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1- Apresentação 
 

O Instituto de Pesquisa e Formação em Educação Indígena - Iepé, em parceria com 
o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN – MinC) e o Museu 
do Índio, da Fundação Nacional do Índio,  promoveu, no período de 7 a 10 de  
novembro de 2005, em Macapá, Amapá, o  seminário “Experiências Indígenas 
em gestão e pesquisa de patrimônios culturais no Amapá e norte do Pará”.  

Participaram do seminário representantes dos povos indígenas Aparai, Galibi, 
Galibi Marwono, Karipuna, Katxuyana, Tiriyó, Palikur, Wajãpi e Wayana, 
representando as seguintes organizações indígenas: 

 
AGM - Associação Galibi - Marworno 
Apina - Conselho das aldeias Wajãpi 
APIO - Associação dos Povos Indígenas do Oiapoque 
APITIKATXI - Associação dos Povos Indígenas Tiriyó, Katxuyana e Txikuyana 
APITU - Associação dos Povos Indígenas do Tumucumaque 
APIWATA - Associação dos Povos Indígenas Wajãpi do Triângulo do Amapari 
CCPIWA - Centro de Cultura dos Povos Indígenas Aparai e Wayana 
 
O seminário contou com a participação de representantes dos seguintes órgãos 
governamentais: 
 
CGEP Funai - Coordenação Geral de Estudos e Pesquisas da Funai 
AER Funai - Administração Regional da Funai de Oiapoque 
AER Funai – Administração Regional da Funai de Macapá 
IPHAN - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
SEPI - Secretaria Especial dos Povos Indígenas  
NEI-AP – Núcleo de Educação Indígena da Secretaria Estadual do Amapá 
 
Participaram, como convidados, representantes do: 
 
PDPI – Programa Demonstrativo dos Povos Indígenas 
NHII – Núcleo de História Indígena e do Indigenismo da Universidade de São Paulo 
Administração da Fortaleza São José de Macapá 

A moderadora do seminário foi Dagmar Cremer. 
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Reunindo representantes das terras indígenas Uaçá, Juminã, Galibi do Oiapoque, 
Wajãpi, Parque do Tumucumaque e Rio Paru d´Este, o seminário teve como 
objetivos gerais: 

•Promover a troca de experiências e a articulação entre os povos indígenas que 
vivem no Amapá e Norte do Pará; 

•Discutir e esclarecer o que significa Patrimônio Cultura Imaterial; 

•Discutir os desafios da formação de pesquisadores indígenas; 

•Refletir sobre a utilidade das pesquisas feitas pelos próprios índios; 

•Refletir sobre a gestão do patrimônio imaterial por parte de seus detentores. 

Com a realização desse seminário, o Iepé pretendeu propiciar um encontro entre 
os representantes das comunidades locais envolvidas em ações educativas, seus 
assessores e colaboradores  para a troca de idéias sobre formas de registro, 
proteção e gestão de seus patrimônios culturais. A proposta dos temas para 
discussão privilegiou criar a oportunidade dos representantes indígenas apresentar 
e debater as ações de inventário, valorização e difusão de seus conhecimentos 
tradicionais e manifestações culturais, em andamento em suas comunidades, bem 
como refletir a apresentar suas demandas e experiências para gestão e proteção 
desses patrimônios. Concebido dessa maneira, o seminário foi organizado em 
torno de três temas principais: 

•O que é Patrimônio Cultural Imaterial 

•A formação de pesquisadores Indígenas 

•A gestão do patrimônio imaterial por seus detentores 

O seminário foi desenvolvido na modalidade de oficina, utilizando-se técnicas 
básicas de trabalho em grupo e apresentações em plenária. Esta dinâmica de 
trabalho adotada valoriza os conhecimentos dos participantes criando um 
ambiente de cooperação mútua e auto-estima. Os trabalhos em grupo e as 
apresentações oportunizaram aos participantes vivenciar um ambiente espontâneo, 
criativo e dinâmico de intercâmbio de conhecimentos e experiências,  possibilitando 
que os representantes indígenas fossem os sujeitos do processo. Uma boa parte 
das discussões nos grupos foi realizada nas línguas indígenas, facilitando a 
discussão e compreensão de conceitos mais abstratos, como, por exemplo, 
patrimônio imaterial. Cada grupo contou com o apoio de um facilitar para 
estimular a discussão, a visualização e o registro das discussões. Os grupos 
permaneceram os mesmos durante todo o seminário, pois na avaliação dos 
facilitadores esta seria a melhor estratégia para o desenvolvimento das discussões. 

No primeiro dia de trabalho, foi promovida a discussão sobre o que significa o 
Patrimônio Cultural Imaterial. Organizados em quatro grupos de trabalho – Povos 
do Uaçá, Wajãpi, Wayana–Aparai e Tiriyó–Katxuyana, por meio de exemplos, 
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desenhos e histórias os participantes foram construindo o conceito do patrimônio 
Imaterial a partir de um roteiro de perguntas apresentadas pelos facilitadores.  

O segundo dia teve início com uma breve apresentação  do representante do 
IPHAN, Marcus Vinicius. Na continuidade, foi tratado o segundo tema, voltado 
para a questão da formação de pesquisadores indígenas. Primeiramente os 
membros do Iepé apresentaram o que já foi feito até o momento neste sentido em 
cada região onde atua. As apresentações esclareceram qual é o foco da formação, 
a situação onde se encontram hoje, a dificuldade local, específica de cada região, e 
o que é feito para reduzir esta dificuldade. Outros detalhes sobre essa formação 
podem ser encontrados no documento-base elaborado para o seminário. Após as 
apresentações que ocuparam a parte da manhã,  na parte da tarde os grupos 
retomaram seus trabalhos e discutiram o que deve ser pesquisado e como os 
índios devem participar do levantamento e registro dos dados. 

No terceiro dia, realizou-se uma dinâmica em pequenos grupos, que discutiram o 
significado das palavras: cuidar, controlar, proteger, administrar, conservar, 
transmitir, não perder o uso, parceiros, divulgar. Cada grupo deveria discutir sobre 
o significado de uma das palavras e posteriormente explicar em plenária o sentido 
da palavra que recebeu, para em conjunto construírem o conceito de Gestão. A 
partir do esclarecimento da palavra gestão, foram retomados os trabalhos nos 
quatro grupos que receberam a tarefa de discutir o que deverá ser feito com os 
conhecimentos pesquisados. Nesta etapa da discussão, os grupos trouxeram a 
preocupação sobre aspectos da cultura que não devem ser registrados, pois são 
informações que são passadas oralmente para poucas pessoas, como, por 
exemplo, os conhecimentos sobre a medicina praticada pelo pajé. A segunda 
tarefa dos grupos foi definir os próximos passos a partir da discussão “o que 
fazer”, quando cada grupo definiu uma ou duas atividades que serão realizadas 
para dar seqüência ao processo de discussão nas comunidades.  

Ainda no terceiro dia, foi feita uma apresentação sobre direitos autorais e direito 
de imagem, por Silvia Pellegrino do NHII-USP. Em seguida, o representante da 
Coordenação Geral de Estudos e Pesquisas da FUNAI de Brasília,  Marco Antonio do 
Espírito Santo, apresentou os trabalhos e atribuições dessa coordenação. O 
representante do PDPI, Cássio Noronha, que também é sócio do Iepé, falou dos 
projetos culturais apoiados pelo PDPI, da importância do intercâmbio cultural entre 
os povos indígenas e da disseminação de alternativas positivas desenvolvidas pelos 
projetos com caráter demonstrativo. 

No quarto e último dia, o seminário foi aberto para convidados e público em 
geral, para a apresentação dos resultados das discussões.  

O registro completo do seminário feito em vídeo será disponibilizado aos 
participantes do seminário bem como estará à disposição de interessados nos 
escritórios do Iepé em Macapá e São Paulo.  

