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Nesta comunicação procuro refletir sobre a materialização de conhecimentos indígenas 

e seus efeitos na transformação da imagem dos sujeitos envolvidos em iniciativas 

deste tipo. Para desenvolver estas ideias trato da experiência de produção de um livro 

sobre conhecimentos ambientais indígenas, realizada em parceria com um grupo de 

Agentes Ambientais e Territoriais Indígenas (ATAIS) que vivem na região Serra da Lua, 

no Estado de Roraima, publicado recentemente. Ao focalizar o processo de pesquisas 

colaborativas realizadas visando à confecção do livro, a atenção é voltada para a forma 

de materialização destes conhecimentos e de seu fluxo materializado em um conjunto 

de mapas, calendários, fotografias e vídeo-entrevistas que compõem a obra. Neste 

fluxo, é possível observar a conexão entre diversos atores em uma ampla rede, que 

articulou as 14 comunidades indígenas que vivem na região, a organização indígena e 

seus técnicos, o antropólogo, lideranças indígenas locais e regionais, professores 

indígenas, os ATAIs, um número significativo de “conhecedores tradicionais”, e mais 

um leque de organizações transnacionais indígenas e da sociedade civil que apoiam os 

povos indígenas em Roraima. A análise centra-se na observação de alguns dos efeitos 

deste processo “dentro” das comunidades participantes – identificando atualizações de 

vínculos, tensões e ambiguidades; assim como para “fora” – rastreando os efeitos da 

circulação deste material em eventos no país e fora dele. De um lado, problematizo a 

relação entre os modos indígenas de conhecer e as experiências de produzir 

representações destes saberes nestes registros. De outro, o objetivo é discutir que 

tipos de relações são criados para a geração destes materiais e por meio deles. 

Palavras-chave: materialização – conhecimentos – sujeitos. 
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Introdução 

 

Este texto é uma primeira reflexão sobre iniciativas indígenas contemporâneas 

de materialização de seus conhecimentos em registros escritos e imagéticos. Pretendo 

assinalar alguns dos efeitos desta materialização “dentro” das comunidades 

participantes – identificando atualizações de vínculos, tensões e ambiguidades; assim 

como para “fora” – rastreando os efeitos da circulação deste material em eventos no 

país e fora dele. De um lado, meu objetivo é problematizar a relação entre os modos 

indígenas de conhecer e as formas correntes de representação destes saberes em 

registros como o formato de livro. De outro, o intuito é refletir sobre que tipos de 

relações são criados para a geração destes materiais e por meio deles. Por fim, 

apontar para as transformações da imagem dos sujeitos envolvidos em iniciativas deste 

tipo. 

Manuela Carneiro da Cunha (2009) tem alertado para uma dimensão importante 

dos “conhecimentos tradicionais” dos povos indígenas, que remete aos modos 

específicos de produzir esses conhecimentos: trata-se de outros processos, de outros 

modos de fazer, de outros protocolos que podem ser interessantes para nos fazer 

pensar de outros modos, expandindo os limites dos axiomas estabelecidos. Deste 

ângulo, abrimos a possibilidade de destacar etnograficamente suas diferenças em 

termos de processos de conhecer. Nesse sentido, um aspecto importante é 

compreender os efeitos de processos de materialização dos conhecimentos indígenas 

em objetos tais como livros, vídeos e imagens que, por sua vez, passam a fazer parte 

das dinâmicas e políticas internas de controle de saberes e das disposições de 

organização social das comunidades indígenas. Estes processos estão colocando 

novas questões para os povos indígenas e também para a própria antropologia. 

Esta é problemática que pretendo explorar nesta comunicação. Ela surge de 

uma experiência de parceria etnográfica estabelecida com um grupo de Agentes 

Territoriais e Ambientais Indígenas (ATAIs) que vivem na região Serra da Lua, no 

Estado de Roraima. Trata-se de uma iniciativa promovida pelo Conselho Indígena de 
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Roraima – CIR, uma organização indígena que trabalha na defesa dos direitos 

indígenas e na promoção da sustentabilidade dos povos e terras indígenas no Estado e 

naquela região há mais de quarenta anos – e que recentemente promoveu a realização 

de três estudos de caso sobre as percepções indígenas em relação ao fenômeno das 

mudanças do clima que resultaram em um livro. 

