interessante a ênfase dada ao resgate no caso do Acre. Se ele pode 

assumir o feitio positivo na dinâmica das escolas da CPI/AC, como apontado por 

Weber, é de se considerar que a postura dos próprios pesquisadores indígenas 

frente a essa ideia é recebida como objeto de respeito pelos formadores. Em 

seu mestrado sobre as escolas indígenas do Acre, a própria Weber postula que 

a ideia de corroborar com as demandas “antropologicamente incorretas” de 

“resgate cultural” (2006: 187) somente pode acontecer diante da coerência que 

busca diante de sua concepção sobre o fazer antropológico: 

[A] articulação entre [meus] trechos do diário [de campo] e [meus] trechos “dissertativos” 
foi se revelando um ótimo recurso para alcançar os meus propósitos. Em primeiro lugar, 
percebi que essa estrutura textual tinha estreita relação com a minha forma de conceber o 
fazer antropológico, onde a pesquisa etnográfica é o ponto de partida para a reflexão e 
não a sua ilustração posterior. Apesar de, idealmente, boa parte das pesquisas em 
antropologia se darem dessa forma, tal direção (a reflexão partindo da etnografia) 
raramente se reflete no texto (WEBER, 2006: 43).    

  

Parece interessante, portanto, o procedimento de Weber. O respeito às 

demandas por resgate realizadas por seus interlocutores, de certa forma 

corrobora com suas concepções sobre a antropologia. Contudo, é preciso 

ponderar em que medida se colocar em segundo plano diante das demandas de 

seus interlocutores se constitui como estratégia interessante na possível 

colaboração que o antropólogo pode dar na produção das pesquisas aqui em 

questão, estas geradoras de diferenças consideráveis entre os indígenas que as 

elaboram, como vimos.     

 Os outros dois casos parecem um pouco diferentes. No caso do Rio 

Negro, A. Cabalzar caracteriza seu trabalho como uma antropologia feita “junto 

aos índios” (comunicação pessoal). Dedica maior importância a sua presença 

nas atividades diárias desenvolvidas nas comunidades Tuyuka do que 

propriamente a continuidade da sua formação acadêmica. Sua proximidade com 

os pesquisadores tuyuka se reflete na sua posição como responsável por 



 

 

sistematizar as pesquisas feitas na escola, e utilizadas como subsídio para o 

Ensino Superior Indígena. Por sua vez, Gallois define sua postura frente à 

formação de pesquisadores wajãpi como uma “antropologia dita comprometida”. 

“Não se desloca [...] o discurso político do discurso cosmológico, criando, assim, 

uma antropologia mais preocupada em compreender situações 

contemporâneas” (Gallois, 2001: 118). É evidente que essa postura se reflete na 

formação de pesquisadores wajãpi, se nos lembramos da liberdade empregada 

na tradução de saberes por estes, e na postura da formadora em estimular a 

produção de sínteses conceituais. Deve-se levar em consideração a relação de 

reconhecimento do quanto é importante que os pesquisadores sejam ativos na 

produção de um conhecimento que será remetido posteriormente a mais do que 

somente eles próprios. Os exemplos de Cabalzar e Gallois parecem colocar em 

prática uma ideia similar de envolvimento político nas formações de que fazem 

parte. Apresentam a concepção de que o antropólogo deve ter também posição 

marcada, e participação ativa na mediação feita pelos pesquisadores indígenas 

a respeito dos saberes que produzem sobre sua própria cultura. 

 Dadas essas diferenças de postura, no entanto, algo que, de certa forma, 

parece ser reconhecido pelos formadores nos três casos é que as pesquisas 

indígenas no máximo farão dar voz, ou tornarão inteligíveis, uma ou algumas 

das perspectivas locais (Maher, 2008: 424). Os gaps geracionais apontados nos 

três casos são um bom exemplo de como as perspectivas locais podem ser 

múltiplas, porque era comum que já o fossem. Mesmo quando as políticas 

públicas exigem dos povos indígenas a consolidação de unidades e posições 

outrora não praticadas por eles (“etnia”, “representante”, etc.), hoje ainda é 

possível observar um intenso processo de subversão dessas lógicas identitárias 

em prol de modos de diferenciação muitas vezes incompatíveis com aqueles 

oferecidos por não-indígenas.       

 Se podemos tomar os contextos de apropriação da pesquisa por 

indígenas como um ambiente de construção de diferentes modos de conhecer, 

temos que ter em mente a relação entre esta apropriação e a transformação dos 

conhecimentos indígenas. Eis então a questão de reconhecer a lógica da 



 

 

transformação permanente das relações sem que se recaia em um argumento 

fundamentado no impacto colonial (Gallois, 2005: 17). Para se entender 

processos de objetivação da cultura é necessário entender primeiro quais 

noções de cultura são mobilizadas pelos indígenas: cultura como vida, como 

jeitos, como transformação, etc. Mas mesmo quando mobilizada como algo 

passível de perda e resgate, é necessário levar a sério que tipo de relações se 

criam a partir disso. Assim, guardadas suas diferenças, é importante notar que, 

em certa medida os antropólogos indigenistas aqui em questão estão atentos às 

concepções e demandas de seus interlocutores... Deixam-se formar pelos 

pesquisadores indígenas, e não só estes.   
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