Neste relatório, registra-se o resultado dos trabalhos em grupo e suas 
apresentações na plenária do seminário. Temos certeza de que as discussões em 
língua indígena por parte dos participantes, bem como o diálogo intenso que 
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tiveram com os facilitadores, que há muitos anos vem realizando pesquisa e 
assessoria junto aos povos da região, foram muito mais ricas e profundas do que o 
relato que ora apresentamos. Mesmo assim, optamos por produzir este relatório 
de modo que se pudesse registrar uma parte das discussões e das idéias 
produzidas durante o seminário. 

 

 

2 - Estrutura do Seminário 
 
Segunda 7.11    -   Tema:  Patrimônio Cultural Imaterial 
 
Manhã:  
Abertura e apresentação dos participantes  
Como vamos trabalhar 
Trabalho em Grupos: Patrimônio Cultural Imaterial 
Tarde:  
Continuação dos trabalhos nos grupos 
Apresentação dos grupos 
Plenária para fechar os temas 
 
Terça 8.11   -   Tema :  Formação de Pesquisadores Indígenas 
 
Manhã: 
Apresentação do IPHAN 
Onde estamos : Formação de Pesquisadores Indígenas 
Tarde: 
Trabalho em Grupos: pesquisadores indígenas 
Apresentação dos grupos 
Plenária para fechar o tema 
 
Quarta 9.11   -  Tema :  Gestão do Patrimônio Imaterial e seus detentores 
 
Manhã: 
Trabalho em grupos: Gestão e Imagem 
Apresentação dos grupos 
O que é gestão? 
Tarde: 
Apresentação sobre direitos de Imagem e Autorais 
Discussão em Plenária: proteção dos conhecimentos 
 
Quinta 10.11   -   Tema : Conclusões do Seminário 
 
Apresentação dos resultados do seminário para convidados e público em geral. 
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3 - Tema I: Patrimônio Cultural Imaterial 
 

3.1- Grupo de Trabalho 1: Oiapoque 
 
Patrimônio Imaterial é tudo que é transmitido de geração em geração como 
heranças deixadas pelos mais velhos para as gerações futuras. 
Um exemplo é o banco usado na festa do Turé 
A dança, os cânticos, os rituais, como imitando algum tipo de animal ou 
chamando o nome do animal é um respeito com a natureza do mundo imaterial. 
O pajé tem o conhecimento: ele ensina sobre a dança, os cuidados que se deve 
tomar. O pajé conhece as ervas para a cura. 
 

 

 
3.2- Grupo de Trabalho 2: Wajãpi 
 
O que é cultura? 
Conhecimento diferente de cada povo no mundo. Jeito de pensar, conhecer e de 
explicar. Ex.: jeito de casar, jeito de fazer festa, jeito de morar, jeito de fazer a roça, 
pintura, jeito de comer, jeito de namorar, jeito de caçar, etc. 
O que é patrimônio? 
Transmissão e conhecimento, forma de criar, a coisa que tem dono. 
O que é patrimônio cultural material? 
Artesanato, festa, casas, arco e flecha, espingarda, cerâmica etc, machado de 
pedra. 
O que é Patrimônio cultural Imaterial ? 
 Conhecimento que está na memória.  
Como ele passa de geração a geração? 
Contando história para os filhos, fazendo festa, contar para eles ouvirem, aprender 
a fazer artesanato, escrevendo pesquisa e andar nos dois caminhos. 
O que acontece com o patrimônio imaterial quando ele é transmitido? 
Fortalece e fica forte, vai mudando, atualizando, inventando coisas novas.  
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O que acontece quando deixa de ser transmitido? 
 
 
Acaba e perde a cultura. Enfraquece 
conhecimentos tradicionais. 
Por exemplo, os Wajãpi na Guiana 
Francesa perderam algumas de suas 
festas tradicionais, histórias, modo de 
viver e modo de classificar. Os Wajãpi 
no Brasil não perderam nenhuma de 
suas histórias. Mas nós Wajãpi 
perdemos algumas festas, turepyta. 
Mas nós Wajãpi, hoje em dia, estamos 
pesquisando junto com pesquisador 
Wajãpi e junto com os caciques e 
professores Wajãpi para recuperar 
aquilo que perdemos. 
Por que muitas vezes ele não é transmitido ? O que está acontecendo? Falta de 
interesse dos jovens, eles não procuram as informações através dos adultos. Os 
adultos tentam muito conversar com os jovens e eles não escutam o que os 
caciques contam.  
 
Os jovens falam que o nosso conhecimento é fácil aprender, mas isso não é 
verdade. É mais difícil aprender o conhecimento dos não índios. 
Nós temos que aprender dois caminhos, um caminho dos não índios e um caminho 
dos  povos indígenas. Nós povos indígenas não podemos adotar preconceitos dos 
não índios, como, por exemplo, nós indígenas usamos nomes dos brancos e temos 
vergonha dos nossos nomes tradicionais. 

 
 

3.3- Grupo de Trabalho 3: Aparai e Wayana 
 
O que é Patrimônio Cultural Imaterial?  
São saberes e conhecimentos. Cesto, arco e flecha, 
canoa, remo, montanha, padrão gráfico. 
Patrimônio material é arco (taky) e máscara (tamor). 
Patrimônio imaterial é técnica para alisar o arco 
(axikâko), são histórias (upax, aptau, etutoponpe) 
 
 
Como preservar o patrimônio? 
Registro (imerohpyry), gravar (tapoipoko), falar 
(oturuko), fazendo e mostrando como se faz um 
objeto (tyriko enepoko). 
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Quando o patrimônio não é 
transmitido, o que acontece? 
 
Não está transmitido (ekalela 
amtao); se guardar vai acabar 
(tipetukwar leken amtao), precisa 
passar para o jovem (imiatatomoja 
ekaletop), jovem precisa perguntar 
para o mais velho (imijatamoja 
otupolihtao tamusitomoja 
ipohnemtom). 
 

 
 
3.4- Grupo de Trabalho 4: Tiriyó e Katxuyana 
 
O que é patrimônio Cultural Imaterial? 
 
                          
O que é cultura? 
Cada grupo tem uma cultura, por exemplo, 
cultura katxuyana, cultura tiriyó. Cultura tareno 
é diferente da txikuyana. 
Cada um tem o seu jeito de se pintar, se vestir 
com Karüta, püramü, motatü, mihturu. 
 
 
O que é patrimônio? 
 Ainda vai custar para a gente entender o que é 
patrimônio. 
Por quê? Porque a nossa cultura é diferente, 
porque quando alguém morre o lugar é 
abandonado e tudo fica para trás, as coisas são 
destruídas. 
 
No passado os mais velhos, mais antigos morreram, só sobrou a mãe Simica e ela 
resolveu transmitir o que sabia. Esse é o conhecimento que veio para cá até hoje. 
É tudo o que os nossos pais passam. 
Nossos objetos (patrimônio material) que não podem sumir que tem que ser 
acrescentados pelos nossos filhos. 
 
 
A fonte dos objetos é o patrimônio imaterial. 



 

 
 
 

Segundo Seminário Regional do Iepé – Macapá, novembro 2005. Relatório 

10

 
Lugares que poderiam ser transformados em nosso patrimônio. Ninguém está 
cuidando, o cupim está tomando conta. 
Patrimônio Imaterial é a entu (fonte) do patrimônio material. 
O Tareno gosta de incorporar do outro aquilo que lhe é atrativo ou útil. E é assim 
que a cultura dos Tareno foi sendo construída ao longo de muitas gerações e 
sendo repassada até hoje. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3.5- Fechamento da discussão do tema 
 
Observações feitas em Plenária 

 
• Antes vivíamos livres, não pensávamos sobre o assunto. Hoje todos estão 

preocupados com o patrimônio. 
• Estamos aprendendo a usar a palavra patrimônio imaterial, agora sabemos o 

que significa. 
• A questão surge quando estamos perdendo o patrimônio, ainda não está 

completamente perdido, ele ainda existe. No entanto percebemos que 
estamos perdendo. 