Estes estudos consistiram em uma série de pesquisas colaborativas realizadas 

por um grupo de ATAIs. Eles buscaram saber como suas comunidades percebem as 

“mudanças climáticas” com vistas a produzir uma contribuição às discussões internas e 

interétnicas sobre o tema. Os dados e análises foram materializados graficamente em 

mapas, calendários ecológicos e em registros audiovisuais de entrevistas que foram 

textualizados em um livro-documento. Participei desta iniciativa como colaborador do 

CIR, ministrando oficinas de treinamento em metodologias e técnicas de pesquisa 

social colaborativa para este grupo, moderando reuniões de sistematização dos 

resultados em cada terra e por fim, na organização, em parceria com a coordenadora 

do Departamento de Gestão Territorial e Ambiental do CIR, de um volume que reuniu 

estes estudos e que foi publicado em 2014 com o título: “Amazad Pana’adinhan: 

Percepções das comunidades indígenas sobre as mudanças climáticas. Região Serra 

da Lua – RR” (OLIVEIRA & VALE orgs, 2014).  

Em uma direção semelhante a que foi desenvolvida por Dominique Gallois 

(2007) ao analisar as experiências de representação de conhecimentos e práticas 

culturais por comunidades indígenas no sudeste das Guianas, nas próximas páginas 

abordo este processo de materialização de conhecimentos tradicionais na região Serra 

da Lua com atenção aos sujeitos que estes materiais colocaram em evidência. 

 

Três estudos de caso: o contexto da iniciativa. 

Nos últimos anos o CIR vem consolidando uma rede de interlocução e parceria 

com órgãos públicos e organizações não governamentais com vistas a promover o bem 

viver das comunidades indígenas. Dentro de um leque de atividades de informação, 

formação, planejamento, e criação de espaços de discussões sobre diversos temas 
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ligados à temática ambiental, o CIR  também busca parcerias para apoiar as diversas 

iniciativas locais das comunidades.  

Dentro deste campo de ação, desde 2008 o CIR realiza um processo de 

formação continuada de ATAIs. Atualmente mais de 240 indígenas que vivem em todas 

as regiões de Roraima participam deste processo de formação. Apesar de ser uma 

figura relativamente nova dentro da organização social das comunidades, estes ATAIs 

já são reconhecidos socialmente por elas como atores importantes quando o tema é 

meio ambiente e assuntos ligados à gestão territorial.  

Em 2011 o CIR identificou a importância promover a informação e debater 

regionalmente a relação entre povos indígenas e o fenômeno das “mudanças 

climáticas” – um assunto que vem ganhando cada vez mais espaço nas discussões 

internacionais e que pode afetar de diferentes modos os direitos territoriais indígenas. A 

organização indígena vem promovendo diversos eventos com vistas a estabelecer 

diálogos interculturais entre lideranças indígenas e diferentes setores estatais e da 

sociedade civil para discutir as implicações das mudanças climáticas nas terras 

indígenas.1  

Para contribuir com estas discussões políticas, o CIR também decidiu pela 

estratégia de abordar o fenômeno das “mudanças climáticas” a partir dos pontos de 

vistas e dos conhecimentos tradicionais das comunidades indígenas, com o intuito de 

trazer aos debates interétnicos como essas mudanças são compreendidas e 

observadas localmente. As pesquisas colaborativas foram projetadas para identificar os 

impactos destas mudanças sobre os modos de vida, e, também, para apresentar as 

formas de adaptação e soluções desenvolvidas pelas comunidades no enfrentamento 

de eventos climáticos extremos. 

Esta abordagem das perspectivas dos moradores da região Serra da Lua foi 

desenvolvida através da produção de três estudos de caso em três terras indígenas 

(Jacamim, Malacacheta e Manoá-Pium). Estes estudos foram realizados por 18 ATAIs 

pertencentes à 14 comunidades compostas principalmente pelos povos Macuxi e 

                                                             
1
 As lideranças do CIR vêm participando ativamente de eventos em diferentes instâncias de discussão, 

tanto nas Conferencias das Partes (COPs) no âmbito da Organização das Nações Unidas quanto em 
diversos seminários e reuniões de escala nacional em Brasília. 
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Wapichana, com o objetivo de trazer à luz as percepções dos povos indígenas sobre o 

fenômeno.2  

Para trazer os diferentes pontos de vistas que integram as comunidades, as 

pesquisas envolveram os mais experientes, os tuxauas, os capatazes, os professores, 

os pajés, os rezadores, os catequistas, as parteiras, os pastores, os agentes de saúde, 

os homens, as mulheres e os jovens. Todas estas pessoas contribuíram com seus 

conhecimentos através de oficinas de mapeamento, de elaboração de calendários 

ecológicos e, particularmente, através de entrevistas registradas em vídeo. Neste 

processo foram sistematizados conhecimentos sobre agricultura, caça, pesca e sobre 

os diversos usos dos recursos naturais segundo estas práticas tradicionais. 

