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Entre 2005 e 2011, o Iepé realizou dez oficinas de pesquisa e seis cursos de formação 
básica (incluindo aulas de língua portuguesa, matemática, ciências naturais, antropologia 
e lingüística) para os pesquisadores wajãpi. Seu processo de formação inclui também 
o acompanhamento às pesquisas que desenvolvem pela equipe de formadores, seja 
por meio da realização de visitas coletivas a algumas aldeias, seja durante os estágios 
dos pesquisadores no Centro de Formação e Documentação Wajãpi, localizado na terra 
indígena. As visitas às aldeias são etapas de trabalho de campo, onde os pesquisadores 
realizam levantamentos e registro de dados, discutindo os resultados alcançados por 
cada um. Nos estágios, dedicam-se a sistematizar e comparar as informações levantadas, 
redigindo textos explicativos a respeito de seus temas de estudo, em português e em 
língua wajãpi. Também é durante os estágios que trabalham na gestão do acervo do 
Centro, mantendo-o organizado e ajudando os demais Wajãpi a utilizá-lo.

Todas essas atividades vêm sendo desenvolvidas em parceria com a Universidade de São 
Paulo, como parte do Plano de Salvaguarda do Patrimônio Imaterial Wajãpi, que conta 
com apoio do IPHAN e do Ministério da Cultura. A formação de pesquisadores wajãpi 
também recebeu apoio do Museu do Índio-Funai, Unesco, Fapesp, Lasa, Petrobras, 
Rainforest Foundation da Noruega e PDPI-MMA. 

Ao longo de sua formação, os pesquisadores vêm participando de diversos encontros 
para troca de experiências. Além do primeiro encontro interno, realizado em 2003, 
no qual definiram seus temas iniciais de pesquisa, participaram dos seminários 
“Experiências Indígenas em Gestão e Pesquisa de Patrimônios Culturais no Amapá 
e Norte do Pará” (Iepé, 2005) e “Experiências Indígenas de Pesquisa e Registro de 
Conhecimentos Tradicionais” (RCA, 2007), do “Segundo Encontro de Pesquisadores 
Indígenas do Amapá e Norte do Pará” (Iepé, 2009) e do encontro “Gestão de Patrimônios 
Culturais Indígenas” (RCA, 2010). Participaram também da “I Reunião de Avaliação de 
Planos e Ações de Salvaguarda de Bens Registrados” (IPHAN, 2010) e do “Encontro 
entre pesquisadores indígenas e antropólogos do projeto Efeitos da proteção de direitos 
intelectuais e culturais em povos e conhecimentos tradicionais” (FORD/CEBRAP, 2011).

Nos últimos anos, os pesquisadores vêm trabalhando em conjunto com um grupo de 
documentaristas wajãpi para registrar as manifestações culturais de seu povo, como a 
pintura corporal e diversas festas. Esses registros são incorporados ao acervo do Centro 
de Formação e Documentação Wajãpi, onde ficam à disposição de todas as aldeias. Em 
2011, os pesquisadores começaram a trabalhar na elaboração de um Plano de Gestão 
Territorial e Ambiental para a Terra Indígena Wajãpi, que vem sendo desenvolvido com 
base nos conhecimentos tradicionais sobre a floresta, o sistema agrícola, a caça, os 
ambientes aquáticos e outras categorias ambientais que vêm sendo objeto de suas 
pesquisas.     

Produto das pesquisas

O trabalho desenvolvido pelos pesquisadores wajãpi desde o início de sua formação já 
rendeu diversas publicações, em português e na língua wajãpi. Além de duas versões de 
um Caderno de Pesquisas, de tiragem reduzida, onde apresentam de forma resumida 
os resultados de seus trabalhos individuais, publicaram materiais de divulgação 
interna das pesquisas coletivas sobre temas como a prática de resguardos, histórias 
de antepassados, conhecimentos sobre a floresta e sobre plantas cultivadas. Também 
publicaram materiais bilíngües, voltados para público interno e externo, como um 
livro sobre os componentes da pessoa na cosmologia wajãpi e outro sobre sua pintura 
corporal.

Em 2008, produziram uma exposição intitulada “Jane reko mokasia – Organização 
social wajãpi”, apresentada na Fortaleza São José, em Macapá, e no Museu Kuahi, no 
Oiapoque, na qual procuravam desfazer alguns mal entendidos que consideravam muito 
presentes na visão da população regional sobre seu modo de vida. Nessa ocasião, foram 
publicados um catálogo reunindo os banners da exposição e um folheto com textos 
complementares em português, elaborados pelos pesquisadores, aprofundando os 
temas abordados. Os pesquisadores também atuaram como monitores da exposição e, 
desde então, já realizaram diversas palestras sobre aspectos da cultura e da organização 
social dos Wajãpi para estudantes do Amapá. 