• A tradição está viva, a cultura está aí. 
• Patrimônio material – fazemos , pode se pegar. Patrimônio imaterial - é o que 

sabemos para poder fazer, é a FONTE  para poder fazer , não se pode pegar. 
• No grupo Oiapoque ficou claro como tudo está interligado, as coisas estão 

amarradas. Essa ligação entre as coisas é que corre perigo, quando pensamos 
na escola tradicional que separa tudo. 

• O conhecimento indígena ainda está forte, pois ele ainda permanece na 
cabeça dos índios. 

• O registro pode ser perigoso, pois pode ser excludente, existe muita 
diversidade, as diferenças é que representam a riqueza da cultura imaterial. E 
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existem conhecimentos que não podem estar acessíveis a qualquer pessoa. 
• Patrimônio não é passado, mas é algo que evolui, que vai para frente. 

 
Sobre o Registro 

 
• Devemos saber selecionar o que queremos registrar. 
• Registro no IPHAN - ocorre depois de feito um levantamento. 
• Pesquisador faz registro – fazer fotos, anotar as falas, coletar dados, 

desenhos, mapas. 
• Os Guaranis resguardaram por muito tempo sua cultura, suas práticas, e após 

discussão entre eles decidiram o que seria registrado e divulgado para o seu 
reconhecimento como povo, como cultura. 

 
 
 

4 - Tema II: A formação de Pesquisadores Indígenas 
 

4.1 - Grupo de Trabalho 1: Oiapoque 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
O que deve ser pesquisado em nossa região ? 
•Marcas, mitos e história. 
•Plantas medicinais (farmácia verde). 
•Memória das aldeias da estrada. 
•O nosso modelo de trabalho, estilo de fazer política dos antigos. 
•Registro dos artesanatos. 
•Transporte e comércio. 
•Conhecimento de Astronomia. 
•História diferenciada do Turé. 
•Conhecimento dos Pajés. 
 



 

 
 
 

Segundo Seminário Regional do Iepé – Macapá, novembro 2005. Relatório 

12

 
 

 Porque ?  
Para proteger os conhecimentos. 
Divulgar os conhecimentos tradicionais. 
Colaborar para o resgate cultural. 
Histórias ensinadas dentro da escola. 
Valorizar a identidade de cada povo. 

 
 Como os índios devem participar dos registros 
? 
•Os professores devem fazer pesquisas, com os mais 

velhos. 
•Os jovens aprendendo com os mais antigos. 
•Registrando saberes dos mais sábios. 
•Os pesquisadores indígenas devem incentivar a 

comunidade a participar e transmitir seus 
conhecimentos para os jovens. 

 

 
4.2 - Grupo de Trabalho 2: Wajãpi 
 
O que deve ser pesquisado em nossa região ? 
•Perdendo, renovar, tristeza e felicidade, descobrir. 
•Exemplo, praga na roça. 
•Kusiwarã (código de padrões gráficos) 
•Tãnogarerã (antigas práticas de resguardo para adolescentes) 
•Remédio tradicional. 

 
1 - Oficina de pesquisa 
•Planejamento 
•Organizar 
•Anotações Língua Wajãpi 
•Aprender Conhecer 
 
2 – Registros 
Conversar com mais velhos 
Anotar  
Sistematizar 
Refletir 
Texto 

 
3 – Divulgar para a comunidade wajãpi 
Escola Wajãpi 
 Centro de Documentação e Formação Wajãpi  
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4.3 - Grupo de Trabalho 3: Aparai - Wayana 
 
O que deve ser pesquisado em nossa região ? 
•Proteger o conhecimento, registrar, repassar, transmitir, conhecer. 
•A pesquisa é uma forma de buscar conhecimento. 
•Os conhecimentos são importantes porque ajudam a proteger uma cultura. 
 
Como os Wayana e os Aparai devem participar dos registros ? 
Desenhos 
Pergunta para o velho e quem sabe. 
Gravar, escrever, fotografia, vídeo. 
Vamos precisar de ajuda Tamuxi, Kumumuxi, Lúcia. 
 
O que deve ser pesquisado em nossa região ? 
Ëhumtop 
Weju 
Okomëman 
Walekluen 
Kunana 
Olok 
Tuhtu katop 
 
 

4.4 - Grupo de Trabalho 4: Tiriyó - Katxuyana 
 
O que deve ser pesquisado em nossa região ? 
•O jeito de antigamente; fazer roça, pintura, comidas, danças, histórias, artesanato. 
•A pesquisa feita por nós mesmos. É preciso? É importante? Por que? Como? Tem 
coisas que hoje não sabemos mais explicar, por exemplo, quando o pai acordava de 
manhã cedo falava para o filho “filho vá pegar a perna do mutum” para que você 
seja mais ágil. 
•Outras músicas chegaram e aí 
as meninas começaram a querer 
somente essas músicas. Elas 
ficaram com vergonha das 
nossas músicas. 
•Os mais velhos têm 
preocupação em pesquisar, em 
preservar. Os mais jovens têm 
sentimentos de vergonha. 
•Os que sabem não estão 
repassando seu conhecimento. 
Não tem quem puxe as coisas. E 
quando tem alguém que puxa, 
não vem ninguém. É uma 



 

 
 
 

Segundo Seminário Regional do Iepé – Macapá, novembro 2005. Relatório 

14

desmobilização geral. 
 
Quem está mais preocupado com a cultura? 
•Tiriyó: antes somente a língua tiriyó estava dominando. A língua não corre tanto 
perigo, mas também estão  preocupados. 
•Katxyuana: Em aldeias mais distantes falam somente Katxuyana. Estão 
preocupados com a língua. 
 
 
 

4.5 - Fechamento do segundo tema 
 
Comentários da Plenária 
 
Com as apresentações feitas é possível ver que as preocupações nas áreas Wajãpi, 
Oiapoque e Tumucumaque são as mesmas. As prioridades são parecidas, as 
histórias os problemas. O que está acontecendo e porque se está perdendo o 
Patrimônio Cultural Imaterial, na verdade estamos perdendo ele ainda não se 
perdeu. O que precisamos nos preocupar é como proteger o que ainda existe e 
ainda está vivo. É importante que a comunidade obtenha consciência da 
importância de preservar. Os brancos por muito tempo negaram o valor da cultura 
indígena e agora que os índios estão perdendo a cultura, todos estão interessados. 
Por ter sido fortemente negada, muitas coisas são consideradas sujas e com muito 
preconceito com relação a maneira indígena de viver. As comunidades devem ser 
fortalecidas. A pintura corporal hoje está catalogada o que antes não era 
considerado arte, hoje está sendo muito valorizado. Não é possível resgatar o que 
foi negado ao longo de várias gerações de uma hora para a outra. A escola foi 
contra a cultura indígena, os governos foram contra e agora de uma hora para a 
outra, todos querem que os índios tenham uma cultura. 
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5 - Tema III: A gestão do Patrimônio Imaterial por 
seus detentores 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1 - Grupo de Trabalho 1: Oiapoque 
 
O que queremos fazer com os nossos conhecimentos ?  
•Valorizar, fortalecer, transmitir, preservar 
 
Como? 
•Conhecimento dos antigos nem sempre é transmitido para qualquer pessoa. Essa 

é a nossa maneira de transmissão e também uma forma de proteção. 
 