A expressão Amazad Pana’adinhan que dá título ao livro é do idioma aruaque, 

falado pelos Wapichana. A palavra Amazad pode ser entendida como uma categoria 

cosmológica (FARAGE, 1997; OLIVEIRA 2012). Trata-se de um termo que significa o 

mundo, o tempo, e, simultaneamente, também pode significar espaço. Pana’adinhan 

refere-se à transformação. Nas narrativas indígenas, a expressão ganha um sentido 

abrangente que vai além da “mudança” climática e remete às transformações do 

mundo, do tempo e do espaço percebidas pelos mais experientes nas últimas décadas. 

Neste sentido, Amazad Pana’adinhan não é uma tradução, mas uma aproximação, em 

língua aruaque, de um entendimento compartilhado das “transformações climáticas” 

como as significativas alterações das dinâmicas do tempo e do espaço nos ciclos 

anuais do clima, em particular a desorganização das duas estações principais, de seca 

e de chuva, ou verão e inverno, que organizam o ciclo anual na região Serra da Lua, 

vistas sob o prisma dos conhecimentos e práticas tradicionais.  

Estamos falando, portanto, de transformações de um grupo de transformações 

que sempre ocorreram seguindo certo padrão e estão ocorrendo nas últimas décadas 

em configurações diferentes. Amazad Pana’adinhan representa o ponto de abertura 

que encontramos para estabelecer a comunicação entre os discursos políticos e 

                                                             
2
 O primeiro estudo foi realizado na Terra Indígena Jacamim, no ano de 2011. O segundo, em 2012, na 

Terra Indígena Malacacheta e, no mesmo ano, na Terra Indígena Manoá-Pium. Durante o ano de 2013, 
os resultados destes estudos foram revisados pelos ATAIs, junto com as comunidades participantes e 
em oficinas de atualização e avaliação dos resultados. 
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científicos sobre as mudanças climáticas e os conhecimentos tradicionais, as visões 

das comunidades sobre a desordem do tempo e do espaço nos últimos vinte, trinta, 

quarenta anos. 

Ao analisar este processo de pesquisas colaborativas realizadas visando à 

confecção do livro, quero chamar a atenção para dois aspectos. Primeiro, para as 

dinâmicas de materialização destes conhecimentos em um conjunto de mapas, 

calendários, fotografias e vídeo-entrevistas que compõem a obra. Em seguida, para os 

efeitos da representação destes conhecimentos materializados nestes produtos dentro 

e fora das comunidades. Finalmente, assinalar as transformações que pude notar na 

imagem dos participantes da iniciativa, especialmente os ATAIs. 

 

Materialização de conhecimentos: modos de conhecer e formas de representação 

 

A confecção de mapas e calendários ecológicos são formas de representar os 

conhecimentos indígenas que estão sendo colocadas em prática em diversos contextos 

indígenas no Brasil.3 Um representa o território e o outro as dinâmicas ecológicas e os 

ciclos de tempo. Em algumas situações interétnicas contemporâneas os mapas têm 

sido utilizados como instrumento de luta por direitos territoriais, e em outras frentes 

como ferramenta de planejamento, monitoramento e de diálogo com políticas públicas 

e até mesmo como instrumento pedagógico dentro de escolas indígenas. Já a 

produção de calendários é menos disseminada e mais recente, e são utilizados 

principalmente em discussões sobre a gestão de recursos naturais. 

Ao interrogar sobre os significados destes materiais torna-se fundamental 

ressaltar as importantes diferenças entre os modos de conhecer e as formas correntes 

de representação de conhecimentos. Colocada nestes termos, a pergunta remonta 

uma oposição fundante entre percepção e representação que perpassa o 

                                                             
3 Ver por exemplo o livro “Manejo do Mundo” (2010) preparado através da parceria entre povos indígenas do Rio 
Negro e o ISA e os materiais produzidos com assessorias da OPAN junto a povos indígenas nos Estados do 
Amazonas e do Mato Grosso e do IEPÉ com povos indígenas situados nos Estados do Pará e Amapá. 
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conhecimento antropológico pelo menos desde “Algumas formas primitivas de 

Classificação” (DURKHEIM e MAUSS, [1903]).4 

Nas últimas décadas o antropólogo Tim Ingold tem se destacado pela 

elaboração de um paradigma analítico com forte impacto nos debates teóricos da 

antropologia a partir de diálogos críticos com a fenomenologia, a psicologia cognitiva, a 

biologia e a própria tradição antropológica, oferecendo aportes inovadores para a 

abordagem dos modos de conhecer.  

