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RESUMO 

Nos primeiros contatos que eu tive com os Wajãpi, um povo tupi que vive na região 
entre os rios Jari e Oiapoque (Amapá e Guiana Francesa), durante oficinas de formação de 
pesquisadores indígenas, eu percebi que na Terra Indígena Wajãpi – como em outras áreas 
do Amapá e da Amazônia em geral – havia muitos sítios arqueológicos. Mas eu também 
percebi que além dos sítios arqueológicos havia muito para se conhecer sobre o que os 
Wajãpi pensam a respeito dos sítios. Sem falar no tanto que os Wajãpi conhecem sobre 
outras coisas que nós arqueólogos não consideramos sítios, mas que podem funcionar como 
sítios nos seus próprios termos. Nesta pesquisa, eu busquei conhecer a maneira como os 
Wajãpi constroem explicações sobre o passado utilizando vestígios de outros tempos, os 
traços materiais que seguem disponíveis hoje na sua terra. A partir da ideia de que todos são 
arqueólogos (a transposição para a arqueologia de uma sugestão do antropólogo Roy 
Wagner), entendo a arqueologia como um modo de conhecer que pode ser praticado em 
diferentes grupos. Meu exercício, ao acompanhar e participar do encontro dos Wajãpi com a 
arqueologia, foi investigar que arqueologia era esta praticada por eles. Os resultados 
apontam para uma arqueologia fortemente embasada nas percepções sensoriais, em um 
entrelaçamento entre coisas e pessoas que – diferentemente do conhecimento científico – 
tem na subjetivação o seu valor intrínseco.  

 

Palavras-chave: arqueologia indígena – modos de conhecer – diálogos interculturais - Wajãpi 
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ABSTRACT 

During my first contacts with the Wajãpi – a Tupian people living in the region 
between the Oiapoque and the Jari Rivers (Amapá and French Guiana, respectively) – at 
workshops for research training among them, I realized that at, on the Wajãpi Indigenous 
Land, just as in other parts of Amapá and the Amazon, there were many archaeological sites. 
I also realized that besides archaeological sites there was much to know about the ideas that 
the Wajãpi have about these sites. Not to mention all the knowledge that the Wajãpi 
possess about things that we as archaeologists do not consider  as archaeological evidences, 
although they might work as such on their on terms. Thru this research project, I sought to 
know the way Wajãpi people construct their explanations about the past manipulating 
material traces from earlier times, which are still available on their land today. Following the 
idea that everyone is an archaeologist (a transposition to archaeology for a suggestion made 
by anthropologist Roy Wagner), I understand archaeology as a way of knowing that might be 
practiced by different people. The exercise  - as I went along and took part in the Wajãpi´s 
encounter with archaeology – was to investigate the kind of archaeology practice by them. 
The results point towards a highly sensorial archaeology, based on an entanglement of 
people and things that – differently from scientific knowledge – has subjectivation as its 
main value. 

 

Key-words: indigenous archaeology – ways of knowing – intercultural dialogues - Wajãpi 
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Tudo tem dono. Não existe nada que não tenha dono. 

Professores Wajãpi, em Ija mã’e kõ 
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Durante minha primeira viagem com os Wajãpi, um grupo tupi que vive no Amapá1, 

eu me deparei com a questão de “acreditar” no que me diziam. Tal fato, é preciso destacar, 

não era um questionamento usual da minha prática como arqueóloga. É óbvio que nos 

projetos de arqueologia nós estamos sempre (ou quase sempre) cercados de pessoas que 

não são arqueólogos. E penso que todos nós já ouvimos explicações das mais variadas sobre 

o material que estudamos. Levar a sério estas explicações, no entanto, como conhecimento 

de fato, é algo que a arqueologia começou a fazer há pouco tempo (p.ex. Gnecco & 

Hernandez 2008; Pyburn 2009; Bezerra 2012; Gnecco 2013), e eu mesma na minha formação 

não havia recebido treinamento para isso.  

Eu estava em uma longa viagem até a aldeia Okakai, uma das aldeias mais distantes 

na Terra Indígena Wajãpi (TIW), guiada por um jovem casal (formado pelo pesquisador 

Rosenã e sua esposa Marinau), duas cunhadas, um filho e uma sobrinha, e mais dois colegas 

do Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do Estado do Amapá – IEPA. Na beira do 

Rio Inipuku, meu encantamento com uma série de sulcos e bacias polidas sobre as rochas 

não provocou interesse entre os Wajãpi. Muito excitada com o conjunto, passei uns bons 

cinco minutos tirando fotos e fazendo anotações em meu diário, ao mesmo tempo em que 

falava entusiasmada como eram interessantes aquelas marcas.  

Até então eu estava na minha linha de conforto. Eu era a “especialista”, convidada 

para explicar de quem eram os cacos de cerâmica (que obviamente não eram wajãpi), a 

partir do conhecimento específico que os arqueólogos detêm sobre a relação entre cacos e 

pessoas do passado. Mas as tais marcas nas pedras na beira do Rio Inipuku não estavam na 

lista de coisas que eu precisava “explicar” para os Wajãpi. Eu, no entanto, não sabia disso. 

Após umas duas horas de caminhada, fizemos uma das paradas habituais para 

recuperar o fôlego e descansar os ombros do peso da carga. Um dos meus colegas do IEPA, 

                                                      
1
 Os Wajãpi são um grupo indígena Tupi, que habita porções do Estado do Amapá e da Guiana Francesa. No 

Capítulo 1, faço uma apresentação sobre eles e o contexto da nossa relação.  
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que havia trabalhado com os Wajãpi anteriormente e era amigo do grupo que nos levava, 

comentou: “você ouviu o que o Rosenã disse sobre as marcas nas pedras no Inipuku?”.  

Eu percebi, então, que em nenhum momento durante meus minutos de excitação na 

beira do Inipuku eu permiti que outra explicação fosse dada acerca do fenômeno que 

presenciávamos. Aquele não era o primeiro sítio arqueológico que eu conhecia na terra 

indígena, mas era o primeiro que eu erroneamente havia pensado ser a primeira a 

encontrar. No calor da descoberta, entendi o silêncio dos Wajãpi como desconhecimento. 

Fazendo uso da posição de poder que eu me encontrava, como “especialista”, não soube 

controlar a interação e, assim, impus a minha explicação como a única possível.  

Foi então que me voltei a Rosenã e pedi que me explicasse que marcas eram aquelas 

na beira do Inipuku. Ele me respondeu com nada mais, nada menos, do que uma narrativa 

sobre o início do mundo. É importante lembrar que para os Wajãpi, essa região das Guianas 

é o território ancestral, e as marcas nas pedras do Rio Inipuku são vestígios do tempo do 

criador, Janejarã. Naquele tempo, as pedras ainda eram moles, ele esclareceu, e Janejarã ao 

caminhar sobre elas ou sentar-se deixou as marcas que ainda vemos hoje2.  

As marcas de Janejarã, literalmente o “nosso dono”, me colocaram frente a frente 

com minha própria cultura, ou minha invenção dela (no sentido de invenção, como proposto 

por Roy Wagner [2010] e que discuto mais adiante). Nada mais eficiente para eu perceber 

que a minha explicação era só mais uma entre outras possíveis. Se minha especialidade, que 

de fato era o motivo da minha visita à terra indígena, não servia para explicar um dos 

fenômenos arqueológicos mais comuns, “polidores na beira de rio”, para o que ela serviria, 

então?  

O que ocorria, de fato, era que aquilo que eu entendia como minha “especialidade” 

certamente não correspondia ao que os Wajãpi entendiam dela. Se para mim a arqueologia 

explicava todas as marcas feitas por humanos ao longo do tempo – incluindo sem dúvida os 

polidores na beira do Inipuku; para eles a arqueologia talvez pudesse explicar algumas 

marcas – mas, certamente, não explicaria aquilo que eles já sabiam, ou ao menos não tinha 

relevância alguma para o conhecimento wajãpi sobre a gênese do mundo.  

                                                      
2
 Vale fazer a relação com histórias muito similares que os Asurini do Xingu relataram à arqueóloga Fabíola A. 

Silva (2002). 
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O que estava acontecendo em meio à nossa viagem, e que segue acontecendo toda 

vez que nos encontramos, era uma relação de choque cultural3 baseada em hermenêuticas 

distantes. Informados por sistemas de conhecimento diversos, a arqueologia e o 

conhecimento nativo operam com lógicas próprias e distintas. As explicações, ainda que 

algumas vezes versem sobre o mesmo suporte material, são construídas sobre suportes 

imateriais diferentes.  

Neste exercício de refletir sobre o controle, encontrei em Roy Wagner (2010) uma 

proposição interessante, que me aventuro a tentar transpor para a arqueologia. Ao propor 

que a antropologia é uma maneira de lidar com a alteridade e que a cultura é uma invenção 

dessa prática, o autor sugere que a antropologia também pode ser reversa. Ou seja, se o 

pesquisador de campo é quem cria os sentidos para entender e para explicar o outro e a si 

mesmo no choque cultural, então este outro também age como antropólogo, pois este 

outro – que é o nativo – também está, a partir de sua lógica e seu conhecimento, criando 

sentidos para entender e explicar o antropólogo e a si mesmo. O nativo também está a 

controlar o choque cultural, a partir de sua própria perspectiva. O nativo, tanto quanto o 

antropólogo, inventa cultura, a do outro e a sua, no choque cultural.  Cada lado usa sua 

criatividade, dentro de suas próprias lógicas de aprendizado e de observação, para entender 

e explicar a alteridade. A invenção, neste sentido, é resultado destes aprendizados, e não 

uma criação espontânea. 

Ao entender a arqueologia também como uma prática de sentido, é possível pensar 

nesta reversibilidade de Roy Wagner a partir desta outra disciplina. Se o nativo é 

antropólogo, será ele também arqueólogo? Se a antropologia inventa cultura, a arqueologia 

inventaria o quê? Com estas questões em mente, optei em continuar esta experiência de 

encontro com os Wajãpi como um exercício para cultivar a ideia de que uma arqueologia 

wajãpi era possível. Como uma expressão de um modo de conhecer, a arqueologia 

inventaria conhecimento (outro nome para cultura), mas um conhecimento específico: 

pousado nos vestígios de outros tempos. Ao me interessar neste modo de expressão, no 

entanto, precisava manter ciência sobre as distâncias e diferenças entre os sistemas de 

conhecimento em jogo. 

                                                      
3
 Eu optei aqui em usar ‘choque cultural’(seguindo a expressão usada por Roy Wagner 2010), ao invés de 

termos como ‘encontro’ ou ‘contato’, para ressaltar o impacto que esta aproximação causa, não significando – 
no entanto – que o choque seja negativo. O choque cultural só ocorre em função de encontros e contatos. 
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Entre a explicação arqueológica e a explicação wajãpi, entendi que era preciso 

controlar o tal choque cultural, a menos que eu decidisse fechar-me sobre minha própria 

invenção (a explicação arqueológica) e não deixar a invenção deles (a explicação wajãpi) 

“contaminar-me”, o que acabaria – se não criando um problema diplomático – recriando 

uma arqueologia hermética.  

Para além de uma questão de “acreditar” – já que eu não acreditava nas pedras 

moles do início do mundo, nem tampouco Rosenã acreditava nas marcas para fazer 

machados – o choque cultural exigia outra saída. Ao refletir sobre esta situação, lembrei-me 

de uma discussão de Eduardo Viveiros de Castro sobre a afirmação de um grupo indígena, 

para o qual “os pecaris são humanos”. Inquirido, por uma estudante, se acreditava que os 

porcos eram gente, o antropólogo respondeu com outra questão: “o que os índios estão 

dizendo quando dizem que os pecaris são humanos”? (Viveiros de Castro 2002a:135). 

Inspirada nesta saída do antropólogo, concluí que era necessário um deslocamento, de 

ideias e de questões.  

O único motivo porque eu fora convidada a entrar na terra indígena, e a iniciar um 

projeto de pesquisa, era o meu conhecimento em arqueologia, portanto abrir mão de minha 

posição de especialista não fazia sentido algum, já que era exatamente esta posição que me 

levara até lá4. Ao invés, no entanto, de confrontar as explicações como antagônicas e 

excludentes (a validade de uma pressupõe a invalidade da outra), uma alternativa se 

esboçava.  

O caminho é conhecer o sistema de conhecimento do outro, entender como suas 

explicações são feitas, qual conhecimento organiza as explicações do outro. E neste 

caminho, que exige a constante comparação, é preciso também refletir sobre o seu – ou o 

meu – próprio conhecimento. É preciso enunciar o próprio conhecimento para o outro, o 

que demanda refletir sobre ele, organizá-lo e, por certo, repensá-lo.  

O choque cultural que a pesquisa de arqueologia engendra, se acionado neste 

caminho, pode contribuir para a sistematização de saberes e conhecimentos wajãpi sobre a 

história de ocupação de seu território. Isso permite uma atualização desse conhecimento, o 

que fortalece sua manutenção e seu uso. Como tenho observado, a construção de narrativas 

                                                      
4
 Remeto a reflexões de Anne K. Pyburn (2005) sobre as diferenças entre cientistas e nativos, que não devem 

ser vistas em termos essencialistas, mas como coletivos que devem se ajudar, mesmo com objetivos distintos.   
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sobre os vestígios materiais demanda um diálogo com os mais velhos, em um processo de 

ativação da memória5. A enunciação que isso demanda reelabora vínculos de aprendizado 

entre as gerações, contribuindo não apenas para a manutenção de um conhecimento, mas 

também sua atualização. E neste sentido a pesquisa de arqueologia está ativando essa 

atualização do conhecimento tradicional e, da mesma maneira, as suas formas de 

transmissão.  Esta estratégia segue a linha de atuação proposta pela antropóloga Dominique 

T. Gallois para o programa de formação de pesquisadores wajãpi (Gallois et all 2013), como 

será explicitado mais adiante no Capítulo 1. 

Refletindo sobre este evento em torno das marcas nas pedras, eu percebi que, como 

arqueóloga, o que me interessa não são as explicações em si, mas a maneira como elas são 

construídas, como as pessoas usam os dados materiais para construir as narrativas sobre o 

passado e refletir sobre ele.  

De volta a Roy Wagner (2010), se “todo ser humano é um ‘antropólogo’”(p.76), já 

que todos lidamos com a alteridade inventando culturas (a nossa e a dos outros), será 

possível pensar que todos somos também arqueólogos?  

Ora, se exigirmos da prática arqueológica também espaço para a criatividade do 

outro, permitindo que outras explicações apareçam, as pedras moles podem ser entendidas 

como uma prática de sentido, uma leitura do mundo. Experimentar a ideia de reversibilidade 

na arqueologia, ou seja: que os Wajãpi também são arqueólogos, abre a possibilidade do 

choque cultural tornar-se produtivo, e não constrangedor. Ao invés de um consenso, o que 

proponho é que essa relação permita comparações, e a partir delas, que seja possível 

traduzir estes conhecimentos, ativando diálogos.  

Atualmente, a autoridade da ciência, e por extensão dos cientistas, já não é tão 

consensual quanto a poucas décadas atrás. As críticas à posição universal da ciência (em 

contraposição ao localismo de outras formas de conhecimento) emergiram em diferentes 

pontos do planeta e da academia (p.ex. Feyerabend 2003 [1975]; Latour 1994; Viveiros de 

Castro 2002a; Hodder 2003; Gnecco 2009). 

                                                      
5
 Silva & Stuchi (2010), em um projeto com os Kaiabi, observaram uma situação semelhante, em que os 

próprios velhos identificaram na pesquisa de arqueologia a possibilidade de ampliar o diálogo com os jovens 
(p.42). 
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Esse conflito, ou questionamento, deriva em parte de discussões sobre o papel do 

pesquisador enquanto ator social, que na arqueologia ganharam fôlego principalmente a 

partir do final da década de 1980 (entre outros, Shanks & Tilley 1987; Wylie & Pinsky 1989; 

Shanks & Tilley 1992; Hodder 1992).  O debate sobre as consequências práticas da nossa 

ação – evidentemente social – enquanto pesquisadores contribuiu para reflexões 

relacionadas à dominação do discurso científico sobre os outros discursos, em posições de 

autoridade e subordinação que reforçam e recriam não apenas a autoridade inconteste da 

ciência, mas também o próprio modelo do pensamento moderno ocidental. Problematizar 

esta dominação, ou melhor, esta relação assimétrica entre discursos, parece ser um caminho 

viável para a criação de outras formas de relação entre discursos.  

A antropologia nas últimas décadas tem visto debates semelhantes. Com o advento 

da pós-modernidade, a ênfase nos particularismos, gerando fragmentação, criou o que João 

Pacheco de Oliveira (2009) chamou de ‘mal-estar’ da antropologia. Entre a objetividade 

neutra e a subjetividade compromissada, antropólogos questionaram-se sobre os fins 

últimos da disciplina (p.ex. Wolf 1998; Strathern 2006; Ingold 2008).  

O temor pela dissolução dos nativos clássicos, moradores afastados e – 

preferencialmente – isolados de seus pesquisadores, criou este mal-estar latente na 

disciplina. O contexto pós-colonial exigia reflexões novas. É deste local que emergiram as 

críticas profundas sobre a autoridade do autor, sobre a objetividade da pesquisa, sobre os 

interesses políticos presentes no exercício (e encontro) etnográfico (Clifford & Marcus 1986; 

Clifford 1998; Wolf 1998; Ribeiro 2006).  

Informados por tais críticas, outros movimentos ocorreram. No Brasil, uma afirmação 

pela natureza generalizante da antropologia, expressa por Mariza Peirano, ilustra essa 

retroalimentação produtiva. Ela afirma: 

(...) o progresso da antropologia consiste em substituir pouco a 
pouco os conceitos (sociológicos ou não) por outros, mais adequados 
porque mais abrangentes, mais universais ou, no dizer de Louis 
Dumont, ‘mais libertos de suas origens modernas’. O ocidente torna-
se, então, uma entre várias possibilidades de realização da 
humanidade. (Peirano 1990:5, grifo no original) 

A pretensão ao universal que marcou tão fortemente os primórdios da antropologia 

é, portanto, atualizada como a crítica ao etnocentrismo. Como indicado por Roberto 
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Cardoso de Oliveira (1988), há uma circularidade nesse movimento, talvez até a razão para 

que a convivência entre paradigmas seja possível.  