Por que ? 
Nem tudo pode ser registrado e nem tudo a gente quer que seja registrado. 
Pedir aos mais antigos que passe os seus conhecimentos que devem ser 

repassados. 
Intercâmbio entre as comunidades para a troca de conhecimentos. 
Os coletores do conhecimento indígena que devolvam esses conhecimentos e 

registros às comunidades indígenas. 
Nas assembléias indígenas voltar a fazer os Turé, respeitando as diferentes crenças 

e culturas. 
Fazer uma escola diferenciada em que os nossos conhecimentos também sejam 

ensinados. 
Formação de pesquisadores indígenas que façam e organizem as coisas que 

queremos registrar. 
O museu KUAHI é o espaço que temos para guardar, organizar, divulgar, reunir e 

intercambiar os registros dos nossos conhecimentos. 
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5.2 - Grupo de Trabalho 2: Wajãpi 
 
1. O que queremos fazer com nossos conhecimentos 
no futuro ? 
•Preservar, os não índios respeitarem nosso 
conhecimento.  
•Os não-índios não podem usar nome dos índios para 
fazer o projeto. 
•Conhecimento dos povos indígenas não pode ser usado 
no futuro (não –índio). 
•Não pode só falar, tem que ter centro de documentação 
na área indígena para guardar fotografias,  televisão  
E ter biblioteca, para trabalhar juntos. 
 
Como fortalecer nosso conhecimento e práticas? 
Ter pesquisa dos pesquisadores indígenas, oficina, 

curso de formação e fazer intercâmbios com outros 
povos indígenas e fazendo palestra nas escolas dos não 
índios. 
Não pode só falar, tem que usar nas aldeias, aprendendo com os mais velhos, 

escutar, ouvir, respeitar, conhecimento dos mais velhos, valorizar conhecimento 
dos mais velhos e mais velhas. 
 
 

5.3 - Grupo de Trabalho 3: Aparai e Wayana 
 
O que queremos fazer com os nossos conhecimentos? 
•Conservar, cuidar, proteger, divulgar, registrar transmitir, que todos saibam que é 
conhecimento de Wayana e de Aparai, queremos fortalecer conhecimento. 
 
Como fortalecer o nosso conhecimento e práticas? 
•Com a prática de coisas antigas e novas (Tahepai meï ijam pëk u  pakat pëk ) com 
parcerias com os mais velhos e com quem quer ajudar. 
•Aprendendo coisas novas com capacitação (seminário, oficina). 
•Organizando os registros. 
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5.4 - Grupo de Trabalho 4: Tiriyó e Katxuyana 
 
O que queremos fazer com os nossos conhecimentos? Como fazer a gestão? 
•Controlar /  Ipököröwehtu 
•Conservar / Kure Türü – Kure Ipümma 
•Não perder / Impümetühaewa 
•Administrar / Akenahtöne 
•Proteger / Ikurunmane 
•Fazer parceria / Wëtakaranmato 
•Divulgar / Ekarüpato 
•Transmitir / Ekaramato 
•Cuidar / Kuretürüto 
•Autonomia / Öikaröwehto 
 
Autonomia 
•Precisamos de ajuda para começar 
•Precisamos de um caminho que abra a nossa mente 
•No momento precisamos de ajuda para começar, não temos ainda autonomia 
para reavivar nossa cultura, precisamos de ajuda. 
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5.5 - Próximos Passos 1: Oiapoque 
 
 
O que fazer Quem faz Quando 
Encontros de pajés Comunidades e 

parceiros 
1o. semestre de 
2006 

Reivindicar a institucionalização do museu 
KUAHI 

G.E.A 
Comunidades e 
parceiros 

Urgentemente 

Continuidade da formação dos professores 
indígenas 

FUNAI 
Oiapoque, APIO, 
AGM, OPIMO, 
museu e 
parceiros 

A partir do ano 
que vem e 1 
semestre de 
2006 

Seminário com comunidades e parceiros para 
avaliar os projetos que estão em curso e 
decidir a continuidade 

  

 
 

5.6 - Próximos Passos 2: Wajãpi 
 
O que fazer Quem faz Quando 
Fazer pesquisa 

Informar a comunidade sobre o 2˚ Seminário 
Continuação da pesquisa 
 
Ainda não escolhemos, precisamos decidir o 
nosso futuro com a comunidade Wajãpi 

Cacique e jovens Mês que vem  
Dezembro 
Diariamente 

 
 

5.7 - Próximos Passos 3: Aparai e Wayana 
 
O que fazer ? Quem faz Quando 
Parcerias com os que sabem 
(homem/mulher) 

Os jovens 
interessados 

Novembro de 2005 

Capacitação para registro Antropóloga 
Lúcia 

Dezembro de 2005 

Registros sobre Wana (cestaria) 
Wéyu (avental de miçangas) para a festa 
okomoman 

Os jovens 
interessados e 
capacitados 

Janeiro a Maio de 
2006 

Organizar os registros 
Conservar  os registros 

Idem  Junho a Julho 
2006 

Oficina de atualização  Antropólogo  Agosto a setembro 
de 2006 
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5.8 - Próximos Passos 4: Tiriyó e Katxuyana 
 
O que fazer Onde Quem Quando 
Para não depender do branco para 
reavivar a cultura Tarëno 

Discutir com a 
comunidade 

 

Cada um vai voltar para sua aldeia e vai 
se reunir com todos para contar como foi 
o seminário e discutir o que fazer para 
reavivar tudo que está se perdendo 

Missão Tiriyó 
Simetu, Naxau e Honório 
Pedra da Onça – Aretina 
Cuxaré – Nivaldo e Diva 
Orokofa - Mário 

Assim que 
voltarmos 
para nossas 
aldeias 

Vamos nos reunir sempre, várias vezes 
para reforçar este assunto. 

Pedra da onça  - Aretina 
Missão Tiriyó – Simetu, 
Naxau, Honório 

Sempre 

 
 
 

6. Apresentação dos parceiros e convidados 
 

6.1 – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional (IPHAN – MINC) 
Resumo da apresentação de Marcus Vinicius Carvalho Garcia  
 
O que é ? 
•Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
 
•Instituição ligada ao Ministério da Cultura responsável pela preservação do 
Patrimônio Cultural Brasileiro. 
 
•O Patrimônio Cultural Brasileiro é composto pelos bens e expressões de naturezas 
Material e Imaterial pertencentes aos grupos formadores da sociedade Brasileira 
(Artigo 215 e 216 da Constituição Federal 1988) 
•Ex. Museus, cidades históricas, arte européia no Brasil, arte Indígena, arte Afro-
Brasileira, construções antigas, etc. 
 
Legislação  
•Decreto Lei  nr. 25/1937 (68 anos) 
•Tombamento 
•Constituição Federal 1988 (17 anos) 
•Artigos 215 e 216 
•Conceito antropológico de cultura, cultura como processo e não somente como 
produto 
•Decreto 3551/2000 (5anos) 
•Registro do patrimônio Imaterial 
•Reconhecimento do Estado Brasileiro quanto a importância  e necessidade de 
preservar tradições culturais que fazem parte da diversidade cultural do País. 
•Categorias: Formas de expressão, ofícios e modos de fazer, celebrações, lugares. 
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Objetivos do “Registro” do Patrimônio Imaterial 
•Reconhecimento  /Respeito 
•Auto-estima 
•Fortalecer Identidade Cultural 
•Garantir direitos aos produtores  
•e detentores dos conhecimentos 
 
Por meio de : (como ?) 
•Inventários (pesquisa) 
•Educação diferenciada 
•Respeito e consideração aos mais velhos 
•Valorização das diferenças culturais. 
 
 

 
6.2 Coordenação Geral de Estudos e Pesquisas  - 
CGEP – FUNAI Brasília  
Resumo da apresentação de Marco Antonio do Espírito Santo. 
 