Este autor desenvolve uma crítica interessante às teorias representacionais nas 

ciências sociais. Ingold observa que na teoria do conhecimento elaborada por 

Durkheim o humano é dividido em duas partes mutuamente exclusivas. Uma parte 

totalmente imersa na dimensão sensível do mundo físico que é continuamente 

bombardeada por estímulos que são registrados na consciência como um caos de 

impressões. E a outra parte está ao lado deste engajamento e intocada por ele. Neste 

outro lado estão localizadas as categorias conceituais que ordenam a entrada destas 

impressões e organizam estes dados em esquemas pré-existentes. A percepção é um 

fenômeno de dois estágios, o primeiro envolve a recepção de dados efêmeros e sem 

significado pelo organismo humano individual, e o segundo consiste na organização 

destes dados em representações que são coletivas e duradouras. A sensação é 

entendida como uma ocorrência efêmera pertencente ao mundo da experiência, que 

consiste em reações do organismo a estímulos externos. Já para compartilhar suas 

experiências as pessoas precisam representá-las e expressá-las em uma linguagem na 

qual os significados são estabilizados dentro de certas convenções. A representação, 

portanto, é a experiência sensível de algum modo consolidada, comum e compartilhada 

socialmente como um sistema de conceitos. 

                                                             
4
 Neste artigo clássico publicado no início do século passado, Durkheim e Mauss analisam as relações 

entre sistemas de classificação baseados na natureza e a organização social de tribos australianas. 
Comparando diferentes sistemas sociais estruturados no totemismo, os autores estabelecem algumas 
relações entre classificações primitivas e científicas, argumentando que em ambos o objeto é tornar 
compreensíveis e inteligíveis as relações entre os seres, sendo que na primeira as diferenças afetivas, 
mais que intelectuais, determinariam como as sociedades agrupam os elementos da natureza. Um 
aspecto interessante da argumentação de Durkheim e Mauss é o entendimento de que mesmo ideias 
abstratas como as de tempo e espaço estão, em cada momento de sua história, em relação estreita com 
a organização social correspondente. 
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Ingold (2000) critica esta oposição e propõe uma forma alternativa de 

compreender a percepção que é interessante para refletir sobre modos de conhecer. 

Este outro paradigma centra-se na noção de “vida” para contrapor a leitura de como os 

humanos percebem o ambiente como uma construção cultural da natureza. Para isso, 

Ingold retoma o argumento de Gregory Bateson e defende um paradigma ecológico no 

qual a relação organismo-pessoa e ambiente não deve ser entendida como uma 

composição de duas entidades discretas, mas como algo indissociável. O lugar que ele 

atribui ao ser humano no ambiente é o de um ser imerso no fluxo da vida. E a 

experiência da vida se dá no fluxo dos materiais (luz, som, vento) que atravessam e 

diluem os limites humanos e não humanos.  

Deste ângulo, seguindo Ingold podemos refinar a reflexão antropológica sobre o 

conhecer. O ponto de partida é reconhecer que a informação em si mesma não é 

conhecimento. Conhecer consiste na capacidade de situar informações e entender 

seus significados dentro de um contexto de engajamento perceptual direto com nossos 

ambientes. Através da afinação de habilidades perceptuais, significados imanentes no 

ambiente não são construídos, mas descobertos. A forma que o ambiente é tomado por 

nossa percepção do mundo é guiada por orientações, disposições e sensibilidades 

específicas que são adquiridas no decurso da educação sensorial. 

Estes argumentos de Ingold oferecem aportes interessantes para refletir sobre a 

diferença entre modos de conhecer e formas de representar como mapas, calendários 

e narrativas. 