Desde 1996, os chefes wajãpi começaram a ficar preocupados com os nossos 
conhecimentos, nosso modo de vida, porque os jovens estavam se interessando 
muito pelos conhecimentos e jeito de viver dos não índios, e se interessando pouco 
pelo conhecimento tradicional. Os chefes pensaram que precisava um trabalho para o 
fortalecimento cultural wajãpi. 

Nós Wajãpi pedimos para o IPHAN registrar nossa arte gráfica como patrimônio 
imaterial e fizemos um Plano de Salvaguarda para fortalecer essa arte e todas as 
nossas manifestações culturais. Com isso ganhamos o prêmio da UNESCO, que 
reconheceu a nossa arte gráfica e nossa tradição oral como patrimônio imaterial da 
humanidade. A formação de pesquisadores wajãpi faz parte do Plano de Salvaguarda, 
porque ajuda os jovens a se interessarem mais pelos conhecimentos dos mais velhos.

Desde que ganhamos o prêmio, em 2003, conseguimos muitos apoios através do 
Apina e do Iepé, especialmente do IPHAN, da UNESCO, da Petrobras e também do 
LASA e do NHII-USP. O Museu do Índio da FUNAI também ajuda o nosso trabalho, 
quando montamos exposições para circular em várias cidades. Cada ano, tem de 
buscar apoio novo, para não parar nosso trabalho e apoio para nossa formação e 
nossas publicações.

Nós Wajãpi enfrentamos muitos problemas com preconceito. Muitos não índios que 
trabalham nas nossas aldeias não entendem e não respeitam o nosso modo de vida: 
organização social, jeito de ocupar a terra, jeito de fazer política, 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 de nossos saberes estão se perdendo. Por isso nós 20 
pesquisadores vamos pesquisar mais esses saberes, para trazer de volta e usar. Nós 
queremos aprender principalmente para usar corretamente esses conhecimentos.

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 trabalham com 
os Wajãpi, para diminuir o preconceito e para defender os interesses dos Wajãpi. A 
pesquisa serve para ajudar na política.

Os chefes e a comunidade respeitam o nosso trabalho porque estamos fortalecendo 
nosso conhecimento. Nosso jeito de trabalhar é diferente de aprender em casa. Porque 
nós estamos fazendo registro, sistematizamos conhecimentos e fazemos explicações 
gerais sobre nossos conhecimentos. Para fazer boas pesquisas temos que conversar 
com muitos dos mais velhos (jovijãgwerã kõ) em diferentes aldeias. 

Por que fazer pesquisa?

Os chefes de cada aldeia se reuniram para conseguir apoio do Iepé e para procurar 
parceiro para ajudar no projeto de valorização e fortalecimento cultural. Então, eles 
escolheram 20 jovens de 11 aldeias para participarem do 1º encontro de pesquisadores 
wajãpi, que aconteceu em janeiro de 2005. Em 2005 teve a 1ª oficina de pesquisadores 
e o 1º curso de formação básica.

Nas oficinas fazemos atividades para aprender a sistematizar os conhecimentos, a 
fazer explicações detalhadas e explicações gerais, aprendemos a fazer interpretações 
e reflexões e a fazer aparecer as teorias do pensamento e da prática dos Wajãpi. Nós 
também aprendemos a fazer tradução. Nós aprendemos que não podemos traduzir 
uma palavra de uma língua com uma palavra de outra língua, porque por trás das 
palavras existem idéias diferentes. Aprendemos que para traduzir a lógica wajãpi para 
os não índios, precisamos aprender a fazer explicações bem detalhadas.

No primeiro encontro de pesquisadores, em 2005, cada pesquisador escolheu um tema 
diferente e importante para pesquisar. Por exemplo: jeito de conhecer a roça, jeito de 
curar as doenças, jeito de se comunicar, jeito de fazer resguardo, jeito de fazer trocas, 
jeito de conhecer as árvores e muitos outros assuntos. Nas oficinas nós apresentamos 
e comparamos os resultados de nossas pesquisas individuais – que ainda não estão 
concluídas – e decidimos quais pesquisas coletivas nós vamos fazer, juntos. 

Durante as etapas de acompanhamento vamos para aldeias distantes da nossa para 
conversar com os mais velhos (jovijãgwerã) que moram muito longe, para aprender 
com eles e fazer livros de leitura. Conversamos primeiro com os jovijãgwerã, gravamos, 
fazemos transcrições e anotações das entrevistas. Depois nós organizamos e 
sistematizamos as informações da pesquisa. Depois escrevemos textos com o resultado 
das pesquisas, em língua wajãpi e português.  

Fortalecimento Cultural Formação dos Pesquisadores