 A experiência de pesquisa que desenvolvi nesta tese reflete claramente estes 

questionamentos, tanto da arqueologia quanto da antropologia (e mesmo da filosofia, 

representada nas figuras de Paul Feyerabend e Bruno Latour).  Em plena segunda década do 

século XXI, não há como não me questionar sobre meu papel de pesquisadora e também de 

agente social de maneira mais ampla. Se nossos instrumentos técnicos foram forjados no 

quadro do colonialismo, de que forma será possível praticar uma arqueologia diferente? 

Meu princípio de ação para expor esta contenda tem como fundamento a ideia de 

que toda pesquisa é uma forma de relação, uma maneira de conectar agentes diversos6. Ao 

entender a pesquisa de arqueologia como uma rede de relações entre diferentes agentes, a 

autoridade da disciplina – exercida por mim, a pesquisadora – é diluída, uma vez que – 

sendo uma rede – os discursos devem ser nivelados (como proposto por Latour 2005). No 

caso desta pesquisa, há pelo menos dois sistemas de conhecimento, enunciados através dos 

discursos dos agentes em relação. O conhecimento arqueológico, de um lado, informado 

pela tradição de pesquisa moderna ocidental; e o conhecimento nativo, informado pela 

tradição wajãpi7.  

Este nivelamento, inspirado na antropologia simétrica (Latour 1994, 2001; Viveiros de 

Castro 2008), me sugere que pensar a simetria no campo arqueológico8 pode ser uma 

alternativa interessante como possibilidade de impor-se menos como epistemologia 

dominante. Em um contexto de encontros entre conhecimentos distintos, sugiro que é 

possível ativar a interlocução destes conhecimentos (e dos discursos a eles atrelados) 

                                                      
6
 Para complicar, estes agentes não se resumem a agentes humanos. Além das pessoas, há objetos, teorias, 

instrumentos, cenários e outros seres que compõem uma pesquisa, e que afetam seus resultados. Tal ideia já 
não é recente, e pesquisadores nas duas disciplinas têm mostrado o potencial inovador desta perspectiva, 
ainda que seguindo diferentes matizes (p.ex. Strathern 1992; Küchler 1997; Latour 2001; Holtorf 2002; Gosden 
2005). Eu mantenho esta perspectiva em mente, mas não me direciono aqui a aplicar a Teoria Ator-Rede 
(Latour 2003; Law 2003; Latour 2005).  
7
 Como vou discutir mais adiante, ao apresentar os Wajãpi, a ideia de um coletivo wajãpi é bastante recente 

(Gallois 2007), e, portanto, uma “tradição wajãpi” poderia ser considerada falha, mas uso esta expressão como 
recurso discursivo. 
8
 Opto aqui em não chamar esta abordagem de “arqueologia simétrica” justamente para não confundir com a 

chamada “symmetrical archaeology”. A “symmetrical archeology” é uma proposta de discutir formas de 
alcançar simetria na arqueologia com especial ênfase na materialidade, que perdera espaço na disciplina 
(Webmoor & Witmore 2005). Ainda que me interesse por esta discussão, saliento que a simetria que estou 
advogando aqui está mais próxima da antropologia simétrica do que desta arqueologia simétrica.  
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através de uma simetria que pode ser chamada de cosmológica, já que lida com as teorias 

sobre o real. É preciso, portanto, simetrizar os conceitos e as lógicas de compreensão. 

Permitir a existência de outra relação de discursos que não a já conhecida. Ativar traduções, 

comparações, criar diálogos em que possa haver uma troca proporcional entre eles.  

Esta experimentação de simetria entre sistemas de conhecimento que faço aqui 

acompanha várias práticas rotuladas como ‘etnoarqueológicas’ no sentido de estar atenta 

ao que os não-arqueólogos envolvidos estão falando. No entanto, a ênfase na simetria pode 

oferecer um recurso extra neste diálogo entre diferentes, ativando a possibilidade de criação 

de outra relação entre os discursos. Enquanto o uso prático da arqueologia na demarcação e 

no fortalecimento de territórios étnicos (e, por extensão, também territórios sociais9) parece 

ser um interessante caminho de interação entre arqueólogos e não-arqueólogos, 

respondendo inclusive a anseios dos últimos, sugiro que inserir a simetria nessa relação 

pode ampliar as conversas possíveis.  

O que estou ressaltando é que estas práticas, certamente importantes no 

fortalecimento político dos grupos étnico/sociais, portanto, potencialmente 

transformadoras das realidades em relação (nos dois lados, dos arqueólogos e dos não-

arqueólogos), agem dentro (e nos) limites do discurso-nosso, não do outro. Afinal, as 

demarcações (e as negociações com as sociedades nacionais) são uma demanda dos 

Estados-Nação, que nós representamos. Instrumentalizar os agentes de outros discursos a 

discursar conosco (ou contra nós) é, certamente, importante para garantir uma relação 

democrática, mas sugiro que essa instrumentalização possa ocorrer dos dois lados. Para 

além de o outro entender nosso discurso, ou mais densamente, nosso sistema de 

conhecimento, a simetria de cosmologias exige que nós entendamos também o sistema de 

conhecimento do outro. Não como fábula ou mito, como critica Viveiros de Castro (2002a, 

2008), mas como sistema de conhecimento completo, como filosofia10. 

A experimentação que proponho não é a tradução nem a transposição deste 

conhecimento-outro em conhecimento-arqueológico (ou vice-versa), como se houvesse um 

                                                      
9
 Estou pensando aqui no fortalecimento dos chamados ‘grupos subalternos’ através de práticas 

públicas/comunitárias/participativas que têm sido experimentadas por arqueólogas e arqueólogos nos últimos 
anos em diferentes lugares (p.ex. Ayala et al 2003; Sandlin & Bey III 2006; Habu et al 2008; Mcguire 2008; Reis 
2009; Bezerra 2011a). 
10

 Vale lembrar a proposição de Tim Ingold (2008) de que a antropologia é a filosofia com as pessoas dentro. 
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discurso arqueológico universal subjacente a todos os povos. O que proponho é questionar o 

discurso arqueológico através do discurso-outro, buscando abri-lo a novos conhecimentos. 

Para pensar (e, portanto, praticar) uma arqueologia fora de seu quadro autoritário 

disciplinar, proponho simetrizar conhecimentos, nivelar os agentes da rede. Ao 

instrumentalizar os outros a usar nossos discursos (e nossas práticas), proponho que nós 

também devemos nos instrumentalizar a usar os discursos deles. A prática simétrica em 

cena supõe que, nesta interação, os dois lados serão modificados.  

A busca por uma arqueologia voltada para o diálogo com interlocutores 

tradicionalmente afastados da produção científica é uma tendência atual da disciplina (ver, 

entre outros, Meskell 2005; Colwell-Chanthaphonh & Fergunson 2008). Interesses na 

descolonização dessa produção, aliados ao fortalecimento de grupos étnicos, têm apontado 

para novos discursos e novas práticas no interior da disciplina, questionando a autoridade de 

um único modelo disciplinar ao mesmo tempo em que desafia sua manutenção (p.ex: Atalay 

2006b; Haber & Gnecco 2007; Smith 2008; Gnecco 2012). O trabalho que apresento aqui é 

parte de uma jornada que partilha destas preocupações e interesses.  

O projeto de pesquisa em arqueologia na Terra Indígena Wajãpi é uma experiência 

em andamento, envolvendo a prática de uma pesquisa partilhada, e tem como um dos seus 

objetivos contribuir para a sistematização de saberes e conhecimentos wajãpi sobre a 

história de ocupação de seu território, acompanhando um processo de fortalecimento 

cultural que este povo tem praticado (como apresento no Capítulo 1). 

O interesse na pesquisa de arqueologia pelos Wajãpi foi despertado pela antropóloga 

Dominique Tilkin Gallois que, ao notar o interesse dos Wajãpi nos cacos de cerâmica antiga, 

sugeriu que eles poderiam consultar arqueólogos. Através de Gallois, tive os primeiros 

contatos com o grupo durante uma oficina de pesquisadores indígenas11, em que – após 

uma apresentação minha sobre o que a arqueologia estuda, e como estuda – fui convidada a 

fazer uma viagem para conhecer alguns dos lugares em que encontravam turuwa kwerã 

(panela antiga). E assim começou esta pesquisa.  

                                                      
11

 A formação de pesquisadores indígenas faz parte de uma das ações do Projeto Wajãpi, desenvolvido pelo 
Instituto de Pesquisa e Formação Indígena – Iepé, uma ONG que trabalha com grupos indígenas no Amapá e 
Norte do Pará. Mais adiante, vou detalhar melhor esta questão. 
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Para apresentar esta jornada, organizei esta tese em duas partes. Na primeira, 

composta por dois capítulos, busco introduzir o leitor aos fundamentos da pesquisa, 

oferecendo as bases de onde ela emergiu e o contexto na qual está inserida. A Parte I é 

aberta com a citação de um escultor (Bez Batti) sobre sua relação com as pedras  – a 

matéria-prima de sua arte. Como uma metáfora para uma pesquisa que se propõe conjunta, 

partilhada, simétrica, as pedras de Bez Batti demandam paciência e confiança. Nesta 

primeira parte da tese, busco expor o contexto em que estas duas propriedades foram 

cultivadas.   

No Capítulo 1 | Contexto de Possibilidades, introduzo o leitor ao ambiente em que fui 

inserida para a construção da pesquisa. Inicialmente, faço uma apresentação breve sobre os 

Wajãpi, focando em pontos que considero essenciais para os diálogos que ativamos, como 

questões relativas à sua história, a percepção do tempo e a construção e identificação de 

lugares. Como parte desta contextualização, realizo também uma breve exposição sobre 

conhecimento, buscando refletir sobre as distinções entre conhecimentos científico e 

tradicional. O objetivo aqui é explicitar as diferenças entre sistemas de conhecimento 

distintos, criando espaço para a construção de pontes entre eles, de maneira que diálogos 

possam ser empreendidos. Como desdobramento desta exposição sobre conhecimento, faço 

ainda uma contextualização sobre os modos de conhecer dos Wajãpi a partir de etnografias 

disponíveis, apontando para os mecanismos de construção de conhecimento que permitem 

comparações e trocas com a arqueologia.  

O segundo capítulo – Arqueologias – segue neste propósito de expor as bases sobre a 

qual a pesquisa foi construída. Ressaltando minha posição de arqueóloga, inicio com uma 

discussão sobre as maneiras como arqueologia e antropologia têm interagido, em que uma 

posição de certa forma subalterna da arqueologia tende a emergir. Seguindo reflexões 

recentes, no entanto, aponto para o potencial de trocas simétricas que ambas as disciplinas 

podem exercitar. Nesta interação, o papel da etnografia ganha destaque, como uma 

estratégia de ação que não apenas aproxima as disciplinas, como também permite muitas 

reflexões e práticas de aproximação com coletivos de não-cientistas. Seguindo estas 

práticas, defendo a ideia de que a arqueologia é múltipla, é muito do mais do que uma 

prática científica, é uma prática de sentido, um modo de conhecer que se expressa de 
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variadas formas. Estou retomando, aqui, a ideia básica desta tese de que todos são 

arqueólogos (em referência à proposição de Wagner 2010).  

Ainda como parte desta apresentação mais geral, neste segundo capítulo, também 

busco mostrar como o projeto de arqueologia com os Wajãpi foi construído. Partindo de um 

contexto bastante particular e promissor em que os Wajãpi estão inseridos, a pesquisa de 

arqueologia iniciou como parte do programa de formação em pesquisa, criando espaços de 

diálogo e troca de maneira gradual. Foi através da maturação da ideia de uma pesquisa 

conjunta que novos passos foram dados, inicialmente em encontros na cidade e em oficinas, 

e – aos poucos – com a realização de viagens e até uma escavação. Este processo foi 

essencial para fortalecer a confiança mútua, permitindo a constituição de espaços de diálogo 

e troca.  

A Parte II desta tese é aberta com um diálogo entre dois personagens de José 

Saramago em A Viagem do Elefante. Ainda que o tema do diálogo pareça irrelevante, sua 

conclusão é essencial para os capítulos que se aproximam. É na existência do mundo, na 

percepção sensorial de suas propriedades, que qualquer prática arqueológica torna-se 

possível. É justamente sobre estas práticas, buscando seguir tanto os modos wajãpi quanto 

os modos científicos, que esta Parte se constitui.  

Uma breve Introdução visa orientar o leitor sobre o que está por vir, explicando a 

composição em três capítulos. No primeiro, Capítulo 3 | Conversando, são apresentadas as 

situações de encontro que ativei com os Wajãpi em reuniões e em oficinas. Estas formas de 

encontro, argumento, seguem um formato convencional da nossa sociedade de agrupar e 

comunicar, e são bem dominadas pelos Wajãpi. Nestes espaços, tivemos nossos primeiros 

contatos e criamos as primeiras relações, construindo as bases para a execução de uma 

pesquisa conjunta. Nas oficinas, como parte de um programa de formação em pesquisa 

coordenado pela antropóloga Dominique T. Gallois, introduzi os Wajãpi à arqueologia. 

Primeiramente, na forma de uma iniciação, apresentando conceitos caros à disciplina e 

exercitando sua manipulação. Com o tempo, conforme o interesse em arqueologia 

aumentava, as oficinas permitiram exercícios de apropriação de conceitos e práticas, 

tornando óbvio para mim que havia de fato uma arqueologia wajãpi entre os modos de 

conhecer deste povo.  
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No capítulo seguinte (4 | Caminhando), parto para os relatos das viagens que 

participei com pesquisadores e conhecedores wajãpi. Desta vez, ainda que a maior parte 

destas viagens tenha sido planejada com um fim de pesquisa, argumento que elas ocorrem 

em um espaço próximo do cotidiano wajãpi, seguindo lógicas de organização e 

funcionamento relacionadas ao seu modo de vida. Assim como no caso das oficinas, as 

viagens também refletem dois momentos da pesquisa de arqueologia. Primeiramente, elas 

foram fortemente guiadas pelo interesse em mapear locais com presença de cerâmicas 

arqueológicas, em que exercícios de identificação e registro de sítios arqueológicos foram 

feitos. Já o segundo conjunto de viagens torna aparente que a concepção científica de 

arqueologia não consegue dar conta das expressões wajãpi que considero arqueológicas. As 

marcas que eles identificam como vestígios produzidos por diversas gentes em outros 

tempos são incrivelmente mais abundantes do que as marcas que a arqueologia científica é 

capaz de perceber. Através destas viagens, eu fui iniciada neste modo de conhecer, 

aprendendo a perceber marcas que aparecem para nós de formas distintas do que elas 

realmente são: lagoas são aldeias, rios são caminhos, pedras são cerâmicas. Uma 

arqueologia wajãpi, como não poderia deixar de sê-lo, é uma arqueologia na chave do 

perspectivismo. 

Para fechar a Parte II, o último capítulo da tese (5| Escavando) traz o relato de uma 

experiência ainda única (portanto limitada) de uma escavação arqueológica na terra 

indígena. Aqui o espaço de encontro, ainda que ditado pela lógica ocidental, diferencia-se de 

outros espaços que os Wajãpi dominam pela novidade. A escavação foi pensada como uma 

instalação científica, um espaço de produção de conhecimento arqueológico, mas também 

de observação do encontro – na prática – entre nós e nossos sistemas de conhecimento.  

Para iniciar este capítulo, introduzo a questão dos Karanã, inimigos antigos dos Wajãpi que 

são identificados por eles como os construtores de um tipo de sítio arqueológico singular da 

região das Guianas, as chamadas ‘montanhas coroadas’ (Abonnenc 1952; Rostain 1994; 

Mestre 1997). Obviamente, é um destes sítios que foi escolhido pelos Wajãpi para ser 

escavado. São sítios com estruturas de terra construídas no entorno do topo de montanhas, 

usualmente na forma de valas, mas também como caminhos.  

Antes de partir para o relato da escavação, apresento ainda uma breve discussão 

sobre os riscos – de ordem xamanística – envolvidos nesta prática. Além de estarmos 
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lidando com os vestígios de inimigos mortos (duplamente perigosos), a própria prática de 

escavar a terra acarreta perigos, ligados a relações que podem ser provocadas com outros 

seres, como yvyjarã (dono da terra). Faço esta apresentação para melhor contextualizar 

situações que ocorreram antes e durante as escavações, e que implicam em diferentes 

maneiras de pensar esta prática e suas ressonâncias. Meu argumento é que, ao praticar a 

escavação, ainda que em moldes científicos, estávamos praticando o encontro, e a 

construção de pontes entre diferentes sistemas de conhecimento.  

A última seção da tese, ‘Para finalizar’, ao retomar questões levantadas ao longo do 

texto, elabora uma reflexão sobre o modo wajãpi de praticar arqueologia. A partir daí, 

aventuro-me a pensar sobre as implicações da existência desta ‘outra arqueologia’ para a 

‘nossa arqueologia’.  
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Descobri que a pedra é uma imensa pálpebra, tem olhos 
soterrados, precisamos de paciência de água. A pedra só se 

abre para quem ela confia.  

João Bez Batti | escultor (in Carpinejar 2011: s/p) 



1|  CONTEXTOS DE POSSIBILIDADE 

A realização desta tese é o resultado de uma conjugação de fatores, oportunidades e 

pessoas. A perspectiva que adotei, inspirada na antropologia simétrica de Bruno Latour 

(1994, 2001) e na provocação de Roy Wagner (2010) para uma antropologia reversa 

(transposta à arqueologia), só foi possível em função do contexto em que fui inserida. A 

maneira como construímos as aproximações entre agentes diferentes (arqueóloga, 

indígenas, antropóloga, assessores) não partiu de um vazio (e aqui uso a primeira pessoa do 

plural propositadamente para salientar o envolvimento de várias pessoas nessa construção).  

Neste capítulo, apresento que contexto é este, que forneceu as bases para a 

elaboração de um ambiente de diálogo e permitiu a experimentação de uma prática 

arqueológica disposta a transformar-se ao longo do processo, a partir das trocas e dos 

aprendizados nos diferentes polos. Este é um capítulo, portanto, de apresentações, 

tratando-se de um exercício que busca expor o lugar de onde esta tese pode florescer.  