Ao olhar para os mapas é importante reconhecer que a percepção do espaço 

como algo fixo e passível de documentação a partir de uma “visão de pássaro”, tal 

como é pensada no trabalho cartográfico tradicional não é suficiente para expressar a 

percepção de alguém no espaço, que é algo dinâmico, continuamente criado e 

transformado pelas pessoas. Nesse sentido, a crítica de Tim Ingold ao caráter limitado 

dos mapas como representação da percepção de espaço nos chama atenção para 

uma importante dimensão fenomenológica do movimento constante de criação e 

transformação do mundo (INGOLD, 2000). Algo que também aponta Gallois (2007) 
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sobre o contraste entre imagens fixas e o caráter dinâmico de transformação e fluxos 

que são característicos das cosmologias indígenas.  

Contudo, esta crítica à representação não esgota o valor dos mapas se 

pensados como objetos gerados por outros modos de produzir conhecimento. A 

incorporação de novas tecnologias como os aparelhos de gps e a utilização de 

sistemas e programas de informação georeferenciadas estão cada vez mais presentes 

nas ações indígenas de proteção territorial. Estudos que abordam a produção de 

mapeamentos entre povos indígenas demonstram que a produção de mapas tem sido 

incorporada com interesse por diversos povos como uma ferramenta de codificação de 

seus conhecimentos (CORREIA, 2007; OLIVEIRA, 2010). Estes produtos também têm 

sido usados como instrumentos políticos para evidenciar e validar os conhecimentos 

indígenas, nos moldes ocidentais, com vistas a ações de gestão de recursos naturais e 

proteção territorial. Em diversas experiências deste tipo os mapas também despertam, 

especialmente nos mais jovens, o interesse por conhecer lugares pouco explorados, e 

assim contribuem para ampliação e atualização de conhecimentos sobre pontos 

específicos de seus territórios e de suas histórias de uso e ocupação.  

Por estas razões a produção de mapas como forma de codificação e ilustração 

de conhecimentos ambientais torna-se um interessante objeto de análise antropológica. 

Em sua análise das formas e dos vários olhares culturais sobre os mapas produzidos 

com os povos Ashaninka, Manchineri, Jaminawa e Nawa no Estado do Acre, por 

exemplo, Cloude Correia (2007) mostrou como a inclusão ou exclusão de determinadas 

características por meio dos símbolos, a classificação e a relação entre elas foram 

produzidas pelos participantes indígenas e como os mapas foram categorizados em 

diferentes tipos a partir de seus sistemas de conhecimento.  

Na iniciativa em Roraima, a organização do espaço geográfico no 

desenvolvimento do mapeamento resultou em imagens que codificam informações 

sobre as práticas sociais e simbolizam as concepções culturais compartilhadas pelos 

moradores das três terras. Dentro das oficinas foram produzidos mapas “mentais” 

(desenhos livres) e “cartográficos” (baseados em tecnologias de georeferenciamento e 

nas imagens cartográficas da delimitação oficial das terras indígenas). Estes mapas 



11 
 

representam muitas informações: a hidrografia, a disposição geográfica das 

comunidades com suas moradias antigas, lugares sagrados e antigos cemitérios, 

localização de retiros, de escolas e postos de saúde; as principais áreas de caça, roça, 

coleta e pesca utilizadas pelas comunidades; além das principais ameaças externas 

correntes: invasões, subtrações de recursos naturais, explorações de garimpo. 

Os mapas, portanto, representam conhecimentos sobre todos estes aspectos 

históricos, sociais, políticos e cosmológicos da vida coletiva. Todavia, o mais 

interessante é que os momentos de produção destes materiais criam espaços que 

permitem a interação, as trocas e a transmissão de conhecimentos territoriais entre as 

gerações. Aqui os processos de produção são mais instigantes que os produtos e 

torna-se interessante atentar para as interações entre os autores durante os momentos 

de concepção e produção efetiva destes mapas.  

Na oficina que coordenei na TI Jacamim pude acompanhar gerações diferentes 

dialogando diante da folha em branco. Um aspecto interessante no “fazer do mapa” 

naquele contexto foi que, diferente da discussão sobre símbolos e classificações 

observadas por Correia no Acre, a importância dada pelos moradores de Jacamim foi 

principalmente à composição das linhas no mapa. Primeiro as linhas que formam a 

hidrografia, depois as linhas que delineiam as estradas principais e, por fim, uma 

atenção fina para os caminhos que ligam as casas entre si. Na composição das linhas 

da hidrografia surgiram identificações toponímicas, comparações sobre pontos de 

pesca e sobre as melhores ilhas de mata para a caça. Enquanto os mais jovens 

desenhavam, apagavam e corrigiam o percurso das linhas de estradas e caminhos, os 

mais experientes relembravam moradores antigos, casas velhas, indicavam os 

percursos daqueles que antecederam as parentelas atuais. O mapa é uma 

representação simplificada destas trocas de conhecimento. 