O que a CGEP faz: 
•Faz estudos 
•Faz autorização para ingresso em terra indígena de pesquisadores, organizações 
religiosas, organizações não governamentais, fotógrafos, cinegrafistas/ 
documentaristas, jornalistas visitantes. 
•Quem autoriza o ingresso em Terra Indígena é o presidente da FUNAI, de comum 
acordo com os índios. (Instrução normativa No.001/pres, de  29.11.95) 
 
Organismos de apoio  da CGEP: 
•CNPq, Ministério da Ciência e Tecnologia 
•CONEP Ministério da saúde 
•CGEN Ministério do Meio Ambiente 
•Estamos procurando aproximação com o MINC 
 
Assuntos que interessam a CGEP: 
•Estudos 
•Pesquisas 
•Resgate Cultural / fortalecimento cultural 
•Identidade Étnica 
•Conhecimento tradicional 
•Cultura Material 
•Patrimônio Imaterial 
•Recursos Genéticos Humanos e Não humanos 
•Biodiversidade Sociodiversidade 
•Parceria  
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•Gestão 
 

6.3 Projetos Demonstrativos dos Povos Indígenas 
(PDPI)   
Resumo da apresentação de Cássio Noronha de Souza 
 
•MMA Ministério do Meio Ambiente 
•Cooperação Internacional GTZ, KFW, DFID 
•Monitoramento Indígena COIAB e OI´s 
 
Apoio a projetos de  
•Atividades econômicas 
•Proteção territorial 
•Valorização Cultural 
 
Esforço de 
•Fortalecimento das organizações Indígenas 
•Projetos de Valorização Cultural 
•Só cultura - 18, cultura e Economia - 17, cultura e território – 4 total 39 
•Propostas são pensadas elaboradas e executadas pelos povos e organizações 

indígenas . PDPI só repassa recurso e acompanha.  
 
Contexto: 
•Cultura indígena rica 
•Dificuldade de transmissão, pouco interesse dos jovens 
•Preconceito dos não índios 
•Esquecimento da língua, festas, artesanato, conhecimento, etc 
•Mudanças ambientais dificultam tradição: degradação ambiental e redução 
territorial 
 
Estratégias 
•Centros culturais 
•Registro e divulgação  (livros, cartilhas, CD´s, vídeos etc...) 
•Oficinas de treinamento 
•Museu Indígena 
•Intercâmbio 
•Reforço educação escolar 
•Reorganizar ocupação e uso do território 
 
Foco: 
•Arte e Artesanato 
•Música danças  e festas 
•Conhecimento indígena (saúde) 
•Língua 
•Agricultura e Extrativismo tradicionais. 
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7. Comentários sobre os trabalhos em grupo  
 

7.1 – Grupo Oiapoque 
 
Participantes: 
Sergio dos Santos, Karina dos Santos, Kleber Santos dos Santos, Elton Aniká dos 
Santos, Paulo Silva, Vitória Santos dos Santos, Aldieri Orlando, Júlio dos Santos 
Batista, Alai Sebastião dos Santos, Carinaldo dos Santos, Ilário dos Santos, 
Rubimauro Macial dos Santos, Silvio dos Santos, José Pedro Batista, Estela dos 
Santos, Frederico Miranda de Oliveira. 
 
Facilitadoras:  
Lux B. Vidal e Marina Zacchi 
 
Comentário sobre os trabalhos:  

 
O banco, em forma de cobra, usado na festa do turé, foi escolhido pelos índios da 
região do Oiapoque para ilustrar a resposta para a pergunta que estava colocada, o 
que vem a ser patrimônio cultural imaterial. Explicaram que, embora o banco em si 
seja material, para além dessa materialidade condensa todo um jeito próprio de 
conhecer, ensinado pelos pajés e que os antigos também sabem contar. 
 
O pajé possui a capacidade de enxergar o outro mundo, onde os bichos são gente 
como nós, e com eles aprende as curas que realiza na aldeia. Para agradecer, com a 
ajuda dos beneficiados, realiza o turé, festa em que os karuãna que lhe auxiliaram 
vem cantar, dançar e beber o caxiri.  
 
Para a festa tudo é produzido sob orientação do pajé, que sonha, por exemplo, 
com a ornamentação dos mastros, com as formas e pinturas que os bancos 
deverão receber. Os motivos gráficos indicados pelo pajé podem variar, mas são 
sempre selecionados em um conjunto a que os índios do Oiapoque chamam 
“nossas marcas”, padrões compartilhados por todos, com nomes específicos: 
kuahi, mak coulev, kai totxi, txô uasei, etc. 
 
Uma pessoa de fora pode achar os bancos indígenas feios ou bonitos, mas 
precisará que lhe sejam fornecidas informações complementares se quiser entender 
um pouco mais. Contrariamente, quando alguém na aldeia se depara com um 
banco de cobra, nele reconhece as histórias a que remete e um sem número de 
práticas e saberes a que está ligado. 
 
Para aludir a essa maneira própria de perceber o mundo e agir sobre ele, muitos 
índios da região do Oiapoque dizem “nosso sistema”, expressão que comporta as 
tensões inerentes à dinâmica cultural, em que se alternam e articulam abertura 
para a incorporação de aprendizados que vem de fora e fechamento no sentido de 
preservar uma organização já estabelecida assegurando sua continuidade. 
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Embora o domínio sobre novos procedimentos seja percebido como positivo e 
necessário à construção da autonomia indígena, o descontentamento com 
aspectos das mudanças acarretadas é recorrentemente manifestado. Receia-se pelo 
desaparecimento de conhecimentos apontados não apenas como importantes na 
conformação de suas identidades, mas também como possível fonte de respostas 
para muitas das dificuldades que têm sido enfrentadas atualmente. 
 
O Museu dos Povos Indígenas do Oiapoque – Kuahi, cuja criação institucional é 
aguardada pelos índios há cerca de quatro anos, foi lembrado como devendo 
exercer um papel central tanto na preservação desses conhecimentos, como em sua 
divulgação com a finalidade de dar visibilidade e reconhecimento às expressões 
culturais indígenas, promovendo assim sua valorização.  
 
Foi também apontado como prioridade o desenvolvimento de pesquisas por jovens 
indígenas, embora tenham sido levantadas algumas ressalvas. Observou-se que, 
tradicionalmente, muitos dos conhecimentos não devem ser acessados por 
qualquer pessoa, mas apenas por aqueles que forem indicados pelos que os detêm. 
Às vezes pode parecer que certo conhecimento está ameaçado, apenas porque sua 
distribuição não é uniforme e em função de características inerentes às formas de 
transmissão. O registro não substitui a transmissão tradicional, e dificilmente 
comporta a variedade de formas que as expressões culturais podem assumir. 
Embora se reconheça a potencialidade do registro, teme-se a perda de controle 
sobre a circulação do conhecimento.  
 
Para enfrentar as inúmeras questões envolvidas na preservação do patrimônio 
cultural imaterial os índios do Oiapoque manifestaram esperar poder contar com 
parceiros que atuem oferecendo a formação devida, com o objetivo de que todo o 
processo venha a ser por eles assumido de maneira plena e autônoma. (Marina 
Zacchi) 

 

 
7.2 – Grupo Wajãpi 
 
Participantes: 
Tzako Wajãpi, Kaitona Wajãpi, Janaimã Wajãpi, Wynamea Wajãpi, Moruti Wajãpi, 
Jawaruwa Wajãpi, Rosenã Wajãpi, Kasiripinã Wajãpi. 
 
Facilitadores:  
Dominique Tilkin Gallois, Eduardo Biagioni e Raquel Oliveira 
 
Comentário sobre os trabalhos:  
 
Os trabalhos realizados pelos representantes Wajãpi no Seminário foram 
dificultados pela falta de experiência e extrema timidez dos jovens que estavam 
presentes e para os quais esta foi a primeira oportunidade de “falar” em público a 
respeito de questões que apenas dois deles estão começando a se inteirar, através 
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de oficinas e cursos. O presidente do Apina, Kaitona, se esforçou em contribuir 
mas não pôde se concentrar nos debates, pois era chamado continuamente para 
reuniões relativas aos problemas com o convênio de saúde. Foi, portanto, 
lastimável a ausência dos professores e dos jovens líderes wajãpi que se 
engajaram, há algum tempo, em atividades relacionadas à valorização dos 
conhecimentos tradicionais (listadas no documento base). 
 