Apresentar os Wajãpi, no entanto, é uma tarefa que não caberia aqui, nem tampouco 

na minha capacidade de fazê-lo. A vasta produção etnográfica relacionada a este povo, além 

de um volume importante de obras produzidas por eles, sem falar na filmografia disponível, 

tornaria este pretenso esforço de apresentação, no mínimo, superficial, e possivelmente 

irrelevante. O que faço, portanto, é apresentar o contexto em que meu encontro com eles 

ocorreu, assim como com os outros sujeitos que participam desta trama. Para isso, faço uso 

justamente desta extensa produção disponível, além das minhas observações na construção 

deste processo, balizando aspectos que tornaram não apenas esta prática arqueológica 

possível, mas – fundamentalmente – que de fato a construíram.  

Em uma segunda parte deste capítulo, adentro um tema especialmente sensível para 

as reflexões desta pesquisa: os modos de conhecer. Existe hoje uma produção bastante 

vasta sobre o conhecimento dito tradicional, e eu optei aqui em me ater principalmente às 

discussões oriundas de contextos etnográficos amazônicos. O objetivo desta seção é seguir 
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na apresentação deste contexto de possibilidade da pesquisa a partir das reflexões sobre o 

que é o conhecimento fora do modelo científico.  Além disso, realizo algumas observações 

sobre os modos de conhecer dos Wajãpi, fazendo uso de discussões recentes oriundas de 

etnografias. 

Esta discussão permite balizar o recorte sobre o modo como os Wajãpi manipulam os 

vestígios na construção de explicações, e serve como base para cultivar a ideia de uma 

arqueologia wajãpi, ou seja, um modo de lidar com os vestígios que está embasado no seu 

conhecimento e no seu acervo referencial. A arqueologia entendida aqui é, portanto, menos 

a disciplina científica do que a expressão de um modo de conhecer pousado em vestígios 

que remetem a tempos passados.  

1.1|  Conhecendo os Wajãpi 

No Estado do Amapá, os Wajãpi1 vivem na Terra Indígena Wajãpi (TIW), que teve seu 

processo de demarcação e homologação finalizado em 1996 (Gallois 2011). São falantes da 

língua Wajãpi, do tronco tupi-guarani, e – como vários grupos indígenas – resultam hoje de 

processos de cisões e fusões que ocorreram ao longo do tempo (Gallois 1986; Grenand & 

Grenand 2002; Grenand et al 2009).  

A TIW está localizada no centro do Estado do Amapá, em área de floresta tropical 

densa (seguindo a classificação do Projeto RADAM, 1974), fazendo limite com cinco 

unidades de conservação2 (UCs) e com um assentamento do INCRA (Assentamento 

Perimetral Norte) (Figura 1-1). A área total desta terra indígena é de 607.017,24 hectares, 

homologada no Diário Oficial da União em 24 de Maio de 1996 (Gallois 2011: 17). Os Wajãpi 

são o único grupo indígena que ocupa a TIW.  

O primeiro censo populacional foi realizado na década de 1970, quando os contatos 

com a agência oficial tiveram início, e levantou a existência de 151 Wajãpi, localizados em 

                                                      

1
 Na Guiana Francesa, outro grupo wajãpi mora nas margens do Rio Oiapoque. Usualmente, os antropólogos 

diferenciam os grupos como Wajãpi Setentrionais (G. Francesa) e Meridionais (Amapá) (Grenand & Grenand 
2002). 
2
 As UCs que fazem limite com a TIW são: Parque Nacional Montanhas do Tumucumaque (federal); Floresta 

Estadual do Paru (PA); Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Rio Iratapuru (AP); Floresta Estadual do 
Amapá (AP); e Reserva Extrativista Beija Flor Brilho de Fogo (municipal). 
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três aldeias (Gallois 2011: 19-20). Na TIW, vivem hoje mais de 1000 pessoas, organizadas em 

49 aldeias (id.).  

 

Figura 1-1: Mapa da Terra Indígena Wajãpi. 
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O crescimento populacional reflete um processo identificado em inúmeros grupos 

indígenas no Brasil (Ricardo 2000), mas o aumento do número de aldeias não é um efeito 

direto. O padrão tradicional de ocupação do território é disperso, e sua organização social e 

política também demanda essa dispersão, já que “os Wajãpi atribuem grande valor à 

autonomia econômica e política de cada grupo familiar” (Gallois 2011: 18).   

O contato com a FUNAI, a partir da década de 1970, quando começaram as obras de 

construção da rodovia Perimetral Norte (BR-210), gerou inicialmente uma maior 

sedentarização do grupo no entorno do posto de assistência (Gallois 1986, 2002, 2011). O 

território de uso dos Wajãpi, naquele período, abarcava uma região mais ampla que a atual 

TIW, e já vinha sendo cobiçado por garimpeiros, com os quais os Wajãpi tiveram contato a 

partir da década de 1950 (Gallois 1986, 2002). O que ocorreu, com o início da implantação 

da Perimetral Norte, no entanto, foi uma intensificação dos garimpos, criando situações de 

conflitos intensos na região. Para Gallois (1986), este período logo anterior ao contato com a 

FUNAI, “resume-se a uma sequência de contatos, doenças e mortes já verificadas na história 

do grupo, mas que nesta última fase atingiram maior amplitude” (p.49). Isto explica em 

parte o interesse dos diferentes grupos locais, bastante impactados numericamente, em se 

agrupar no posto de atração.  

Durante mais de dez anos, quase todos os grupos locais Waiãpi 
atenderam às determinações de funcionários da Funai, retirando-se 
das zonas invadidas por garimpeiros e sendo atraídos pelas 
facilidades de acesso às mercadorias, sempre desejadas, e pelas 
promessas de proteção contra as epidemias que não cessavam de se 
alastrar na área. (Gallois 2002: 209). 

A política de sedentarização implantada pela FUNAI também foi utilizada por 

missionários religiosos3 que se instalaram junto aos Wajãpi na década de 1980. Agrupados 

em poucas aldeias no entorno dos postos de atração, a maior parte de seu território ficou 

desocupada, permitindo um aumento nas invasões garimpeiras. Nos anos 80, os Wajãpi 

decidiram, sob comando de seus chefes, iniciar a expulsão dos garimpeiros, retomando o 

controle sobre seu território (Gallois 2011: 34).  

                                                      

3
 Summer Institute of Linguistics (SIL) e Missão Novas Tribos do Brasil (MNTB). 
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Em uma das viagens que realizei, na qual cruzamos por uma das principais áreas de 

garimpagem daquela época (região do Aimã), a história desse período era lembrada 

enquanto passávamos pelos lugares onde eventos marcantes haviam acontecido: “aqui foi 

onde a Polícia Federal matou os garimpeiros”; “aqui foi onde Wajãpi pegou os garimpeiros”.  

Os lugares, ao serem revisitados, ativavam as memórias, acionando um processo de 

construção de narrativas sobre o passado que me interessa bastante. A maneira como esse 

processo opera é uma chave importante para entender como os Wajãpi relacionam os 

vestígios materiais e a tradição oral em narrativas. Esse processo, da forma como o entendo, 

é uma arqueologia.  

Durante este período tenso de expulsão dos garimpeiros, várias propostas de 

demarcação da terra indígena foram encaminhadas à FUNAI. A dispersão dos grupos locais 

em novas aldeias espalhadas em diferentes áreas marcava seu interesse em manter o 

padrão tradicional de ocupação e, assim, de garantir seu próprio controle sobre o território 

(Gallois 2011).  

Em 1991, a posse permanente indígena da terra é declarada pelo Ministério da 

Justiça, e dois anos depois são iniciados os trabalhos de demarcação física (id.). Em 1991, o 

Centro de Trabalho Indigenista (CTI) inicia uma parceria com os Wajãpi, formalizada no ano 

seguinte com o início do Projeto Wajãpi. Este Projeto contribuiu para a criação do Conselho 

das Aldeias Wajãpi – Apina, formado pelos chefes de todos os grupos locais (Iepé 2002). O 

Apina tornou-se um importante instrumento de ação política com agentes não-indígenas, 

demandando um constante esforço de transposição entre a organização política interna 

(com tendência à fragmentação) e a organização política com um fim coletivo (Tinoco 2000).  

A demarcação da Terra Indígena Wajãpi foi realizada de maneira inovadora no país, 

com participação ativa e intensa dos índios em todas as etapas. “A experiência de controle 

territorial que este povo vinha incrementando, por iniciativa própria desde o final dos anos 

80 e com assessoria do CTI desde 1991, constituiu um antecedente determinante na 

capacidade dos índios de assumir, em moldes próprios, a direção dos trabalhos” (Gallois 

2011: 47). Com isso, as atividades de demarcação seguiram um calendário que respeitava 

atividades sociais, rituais e produtivas, criando um ritmo diferenciado, além de romper com 

o padrão assistencialista de relação entre índios e não-índios (id.).  
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Como destaca Gallois (1997), para além de ter uma terra demarcada, o processo de 

demarcação exige que os indígenas criem suas estratégias para viver dentro desta área. Este 

processo, no caso do Wajãpi, fermentou a construção do próprio coletivo wajãpi, que não 

existia anteriormente. A delimitação da terra indígena, portanto, demandou não apenas a 

reflexão sobre uma noção de território limitado, mas também sobre um ‘nós wajãpi’ (Gallois 

2007a).  

Nas duas citações abaixo, é possível observar o distanciamento entre as maneiras de 

se colocar como povo indígena, que os Wajãpi hoje manipulam: 

Os Waiãpi não são pobres. Porque nós temos a terra demarcada, 
temos floresta, temos animais, rio puro... Nós, Waiãpi, sabemos tudo 
e valemos muito. Nós sabemos fazer reuniões. Sabemos fazer festas. 
Nós somos contadores, cantadores, lutadores, brincalhões, 
guerreiros. Nós, Waiãpi, sabemos fazer filhos para o povo Waiãpi não 
acabar. Sabemos dirigir carro, motor de popa. Sabemos manter a 
nossa floresta, os rios, nossas famílias. Sabemos criar filhos de 
animais como filhos humanos. (Aikyry, professor, um dos autores do 
Livro do artesanato Waiãpi). (Gallois 2007a: 45) 

Wajãpi não é tudo igual. Cada Wajãpi tem o grupo de origem dele, 
seu wanã. Os antepassados de cada wanã são diferentes. Wanã não 
é a mesma coisas que aldeia, é um grupo de pessoas que não moram 
todas juntas, mas em diferentes aldeias. Mas todas as pessoas de um 
mesmo wanã conhecem sua região e seus caminhos. Quando 
acontece encontro com outro wanã kõ, a gente se apresenta: ‘Eu sou 
Inipuku wanã; Eu sou Kumakary wanã; Eu sou Wiririry wanã; Eu sou 
Pypyiny wanã; Eu sou Kamopi wanã; Eu sou Pirawiri wanã; Eu sou 
Tawaikupã wanã.’ Cada grupo local tem seus próprios 
conhecimentos. Reconhecemos as pessoas dos outros wanã kõ 
porque elas têm sotaque diferente. Cada wanã tem seus 
conhecimentos, suas histórias e seu próprio jeito de fazer festa. (...) 
Cada wanã sabe do jeito de seus antepassados. (Pesquisadores e 
Professores Wajãpi 2009: s/p) 

Nestas duas afirmações enunciadas para não-índios, o que parece ser uma 

contradição (um coletivo wajãpi homogêneo X vários coletivos diferenciados), na realidade 

reflete de fato este processo recente de apropriação de um etnônimo, como um coletivo 

que possa reunir os diferentes (“Wajãpi não é tudo igual”). Como salienta Gallois, “a 

existência de um ‘nós Waiãpi’ só faz sentido a partir da apropriação de uma territorialidade 
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limitada” (2007a: 52), ou seja, a partir da experiência de demarcação da Terra Indígena 

(Gallois 1997). 

Em outra porção das Guianas, Denise Fajardo Grupioni também descreve um 

processo semelhante de apropriação de etnônimos pelos grupos Tiriyó e Kaxuyana, que 

apesar de assumirem estes nomes atribuídos no contato com os brancos, “se reconhecem 

sob uma variedade de outros nomes” (Grupioni 2009: 71). Esta mesma autora sugere que 

este seja um fenômeno das Guianas, em que “circunstâncias históricas, conceitos teóricos e 

concepções nativas se confundem” (Grupioni 2005: 35), criando a atual configuração, com 

não mais que vinte designações étnicas para a região (apesar de relatos históricos indicarem 

números significativamente maiores). 

As duas afirmações dos Wajãpi apresentadas acima, neste sentido, apontam 

justamente para esta situação. Se, no primeiro caso, o coletivo expressa “um elenco de 

elementos culturais genéricos que interlocutores brancos esperam ver expressos nas 

afirmações das identidades indígenas” (Gallois 2007a: 46), fortalecendo uma unidade e 

homogeneidade que não tem expressão na vida cotidiana; na segunda afirmação, é a 

diferenciação interna que é valorizada, a distância entre os diferentes wanã é sublinhada 

como medida de reconhecimento (“Quando acontece encontro com outro wanã kõ, a gente 

se apresenta: ‘Eu sou [tal ou qual] wanã’...”).  

Estas oposições, de certa forma complementares, contribuem para caracterizar um 

coletivo que não é homogêneo nem estanque. A própria dinâmica de reelaboração de 

autoimagens atua também sobre as narrativas históricas (Gallois 1994, 2002), que são um 

elo importante de relação nesta pesquisa, em uma atualização constante do conhecimento. 

Neste sentido, não há como ignorar o movimento de enunciação entre um coletivo wajãpi e 

os grupos locais wana kõ, uma variação nos discursos que aponta para as escolhas na 

definição dos contextos das conversas, e que aparece na vida cotidiana.  

O longo processo de demarcação da terra indígena, portanto, vai muito além da 

definição física e jurídica de limites territoriais, ele é também um processo de aprendizado a 

lidar com a sociedade nacional, a apreender outra lógica de vida.  

Se a terra é para os Wajãpi de hoje um suporte de sua etnicidade, o 
que parece óbvio resultou, na verdade, de um longo processo de 
aprendizado de gestão do coletivo. Processo que só se cristalizou 
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com a apropriação de uma territorialidade limitada, pois sem limites, 
nada precisava ser coletivo. A expressão Jane yvy [nossa terra] é uma 
invenção dos anos 80, usada como sinônimo da auto-designação 
Wajãpi, que tampouco era pronunciada nos anos 70. Ambas são 
construções em constante transformação. Pois a apropriação 
interdependente de limites étnicos e territoriais é necessariamente 
uma construção em aberto, e por isso não é necessariamente vivida 
enquanto um encapsulamento definitivo. (Gallois 2004: 7) 

Portanto, a experiência de participar ativamente no processo demarcatório 

contribuiu para o fortalecimento interno do grupo. A parceria com o CTI (Centro de Trabalho 

Indigenista) e, posteriormente o Iepé (Instituto de Pesquisa e Formação Indígena), através 

do Projeto Wajãpi, buscou oferecer aos indígenas meios para garantir sua autogestão e 

manter a qualidade de vida. Para Gallois (2011), que participou de todo este processo desde 

meados da década de 1970, os projetos desenvolvidos pelo CTI e pelo Iepé “prepararam os 

Wajãpi para assumir suas escolas em todas as aldeias, prepararam agentes de saúde e de 

saneamento que circulam por toda a área, capacitaram jovens e adultos para realização de 

levantamentos importantes para a gestão ambiental, para a valorização de seu patrimônio 

cultural, etc.”(p.73).  

As ações de fortalecimento e valorização internos contribuíram para a organização da 

proposta de inscrição de sua arte gráfica no Livro de Registro das Formas de Expressão do 

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), que foi certificada em 2002, 

quando a Arte Kusiwa – Pintura Corporal e Arte Gráfica Wajãpi foi titulada como Patrimônio 

Cultural do Brasil4 (IPHAN 2002). Neste mesmo ano, os Wajãpi enviaram a candidatura de 

sua arte gráfica à seleção da UNESCO de Patrimônio Oral e Imaterial da Humanidade, a qual 

foi aceita em 2003, e inscrita na Lista Representativa do Patrimônio Cultural Imaterial da 

Humanidade em 2008 (UNESCO 2012).  

Estas duas inscrições do patrimônio cultural Wajãpi tiveram desdobramentos 

importantes, como o Plano de Salvaguarda do Patrimônio Imaterial Wajãpi, voltado à 

                                                      

4
 O registro da “Arte Kusiwa – Pintura Corporal e Arte Gráfica Wajãpi” foi realizado através do Processo IPHAN 

nº 01450.000678/2002-27, tendo como proponente o Conselho das Aldeias Wajãpi – Macapá/AP e o Museu do 
Índio – Funai. O processo foi aberto em 18/09/2002. O pedido de registro foi aprovado na 38ª reunião do 
conselho consultivo, em 11/12/2002. A inscrição no Livro de Registro das Formas de Expressão aconteceu em 
20/12/2002, sendo este o primeiro registro do Livro. Estas informações foram obtidas no Dossiê publicado pelo 
IPHAN (Gallois 2006).   
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revitalização das formas de expressão gráficas e orais (Gallois 2006; para uma avaliação 

recente deste processo, ver Gallois 2012). Uma das ações de fortalecimento cultural é a 

formação em pesquisa oferecida a jovens wajãpi (Iepé 2002), coordenada pela antropóloga 

Dominique Tilkin Gallois (ver Gallois et alli 2013). Esta formação tem como objetivo 

“contribuir com o levantamento, revitalização e divulgação do patrimônio imaterial 

representado pelas formas tradicionais de expressão e transmissão de conhecimentos dos 

Wajãpi” (idem:s/p), dentro do "plano integrado de valorização dos conhecimentos 

tradicionais para o desenvolvimento socioambiental sustentável da comunidade indígena 

Wajãpi do Amapá" (id.ibid).  

Como destacado em um texto recente, este processo de patrimonialização no qual os 

Wajãpi estão inseridos requer reflexões constantes em função dos ‘riscos’ deste tipo de ação 

na transformação dos modos de produção e uso dos conhecimentos:   

“(...) considerando a complexidade de um trabalho deste tipo [Plano 
de Ação para valorização interna das formas de expressão oral] e 
para evitar equívocos freqüentes em ações de promoção cultural – 
especialmente quando configuradas como ações voltadas ao 
‘resgate’ (de supostos conteúdos culturais) ou à ‘visibilidade’ (da 
cultura como espetáculo) – optou-se por um programa de longo 
prazo, que poderia ser desenvolvido com apoio sucessivo de diversas 
instituições e projetos. (Gallois et alli 2013: 55) 

Gostaria de ressaltar aqui, em função de possíveis críticas às políticas de 

patrimonialização executadas nos diferentes âmbitos governamentais, que a experiência 

wajãpi – por sinal, oriunda da primeira Forma de Expressão registrada pelo IPHAN – aponta 

justamente para o bom potencial de ações de salvaguarda patrimonial na valorização interna 

e externa.  