Já os calendários são representações do ciclo anual do clima segundo as 

percepções compartilhadas coletivamente. São representações interculturais nas quais 

é possível identificar o ciclo anual segundo as categorias conceituais pertencentes aos 

conhecimentos ecológicos tradicionais indígenas de seus ambientes. Estes dados 
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aparecem mesclados ao calendário gregoriano e a divisão do ciclo anual em doze 

partes.  

O que podemos chamar de “conhecimentos ecológicos tradicionais” 

representados nos calendários são na verdade informações sistematizadas em um 

círculo. É também uma representação simplificada de dinâmicas muito complexas. 

Novamente, é o contexto de produção deste tipo de material a dimensão mais 

significativa deste tipo de iniciativa que mobiliza os conhecimentos indígenas.  

Um exemplo deste valor no caso que estou apresentando foi a discussão 

suscitada sobre o tempo certo de cantar de uma ave, o Mutum, que é para moradores 

de toda a região um marcador de transformação das estações do ano. Em diferentes 

ocasiões em que os calendários foram apresentados às comunidades surgiu a 

discussão sobre o canto do Mutum e suas correlações associadas ao clima. Pawix é a 

referencia a um período do ano em que ocorre a transição da estação seca para 

estação chuvosa. É representada pelo canto da ave e por um desenho da ave como 

uma constelação no céu.  

Nestes momentos de discussão relativa aos conhecimentos sobre  o Mutum 

aqueles que mais interviram na arena de discussão sobre os dados levantados pelos 

jovens pesquisadores foram as pessoas mais experientes, principalmente aqueles que 

andam e já andaram mais pelo território. Para alguns pesquisadores indígenas a 

discussão sobre o canto não surgiu exatamente como uma novidade, mas como algo 

que eles ainda não tinham prestado atenção. Vários destes pesquisadores se 

surpreenderam ao aprender com os mais experientes sobre os significados das 

constelações e como os mais vividos explicavam a passagem do ano vista pela 

dinâmica das estrelas. Nas sucessões de comentários, estas primeiras conexões entre 

ver o céu e ouvir os sons das aves foram se encadeando a outros dados sensoriais e 

atividades dos seres humanos, dos animais e plantas que acontecem durante o ciclo 

anual. Os calendários – como um esquema básico de representações compartilhadas - 

geraram todas estas discussões, criando um espaço reflexivo interessante composto 

de análises pautadas pelos conhecimentos tradicionais. 
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Entendo que, assim como os mapas, os calendários colocam o desafio de 

elaborar uma atenção antropológica às “representações” e às “percepções” – não como 

uma oposição entre dois domínios separados nos processos de conhecer, mas como 

duas dimensões de um mesmo nexo indivisível do conhecimento. Como assinala 

Ingold, devemos direcionar a nossa atenção para “esse entrelace criativo de 

experiência no discurso e às maneiras como as construções discursivas resultantes, 

por sua vez, afetam as percepções das pessoas do mundo que as cerca” (INGOLD, 

2008, p. 39). É isso que está ocorrendo entre os Macuxi e Wapichana que vivem nas 

savanas de Roraima. Eles estão articulando percepções sensoriais das alterações do 

clima e os sistemas simbólicos existentes, transpostos para esquemas de 

representação capazes de comunicar ao mundo suas observações sobre um fenômeno 

global em um contexto regional.  

 

Transformação de sujeitos: novos atores à procura de conhecimentos 

Além da potencia de promover processos reflexivos sobre modos próprios de 

conhecer, o outro aspecto que chama atenção nestes tipos de experimentos de 

representação dos conhecimentos indígenas concerne aos efeitos que eles geram 

dentro da organização social das comunidades, especialmente para os sujeitos que, de 

modos diferentes, participaram destas iniciativas. Como observei anteriormente, os 

Agentes Territoriais e Ambientais Indígenas constituem uma figura relativamente nova 

dentro da organização social das comunidades indígenas na região Serra da Lua. De 

toda forma, os ATAIs já são reconhecidos por suas comunidades como atores 

importantes nas discussões sobre a proteção territorial e nas ações locais de gestão 

ambiental. Muitos deles também são professores, tuxauas, agentes de saúde, 

catequistas e lideranças regionais e agregam o reconhecimento político dessas 

posições à figura do ATAI.  