No entanto, as dificuldades ressentidas por estes jovens, em acompanhar e em se 
pronunciar nas discussões evidenciam o quanto esse processo de valorização 
cultural é complexo e delicado, envolvendo uma série de etapas, como as que 
adotamos no Programa Wajãpi e que merecem ser destacadas: 
 

1. Conscientizar jovens escolarizados e sobretudo os professores indígenas 
sobre as dinâmicas de transmissão e de transformação dos conhecimentos, 
considerando especialmente a diferença entre a oralidade e a escrita; 
conscientizar os professores, os pais de alunos e lideranças com relação aos 
limites da educação escolar no contexto da transmissão de conhecimentos 
tradicionais, levando-o a se envolver com outras atividades que possam 
fortalecer esta transmissão.  
 
2. Orientar jovens interessados – especialmente os professores -  a se tornarem 
pesquisadores de sua cultura, para que possam aprofundar seus 
conhecimentos a respeito de temas de seu interesse e desenvolver estratégias 
para incorporá-los a um currículo inter cultural específico. 
 
3. Intensificar as relações entre a escola e as comunidades locais, habilitando o 
professor a atuar mais diretamente no planejamento de atividades de 
valorização do patrimônio cultural de seu grupo;  fortalecer a atuação desses 
jovens – especialmente os professores - como mediadores capazes de traduzir 
para suas comunidades (e para seus interlocutores externos) a diferença entre 
modos de pensar, de se organizar e de viver de diversos grupos sociais.  
 

Considerando esses procedimentos, a participação conjunta de alguns jovens e de 
dois líderes mais velhos (na prática, um só, pois Tsako pouco participou) foi 
proveitosa na medida em que confirmou, aos olhos de todos,a necessidade de tal 
articulação entre as gerações. Os presentes ressentiram-se muito da ausência dos 
professores, os mais habilitados a realizar a mediação acima mencionada. 
 
Para os Wajãpi, como para a maior parte das comunidades indígenas, falar de 
“cultura” é uma experiência nova, a ser nitidamente diferenciada do aprendizado 
informal de saberes locais, em contextos cotidianos. Ali, como em qualquer lugar, os 
jovens não são “especialistas” no conhecimento tradicional. Por este motivo, quando 
envolvidos em ações de valorização cultural, é indispensável proceder de forma 
cuidadosa e progressiva. Desde 2003, o Programa Wajãpi / Iepé vem incentivando a 
turma de professores veteranos (10 formandos em magistério indígena diferenciado) 
a realizar “pesquisas”. Em 2005, essa iniciativa ampliou-se com o início da formação 
de outros 20 jovens (2 estavam presentes no seminário). Os passos mais delicados 
consistem na seleção de práticas tradicionais e corpus de saberes que são 
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sistematizados através da escrita, para finalidades “não-tradicionais”, como a escola 
e formas “novas” de difusão (livros, exposições, etc). Essa sistematização implica em 
capacitação adequada para a incorporação dos saberes locais, sem empobrecê-los e 
sabendo estabelecer relações pertinentes entre esses saberes e os conhecimentos dos 
não-índios. 
 
Uma das principais dificuldades a serem, ainda, comentadas com relação ao 
Seminário (e às experiências acima mencionadas) diz respeito à tradução. Na 
avaliação do Seminário realizada em janeiro de 2006, com alguns dos participantes e 
com os professores wajãpi, todos concordaram que pressionados pelo tempo e pela 
platéia que aguarda a tradução, eles não prestam muita atenção à qualidade da 
explicação que estão apresentando. Estão cientes de que traduções mal feitas 
acabam por fortalecer as idéias dos karaikõ, contribuindo para que “os 
conhecimentos e as idéias dos karaikõ tomem o espaço dos nossos conhecimentos”, 
como afirmou Kaitona.  Alguns líderes Wajãpi – entre jovens e velhos – estão 
sinceramente preocupados em não “misturar” as idéias de uns e outros e sabem 
que, dependendo do contexto, as idéias, costumes, conhecimentos indígenas 
acabam sendo empobrecidos por traduções feitas rapidamente, sem a necessária 
reflexão. Uma tradução entre culturas exige que o tradutor tenha uma posição 
“política”. Os professores que se engajaram em pesquisas já notaram que essa 
atividade os ajuda a fazer boas traduções e, portanto, “serve para fazer política” 
(indígena).  
 
O Seminário foi sem dúvida uma oportunidade ideal para que os participantes 
Wajãpi confirmem a complexidade desses processos, como demonstraram as 
discussões ocorridas nos meses seguintes, em reuniões, oficinas e cursos de 
formação. (Dominique Tilkin Gallois)  
 
 

 
7.3 – Grupo Aparai e Wayana 
 
Participantes: 
Tuarinké Wayana, Trindade Apalai, Setina Wayana Aparai, Jamae Wayana, Parará 
Aparai. 
 
Facilitadora:  
Lúcia Hussak van Velthem 
 
Comentário sobre os trabalhos:  
 
O Grupo de Trabalho 3 (Aparai – Wayana) era constituído por 5 pessoas; todas do 
sexo masculino, configurando o menor grupo participante. Entretanto, possuía 
uma relativa representatividade se considerarmos que participavam tanto wayana 
quanto aparai, oriundos de três diferentes aldeias. Ademais, deve ser considerado 
que se tratava igualmente de dar continuidade à formação de dois futuros 
pesquisadores indígenas; uma vez que Setina e Trindade haviam participado 
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ativamente da Primeira Oficina de Capacitação, ministrada em Agosto de 2005 na 
Adeia Karapaeuku (Aldeia Apalai) no Parque Tumucumaque.  

 
Muito embora o grupo fosse identificado em algumas circunstâncias a partir da 
associação indígena à qual estão vinculados – APITU – nenhum membro da sua 
diretoria participou efetivamente do seminário, assim como não envidou esforços 
para a sua realização, bem como para que os Wayana e Aparai participassem, 
muito pelo contrário, uma vez que se posicionou contra a participação de seus 
membros, no que foi apoiada pela Delegacia Regional da FUNAI. Esse fato 
influenciou, direta e negativamente, nas discussões que foram travadas dentro do 
grupo de trabalho, uma vez que foi necessário que o facilitador aparasse as arestas, 
procedesse à explicações relativas a essa rejeição, antes que os trabalhos de 
discussão do assunto em pauta pudessem ser apresentados e discutidos.  

 
As primeiras discussões foram dificultadas inicialmente pela questão acima 
levantada que perturbava os participantes, pela dificuldade de apresentação e 
apreensão do tema proposto, assim como pela falta de prática dos participantes 
nessa forma de discussão conjunta bem como na participação em seminários. O 
facilitador optou então por uma rápida memorização dos conteúdos apresentados 
na primeira oficina, provocando a seguir a discussão, na língua indígena, entre os 
participantes. Nesse momento foi determinante a contribuição de Tuarinke que 
permitiu que os participantes pudessem ultrapassar a barreira do “saber fazer” e 
acarretando, finalmente, a participação de todos nas discussões. O resultado foi 
grafado igualmente nas duas línguas indígenas porque foi destacado de que a 
língua constitui um saber, um importante elemento de conhecimento.  

 
Não se pode afirmar que os participantes tenham compreendido as diferentes 
implicações contidas na expressão “patrimônio cultural imaterial” tendo em vista a 
sua complexidade e a exigüidade do tempo disponível para a discussão, após ter 
sido contornada a questão referida acima. Contudo; alguns pontos foram 
absolutamente esclarecidos, tais como a significação e os diferentes âmbitos dos 
saberes, as suas formas de registro e os seus mecanismos, assim como a 
necessidade de transmissão desses mesmos saberes. A esse respeito cabe informar 
que os aspectos relacionados com a preservação patrimonial já tinham sido 
perfeitamente compreendidos por ocasião da Primeira Oficina, entretanto as 
implicações relativas à não transmissão do patrimônio foram melhor detalhadas e 
absorvidas na discussões deste grupo de trabalho.  