Se admitirmos que nessas experiências [de inscrição da tradição em 
novos formatos], se deve registrar e documentar não só os ‘produtos 
acabados’, mas os jeitos de conhecer, os estilos próprios usados para 
explicar uma tradição, as formas de transmissão e validação destes 
saberes, os membros da comunidade que estiverem participando de 
um inventário estarão capacitados a refletir, de modo muito mais 
eficaz, sobre os mecanismos de produção e transformação do saber. 
E, por conseguinte, se sentirão habilitados a efetuar comparações, no 
tempo e no espaço, avaliando com maior propriedade as ameaças a 
que seus saberes e práticas culturais estão submetidas. (Gallois et all 
2013: 62) 
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Este exercício de sistematização do conhecimento nos seus próprios termos oferece 

uma situação singular para ativarmos diálogos, já que existe um interesse manifesto em 

conhecer a lógica do outro. Se é viável hoje estabelecer um diálogo com os Wajãpi sobre 

maneiras de construir narrativas a partir de vestígios materiais, ou seja, de praticar 

arqueologia, é justamente porque eles têm praticado exercícios de tradução nos seus 

próprios termos. A formação na qual os jovens pesquisadores e os jovens professores 

participam, em oficinas sobre várias temáticas, cria um contexto muito interessante de 

pesquisa conjunta, em que as hierarquias podem ser dissolvidas. Neste processo de 

valorização cultural interna, em especial através da formação de pesquisadores indígenas, 

seu sistema de conhecimento é tornado aparente:  

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 ideias diferentes. Aprendemos 
que para traduzir a lógica wajãpi para os não índios, precisamos 
aprender a fazer explicações bem detalhadas. (Pesquisadores Wajãpi 
2012: s/p). 

É dentro deste contexto que eu me apoio na noção de simetria para buscar dissolver 

as hierarquias, que costumeiramente se impõem no contato entre sistemas de 

conhecimento científicos e tradicionais. Acompanhando reflexões de antropólogos como 

Eduardo Viveiros de Castro e Roy Wagner, o exercício em jogo é colocar estas lógicas 

diversas em um mesmo patamar, simetrizar conceitos, teorias sobre o real. Nas palavras de 

Viveiros de Castro (2002a), “levar a sério” o que o outro diz e, assim, entender o sistema de 

conhecimento do outro como um sistema de conhecimento completo. Esta pesquisa, 

portanto, é pensada como a construção de uma rede de relações, em que os diferentes 

agentes podem ser vistos como os nódulos desta rede, demandando um constante 

nivelamento entre eles (inspirada na ideia de rede proposta por Latour 2005). 

É, portanto, como parte deste processo de fortalecimento cultural que os Wajãpi têm 

praticado nas últimas décadas, que a pesquisa de arqueologia busca contribuir para a 

sistematização de saberes e conhecimentos wajãpi sobre a história de seu território. Esta 
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história, no entanto, não se limita à categoria científica ocidental, pelo contrário, ela está 

voltada justamente para as concepções nativas deste processo, portanto, abarca a 

cosmogênese wajãpi. Diferente, no entanto, das discussões já avançadas por Gallois (1988, 

1994), o interesse na história para a pesquisa de arqueologia está pousado sobre os vestígios 

materiais. É a articulação entre conhecimentos e vestígios materiais, na elaboração de 

narrativas para explicá-los, que cria a possibilidade de se praticar arqueologia.  

Reconhecer o modo Wajãpi de ver os produtos dos diversos agentes que povoam o 

mundo como fatos materiais completos abre a possibilidade de existência de outra 

arqueologia. No  mesmo sentido da etno-historiografia wajãpi proposta por Dominique T. 

Gallois (1994:12), torna-se possível estudar as formas wajãpi de manipulação dos fatos 

materiais para administrar sua relação com o mundo e com os outros seres que o habitam. 

Enquanto uma arqueologia convencional estaria atenta apenas às marcas de ação humana 

(consideradas válidas pelos arqueólogos), aqui há possibilidade de outras marcas também 

contarem história, ou melhor, de outros agentes usarem estas e outras marcas para contar 

suas próprias histórias.  

1.1.1|  Migração e lugar de origem 

A história documentada dos Wajãpi nos últimos séculos é marcada por um processo 

de migração iniciado no Xingu, em meados do século XVII (Gallois 1986). A partir de 1702, já 

existem notícias da presença do grupo no interior da Guiana Francesa (id.:96), e, no final do 

século XIX, “os Waiãpi finalmente se constituíram em setentrionais [Guiana Francesa] e 

meridionais [Amapá]” (Grenand & Grenand 2002: 151).  

Se a historiografia ocidental consegue mapear com certo detalhamento a migração 

originada no Xingu (Grenand 1982; Gallois 1986; Grenand & Grenand 2002), esta não é clara 

na memória do grupo. Gallois, ao analisar as narrativas sobre a identificação da Fortaleza de 

São José de Macapá como Mairi (a casa feita pelo herói criador Janejarã para proteger os 

primeiros homens do fogo e do dilúvio, que de maneira cíclica destroem as humanidades 

[Gallois 1994: 17]), destaca que datar estes episódios de contato a fim de amarrar as 

narrativas wajãpi com as historiográficas é impossível e mesmo inútil, pois:  
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Os textos [transcrições das narrativas] não se referem a 
acontecimentos propriamente ditos, mas à origem mítica de um tipo 
de relacionamento conflituoso, situado nos primórdios da 
humanidade, fora do tempo histórico. (...) O eixo das narrativas é o 
distanciamento entre uma origem – Mairi e o Paraná – e um refúgio 
– as cabeceiras, na floresta. (id.: 30). 

Portanto, como destaca Gallois (2002), “mesmo que os primeiros contatos com os 

brancos remontem ao século XVII, a memória waiãpi identifica os primeiros representantes 

conhecidos da população regional com os balateiros vindos do baixo rio Jari5” (p.207), no 

século XIX. Este é um ponto importante porque coloca o território ocupado hoje como parte 

de um território ancestral, local mesmo das origens.  

Em uma narrativa registrada por Gallois, sobre a criação da humanidade, esta 

percepção do lugar de origem é bastante clara. Após a criação de franceses, brasileiros e 

negros, saídos de sementes ou pedras que caíram com as chuvas, a convivência torna-se 

insuportável: 

Durante muito tempo, os Waiãpi se responsabilizaram pelos 
brasileiros, franceses e negros; viviam juntos e falavam a mesma 
língua. Como não havia mulheres para todos, Ianejar [o herói criador] 
fez mulheres destinadas a cada um desses novos povos. Mas estes 
aumentaram muito, eram verdadeiramente filhos da chuva, 
inúmeros. Passaram a tomar conta do lugar. Houve falta de comida, 
devido à extinção da caça e à insuficiência das roças... O herói deu 
então início à separação – geográfica e lingüística – dos povos: os 
parainsi-ko [franceses] foram para o norte, os carai-ko [brasileiros] 
para o sul e os Waiãpi ficaram no lugar deles, no centro da terra. 
(Gallois 1985: 50-51) [grifo meu]. 

Mais do que uma percepção nativa sobre sua história, o reconhecimento da atual 

área onde moram como o local das origens é uma base essencial para explicar as diversas 

marcas que observam no mundo, muitas das quais estão relacionadas com os tempos 

primevos, quando todos – inclusive animais – ‘eram como nós’, janevo. É justamente porque 

os Wajãpi continuam “no lugar deles” que encontramos as marcas do herói criador nas 

pedras, de um tempo em que a terra ainda era pequena e as pedras estavam moles6. Da 

                                                      

5
 O Rio Jari está localizado na região sul do Amapá, fazendo limite com o Estado do Pará.  

6
 Ver Gallois (1988) para uma descrição detalhada da cosmogênese wajãpi.  
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mesma forma, o detalhado conhecimento sobre os habitats e costumes dos diversos animais 

que habitam a região – que poderia ser chamado de ecologia – está intrinsecamente 

conectado às narrativas dos antigos, ayvu kwera. Os eventos narrados nestes ayvu kwera 

relatam sobre acontecimentos daqueles primeiros tempos, mas explicam as realidades que 

os Wajãpi conhecem hoje, como vou apresentar em outras partes desta tese.  

Ora, considerando que conhecer é uma forma de organizar o mundo, não há como 

seguir uma arqueologia wajãpi sem seguir também sua cosmologia. Como vou mostrar na 

segunda parte desta tese, as explicações sobre vestígios materiais não estão sempre dadas. 

Especialmente para os jovens, é preciso consultar os velhos, que detêm um conhecimento 

mais vasto das narrativas, permitindo estabelecer relações mais elaboradas e, por isso, mais 

fidedignas.   

Neste sentido, a produção etnográfica sobre os Wajãpi, assim como o material 

produzido por eles, especialmente em contextos de programas de formação de professores 

e pesquisadores, me ofereceu uma base muito importante para compreender a riqueza do 

conhecimento que era partilhado comigo. Para além da fascinante cultura material que 

usualmente caracteriza a arqueologia amazônica, com as peças cerâmicas ricamente 

ornamentadas, este aprendizado com os Wajãpi me fez ver a riqueza das explicações sobre 

estes vestígios, que tem um potencial de fascinação equivalente.  

1.1.2|  Tempos e lugares 

Algumas das entradas mais ricas para ativar diálogos com os Wajãpi sobre os 

vestígios dos antigos estão, justamente, sobre dois conceitos que são particularmente caros 

à arqueologia: tempo e espaço7. Não caberia aqui uma digressão sobre estes conceitos na 

disciplina científica, até porque há algumas obras de fôlego sobre estes temas (p.ex. Thomas 

1996; Tilley 1994; Bradley 2000; Bowser 2004). Mais relevante para a discussão que avanço 

ao longo desta tese é, por certo, buscar a maneira como tempo e espaço podem servir como 

pontes entre os sistemas de conhecimento. Este é sentido da apresentação que segue. 

                                                      

7
 Obviamente, estes são também dois conceitos caros à Antropologia, mas – justamente por marcar minha 

posição de arqueóloga – vou seguir a discussão pelo viés arqueológico. Remeto, no entanto, a algumas das 
discussões clássicas na Antropologia (Durkheim & Mauss 1901-1902; Evans-Pritchard 1940).  
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Pensar na categorização do tempo para os Wajãpi é um exercício que Dominique T. 

Gallois tem exercido há vários anos. A distinção, como salienta esta autora, não requer por 

parte deles denominações distintas, já que a forma como as narrativas são enunciadas (o 

discurso indireto e a referência a quem relatou a história) já oferecem as indicações (Gallois 

1994). Em certo momento, no entanto, instigados pela antropóloga – para dar um título a 

um conjunto editado de narrativas (em áudio) – surgiram distinções entre três tempos: 

 Tempo de tamo kõ  

 Tempo de taivïgwerã.  

 Tempo de Janejarã  

O primeiro, literalmente, é o tempo dos avós (tamo kõ), daqueles de quem se 

conhece os nomes, os lugares, os grupos locais (wana kõ), quando é possível até estabelecer 

genealogias. Já o segundo é o tempo de taivïgwerã, que se refere a ancestrais genéricos, que 

não são situados historicamente. O terceiro é o tempo de Janejarã, o herói criador, e que em 

uma tradução literal significa ‘o nosso dono’8. Este é o tempo da primeira humanidade, das 

origens, Jane ypy, quando todos eram gente. A classificação usual no meio científico seria 

separar o primeiro destes tempos como “histórico”, e colocar os outros como “míticos”. No 

entanto, como argumenta a antropóloga: “A distinção não configura gêneros propriamente 

ditos, mas argumentos construídos a partir de conceitos de temporalidade próprios a cada 

um desses ‘modos de estar no tempo’. (...) ‘mito’ e ‘história’ não representam gêneros 

distintos” (Gallois 1994: 24-5).  

Esta ideia de “modos de estar no tempo” é particularmente interessante por apontar 

justamente para o caráter de contemporaneidade que os diferentes tempos podem ter. 

Aquilo que aconteceu no passado pode voltar a acontecer; ou – como sugere Gallois – o que 

vemos hoje é “apenas um ‘estado’ atual do cosmos, que pode e deverá se alterar” (1988: 

                                                      

8
 Dono, ou mestre, é uma categoria indígena de ampla dispersão na Amazônia, indicando um modo de relação 

entre humanos e não-humanos que está na base da sociabilidade indígena amazônica (Fausto 2008a: 329). A 
existência de um dono supõe que ele cuida de um coletivo. Mas a ideia de um dono, ou mestre, também revela 
outra relação, que Carlos Fausto caracteriza como “uma singularidade plural”: “O mestre é, assim, a forma pela 
qual uma pluralidade aparece como singularidade para outros” (id.: 334). Esta categoria de dono vai aparecer 
mais adiante em diversos momentos, demonstrando sua importância na cosmologia wajãpi (Gallois 1988). Um 
livro produzido pelos professores wajãpi sintetiza seu conhecimento sobre uma ampla variedade de donos, e 
estabelece como base que “naikoi nijai mã’e kõ” (“não há coisas sem dono”) (Professores Wajãpi & Gallois 
2007: 5).  
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27). É o caso, por exemplo, dos galhos da grande sumaúma (kumaka), que hoje crescem na 

horizontal. No tempo de Jane ypy, logo depois da festa primordial, os pássaros (recém-

transformados, pois eram gente) pousaram nos galhos desta árvore antes de partir, e seu 

peso fez os galhos baixarem, ficando na posição que ainda crescem hoje. Ora, é justamente 

porque os tempos são contemporâneos que uma explicação dessas tem sentido, os eventos 

do passado continuam marcando a vida atual, eles não estão isolados, fechados. O passado 

continua aqui, nas marcas, nos vestígios, nas paisagens, nas narrativas.  

Na pesquisa de arqueologia, a visita aos lugares dos antigos ativa sempre a produção 

de narrativas, que são situadas dentro destes tempos. O processo que opera esta 

classificação é muito interessante para compreender como narrativas sobre o passado são 

construídas na relação com os vestígios. Mais adiante, mostrarei um exemplo deste 

processo, quando levei a turma de pesquisadores para visitar um sítio arqueológico que eu 

recém havia encontrado. Se em um primeiro momento a explicação residiu no tempo 

primordial, logo ela foi rearranjada com a identificação de um tamõ, um avô conhecido. 

Poder acompanhar este processo de produção de narrativas sobre os vestígios é, além de 

um privilégio, uma oportunidade única para compreender como ele opera.  

Outro aspecto importante, no âmbito dos espaços, se refere ao modo de viver dos 

Wajãpi. Como já indicado mais acima, eles valorizam a autonomia dos grupos locais e suas 

possibilidades de dispersão. Catherine Gallois, ao estudar o espaço habitado wajãpi, 

identifica três categorias de locais ocupados:  

os lugares de concentração – aldeias com roças/ habitações; os 
lugares de dispersão – assentamentos intermitentes (principalmente 
durante a estação seca – acampamentos de caça, pesca e coleta) e os 
sítios de ocupação antiga, koo kwer, as capoeiras para onde os 
Wajãpi retornam regularmente e que constituem zonas de reserva 
faunística (C.Gallois 2002: 13).  

Tal situação se reverte na prática de um intenso trafegar entre os diferentes lugares, 

que é feito – quase integralmente – a pé através de caminhos abertos na floresta. Uma vez 

que a regra preferencial de residência é uxorilocal (ou seja, o marido vai morar na aldeia do 

sogro) (Gallois 2001a), isto acarreta a contínua mobilidade das pessoas entre as aldeias. 

Além disso, o casal também pode escolher morar na aldeia dos pais do marido após alguns 



31 
 

anos, ou criar uma nova aldeia, mas vai sempre continuar voltando à aldeia dos pais da 

esposa (C.Gallois 2002), criando vários circuitos de comunicação.  

Para a criação de uma nova aldeia, o primeiro passo é a escolha de um bom lugar, o 

que demanda uma série de características, como listaram os professores Wajãpi em um dos 

cursos de formação:  

Para fazer aldeia nova... os Wajãpi escolhem um lugar onde não tem 
montanha, onde tem igarapé limpo que não seca no verão, onde não 
tem igapó, nem saúva, onde tem lugar bom para tomar banho e para 
namorar. Para podermos comer bem, tem que ter muita caça, peixe e 
fruta. Para cobrir as casas, tem que ter muita palha; para os esteios 
das casas, muita acuaricuara; para fazer tipiti e peneira urupê, 
bastante arumã; e barro para nossos utensílios. A gente procura um 
lugar onde tenha envira para os enfeites das festas. Tem que ter 
açaizal por perto, para atrair caça e para comer açaí. Os lugares com 
muito mosquito não servem. Não se faz aldeia perto de um rio 
grande para evitar acidente ou que sucuriju coma as crianças. Onde 
tem cemitério, não se faz aldeia, os espíritos dos mortos pegariam as 
crianças. Onde um pajé faleceu, não se faz aldeia, suas substâncias 
fazem mal para as pessoas. (Professores Wajãpi – Curso/2000 apud 
C.Gallois 2002: 17) 

Ou seja, existem lugares específicos na floresta onde uma nova aldeia pode ser 

iniciada. Durante nossas caminhadas, ao cruzarmos por alguns destes lugares, os Wajãpi 

sempre me alertavam sobre as boas características do local: terra boa, muita caça, rio limpo, 

sem formigas.   

Após a seleção do lugar, é feita uma roça no local e um abrigo simples (tapaina) (id.). 

A família voltará a esta roça várias vezes em períodos de colheita, e talvez decida construir 

uma casa. Em uma aldeia nova, a roça está situada no entorno das casas (id.). Nas aldeias 

mais antigas, com o esgotamento da roça que lhe deu origem, outras roças são abertas nas 

redondezas, em um padrão que se desenvolveu com a maior sedentarização junto aos 

postos de assistência (Gallois 2011).  