Mas nem tudo é só prestígio. Estes jovens, homens e mulheres, que atuam 

localmente dentro da temática ambiental também lidam com a resistência de seus 

parentes e as críticas que muitos tecem quanto ao papel do ATAI dentro das 
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comunidades. Em muitos contextos, os ATAIs algumas vezes são vistos como 

representantes locais do Estado, consubstanciados na imagem que se tem a respeito 

do IBAMA, no sentido de serem contra ou quererem controlar determinadas práticas 

tradicionais. Um destes agentes me relatou que muitas vezes ouviu palavras “pesadas” 

de seus parentes, e provocações tais como: “você quer que eu e meus filhos vamos 

comer barro?” 

Neste contexto político, o processo de pesquisa impactou a imagem do ATAIs 

frente às comunidades de diferentes formas. O primeiro efeito perceptível se deve ao 

propósito de fazer a pesquisa como uma forma de valorizar os “conhecimentos 

tradicionais” que os colocou em uma posição diferente daquela de suas práticas 

habituais. A atuação como pesquisadores envolvidos na produção de um livro colocou 

os ATAIs e também aqueles que colaboraram com eles em outros registros de 

valorização social.  

Ao mesmo tempo, a posição como “pesquisador” também trouxe à tona as 

tensões políticas correntes sobre o significado de “pesquisas” – um tema sensível na 

região que viveu em um passado recente um episódio de biopirataria (ÁVILA, 2001). A 

desconfiança em relação a ceder desenhos ou narrativas aos ATAIS resultou em 

algumas recusas em participar do trabalho deles, e surgiram também questionamentos 

sobre os reais interesses deles e da própria iniciativa em perguntas do tipo: “Para onde 

vai esse meu conhecimento? Será que é para beneficiar a comunidade mesmo? Ou vai 

servir só para você?”. Perguntas, aliás, muito pertinentes para o estabelecimento de 

um pacto de pesquisa. 

Mas houve também diversos casos de pessoas, parteiras, catequistas, 

rezadores e Agentes Indígenas de Saúde que demonstram verdadeira satisfação em 

ser procurado para compartilhar seus conhecimentos. A busca pela entrevista gravada 

em vídeo, a preparação de um cenário, a condução das perguntas e a escuta atenta 

produziu diversos encontros bastante ricos para ambos os lados da relação 

estabelecida com a pesquisa. Muitos ATAIs entrevistaram seus próprios avós e criaram 

espaços de compartilhamento e transmissão de histórias e saberes para além do tema 

da pesquisa. 
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A maioria dos ATAIs gravou com pessoas pertencentes à sua rede de relações 

mais próximas: mães, pais, tios, avós ou cunhados, que decidiram “apoiá-los” com o 

trabalho. E obter apoio não é uma tarefa simples. Mobilizar estas relações atualiza 

vínculos e compromissos de reciprocidade que refletem em diversas outras dimensões 

da vida cotidiana e das dinâmicas políticas internas das comunidades que aqui é 

possível apenas apontar.  

Isso ficou claro em alguns cenários em que os ATAIs contaram com a 

colaboração de professores indígenas que se dispuseram a orientar as pesquisas e 

inclusive participar delas como entrevistados. Em outros, contudo, professores 

expressaram desagrado com o trabalho. De alguma forma, eles, os professores 

expressaram contrariedade com fato de os agentes estarem fazendo um trabalho que 

atualmente pertence a eles: pesquisar e escrever sobre os conhecimentos e a cultura 

de suas comunidades. 

Estas tensões entre ATAIs e professores são reveladoras dos efeitos internos da 

realização de pesquisas e também de auto-pesquisas. Elas indicam algo sobre as 

transformações em curso nas políticas de controle dos saberes que estão surgindo na 

região. A emergência destas diferentes perspectivas tem implicações para todas 

posições imbricadas na organização social das comunidades. Um exemplo é ilustrativo 

destas dinâmicas foi o fato de diversos ATAIs em terras diferentes relatarem uma 

queixa comum ouvida das pessoas mais experientes a quem eles buscaram entrevistar 

para os estudos. Nos momentos de compartilhamento de informações sobre o 

andamento das pesquisas, os ATAIs também relataram que, nos bastidores das 

negociações de várias entrevistas, sobretudo os “mais experientes” os questionaram e 

cobraram uma postura diferente daquela de alguns professores que, segundo os “mais 

velhos” estão os procurando bastante nos últimos anos, mas que afastam-se deles 

depois de formados na Universidade. De algum modo, recai agora sobre os 

professores indígenas e os próprios ATAIs – na condição de pesquisadores – críticas 

semelhantes àquelas que são recorrentemente feitas aos pesquisadores de fora. 