 
Desde o inicio dos trabalhos da segunda etapa, foi possivel constatar que os 
participantes haviam adquirido uma melhor compreensão dos objetivos do 
Seminário. Atribuí essa mudança como decorrência das apresentações e discussões 
ocorridas por ocasião da plenária. O desenvolvimento da discussão do tema 
proposto para essa discussão, relativo à formação de pesquisadores, teve inicio com 
uma verdadeira recapitulação da temática desenvolvida na plenária, por iniciativa 
dos participantes. Considerei esse aspecto dos mais pertinentes, porque para os 
Wayana e Aparai essa compreensão se faz absolutamente necessária para o 
estabelecimento e a formação de seus primeiros pesquisadores: Alguns dos 
elementos dessa recapitulação foram incorporados nos resultados da discussão, por 
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iniciativa dos mesmos participantes.  
 

Nessa segunda etapa ficou patente a consciência dos participantes a respeito, não 
propriamente da “perda” de componentes culturais materiais e imateriais mas, sim, 
e sobretudo, a respeito de uma deficiência acentuada em determinadas práticas; 
sobretudo as rituais e as cerimoniais e, conseqüentemente de sua transmissão. 
Esses aspectos dominaram por completo as discussões e tiveram como principal 
referencial o ritual de iniciação, o okomoman e alguns de seus componentes 
materiais como a mascara olok, o avental de miçangas weyu, a música e a flauta 
walekluen, assim como cerimônias masculinas como tuhtu katop e ehumtop, 
elementos esses que foram escritos na língua wayana e apresentados na plenária e 
que figuram no relatório final; mas que precisam de explicação para uma melhor 
compreensão. 

 
Deve ser ressaltado que o tema escolhido para a pesquisa foi o referido ritual de 
iniciação que é extremamente complexo; e assim a temática apontada em língua 
wayana foi considerada pelos participantes como sendo a que mais os interessava. 
Ressaltaram os mesmos que as mulheres deviam ser incluídas neste trabalho de 
pesquisa, e assim foi incluído o tema do avental de miçangas. Outro ponto a ser 
destacado é que essas preocupações estão particularmente relacionadas com os 
habitantes da aldeia Karapeuku (aldeia Apalai) que constituíam a maioria dos 
participantes. E importante destacar que os participantes consideraram como 
elementos essenciais no trabalho investigativo, a participação dos especialistas 
masculinos e femininos (tamuxi e kunumuxi), assim como a presença de Lúcia van 
Velthem, enquanto a pessoa capaz de ajudá-los nesses levantamentos; em uma 
nítida referência às oficinas de capacitação realizadas no âmbito do Projeto 
Petrobrás Cultural do Iepé.  

 
Cabe ainda salientar a presença, no grupo de trabalho do Administrador da FUNAI 
que se demorou cerca de uma hora, mas que deixou abruptamente a sala onde 
estávamos reunidos ao ser inquirido pelos participantes sobre os motivos que o 
levaram a ser contrário à participação dos Wayana e Aparai no seminário.  

 
A última discussão em grupo foi a que teve a mais ativa participação e foi, 
paralelamente, a mais tranqüila, sem interferências externas. Assim chegaram a um 
consenso sobre o encadeamento dos registros; sobre a pesquisa propriamente dita. 
Esse fato permitiu o estabelecimento do desenvolvimento de um programa 
absolutamente coerente com os interesses dos Wayana e dos Aparai, e do próprio 
Seminário, como o relatório final apresentou de forma satisfatória.  

 
Neste quadro é preciso destacar a necessidade, apontada pelos participantes, de 
oficinas de capacitação para o registro dos dados referentes aos aspectos culturais 
e de outra relativa à organização desses mesmos dados, o que está bem enfatizado 
no detalhamento dos próximos passos a serem empreendidos.  (Lúcia Hussak van 
Velthem) 
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7.4 – Grupo Tiriyó – Katxuyana 
 
Participantes: 
Simetu Tiriyó, Nivaldo Tiriyó, Honório Tiriyó, Aretina Tiriyó, Nashau Tiriyó, Cristiane 
Katxuyana, Justino Katxuyana, Lucas Katxuyana, Diacui Tiriyó, Emanuela 
Katxuyana, Celeide Katxuyana, João Evangelista Tiriyó, Mário Katxuyana, Diva 
Tiriyó, Elzirene Félix da Silva. 
 
Facilitadora:  
Denise Fajardo Grupioni 
 
Comentário sobre os trabalhos:  
 
Inicialmente estava previsto que cinco participantes da “1ª Oficina de 
documentação de saberes tiriyó e katxuyana” realizada na Missão Tiriyó em agosto 
de 2005 iriam estar presentes neste seminário, porém, por razões logísticas apenas 
três (Simetu, Nashau e Honório) puderam estar presentes. Os demais não fizeram 
parte da Oficina de agosto/2005, porém participaram deste Seminário com muito 
interesse e envolvimento.  
 
Já na primeira sessão de trabalho com este grupo foi possível perceber que alguns 
deles já tinham algumas concepções prévias a respeito das questões colocadas, 
embora não imaginassem. Cada facilitadora tinha um roteiro comum de questões a 
serem discutidas, cuja idéia era de que este servisse como um guia para o trabalho 
em grupos. E a proposta desta sessão era justamente a de saber o que eles pensam 
do que seja cultura, patrimônio, patrimônio cultural material e imaterial, como ele 
passa de geração a geração e o que acontece quando deixa de ser transmitido.  
 
No meu grupo em particular, ao invés de iniciar pelo primeiro item do nosso 
roteiro, perguntando o que eles entendem por cultura, decidi iniciar pelo item dois 
e assim, perguntei, logo de saída, o que entendem por patrimônio. Eles 
conversaram entre si por um 10 minutos até que escolheram o cacique Naxau para 
falar em nome do grupo e foi então que ele disse: “Ainda vai custar para a gente 
entender o que é patrimônio, porque a nossa cultura é diferente: quando alguém 
morre o lugar é abandonado e tudo fica para trás, as coisas são destruídas”. 
 
Essa resposta me surpreendeu porque em sua formulação pela negativa veio 
“embutida”, não apenas uma angústia, mas uma visão do que seja patrimônio e 
cultura. E eles também ficaram surpresos quando eu disse que mesmo achando 
que não tinham encontrado a resposta, eles tinham acabado de me dizer não 
apenas o que entendem por patrimônio, mas também por cultura, que seria a 
próxima pergunta do meu roteiro. 
 
Perguntei então se as coisas de alguém, ou seja seu patrimônio ou o patrimônio de 
um grupo consiste apenas em suas propriedades materiais ou, se além destas não 
existiriam outras propriedades que se não forem transmitidas antes da morte de 
uma pessoa, também serão destruídas. Foi então que o cacique Aretina, concordou 
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dizendo que “no passado, os mais antigos morreram. Só sobrou a mãe de Simica e 
ela resolveu transmitir o que sabia. Esse é o conhecimento que veio para cá até 
hoje”. Sentindo-se mais seguro e encorajado a participar, o jovem Justino colocou 
que então o patrimônio seria “tudo o que os nossos pais passam” e a jovem 
Cristiana, complementou que o patrimônio seria “nossos objetos que não podem 
sumir” e que por isso devem “ser acrescentados pelos nossos filhos”. Após essas 
colocações procurei mostrar que eles já tinham não apenas respondido o que era 
patrimônio como estabelecido a diferença entre o que chamamos patrimônio 
material e patrimônio imaterial. 
 