Os Wajãpi constroem três tipos de habitações: a casa jura, com piso elevado; a casa 

yvy´o, uma casa térrea, muitas vezes usada como cozinha; e a tapaina, que é um abrigo 

simples, regionalmente chamado de tapiri (C.Gallois 2002: 32). Uma aldeia pode ter todos os 

tipos de casas, ou apenas um deles. E as construções podem ser destruídas e queimadas 
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para abrir espaço para outras novas, como vi acontecer na aldeia Seweriry, na aldeia Boa 

Vista e na aldeia Jawaryry, um reflexo de como as aldeias podem ser dinâmicas. 

Este padrão de dispersão das aldeias, com os caminhos a servirem de ligação, pode 

explicar o lugar singular que as longas caminhadas parecem ter para este povo. Na minha 

primeira visita à TIW, quando fiz uma pequena apresentação sobre arqueologia para a turma 

de pesquisadores, eles foram muito insistentes em questionar se eu aguentaria caminhar 

como eles. Após viagens longas até os limites, como eles chamam as áreas afastadas da 

estrada (e que estão próximas ou nos limites demarcados da TIW), entendi que o caminho é 

tão importante quanto o destino. As caminhadas são um espaço de conversas, e um local 

importante de ensino e aprendizagem, quando avós, pais e filhos partilham histórias e 

saberes. Ao perguntar a Rosenã, um jovem pesquisador, como ele reconhecia que aquele 

era o lugar de uma aldeia antiga, ele me respondeu que aprendera com o sogro, mas que a 

vegetação também era diferente. Marcas materiais e narrativas orais que se relacionam 

atualizando os conhecimentos.  

Estes conhecimentos que os Wajãpi detêm sobre seu território, em especial aqueles 

relacionados aos eventos do passado (englobando lugares, coisas e narrativas), é o que torna 

esta pesquisa particularmente interessante do ponto de vista da arqueologia.  

1.2|  Sobre conhecimentos 

Nas últimas décadas o tema do conhecimento tradicional ganhou um espaço singular 

não apenas na academia (na maior parte das vezes ainda com estatuto subalterno), mas 

também em um contexto político e econômico bem mais amplo. Como destaca Manuela 

Carneiro da Cunha, “o tema do conhecimento tradicional está hoje por toda a parte – no 

Banco Mundial, na Organização Mundial da Saúde, na FAO, na OMPI, na Unesco, e também 

em outros círculos menos oficiais (...)” (2012: 441). 

Apesar deste amplo reconhecimento, nem sempre a chave para lidar com outros 

sistemas de saberes e fazeres permite que eles de fato existam como sistemas 

independentes, em especial em função da pretensão científica de que o verdadeiro 

conhecimento é produzido por cientistas. Bruno Latour é possivelmente o autor que 



33 
 

esmiuçou de maneira mais detalhada este processo de produção do conhecimento 

científico, salientando suas contradições:  

Os fatos são produzidos e representados no laboratório, nos textos 
científicos, admitidos e autorizados pela comunidade nascente de 
testemunhas. Os cientistas são os representantes escrupulosos dos 
fatos. Quem fala quando eles falam? Os próprios fatos, sem dúvida 
nenhuma, mas também seus porta-vozes autorizados. Quem fala, 
então: a natureza ou os homens? (...) Em si, os fatos são mudos, as 
forças naturais são mecanismos brutos. Os cientistas, porém, 
afirmam não falar nada: os fatos falam por si mesmos. Estes mudos 
são portanto capazes de falar, de escrever, de significar dentro da 
redoma artificial do laboratório (...). (1994: 34) 

É justamente a autoridade criada neste processo que desqualifica outros modos de 

conhecer, levando a diferentes formas de colonização, inserindo outros sistemas de 

conhecimento como apêndices do suposto sistema geral. Como recorda Françoise Grenand, 

questionando justamente hierarquias impostas sobre os conhecimentos tradicionais: 

“Lembramo-nos então do gracejo que Haudricourt lançava algumas vezes nas suas aulas: ‘A 

botânica é a etnobotânica dos botânicos’.” (Grenand 2009: 242). Da mesma forma, pode-se 

afirmar que a arqueologia é a etnoarqueologia dos arqueólogos, porém – justamente pela 

eficácia do aparato científico mobilizado para autorizar este conhecimento (sensu Latour 

1994) – nem sempre se reflete sobre isso.  

Dentro das reflexões que antropólogos têm promovido nos últimos anos, o tema dos 

conhecimentos tradicionais ganhou bastante relevância, principalmente em função dos 

exercícios de tradução que os povos indígenas precisam realizar na arena das disputas 

relativas à propriedade intelectual (p.ex. Gallois 2007b, 2012; Pellegrino 2008, Carneiro da 

Cunha 2009, 2012; Cesarino 2010).  Manuela Carneiro da Cunha destaca, entre as muitas 

dificuldades deste exercício, o fato do conhecimento em muitas sociedades amazônicas 

partilhar da noção de direitos privados (Carneiro da Cunha 2009: 357). Ou seja, a ideia 

corrente de que o conhecimento tradicional é coletivo e, portanto, amplamente 

compartilhado revela-se uma falácia. Para o caso dos Wajãpi, como Gallois reitera nas suas 

obras, as distinções das parcialidades (wana kõ) são marcadas também pelo acervo de 

conhecimento disponível, com variações nas narrativas (Gallois 1988, 1994; Oliveira 2012a) 
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e, até no conjunto de nomes próprios que podem ser usados (D. T. Gallois, comunicação 

pessoal).  

Seguindo as discussões de Carneiro da Cunha (2009, 2012), há outros pontos 

particularmente importantes sobre os conhecimentos tradicionais que devem ser 

lembrados:  

 Diferentemente da Ciência, os conhecimentos tradicionais não podem ser 

agrupados em uma unicidade; eles são plurais. 

 Sua manutenção ocorre com o uso cotidiano, portanto sempre em atualização, 

com invenções. Daí a noção de que tradicionais não são os produtos, mas os 

processos envolvidos na produção. 

 Sua fonte de produção e inovação recai sobre as qualidades sensíveis, sobre as 

percepções. 

 Eles compõem “regimes de conhecimento” distintos do científico, por isso não 

podem ser fundidos com o último, sob risco de se perder seu grande valor: a 

diferença. 

Estes aspectos, como já sugerido por Lévi-Strauss em Pensamento Selvagem (Lévi-

Strauss 2010), apontam para a riqueza destes conhecimentos e seu potencial para 

transformar a prática científica (Carneiro da Cunha 2009). Nas palavras do antropólogo, 

comparando magia e ciência: 

O pensamento mágico não é uma estreia, um começo, um esboço, a 
parte de um todo ainda não realizado; ele forma um sistema bem 
articulado; independente, nesse ponto, desse outro sistema que 
constitui a ciência, salvo a analogia formal que os aproxima e que faz 
do primeiro uma espécie de expressão metafórica do segundo. 
Portanto, em lugar de opor magia e ciência, seria melhor colocá-las 
em paralelo, como dois modos de conhecimento desiguais quanto 
aos resultados teóricos e práticos (...), mas não devido à espécie de 
operações mentais que ambas supõem e que diferem menos na 
natureza que na função dos tipos de fenômeno aos quais são 
aplicadas. (Lévi-Strauss 2010: 29) 

Voltando a Carneiro da Cunha, fazendo eco a Lévi-Strauss, não é interessante (nem 

para a Ciência, nem para os conhecimentos tradicionais) fazer fusões entre os sistemas de 

conhecimento, pois o que os torna mutuamente atraentes são as diferenças no modo de 
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fazer, nos protocolos, nos processos (Carneiro da Cunha 2009: 302).  Os encontros entre 

diferentes sistemas de conhecimento não devem buscar alcançar consensos, mas sim criar 

pontes de comunicação, em que trocas possam ser realizadas, acarretando inclusive 

transformações.  

O perigo reside na profunda assimetria entre eles, e nos discursos absolutamente 

divergentes proclamados por seus agentes. Enquanto cientistas insistem na universalidade 

do seu saber, os povos tradicionais – e especialmente os indígenas amazônicos – são muito 

mais tolerantes, e “acolhem freqüentemente com igual confiança ou ceticismo explicações 

divergentes, cuja validade entendem seja puramente local” (id: 301). Como relatado por 

Fabíola Silva e colegas, em um contexto de pesquisa arqueológica colaborativa, a fala de um 

jovem Asurini expressa justamente esta tolerância: “Sabe Fabíola, esta explicação pode estar 

certa para os outros índios, mas não para os Asurini” (Kwain Asurini, apud Silva et alli 2011: 

56). Ora, permitir que outra explicação exista e que seja de fato válida é parte do exercício 

que busquei praticar nesta pesquisa.  

1.2.1|  Observações sobre modos de conhecer dos Wajãpi 

Em uma etnografia recente sobre os modos de conhecer dos Wajãpi, particularmente 

focada nos saberes relativos às plantas, Joana Cabral de Oliveira (2012a) compara os modos 

de conhecer dos Wajãpi e de cientistas, em especial botânicos, ressaltando o distanciamento 

de base entre eles: 

Ao percorrermos alguns meandros da produção científica podemos 
ver muitas outras aproximações, como o interesse e o cuidado 
dedicados ao sensível evidentes na taxonomia botânica. Todavia tal 
atenção não é tratada da mesma maneira devido ao status que a 
experiência e o sensível ocupam nesses dois regimes de 
conhecimento. A ciência intenta criar índices quantitativos e 
universais, enquanto os Wajãpi insistem na elaboração de índices 
minuciosamente qualitativos, e nos apresentam uma lógica de planos 
múltiplos – avessa à universalização e a homogeneização do 
conhecimento. (Oliveira 2012b: 248) 

Como já sugerido por Viveiros de Castro (2002a: 358), enquanto o conhecimento 

moderno ocidental tem por base a objetivação (ou a dessubjetivação), o modelo ameríndio é 

o oposto: para conhecer é preciso subjetivar, é preciso criar relações entre sujeitos.  
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A etnografia elaborada por Oliveira (2012a, 2012b), assim como reflexões recentes 

de Gallois (2012), apontam para algumas questões muito pertinentes para pensar os modos 

de conhecer dos Wajãpi no contexto de práticas arqueológicas. A aferição de autoridade 

está sempre relacionada com certa experiência vivida por um sujeito, que foi capaz de 

contá-la a outros, criando uma rede de transmissão.  

Ao analisar experiências que pesquisadores e professores Wajãpi estão elaborando 

no processo recente de construção de um coletivo de todos Wajãpi (já que tradicionalmente 

eles estão separados em parcialidades – wana kõ), bem como na apropriação de novos 

conceitos (como propriedade intelectual), Gallois destaca um desencontro entre gerações: 

A leitura dessas explicações [sobre as regras de uso do kusiwarã] 
para alguns anciões e chefes de aldeia gerou muita polêmica em 
torno de dois problemas: os mais velhos questionaram o modo como 
teria sido transmitida a fonte de experiência, que é essencial para a 
validação de relatos a respeito da aquisição de saberes, 
especialmente em encontros entre humanos e não-humanos; além 
disso, questionaram a intenção dos donos de ceder seus 
conhecimentos aos humanos. (...)  
Quando ouviram os diálogos imaginados pelos jovens, os velhos 
exclamaram: ‘Errado! Esses diálogos não ocorreram, nunca ouvimos 
falar deles, não foram reportados pelos nossos avôs’. Se a forma 
discursiva era aceitável, encenando um encontro, faltava algo 
essencial, que é a repetição, a difusão dessa experiência. Esses 
diálogos, se tivessem ocorrido, teriam sito citados em narrações dos 
avôs, dos pais. ‘Nunca ouvimos isso’, diziam os mais velhos. A 
trajetória da transmissão não podendo ser explicitada, não há 
convicção a respeito da experiência que o relato reporta. (Gallois 
2012: 33-34. Grifos no original).   

Como destacado por Oliveira (idem), em referência à perspectiva de Latour (1994) 

sobre ciência, o conhecimento wajãpi requer a teia de relações que o produziu, enquanto o 

modo científico esforça-se em apagá-la.  

Ao pensar nestas reflexões sobre os modos de conhecer deste povo, observo que os 

mecanismos em uso na construção das narrativas pousadas nos vestígios materiais também 

seguem estes princípios. É necessária uma rede de relações, construídas, para permitir que 

uma explicação apareça. Os vestígios materiais que podem ser encontrados no mundo não 

estão previamente explicados, ou melhor, não estão previamente tecidos em explicações. 

Ao encontrá-los, quando se tornam aparentes, é que a tecedura tem início. Não existe, por 
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exemplo, uma relação direta entre os cacos de cerâmica e um ancestral, a relação que existe 

precisa ser construída, a partir de uma base de conhecimento disponível.  

Ao caminhar com os Wajãpi por diferentes regiões de sua terra, tive a oportunidade 

de acompanhar o processo de elaboração destas explicações. Da mesma forma como 

Oliveira, em um trabalho anterior, indicava que as classificações manipuladas pelos Wajãpi 

sobre as plantas estão profundamente entrelaçadas às relações sociais (Oliveira 2006), eu fui 

percebendo que as explicações sobre os vestígios também estavam. Os jovens remetem-se 

aos velhos para consultar sobre um novo vestígio encontrado: uma explicação detalhada 

requer uma troca entre sujeitos9. Não basta encontrar vestígios, é preciso entrelaçá-los com 

saberes e com as pessoas.  

Por exemplo: os potes cerâmicos inteiros que estão agora guardados na aldeia 

Jiruruwyry, no limite oeste da TIW, não existem como vestígios isolados, eles são o resultado 

da história de Marãte (um dos pesquisadores) correndo atrás de um macaco coatá. Eles são, 

também, o resultado da conversa de Marãte com seu pai, que localizou a área do achado 

com uma antiga aldeia, Waipyó. São, ainda, a costura destas informações com uma 

observação cuidadosa do local, que de fato tinha marcas de ser uma antiga aldeia. Os potes 

não são um vestígio arqueológico no sentido usual da Arqueologia, ou melhor, não são um 

vestígio arqueológico “puro”, ou “purificado” – nos termos de Latour (1994). De fato, para os 

Wajãpi, parece que eles não teriam o mesmo interesse se não houvesse justamente esse 

emaranhado que conecta o vestígio, com saberes, com lugares, com pessoas.  

 

                                                      

9
 A troca, neste sentido, pode ser pensada ainda de forma mais ampla ao ser remetida à importância da 

reciprocidade, como analisado por Overing (2002). Para o caso dos Wajãpi, Gallois também destaca o papel 
essencial das trocas recíprocas na construção de relações sociais (Gallois 1988, 2012).  



2|  ARQUEOLOGIAS 

O lugar de onde eu parti, e onde sigo me colocando, é a arqueologia. Talvez não 

Arqueologia, com maiúscula, mas sim arqueologia substantivo simples. Arqueologia como 

prática de sentido, como mais uma maneira de construir narrativas pousadas sobre vestígios 

materiais, portanto arqueologia como uma prática social. É a partir da arqueologia que meu 

encontro com os Wajãpi foi possível, e é também a partir dela que me encantei com a 

antropologia, em especial a etnologia amazônica.  

Este capítulo busca apresentar este lugar de arqueóloga, de onde o projeto de 

arqueologia na Terra Indígena Wajãpi foi construído. Para além do contexto de 

possibilidades que estava dado, como apresentei no capítulo anterior, seu desenvolvimento 

está imbricado não apenas na minha formação, na minha experiência, mas também na 

maneira como arqueologias podem ser pensadas hoje. Ou seja, as relações que crio e sigo 

com a ampla literatura relacionada aos encontros e desencontros da arqueologia e da 

antropologia, que reverberam nos debates contemporâneos da arqueologia sobre a 

descolonização e práticas inclusivas com coletivos de não-cientistas, são como a trama de 

um tear. É na passagem destes fios por entre a urdidura que o projeto ganha volume, cores, 

nuances. Seguindo esta analogia, a urdidura – os fios paralelos por onde a trama passa – é o 

contexto de possibilidades. Não basta ter a trama, não basta ter o urdume; é preciso tecer.  

Saliento, portanto, que o diálogo que busquei ativar nesta pesquisa coloca em 

relação, de um lado, arqueologia e conhecimento wajãpi, mas também – por outro lado – 

arqueologia e antropologia. Se é certo que arqueologia e antropologia advêm de uma 

história comum, partilhando largamente de uma mesma ontologia, isso não faz – 

necessariamente – sua aproximação ser mais fácil do que aquela que busco entre 

arqueologia e o conhecimento nativo. Ainda que de caráter diverso, sendo as distâncias de 

ordem diferente, para abrir um diálogo é preciso também neste caso refletir sobre essa 

aproximação.  
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Apresento, portanto, o que considero uma base de interação com a antropologia, em 

especial através de formas de articulação entre etnografia e arqueologia que buscam nivelar 

as relações de poder entre arqueólogos e os grupos com quem interagem. É importante 

salientar, mais uma vez, que eu sigo me colocando nesta situação como arqueóloga, o que 

explica – portanto – porque esta discussão seja marcadamente vista a partir da arqueologia. 

É por apostar na base da minha formação como um diferencial que destaco esta situação, 

ciente de que as pesquisas nas margens demandam posições fluidas e voláteis.  

Procurar a diferença, neste sentido, parece mais enriquecedor do que procurar as 

semelhanças. O viés que transparece, entre arqueólogos e antropólogos que estão 

discutindo aproximações e colaborações com outros coletivos, parece estar além de apenas 

questões de método. Nas palavras de dois antropólogos,  

Aprender a conviver com a diferença, ser tolerante e ser solidário, 
transformar aquilo que aparentemente nos separa em novos laços de 
convivência, marcados por respeito e por solidariedade, é o grande 
desafio de nossa época, que ganha dimensão maior na medida em 
que se intensificam as relações globais, se aceleram os meios de 
comunicação, se internacionalizam as relações e se estreitam as 
fronteiras. (L. Grupioni & Vidal 2001: 31). 

Entender a diferença como um catalisador para novas relações de poder, em que 

discursos são nivelados e os cientistas perdem a supremacia da autoridade, é a base para 

reflexões nas duas disciplinas (p.ex.: Tuhiwai Smith 1999; Cardoso de Oliveira 2001; Gnecco 

2010; Restrepo & Escobar 2005; Silva 2011; Thiollent 2011). Voltando ao fundamento desta 

pesquisa, é a simetria entre sistemas de conhecimento distintos que pode permitir diálogos 

respeitosos, éticos e descolonizados.  