Se conseguimos delinear alguns aspectos destas transformações “dentro” das 

comunidades, quando redirecionamos o olhar para os efeitos para “fora” delas é 
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possível dizer que o processo de produção do livro fortaleceu e criou novas redes de 

apoio aos povos indígenas em Roraima abrindo espaços de interlocução em diferentes 

escalas. A mobilização de redes de apoio e parcerias de outras organizações indígenas 

e da sociedade civil em escalas nacional e internacional permitiu que os materiais que 

compõe o livro fossem divulgados através de instalações e apresentações dos 

resultados em reuniões, assembleias, encontros e seminários sobre a temática 

ambiental e a questão das mudanças climáticas em diferentes cidades brasileiras: Boa 

Vista, Brasília e Manaus.  

ATAIs, técnicos e lideranças da organização indígena já fizeram a divulgação 

dos resultados dos estudos em seminários e encontros indígenas em outros países 

como nas Filipinas, em Portugal e no Equador. Nas oportunidades que pude observar 

os efeitos “para fora” das comunidades foi possível notar a força destes materiais 

(mapas, calendários, fotos, narrativas) em atrair a atenção dos “brancos” (técnicos 

governamentais, líderes de organizações da sociedade civil) e também de “parentes” 

de outras regiões do Brasil e do mundo – estimulando trocas e comparações entre 

sistemas indígenas de conhecimentos. E, principalmente, a iniciativa materializada no 

livro vem criando canais de comunicação e abrindo possibilidade de suporte às 

propostas indígenas de enfrentamento do novo cenário ambiental e climático que se 

desenha para as comunidades. Como um livro-documento, o material tem sido utilizado 

para catalisar estas conexões. 

 

Considerações finais 

“É o conhecimento melhor entendido como uma coisa ou uma relação?” Esta 

pergunta formulada por Barth (2000, p. 2) é sugestiva para a reflexão antropológica 

sobre iniciativas de materialização de conhecimentos indígenas como a que apresentei 

nesta comunicação. Um livro como o que foi produzido na região Serra da Lua é um 

objeto que condensa um emaranhado de relações pessoais, familiares, sociais e 

políticas dentro e fora das comunidades que participaram de sua produção.  
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Ao olhar para os produtos de processos deste tipo podemos apontar que mapas 

baseados na cartografia oficial e calendários mesclados ao esquema gregoriano de 

classificação da passagem do tempo incorrem no risco de produzir traduções culturais 

que são domesticantes e simplificadoras dos modos indígenas de conhecer, de 

perceber e de se relacionar com o ambiente. De fato, a geração destes produtos nestes 

formatos pode operar como um mecanismo de simplificação e sedentarização dos 

modos de conhecer indígenas, silenciando outras formas de estabelecer relações, e 

pior, produzindo ordenamentos das formas de pensar. 

Contudo, eu gostaria de concluir com uma avaliação deste tipo de iniciativa em 

outra direção, dando maior peso ao processo de produção e seus atores que ao 

produto cristalizado, neste caso particular, em um livro. No contexto que apresentei 

aqui é possível notar em meio às tensões políticas sobre as posições sociais 

envolvidas na geração dos materiais que, de certa forma, o processo contribuiu para 

transformar a imagem dos diferentes sujeitos envolvidos na realização das pesquisas.  

A valorização de “conhecedores tradicionais”, a emergência de novos atores 

como “pesquisadores” e as reflexões sobre os atributos e usos que podem ser feitos de 

“pesquisas” colocam para os povos indígenas novas dinâmicas de representação de 

conhecimentos. Os tipos de relações (de apoio, de troca, de transação e de concessão) 

que surgem nestas dinâmicas colocam no centro suas concepções próprias do que 

seja esse “conhecimento” e nos efeitos de processos deste tipo é possível visualizar as 

políticas emergentes de geração, circulação e controle de saberes. Na experiência aqui 

trazida, o livro como objeto contendedor de conhecimento só pôde ganhar existência 

na mobilização destes diferentes tipos de relações. 
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