Passei então à noção de cultura e eles responderam que cultura é o jeito próprio de 
ser que cada grupo tem, e deram como exemplo o modo como os Tiriyó se 
diferenciam dos Txikuyana, pelas pinturas corporais e vestimentas. Então propus 
que desenhassem uma pessoa Tiriyó. Justino se prontificou e desenhou um homem 
com adornos tipicamente tiriyó. Pedi então que dissessem onde estava naquele 
homem o seu patrimônio material e eles listaram: cinto e braceletes de miçanga, 
penas, camisa, cocar, maramara. E depois perguntei, pelo patrimônio imaterial, 
eles pensaram um pouco e logo saíram algumas respostas, uma após outra: “no 
pensamento dele”, “no conhecimento que foi passado para esse rapaz”, “nos 
colares de miçanga está embutido o conhecimento das mulheres e nos braceletes 
de penas está o conhecimento dos homens”.  
 
Então me explicaram que eles estavam entendendo que o patrimônio imaterial é a 
fonte (em tiriyó, entu) do patrimônio material, e que só agora eles estavam 
percebendo que mais importante do que preservar as coisas materiais o 
importante é preservar os conhecimentos sobre o como se faz essas coisas, pois 
enquanto esse conhecimento estiver vivo, não haverá problema em abandonar os 
lugares e as coisas dos mortos, pois eles continuarão sabendo fazer novos lugares 
e produzir novos objetos.  
 
Este foi um grupo bem heterogêneo, composto de homens e mulheres, mais 
velhos e mais jovens, alguns Tiriyó e outros Katxuyana. Essa diversidade possibilitou 
que os diversos assuntos fossem discutidos de diferentes pontos de vista. Assim os 
homens mais velhos colocaram sua preocupação com relação ao crescente 
desinteresse dos mais novos pelas festas e pelo aprendizado da construção de 
casas, canoas e demais itens que fazem parte de sua cultura material; as mulheres 
lamentaram que muitas meninas estão passando da idade de aprender a fazer 
colares e demais acessórios de maramara e miçanga; já os mais jovens foram muito 
sinceros em dizer que têm vergonha de sua própria cultura. E embora achem que 
seja importante valorizá-la, não sabem como superar este sentimento perante os 
não-índios que freqüentam suas aldeias ou com os quais convivem quando estão 
na cidade. E também foi interessante que, no que diz respeito à valorização 
cultural, os Tiriyó presentes consideraram que atualmente os Katxuyana 
encontram-se mais motivados. Houve um consenso quanto isso e a questão que 
surgiu foi a de saber se esta motivação vem do fato de que os Katxuyana já 
abandonaram muito mais coisas que os Tiriyó e inclusive quase perderam sua 
língua própria. E, se, portanto, é só chegando a um ponto crítico que os grupos 
acordam para a importância da valorização cultural, ou se é possível mobilizar-se 
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antes de chegar ao ponto que chegaram os Katxuyana.  
 
A conclusão foi a de que nunca é cedo demais nem tarde demais para se fazer algo 
em prol do fortalecimento cultural e da melhoria da auto-estima do grupo. Porém, 
quando na grande plenária dos grupos falou-se em autonomia, surgiu uma outra 
angústia entre os membros do grupo, e desta vez foi Aretina quem verbalizou sua 
apreensão com a menção da palavra e com o que se espera deles quando se fala 
em autonomia, pois ele e todos de seu grupo concordaram que não sabem como 
começar sozinhos um trabalho de sensibilização de suas comunidades para a 
questão cultural, por isso, mais do que em autonomia, por enquanto consideram 
que precisam de ajuda para começar e de orientação quanto aos caminhos a 
tomar.     
 
Dito isso todos ficaram aliviados em ver que os demais grupos concordaram que 
precisam sim de ajuda e que a autonomia é algo a conquistar. 
 
Finalmente, o grupo empenhou-se em pensar no que fazer a curto prazo para 
começar este trabalho e o principal compromisso firmado em público foi o de 
voltar para suas aldeias e reunirem-se para contar como foi o seminário e conversar 
sobre o que está se perdendo e o que se pode fazer para reverter esta situação. 
(Denise Fajardo Grupioni) 
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8 - Lista dos Participantes 
  
 
 

nº ORGANIZAÇÃO Nome do participante 
1 Moderadora Dagmar Cremer 
2 Iepé – Macapá Priscila Matta 
3 Iepé – São Paulo Dominique Tilkin Gallois 
4 Iepé – São Paulo Denise Fajardo Grupioni 
5 Iepé – São Paulo Helena Sábato 
 FACILITADORES  
6 Iepé – Macapá Giselle Lopes 
7 Iepé – Macapá Paulo Favacho 
8 Iepé – Macapá Ana Raquel Fernandes 
9 Iepé – Macapá Eduardo Biagioni 
10 Iepé – São Paulo Lux Vidal 
11 Iepé – São Paulo Marina Zacchi 
12 Iepé – São Paulo Lúcia Hussak van Velthem 
13 NHII – USP Silvia Pellegrino 
14 IPHAN – Brasília Marcus Vinícius Carvalho Garcia  
15 IPHAN – Macapá Simone da Silvia Macedo 
16  Funai– CGEP Marco Antônio do Espírito Santos 
 CONVIDADOS  
17 PDPI Cássio Noronha I. de Souza 
18 SEPI Vitória Santos dos Santos 
19 SEPI Aldieri Orlando 
20 NEI – SEED Jane Palheta 
21 NEI – SEED Eclemilda Maciel 
22 NEI - Professor  René Marques Bruno 
23 NEI - Professor Andréia Jaqueline Pimental 
24 NEI – Professor  Elzirene Félix da Silva 
25 ADR Funai Macapá Gualberto Seti 
26 ADR Funai Macapá Edmar 
27 ADR Funai Oiapoque Estela dos Santos 
28 ADR Funai Oiapoque Domingos Santa Rosa 
 WAJÃPI  
29 APIWATA Tzako Wajãpi 
30 Apina Kaitona Wajãpi 
31 Pesquisador Janaimã Wajãpi 
32 Agente indígena de saúde Wynamea Wajãpi 
33 Estagiário Moruti Wajãpi 
34 Pesquisador Jawaruwa Wajãpi 
35 Pesquisador Rosenã Wajãpi 
36 Liderança Kasiripinã Wajãpi 
 POVOS INDIGENAS OIAPOQUE  
37 Museu Kuahi Sergio dos Santos 
38 OPIMO Karina dos Santos  
39 Presidente APIO Kleber Santos dos Santos 
40 APIO Elton Aniká dos Santos 
41 AGM Paulo Silva 
42 Aldeia Estrela Júlio dos Santos Batista 
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43 Aldeia Estrela Alai Sebastião dos Santos 
44 Aldeia Ahumã Carinaldo dos Santos 
45 Aldeia Ywawká José Pedro batista 
46 Aldeia Curipi Ilário dos Santos 
47 Aldeia Piquia Silvio dos Santos 
48 Aldeia Tukay Rubimauro Macial dos Santos 
49 APIO Frederico Miranda de Oliveira 
 APARAI e WAYANA  
50 Aldeia Apalai Tuarinké Wayana 
51 Aldeia Apalai Trindade Apalai 
52 Aldeia Apalai Setina Wayana Aparai 
53 Xuixuimene Jamae Wayana   
54 Ariwéimene Parará Aparai 
 TIRIYÓ e KATXUYANA  
55 Missão Tiriyós Simetu Tiriyó 
56 Missão Tiriyós Nivaldo Tiriyó 
57 Missão Tiriyós Honório Tiriyó 
58 Pedra da Onça AretinaTiriyó 
59 Missão Tiriyós Nashau Tiriyó 
60 Tesoureiro João Evangelista Tiriyó 
61 Missão Tiriyós Mário Kaxuyana 
62 Cuxaré Diva Tiriyó 
63 Macapá Cristiane Katxuyana 
64 Macapá Emanuela Katxuyana 
65 Macapá Justino Katxuyana 
66 Macapá Lucas Kaxuyana 
67 Macapá Diacui Tiriyó 
68  Professora Celeide Katxuyana 
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