Eu inicio discutindo as maneiras como arqueologia e antropologia podem ser 

aproximadas nesta pesquisa, imaginando o que considero a base reflexiva desta prática. 

Insiro os debates sobre práticas inclusivas da arqueologia como um desdobramento desta 

relação entre as duas disciplinas. Isso não significa, no entanto, a dependência da 

arqueologia na antropologia, mas reflete o aprofundamento de questões que atingem 

ambas as disciplinas no contexto contemporâneo. Argumento que é a partir deste ambiente 

de encontro que pontes entre arqueologia e conhecimento nativo podem ser construídas. 
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Na seção final, parto para uma apresentação mais detalhada sobre o processo de 

construção desta pesquisa, buscando salientar o quanto ela foi construída na prática, na 

troca, no diálogo. A partir de um relato da história do projeto, aponto para suas 

transformações ao longo do percurso, discutindo as falhas e os acertos encarados a cada 

desafio que surgia.  

2.1|  Encontros e desencontros 

Apesar de uma história comum, com forte enraizamento no evolucionismo do século 

XIX (Gosden 1999; Balée 2009), arqueologia e antropologia vivenciaram um afastamento ao 

longo do século XX que criou cisões ainda entranhadas em ambas as disciplinas. Nas últimas 

décadas, notavelmente mais forte a partir da arqueologia, movimentos para ampliar os 

diálogos entre seus praticantes buscam realinhar objetivos comuns. A percepção de que a 

troca entre ambas é assimétrica, com desvantagem para a arqueologia, tem marcado as 

discussões mais recentes: 

Archaeology and anthropology arose from a common project which 
aimed to understand human social and cultural diversity in its 
totality; since their inception there has been considerable intellectual 
traffic between the two disciplines. However, in recent years the 
balance of this relationship has shifted. Whilst the ´post-processual’ 
turn in archaeology has been accompanied by a vigorous interest in 
anthropological theory and ethnographic insight, anthropological 
interest in archaeology has waned. Within a range of theoretical and 
geographical contexts, this has led to a situation in which 
archaeology has been a net ‘importer’ of anthropological ideas and 
descriptions, leading to what a number of archaeologists have 
described as a theoretical ‘trade deficit’. (Garrow &Yarrow 2010a: 1). 

Este descompasso, ainda que questionável (Lucas 2010; Yarrow 2010), tem sido 

também uma fonte de reflexão para mim. Meu interesse por antropologia, não à toa, teve 

início com minhas primeiras leituras em arqueologia pós-processual, onde as referências ao 

estruturalismo e aos povos da Melanésia me causavam grande estranhamento (p.ex. Shanks 

& Tilley 1992; Hodder 1992, 1994). Posteriormente, na dissertação de mestrado, dediquei 

um capítulo às contribuições que a antropologia trazia para minha pesquisa (Cabral 2005), 
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reforçando – naquele tempo sem percebê-lo – esta relação assimétrica em que a 

arqueologia recebe sem saber ao certo como (e se) vai retribuir o que recebeu. 

Nos últimos anos, a leitura de etnografias sobre povos indígenas na Amazônia (p.ex. 

van Velthem 2003; Lagrou 2007; Santos-Granero 2009) foram-me muitas vezes mais 

instigantes que a própria produção arqueológica, oferecendo aproximações à cultura 

material que reforçavam meu interesse em fazer arqueologia. A riqueza das concepções 

nativas sobre a materialidade me ajudou a arejar minhas próprias concepções, indicando um 

caminho interpretativo que me parece frutífero de ser experimentado em contextos 

arqueológicos (Cabral & Saldanha 2011). Recentemente, debates sobre um ‘retorno às 

coisas’ ganharam vulto na arqueologia, apontando para o potencial de se pensar humanos e 

não-humanos como partes igualmente constituintes das realidades (Witmore 2007; 

Webmoor & Witmore 2008; Olsen 2010; Olsen 2012; Olsen et alli 2012; Hodder 2012). Estes 

debates me animaram no sentido de seguir estas experiências de interpretação das 

materialidades a partir de diferentes concepções, e servem como inspiração na busca por 

alternativas à Arqueologia como Ciência Normal (sensu Kuhn 2003).  

A pesquisa com os Wajãpi, no entanto, me colocou em uma relação com a 

antropologia de maneira diferente. Chamada como fui por uma antropóloga para iniciar a 

pesquisa, logo me vi embrenhada em um emaranhado teórico-metodológico das duas 

disciplinas. Se pesquisar os sítios arqueológicos parecia um tema suficientemente dentro da 

arqueologia, meu interesse em compreender como os Wajãpi explicavam os vestígios 

parecia estar situado em um limiar disciplinar nem sempre confortável. Ainda padecendo do 

tal déficit de troca, continuava inquieta sobre o interesse que uma pesquisa como essa 

poderia ter aos antropólogos, tanto mais por estar – então – em um programa de 

antropologia. Perguntava-me: por qual motivo os antropólogos não leem arqueologia? E que 

tipo de produção acadêmica no campo arqueológico teria interesse para os antropólogos?  

Sem perceber, mais uma vez, sob um sentimento vão de que achava um caminho, eu 

reforçava a dependência da arqueologia à antropologia. Ao querer responder estas 

questões, achava que seria possível fazer uma arqueologia para antropólogos (como se 

houvesse necessidade para isso). Ora, da mesma forma que eu percebera que o interesse 

dos Wajãpi em conversar comigo residia na minha especialidade – arqueologia – se havia 

alguma possibilidade da minha pesquisa interessar a antropólogos (e deveria haver, afinal foi 
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uma antropóloga quem me levou até lá), ela estava justamente ali. Abrir mão da minha 

posição de arqueóloga não fazia sentido e, por isso mesmo, seria um equívoco apostar nisso.  

Se, como propõe Julian Thomas, pensarmos as disciplinas não como continentes 

fixos, mas como “tradições paralelas de criação de conhecimento” (Thomas 2010: 180), em 

que as margens são fluidas e difusas, é possível ver neste emaranhado disciplinar alguma 

positividade e, por isso, relevância heurística. Demarcar os limites deixa de ser essencial, e as 

posições dos sujeitos podem ser ambíguas e incertas, portanto, abertas e promissoras. A 

produção resultante, por ser informada a partir de diferentes tradições, não para agradar tal 

ou qual disciplina, pode manter a fluidez, e quem sabe tornar-se relevante para uma ou mais 

delas. É neste sentido que entendo agora a aproximação com a antropologia, abrindo espaço 

para um diálogo mais simétrico. 

Ainda que se possa argumentar que a antropologia é o empreendimento científico 

geral, sob o qual arqueologia, linguística, bioantropologia e antropologia social/cultural 

residem (Balée 2009), a interação que me interessa aqui não avança nesta discussão. 

Concordo com as afirmações de que a arqueologia e a antropologia partilham de uma 

preocupação em entender a diversidade cultural e social humana (Gosden 1999; Garrow & 

Yarrow 2010a), ainda que partindo de “modos de operação” diferentes (Lucas 2010: 28). E é, 

justamente nesta diferença, que me interesso, afinal: “What might render archaeology and 

anthropology interesting to each other could be the way in which differences emerge over 

the deployment of concepts, not ones that they share but the ones that are dear to each.” 

(Strathern 2010: 175) 

Os espaços liminares entre arqueologia e antropologia, como lembra Matt 

Edgeworth, têm grande potencial criativo exatamente pela proximidade das fronteiras, onde 

há mais permeabilidade (Edgeworth 2006a: 15). Os recentes desdobramentos da etnografia 

na arqueologia demonstram este potencial, com aplicações variadas que contribuem para a 

reflexão sobre a construção da própria disciplina como um fenômeno contemporâneo. 

Volumes editados recentemente (Edgeworth 2006b; Castañeda & Matthews 2008; Hamilakis 

& Anagnostopoulos 2009; Mortensen & Hollowell 2009; Salazar et al 2009; Garrow & Yarrow 

2010b; Hernando & Coelho 2013), com contribuições de arqueólogos e de antropólogos, 

discutem o lugar da etnografia na arqueologia, apontando para a fertilidade destas trocas. A 

etnografia tem sido vista como uma estratégia de aproximação e de conhecimento, uma 
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maneira de criar relações entre as pessoas que tenham relevância para os diferentes grupos 

envolvidos (Pyburn 2009; Bezerra 2011a; Atalay 2012).  

Diferente da aproximação proclamada pela Nova Arqueologia (Binford 1962), com 

perspectivas totalizantes e uniformizadoras (Hodder 1994), estas interações recentes 

parecem refletir preocupações crescentes com as formas como outros grupos podem ser 

engajados nas pesquisas, como colocado por Quetzil Castañeda: 

Motivated by ethical concerns to address the multiple meanings of 
the past that descendent societies give to their material heritage, 
many archaeologists have increasingly turned to ethnography as a 
means to engage stake-holders communities´ claims of ownership, 
use-rights, and meanings of the past. (Castañeda 2008: 25) 

É neste mesmo sentido que Anne K. Pyburn salienta que “appropriate ethnography 

for archaeologists is not about learning about other people or about teaching other people, 

but about sharing with other people” (2009: 165. Grifo no original). É sobre o lugar e o poder 

do arqueólogo na relação com o outro que estas reflexões advêm. Se o passado como 

construção já é um tema bastante entranhado na arqueologia, estas reflexões recentes 

avançam sobre isso, salientando o quão interventiva esta construção se mostra no presente, 

para as pessoas no contemporâneo (Londoño 2010, Atalay 2012).  

Não é à toa, portanto, que discussões sobre a colaboração ativa de outros grupos e a 

descolonização da prática arqueológica tenham na etnografia um referencial importante 

(p.ex. Green et al 2003; Shackel & Chambers 2004; Atalay 2006a; Colwell-Chanthaphonh & 

Fergunson 2008; Habu et al 2008; Pyburn 2009; Bruchac et al 2010; Phillips & Alen 2010; 

Bezerra 2011a; Gnecco &Rocabado 2010; Silva et al 2011; Atalay 2012; Green 2013; Gnecco 

2013). O que Castañeda (2008) chamou da ‘virada etnográfica’ na arqueologia, como 

salientei na citação mais acima, deriva do descontentamento com práticas que, se não são 

abertamente autoritárias, são essencialistas (Thomas 2004). Pelo fato de assumirem 

conceitos e concepções forjados na modernidade, o encontro com ‘outros’ nunca de fato 

acontecia: “Ao dizer de outras histórias que são isto ou o outro, não estamos dizendo nada 

delas senão de nós, dos conceitos aos quais outorgamos valor interpretativo” (Gnecco 

2010:80).  
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Neste sentido, a etnografia – na arqueologia – tem sido uma ferramenta de 

aproximação, de conhecimento, de troca e de reflexão, inclusive entre os diferentes 

coletivos (cientistas e não-cientistas). Em um exemplo próximo, ao planejar um projeto de 

arqueologia pública com base etnográfica em uma pequena comunidade na Ilha de Marajó, 

Marcia Bezerra inverte as posições em jogo, mostrando que a “preservação” de um sítio 

arqueológico pode ocorrer através de uma prática colecionista. Menos destruição do que 

fruição, o ato criativo de colecionar artefatos é uma maneira local de lidar com o passado 

(Bezerra 2011a: 62).  

Fazendo eco ao desalento de Paul Feyerabend, concordo que quando são os 

modelos, as teorias, os conceitos criados pelos especialistas que servem de base para a 

solução de problemas de pessoas reais, os resultados acabam sendo frustrantes (Feyerabend 

2003: 332-7). É preciso, como aponta a perspectiva geertziana, ‘estar lá’, conhecer as 

pessoas, não como um observador distante ou neutro (uma autocrítica que a antropologia já 

se fez), mas como alguém disposto a aprender, a conversar, a trocar. Sem isso, não há como 

perceber, como Bezerra o fez, a diferença entre destruir e valorizar o que entendemos por 

patrimônio arqueológico. Esta mesma autora tem apontado as limitações que a interdição 

do sensível na vida social causa não apenas nas interpretações arqueológicas, mas 

fundamentalmente na maneira como definimos o patrimônio arqueológico: em isolamento, 

afastado das pessoas, “protegido”1 (Bezerra 2013).  

Arqueologias etnográficas, no sentido de Castañeda (2008), focadas “na criação de 

formas de engajamento de interessados e de negociação sobre os sentidos do passado 

através da compreensão dos processos e dinâmicas da pesquisa” (id.:30), ampliam a prática 

arqueológica. Como um fenômeno contemporâneo, nossas práticas demandam uma 

consciência crítica sobre seus desdobramentos em relação ao outro, sobre os impactos da 

nossa prática em outras formas de conceber e perceber o mundo.  

                                                      
1
 Ver também Holtorf & Högberg 2013 para uma instigante reflexão sobre o papel do futuro na definição das 

nossas concepções e políticas sobre o patrimônio. Sobre coleções etnográficas, Silva & Gordon (2008) também 
apresentam reflexões que seguem esta mesma linha de questionamento sobre o afastamento que as reservas 
técnicas produzem.  
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2.1.1|  Arqueologias no plural 

Na última década, as discussões sobre o impacto dos encontros entre sistemas de 

conhecimento distintos em pesquisas arqueológicas ganharam um fôlego intenso, obtendo 

farta produção bibliográfica, que se apresenta fortemente embasada na noção de 

descolonização2. A relevância da posição de vários coletivos de não-arqueólogos, que mais e 

mais se viam entrelaçados com a arqueologia, trouxe uma ampla gama de experiências de 

envolvimentos – em diferentes graus – com populações vivas, que de fato povoam a 

pesquisa arqueológica moderna desde seus primórdios, porém apenas recentemente 

reconhecidas como agentes ativos nestes processos.  

Este movimento na arqueologia acompanha discussões que já surgiam na 

antropologia (p.ex. Tuhiwai Smith 1999; Restrepo & Escobar 2005; Ribeiro & Escobar 2008). 

Destaco aqui o livro de Linda Tuhiwai Smith (1999), antropóloga Maori, que se tornou 

referência em pesquisas com povos indígenas, justamente pela crítica contundente que faz 

ao sistema de conhecimento científico, transformando a própria política do conhecimento. 

Nas palavras de Walter Mignolo, referindo-se à obra da antropóloga Maori, “If you engage in 

the de-colonial option and put anthropology ‘at your service’ like Smith does, then you 

engage in shifting the geography of reason– in unveiling and enacting geopolitics and body-

politics of knowledge” (Mignolo 2009: 14).  

Na arqueologia, estas reflexões têm guiado pesquisadores em várias partes do 

planeta. Volumes dedicados a arqueologias realizadas para, com e por povos indígenas e 

comunidades de descendentes marcaram fortemente os debates, ressaltando-se modos de 

ampliar e cultivar colaborações e participações de diferentes coletivos (p.ex. os volumes 

editados por Smith & Wobst 2005a; Castañeda & Matthews 2008; Colwell-Chanthaphonh & 

Fergunson 2008; Hamilakis & Anagnostopoulos 2009; Mortensen & Hollowell 2009; Bruchac, 

Hart & Wobst 2010; Phillips & Allen 2010; e, no contexto da América Latina, Gnecco & 

                                                      
2
 Não entrarei aqui em uma discussão detalhada sobre propostas de descolonização, pois não teria domínio 

para avançar. Mas saliento as discussões levantadas por Walter Mignolo (2007, 2009), retomando proposições 
de Anibal Quijano, em que descolonização é um projeto de desprendimento de todo um acervo moderno, 
criando possibilidades, de fato, para a existência de outras realidades, de outros mundos, de outros conjuntos 
de conhecimento. Afastando-se de proposições que buscam a transformação apenas na academia, este autor 
aponta para a necessidade de transformações mais profundas, rompendo com “a crença mais fundamental da 
modernidade: a crença nos universais abstratos” (Mignolo 2007: 500). É a “desobediência epistemológica” que 
precisa ser colocada em jogo, a fim de que outras epistemologias possam se tornar aparentes. 
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Rocabado 2010). Também no Brasil, experiências de práticas públicas e colaborativas têm 

promovido discussões relevantes não apenas para o contexto acadêmico, mas também para 

os contextos sociais em que estes coletivos estão inseridos (entre outros, destaco Green, 

Green & Neves 2003; Schaan 2007; Eremites de Oliveira & Pereira 2010; Moi & Morales 

2010; Silva 2011; Silva, Bespalez & Stucchi 2011; Bezerra 2011b, 2013; Moraes 2013; e o 

recente volume temático da Revista de Arqueologia editado por Bueno & Machado 2013).  

Em meio às discussões levantadas, a crítica ao papel colonialista do empreendimento 

científico recebeu um espaço privilegiado (p.ex. Gonzalo 2006; Haber & Gnecco 2007; 

Gnecco 2009, 2012), justamente pela observação de que o silenciamento de outros coletivos 

na construção do conhecimento arqueológico é uma maneira de manter a supremacia de 

cientistas (no caso, arqueólogos) na relação com os outros. Como colocado por Margaret 

Bruchac, são relações que distinguem – no mesmo sentido que colonizadores e colonizados 

– arqueólogos e arqueologizados (Bruchac 2010: 364), fortalecendo o polo hegemônico. Tal 

situação não apenas reitera o poder da ciência moderna ocidental, como desqualifica outros 

conhecimentos. Como afirma Alejandro Haber: “The idea of one version of history as 

universally valid implies its validation against local histories, the imposition of one way of 

understanding history, our relationship with the past, and ‘humanity’ as self-projected 

towards the future” (2009: 3). 

É neste sentido que Cristóbal Gnecco, talvez um dos críticos mais contundentes à 

prática arqueológica moderna e ocidental, desmonta a própria qualificação destas 

arqueologias como ‘alternativas’ ou ‘indígenas’: 

“Se o termo indígena implica manter uma postura contra a 
modernidade (ou, pelo menos, a vontade de ser uma alternativa para 
a modernidade), onde fica a maior parte de seu poder político e de 
suas promessas utópicas, ele não pode ser um adjetivo à arqueologia 
(uma disciplina moderna praticada por indígenas), mas um 
substantivo que implica cosmologias alternativas em seus próprios 
termos. As arqueologias alternativas que mantenham os princípios 
básicos da arqueologia reforçam a cosmologia ocidental.” (Gnecco 
2012: 16).  

Ora, ainda que o uso destes qualitativos possa ser entendido como uma classificação 

necessária, justamente para separar práticas arqueológicas ‘normais’ (no sentido de Ciência 

Normal cunhado por Thomas Kuhn [2003]) de práticas que visam questioná-las, concordo 
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com Gnecco: adjetivar estas práticas tende a reforçar o polo de poder na Arqueologia (com 

maiúscula, porque supostamente universal). Enquanto que arqueólogos que seguem 

trabalhando sem interação com populações vivas classificam suas pesquisas como 

“arqueologia”, aqueles que se aventuram a buscar diálogos com outros coletivos humanos 

fazem sempre arqueologias adjetivadas (públicas, indígenas, participativas, colaborativas, 

etc). Adjetivar, neste contexto, é uma forma de restringir, por um lado, e uma forma de 

domesticar, por outro. Ao que parece, são arqueologias incompletas, arqueologias menores. 

É preciso se perguntar, portanto, como aponta Gnecco (2012), sobre a necessidade de se 

qualificar estas arqueologias.    

Considerando que a Arqueologia é uma disciplina moderna ocidental, que se 

estruturou e se fortaleceu dentro (e através) de um quadro autoritário, como todas as 

ciências, é também aí que encontra seu atual local de conflito. Será possível, ou mesmo 

viável, praticar uma arqueologia fora deste quadro? (Cf. Gonzalo 2006; Haber & Gnecco 

2007).  

Voltando à proposição de Roy Wagner, transposta para a arqueologia, todos são 

arqueólogos, portanto fazer arqueologia deixa de ser uma prerrogativa daqueles treinados 

nas normas científicas. Exemplos destas outras arqueologias têm sido apresentados para 

diferentes épocas e regiões (p.ex. Gnecco & Hernandez 2008; Hamilakis 2008; Gnecco 2013). 

Yannis Hamilakis, por exemplo, defende a existência de arqueologias pré-modernas na 

Grécia, tomando como exemplo a história de uma peça arqueológica que foi levada para a 

Inglaterra no século XIX apesar da população local opor-se. Para Hamilakis, a forma como a 

população lidava com vestígios antigos aponta para uma arqueologia:  

“The people of Eleusis were practising their own archaeology: they 
had noticed the statue, they had exhibited it very close to its original 
context, they created a discourse around it which was based on its 
sculptural details such as the representations of the ears of corn, and 
they venerated it and dedicated to her heaps of dung, as the most 
appropriate substance for a deity that, like dung, guarantees the 
fertility of their fields”. (2008: 5) 

Da mesma forma que estas pessoas – e o autor de fato ressalta isso – estes 

“discursos e práticas relacionadas às coisas antigas” (p.4) existem em todos os lugares, entre 

todos os grupos. A Arqueologia, como disciplina moderna ocidental, é apenas mais um modo 
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de criar relações entre vestígios materiais e, nas palavras de Gnecco (2012: 18), a “história 

como experiência vivida”. Como destaca Marcia Bezerra, estas arqueologias estão abertas a 

perceber o passado memorial, e não necessariamente o passado histórico (2011b: 81), o que 

nos leva – portanto – justamente a permitir a existência de outras temporalidades na prática 

arqueológica. 

Ao abraçar esta perspectiva sobre a potencialidade da existência de arqueologias fora 

do marco científico, não estou propondo que exista uma Arqueologia universal. Pelo 

contrário, é justamente a crítica a esta ideia que permite a existência de outras arqueologias, 

ou “outros mundos a partir da arqueologia: outras sociedades, outras temporalidades, 

outras formas de aglutinação, outras formas de ser” (Gnecco 2012: 21). Esta pesquisa busca 

mostrar uma destas possibilidades, uma arqueologia construída na interação entre sistemas 

de conhecimento distintos, buscando acompanhar as conexões que os Wajãpi fazem na 

produção e na atualização de um conhecimento pousado nos vestígios materiais.  

2.2|  Construindo a pesquisa de arqueologia 

Como busquei apresentar no capítulo anterior, os Wajãpi têm se fortalecido 

internamente nas últimas décadas através de inúmeros projetos e programas voltados à 

geração de autoreflexões sobre quem são, e como se relacionam com a sociedade 

envolvente. Esta história recente do grupo é, no contexto desta pesquisa, uma das chaves 

para seu desenvolvimento. Diferentemente da maior parte das pesquisas arqueológicas com 

grupos indígenas no país (Wüst 1990, 1992; Noelli 1993; Silva 2000; Rodrigues & Afonso 

2002; Eremites de Oliveira 2003, 2006; Green et al 2003; Heckenberger 2004; Bespalez 2009; 

Moi 2007; Silva et al 2010; Stuchi 2010; Silva et al 2011; Oliveira & Funari 2011; Eremites & 

Pereira 2012; Hernando & Coelho 2013; entre outros), a pesquisa de arqueologia na TIW 

teve início a partir de uma demanda dos próprios Wajãpi, dentro de um contexto bastante 

diverso daquele usualmente descrito para a pesquisa arqueológica em outros locais do 

planeta, em que os povos indígenas estão em posições abertamente contrárias aos 

arqueólogos3 (Fergunson 1996; Allen & Phillips 2010).  

                                                      
3
 Porém, vale ressaltar as experiências de pesquisas conjuntas que ressaltam como estas relações também 

podem ser abertamente favoráveis à pesquisa de arqueologia (Smith & Wobst 2005b; Gnecco & Hernandez 
2008; Londoño 2010; Moi & Morales 2010; Atalay 2012). 
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Tal situação, no entanto, não poderia ser entendida ingenuamente como um 

contexto sem conflito, em especial porque – como já ressaltei anteriormente – a interação 

se dá necessariamente através de choques culturais. Informados por sistemas de 

conhecimento distintos, uma interação sem conflito seria contraditória. Autores discutindo 

práticas colaborativas, voltadas à emancipação intelectual de grupos de não-cientistas, 

alertam justamente para o perigo da negociação de consensos em que as diferenças acabam 

diluídas (Tuhiwai Smith 1999; Haber 2007; Gnecco 2010). Se o contexto de pesquisa é 

singular, partindo de um interesse do grupo indígena, seu desenvolvimento requer os 

mesmos cuidados de outros contextos, com a ênfase no partilhar.  

As linhas que guiam esta pesquisa já têm sido apresentadas desde o início do texto, 

mas neste momento vou buscar delinear mais claramente a proposta e como ela foi 

construída. Este caminho será feito com um constante movimento entre proposições 

teóricas e experiências empíricas, refletindo claramente um posicionamento de que ambas 

estão profundamente entrelaçadas nesta tese. 

A partir deste relato, gostaria de salientar como a pesquisa de arqueologia na TIW 

está resultando de um relacionamento contínuo entre eu e os Wajãpi, de um lado, e entre 

um conhecimento científico e um conhecimento nativo. Estas relações, no entanto, nem 

sempre são tranquilas, justamente porque ocorrem entre diferentes. E os limites nem 

sempre estão claros, tornando o relacionamento um processo de constante negociação. 

É a partir do interesse em interagir com a diferença, conhecendo-a sem pasteurizá-la, 

que a pesquisa foi estruturada, de uma maneira muitas vezes mais próxima do sensível do 

que do metódico. Ao buscar estar atenta ao risco de misturar sistemas de conhecimento 

durante a interação, meu papel de arqueóloga demandou transformações. Isto decorre não 

porque antes eu ignorasse o respeito à diferença, mas porque a experiência que tenho 

vivenciado nesta pesquisa tornou aparente uma necessidade de controle dessa relação, a 

fim de manter um nivelamento que é a base para uma produção (e uma relação) simétrica 

(Latour 2005).  

Se o papel ativo do pesquisador já é um tema por demais discutido na arqueologia, 

restando poucos profissionais que não assumam tal condição, pergunto-me se estamos de 

fato cientes do controle que é preciso exercer. Menos explícito na arqueologia do que na 

antropologia, este controle da relação com o outro está na base das reflexões sobre sua 
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representação (p.ex. Fabian 1990, 2006). Daí a necessidade constante de estar atento à 

maneira como as relações são construídas, buscando simetrizar os polos de força em ação. 

O interesse em fazer uma pesquisa de arqueologia na Terra Indígena Wajãpi, como já 

indiquei, surgiu a partir de uma demanda do próprio grupo. O fato que fragmentos de 

cerâmica e lâminas de machado de pedra polida podem ser encontrados com certa 

frequência nas roças e nos caminhos entre as aldeias não parece ter incomodado os Wajãpi 

até recentemente. De fato, como tenho mapeado, estes vestígios parecem ser facilmente 

incorporados em narrativas sobre a história de ocupação da região, que engloba diferentes 

temporalidades.  

Afastando-se de outros contextos, a arqueologia neste caso não é uma demanda 

diretamente ligada à demarcação e afirmação do território, uma vez que a TIW, como 

exposto anteriormente, teve seu processo de demarcação e homologação concluído em 

1996, garantindo um território de 607.000 hectares, a ser usado por um grupo que hoje 

atinge 1000 indivíduos (Gallois 2011). Mas, como percebi ao longo da pesquisa, não há como 

dissociar a presença de vestígios das preocupações com o território. Nas aldeias, ouvi jovens 

e chefes afirmarem que “nossa terra não vai crescer”, ao mesmo tempo em que se 

ressentiam dos limites demarcados terem deixado de fora terras que usavam antes da 

demarcação.  

Atualmente, algumas destas regiões de que se ressentem estão dentro do Parque 

Nacional Montanhas do Tumucumaque - PNMT, que exerce um papel ambíguo: se por um 

lado funciona como uma grande reserva de caça e garante certa proteção a invasões, por 

outro é um território de acesso restrito e, portanto, “não dá pra fazer roça”, como afirmam 

os Wajãpi. Um dos sítios arqueológicos que visitei, dentro do PNMT, trouxe à tona uma série 

de discussões sobre esta posição imprecisa do parque, e eu voltarei a isto quando relatar 

esta visita (Capítulo 4).  

O que observei é que a pressão pelo território não parece ser o motivo principal do 

interesse dos Wajãpi por arqueologia, ainda que certamente exerça influência. De fato, eles 

se interessam pela ideia de que mapear lugares com coisas dos antigos é uma forma de 

afirmar sua posse sobre esse território. Como me explicou Dominique T. Gallois, esta relação 

entre arqueologia e demarcação de território foi um dos exemplos que ela usou com a 

turma de pesquisadores wajãpi quando introduziu a possibilidade de se fazer a pesquisa de 
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arqueologia, em função da curiosidade despertada pelos mais velhos (como apresento mais 

abaixo).  

Parece-me que parte deste interesse também advém do processo de fortalecimento 

cultural, principalmente a partir da implantação do Plano de Salvaguarda após a 

patrimonialização do sistema gráfico e conhecimento oral associado ao kusiwara. A 

formação de professores e posteriormente de pesquisadores, sob orientação de assessores 

e antropólogos interessados em fortalecer o grupo para o contato com a sociedade nacional, 

contribuiu para despertar o interesse em sistematizar seu conhecimento. Como os próprios 

pesquisadores afirmam em um folheto de divulgação externa, “[a pesquisa] 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” (Pesquisadores 

Wajãpi 2012: s/p).  

Este interesse na história pode ser o catalisador do interesse na arqueologia. Em uma 

assembleia do Apina (Conselho das Aldeias Wajãpi, associação que representa a totalidade 

das aldeias) com os parceiros externos, o tema da arqueologia surgiu durante a conversa 

com os representantes do IPHAN. De acordo com a transcrição da reunião (elaborada por 

um assessor do Iepé), Aikyry, professor wajãpi da primeira turma formada, 

pede para falar em nome dos chefes, com base no que foi debatido 
na assembléia, sobre as sepulturas, cerâmica, e conhecimentos 
antigos que estão dentro da terra. Há muitas histórias enterradas 
junto com as cerâmicas, inclusive padrões gráficos, e que todas as 
vezes que eles cavam na roça, encontram cacos, e que ficam 
preocupados em saber sobre os antigos donos disso. (Apina 2012: 7) 

Esta fala apresenta uma imagem muito interessante sobre a natureza do 

conhecimento e da história, que não estão (apenas) nas pessoas, mas que estão nas coisas, 

“enterradas junto com a cerâmica”. Além disso, a referência a uma discussão anterior com 

os chefes sobre os vestígios reflete certa capilarização que a arqueologia está produzindo 

entre os Wajãpi. Ressalto que desde 2008, em reuniões, oficinas, visitas a escavações e ao 

laboratório, em vários encontros em Macapá e na realização das viagens de pesquisa em 

arqueologia, foram criados e alimentados espaços de discussão e de aprendizado mútuo, 

estabelecendo um ambiente de parceria e de confiança. 



 

Na assembleia interna do Apina realizada em Junho de 2011, a pesquisa de 

arqueologia recebeu autorização dos chefes. É importante destacar que os Wajãpi têm

últimos anos, restringido as autorizações de pesquisa científica na Terra Indígena 

(Comunicação Pessoal de Dominique T. Gallois em 2011

em Gallois 2012), por entenderem que as pesquisas não oferecem retorno para eles. A 

autorização dessa pesquisa em arqueologia, nesse fórum interno, reflete, portanto, a 

importância de criar relações de confiança na prática da pesquisa. Mais do que um 

consentimento informado, essa autorização foi uma aposta de que é possível fazer uma 

pesquisa em conjunto.  

2.2.1|  Relato de um processo

O ponto inicial da pesquisa está, possivelmente, nos achados da pista do Mucuim,

situada próximo à aldeia Itawa. Esta pista de pouso foi aberta cland

garimpeiros, em uma área no extremo norte da TIW, e foi retomada pelos Wajãpi no seu 

movimento de expulsão dos invasores. Kasiripinã, 

pesquisa de arqueologia, encontrou vários fragmentos de cerâmi

entre eles um pequeno aplique antropomorfo

Figura 2-1: Aplique antropomorfo
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de Dominique T. Gallois em 2011; esta restrição também é apontada 
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importância de criar relações de confiança na prática da pesquisa. Mais do que um 
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Relato de um processo 

O ponto inicial da pesquisa está, possivelmente, nos achados da pista do Mucuim,

próximo à aldeia Itawa. Esta pista de pouso foi aberta cland

garimpeiros, em uma área no extremo norte da TIW, e foi retomada pelos Wajãpi no seu 

movimento de expulsão dos invasores. Kasiripinã, líder e um dos principais incentivadores da 

pesquisa de arqueologia, encontrou vários fragmentos de cerâmica no entorno desta pista, 

entre eles um pequeno aplique antropomorfo (Figura 2-1).  

Aplique antropomorfo encontrado na pista do Mucuim (Foto: D.T.Gallois).
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encontrado na pista do Mucuim (Foto: D.T.Gallois). 
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Indagada pelos Wajãpi sobre quem seriam os antigos que fizeram aquela cerâmica, 

que não era reconhecida como um produto dos tamo kõ, seus ancestrais, Dominique T. 

Gallois sugeriu que eles poderiam consultar um arqueólogo, que poderia ajudá-los a 

responder a esta dúvida. Foi a partir da insistência sobre esse tema que Gallois me convidou 

a iniciar uma conversa com alguns Wajãpi, especialmente com a turma de pesquisadores, 

sobre a possibilidade de realização de uma pesquisa de arqueologia. De lá para cá, este 

interesse só aumentou. Se inicialmente eram as cerâmicas dos outros que chamavam 

atenção, aos poucos as cerâmicas dos tamo kõ também ganharam visibilidade. Além disso, 

como vou mostrar mais adiante, outros vestígios, outros tipos de marcas materiais, também 

foram incorporados na pesquisa de arqueologia. 

Meu primeiro contato com os Wajãpi foi, portanto, em uma oficina de formação de 

pesquisadores que Gallois ministrava, em 2008. Naquele tempo, as oficinas ainda eram 

realizadas no prédio da Escola Estadual, na aldeia Aramirã, onde estão localizados os postos 

de assistência de saúde (atualmente vinculado à SESAI – Secretaria Especial da Saúde 

Indígena), o posto da agência oficial (FUNAI) e uma escola. Minha participação foi bastante 

rápida, em apenas um dia, mas permitiu que houvesse essa primeira apresentação entre 

nós, e que eu conhecesse o líder Kasiripinã, que tanto insistia com a antropóloga sobre a 

pesquisa com os cacos.  

O interesse especial de Kasiripinã direcionou a primeira viagem que realizei, rumo a 

uma das aldeias mais distantes, Okakai, quando percorremos a pé cerca de 180km (ver mapa 

no Capítulo 4). Como em todas as viagens, eu fui acompanhada de pesquisadores wajãpi, 

reforçando sempre o contexto desta pesquisa como parte do programa de formação em 

pesquisa4. Este é um ponto essencial e que sempre ressalto, em especial quando sou 

convidada pelos mais velhos para realizar viagens até suas aldeias. Uma vez que a turma de 

pesquisadores tem representantes de todos os wanã kõ, eu proponho a estas lideranças que 

as visitas ocorram com os pesquisadores do grupo local, o que sempre é muito bem 

recebido.  

                                                      
4
A pesquisa de arqueologia, portanto, está inserida neste programa coordenado por Dominique T. Gallois, 

ficando sob a cobertura de sua autorização da FUNAI. Apenas nas viagens em que levei acompanhantes não-
índios, fiz o procedimento local de obter uma autorização de entrada em terra indígena na sede da FUNAI em 
Macapá, com os nomes dos participantes. Nos dois casos (a primeira viagem ao Okakai e a viagem para a 
realização da escavação arqueológica junto à aldeia Karapijuty), eu apresentei documentos da autorização dos 
Wajãpi para nossas entradas e indiquei a relação com o programa de formação coordenado pela antropóloga.  
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O sucesso da primeira viagem pode ser medido pelos convites que fui recebendo 

para a realização de outras incursões. Para além, no entanto, do interesse na pesquisa, esta 

longa viagem a um dos limites mais afastados da terra indígena serviu como uma marca de 

que eu era capaz de “caminhar como Wajãpi”, uma qualidade muito valorizada, porém 

pouco disponível no conjunto de karai kõ que atuam na TIW. Nos primeiros anos após esta 

viagem, eu ouvi muitas vezes a referência à aldeia Okakai quando davam explicações sobre 

quem eu era para outras pessoas: a karai que caminhou até o Okakai. Hoje, como já circulei 

em outras áreas distantes, esta referência já não é tão forte, mas, às vezes, ainda me 

indagam sobre quantos dias ficamos no caminho e quantas montanhas subimos, pois 

tratam-se de indicadores importantes das dificuldades da viagem. 

Esta primeira viagem também foi importante para abrir o caminho de diálogos sobre 

a pesquisa. Apresentações sobre a viagem foram realizadas em duas oficinas de formação de 

pesquisadores, para retomar discussões sobre o interesse em dar prosseguimento a este 

tipo de pesquisa. É importante salientar aqui que, como parte da formação coordenada por 

Gallois, os pesquisadores haviam participado de outra pesquisa conjunta com a bióloga 

Claudia Regina Silva (IEPA), investigando a disponibilidade de caça nas diferentes regiões da 

terra indígena, a fim de avaliarem estratégias de manejo5. Mas além dessa aproximação com 

a biologia, a experiência dos pesquisadores era mais enfocada na realização de estudos 

sobre seu conhecimento e as práticas relacionadas, portanto mais próximo de pesquisas 

antropológicas. No entanto, nas oficinas, conteúdos de história, geografia e ciências naturais 

foram discutidos em módulos específicos, justamente para incentivar as comparações. 

Afinal: 

“(...) o programa de formação procura priorizar questões 
relacionadas à diversidade das formas de construção e de 
transmissão do conhecimento. Em especial, busca-se destacar as 
diferenças entre as ‘lógicas’ ou teorias subjacentes às classificações e 
explicações do pensamento acadêmico-científico ocidental, de um 
lado, e aquelas que sustentam as classificações e explicações do 
pensamento wajãpi, de outro lado.” (Gallois et all 2013: 72) 

 A pesquisa de arqueologia, ainda que inserida no programa de formação, era uma 

novidade, e demandava uma negociação de interesses. Era preciso que este interesse 

                                                      
5
 Esta pesquisa, no entanto, não teve o fechamento previsto, e os dados coletados não chegaram a ser 

analisados em conjunto.  
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ultrapassasse o grupo local que deu início à pesquisa e que me levou na primeira viagem. 

Minha participação inicial em oficinas ministradas por Gallois, em que eu inseria questões 

sobre a arqueologia (desde as coleções cerâmicas da Amazônia até experiências de pesquisa 

com outros grupos indígenas), foi essencial para criar aproximações e – com o tempo – 

apropriações sobre este outro modo de pesquisa.  

Para além dos espaços de oficina, pequenas reuniões com lideranças e alguns 

pesquisadores também foram realizadas para ampliar esta conversa, tanto dentro da terra 

indígena quanto na sede de associações em Macapá. Um dos pontos que eu sempre insistia, 

orientada por Gallois, era sobre uma definição de estratégias de continuidade da pesquisa. 

Com o objetivo inicial de mapear sítios arqueológicos na terra indígena e no entorno, havia 

pelo menos duas principais direções a seguir: continuar o levantamento na região onde 

ocorreu a primeira viagem (o que significava detalhar mais em uma área menor), ou ampliar 

o levantamento para outras áreas. Com a realização das reuniões, ficou muito claro que o 

interesse já não era de um único grupo local (Mariry wanã, com quem realizei a primeira 

viagem), pois todos foram decisivos de que era preciso visitar outras regiões.  

É importante destacar aqui o caráter político desta decisão, que visava balancear o 

acesso – não apenas à pesquisa e seus resultados, mas a um novo tipo de conhecimento e à 

própria relação comigo – entre os diferentes grupos locais. Ainda que eu não tenha até o 

momento conseguido visitar todas as regiões, esta definição serve como um acordo de que a 

pesquisa envolve a todos. Além disso, sendo uma pesquisa realizada dentro do programa de 

formação de pesquisadores, onde há representantes dos diferentes grupos, um potencial 

conflito foi dissolvido.  

Para mim, um aspecto importante na construção das relações que sustentam a 

pesquisa de arqueologia foi o fato de eu residir em Macapá, o que permitiu a promoção de 

uma série de encontros na cidade, facilitando as comunicações. Além disso, como nós 

arqueólogos sabemos, um ponto sensível da pesquisa é o local de guarda de coleções 

arqueológicas, não apenas como espaço para receber possíveis artefatos, mas também 

como espaço para conhecer outras peças.  

A visitação ao prédio da arqueologia no IEPA, localizado na área central da cidade, é 

algo que eu tenho cultivado ao longo dos anos, e que parece sensibilizar profundamente os 

mais velhos, que sempre me dizem ter vontade de chorar ao ver a reserva técnica repleta de 
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vasos cerâmicos inteiros. Essa tristeza, como me explicou o chefe Waiwai, é pela lembrança 

de todos que morreram. É interessante, no entanto, que apesar das visitas causarem este 

sentimento melancólico nos mais velhos, isto de forma alguma parece tê-los afastado. Pelo 

contrário, o interesse em visitar o laboratório só tem aumentado nos últimos tempos, 

especialmente entre os mais velhos, que solicitam aos jovens que façam contato comigo 

para arranjar as visitas. Na maior parte dos casos, estes senhores e senhoras estão em 

Macapá para buscar pagamentos de aposentadorias ou para receber atendimentos de 

saúde.  

Os diferentes espaços de interação (viagens, oficinas e encontros na cidade) foram 

abrindo canais de comunicação e criando respeito e confiança mútuos. Este processo levou à 

autorização da pesquisa pelo Apina em 2011, durante uma assembleia interna. O tema da 

arqueologia, visto inclusive pelos assessores karai kõ como um assunto de relações externas, 

voltou a ser tema de assembleia interna em 2012, quando foi discutida a necessidade de 

uma viagem para a aldeia Yvyrareta que eu deveria acompanhar. A assessora que me relatou 

este episódio fez questão de frisar que nestas assembleias não se fala de assuntos 

relacionados com gente externa (que devem ser tratados nas assembleias com parceiros 

externos), mas meu nome havia sido citado e a viagem fora aprovada. Este me parece um 

indicativo da apropriação que os Wajãpi estão fazendo da arqueologia, que deixou de ser 

apenas outro modo de pesquisa a ser aprendido pelos jovens em formação, tornando-se um 

assunto de interesse mais geral.  

Poucos meses depois, encontrei a referência à arqueologia em uma carta enviada a 

vários órgãos governamentais em que os Wajãpi reiteravam sua rejeição à mineração dentro 

da terra indígena. Em um contexto nacional de pressão sobre seus direitos, inclusive com um 

Projeto de Lei para a regulamentação da mineração em terras indígenas (PL 1610/96), que 

vai contra a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho – OIT (da qual o Brasil 

é signatário), os Wajãpi mobilizaram-se. Em reunião interna, elaboraram uma carta – 

assinada pelas três associações wajãpi (reforçando tratar-se de um tema de “todos Wajãpi”, 

como eles dizem) – em que destacavam seu repúdio aos registros já existentes de pesquisa 

mineral e lavra garimpeira dentro da terra indígena e no seu entorno, concedidos pelo órgão 

nacional competente DNPM (Departamento Nacional de Produção Mineral). Entre os cinco 

itens elencados na carta, destaco aqui o item 3:  
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“3. Queremos que o ICMBIo e a Funai participem de todas as 
reuniões de consulta que tiver porque nossa terra é vizinha do 
Parque Nacional, e as coisas que afetam o Parque afetam a nossa 
vida, a vida da floresta, da caça, dos peixes, dos rios, da terra, e 
também a vida dos assentados, dos ribeirinhos e os nossos 
conhecimentos e nossos vestígios arqueológicos. (Apina, Apiwata & 
Awatac 2012. Grifo meu.) 

Confesso que fiquei bastante surpresa, muito positivamente, por essa referência. 

Minha percepção anterior de que a arqueologia tornava-se um assunto de interesse maior, e 

de interesse interno, parecia correta. A preocupação com a manutenção de boas condições 

de vida incluía “nossos vestígios arqueológicos”, empregados aqui no sentido mais político 

que a arqueologia pode almejar: como motivação para defender seu território e, portanto, 

seus modos de vida.  

Ainda em 2011, a então coordenadora do Programa Wajãpi, Simone Ribeiro, havia 

usado a expressão ‘capilarização’ para se referir ao fenômeno da arqueologia entre os 

Wajãpi. Penso que esta é uma imagem interessante, pois indica um processo de 

envolvimento e interesse que foi ganhando espaços diversos, e que é manipulado 

internamente. Para mim é muito claro que estas são derivações – muito interessantes –do 

projeto de pesquisa de arqueologia, são apropriações que os Wajãpi estão fazendo sobre 

esse modo de conhecer (e este tipo de conhecimento) para se relacionarem com outros 

agentes, muito além da pesquisa. Este será um tema muito interessante de ser investigado 

nos próximos anos, acompanhando as formas como os Wajãpi fazem uso da arqueologia nas 

suas ações políticas. Por hora, apenas indico esta situação para mostrar que o impacto de 

uma pesquisa pode ser mais amplo do que o assunto que ela parece estudar.  

Esta ampliação que a pesquisa de arqueologia teve, partindo da formação de 

pesquisadores, trouxe a questão da guarda de peças arqueológicas. Nas viagens, muitas 

vezes me solicitaram que recebesse cacos de cerâmica, lâminas de machado e mesmo potes 

inteiros, justificando que as crianças iriam acabar perdendo as peças nas aldeias. Ainda que 

alguns conjuntos de cacos houvessem sido coletados em função da minha visita, outros 

conjuntos já estavam guardados nas aldeias há mais tempo. Em todos os casos, sem termos 

ainda uma definição sobre como proceder com o material arqueológico, eu negava, 

explicando sobre a necessidade de se ter uma decisão conjunta de onde guardar as peças.  
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Uma vez que inicialmente a pesquisa não tinha coleta de peças arqueológicas, eu 

optei por adiar o envio do projeto de pesquisa ao IPHAN para solicitação de autorização6. 

Não fazia sentido, para mim, encaminhar um projeto de pesquisa na terra indígena sem 

antes termos acertado como lidar com as coleções que poderiam ser produzidas. Este acerto 

só poderia ser feito com o amadurecimento da pesquisa e com a compreensão dos 

procedimentos envolvidos legalmente na coleta de peças arqueológicas7.  

A questão da guarda das peças arqueológicas foi um tema discutido várias vezes nas 

oficinas de pesquisadores. Um interesse inicial de criar um espaço de ‘reserva técnica de 

arqueologia’ no Centro de Formação e Documentação Wajãpi – CFDW, na aldeia Aramirã, 

logo se mostrou pouco viável, já que os espaços disponíveis são restritos e já amplamente 

em uso. Além disso, as visitas ao laboratório de arqueologia do IEPA contribuíram para que 

os pesquisadores entendessem o funcionamento básico de uma reserva técnica e os 

cuidados contínuos na sua manutenção8, além de tornar muito clara a necessidade de 

espaço para armazenar as peças.  

A partir das conversas realizadas, em que um visível incômodo mostrava-se na opção 

das peças não poderem ficar na terra indígena, ainda que se concordasse na falta de 

estrutura disponível, eu comecei a esboçar uma alternativa. Mas foi apenas após a decisão 

de realizarmos uma escavação arqueológica que foi preciso definir como proceder com as 

peças a serem recolhidas. Eu sugeri, então, que propuséssemos ao IPHAN uma ‘Guarda 

Compartilhada’ entre o IEPA e o Apina (responsável pelo espaço do CFDW). Este 

compartilhamento, para além de manter peças selecionadas em um armário-vitrine na 

aldeia Aramirã (no CFDW), prevê a necessidade de autorização dos Wajãpi para qualquer 

uso que venha a ser feito da coleção armazenada no IEPA (por exemplo, o uso de peças em 

exposições), e o acompanhamento pelo IEPA dos cuidados com as peças guardadas no 

CFDW. Com isso, criamos uma alternativa em que os Wajãpi detêm controle sobre os usos 

da coleção, fortalecendo sua luta histórica pela autodeterminação, sem prejuízo às 

                                                      
6
 A autorização de pesquisas arqueológicas no Brasil se dá através do envio ao IPHAN de um ‘Projeto de 

Pesquisa’, que deve contar ainda com uma carta de Anuência Formal (no caso, do IEPA, indicando sua 
capacidade de financiamento da pesquisa) e de Apoio Institucional, para indicação da Guarda da Coleção 
Arqueológica (Brasil 1961; Iphan 1988). 
7
 Para uma discussão recente sobre as limitações e possibilidades da legislação brasileira sobre patrimônio 

arqueológico e povos indígenas, ver Silva 2011. 
8
 As apresentações sobre os procedimentos de laboratório não foram feitas de forma sistemática, e as 

considero ainda superficiais.  
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orientações do IPHAN sobre a guarda de coleções arqueológicas. Além disso, com o armário-

vitrine no centro, peças selecionadas ficam expostas, promovendo a difusão e incentivando 

as conversas sobre os achados. Assim, a ‘Guarda Compartilhada’ foi aceita pela turma de 

pesquisadores e – posteriormente – pelo Apina. 

Foi preciso, ainda, que eu fizesse algumas pesquisas e consultas jurídicas sobre a 

natureza legal desta proposta. Mesmo na minha instituição, o diretor cobrou um parecer do 

consultor jurídico atestando que era uma saída legalmente válida. Com todos os pormenores 

checados, ficando evidente que não havia nenhuma restrição legal para uma guarda 

compartilhada nestes termos, o projeto de pesquisa foi encaminhado ao IPHAN, contendo a 

carta de apoio institucional assinada pelo IEPA e pelo Apina.  

Alguns meses depois, a autorização do projeto foi publicada no Diário Oficial da 

União (Portaria IPHAN nº 33, de 1º de Agosto de 2013), no entanto apenas o IEPA constava 

como ‘Apoio Institucional’. Primeiramente, eu solicitei ao técnico do IPHAN em Macapá a 

retificação da portaria, com a inclusão do Apina. A resposta da técnica do Centro Nacional de 

Arqueologia, via correspondência eletrônica, explicava a motivação do IPHAN em retirar o 

Apina: 

O Apoio Institucional em nome do APINA – Conselho das Aldeias 
Wajãpi não foi publicado em razão do local nunca ter recebido 
nenhuma portaria de endosso institucional. Nesse sentido, antes de 
criarmos mais um local de guarda, além dos outros tantos que já 
existem, é necessária uma avaliação. Por enquanto não estamos 
concedendo endosso para novas instituições. (comunicação 
eletrônica recebida pela autora) 

Tal situação é um reflexo direto da postura recente do IPHAN frente à crescente 

demanda – impulsionada pelas arqueologias em obras de infraestrutura – por autorizações 

de pesquisa e, consequentemente, pela criação de novos espaços de guarda. Como fica claro 

na resposta da técnica, a instituição não tem permitido que novos espaços de guarda sejam 

criados. Esta justificativa do IPHAN ignorava abertamente o contexto particular da inclusão 

do Apina como ‘apoio institucional’, que visava contribuir para a valorização e a co-

responsabilização sobre o patrimônio arqueológico por parte do povo wajãpi, portanto 

seguindo direcionamentos recentes das políticas públicas que buscam incentivar o 

envolvimento ativo da sociedade na proteção do patrimônio cultural.  Inconformada com 
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esta decisão, encaminhei uma solicitação formal à direção do Centro Nacional de 

Arqueologia para a retificação da portaria, na qual eu destacava que:  

Apesar de compreender o posicionamento técnico desta justificativa, 
gostaria de salientar que a proposta de guarda compartilhada, como 
explicitado no projeto de pesquisa encaminhado ao IPHAN, não visa 
criar “mais um local de guarda”, e sim fortalecer a participação 
indígena em todas as etapas do projeto, inclusive na guarda, uma 
etapa de essencial importância para a proteção e valorização do 
patrimônio arqueológico nacional.  

Por considerar esta guarda compartilhada um aspecto essencial do 
projeto encaminhado à autorização, busco neste momento sua 
compreensão da situação singular em que nos encontramos. 
Considerando que esta guarda é compartilhada, o Apina – Conselho 
das Aldeias Wajãpi não será “mais um local de guarda”, e sim um 
elemento de co-guarda, portanto vinculado a uma instituição 
reconhecida pelo IPHAN, o IEPA. A guarda compartilhada que 
propomos, portanto, não cria “novas instituições”, ela simplesmente 
formaliza situações que ocorrem em várias instituições brasileiras, 
que cedem – a título de exposição – peças de seus acervos para 
outras instituições. Ao reconhecer, no entanto, estes “outros” como 
agentes co-responsáveis de guarda fortalecemos o interesse maior 
de todos nós: valorizar o patrimônio arqueológico como uma herança 
comum.  

Infelizmente, através de comunicação oficial, o IPHAN informou que não realizará a 

correção da portaria, ainda que não se oponha ao arranjo proposto na guarda 

compartilhada. Infelizmente, esta posição do órgão oficial reflete uma postura bastante 

disseminada – inclusive no meio de arqueólogos – de que as coleções têm um estatuto 

diferenciado no que tange o acesso a grupos de não-cientistas. Se o envolvimento de outros 

coletivos tem sido cada vez mais aceito no desenvolvimento de projetos, as decisões sobre a 

guarda e a manutenção de coleções arqueológicas continuam sendo um tema basicamente 

restrito aos especialistas. Apesar destes desacertos com o IPHAN, que acabam fortalecendo 

um regime de interdições em relação às coleções arqueológicas, a ‘guarda compartilhada’ 

nos termos que havíamos acordado está mantida, mas infelizmente sem a formalização 

oficial do órgão fiscalizador.  

Como indiquei mais acima, o desenrolar destas conversas sobre a guarda de coleções 

arqueológicas foi impulsionado fortemente pela decisão de realizarmos uma escavação 

arqueológica. Esta situação surgiu dentro do contexto de um projeto classificado no Edital de 
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Chamamento Público nº 1/2012 do IPHAN, voltado ao ‘Mapeamento, Documentação e 

Apoio ao Patrimônio Cultural Imaterial’, como parte do Programa Nacional de Patrimônio 

Imaterial (PNPI).  

O Projeto ‘Jane Ypy: Documentação dos saberes wajãpi sobre a formação da terra e 

da humanidade’ é coordenado por Dominique T. Gallois com meu auxílio e de dois 

coordenadores indígenas (Aikyry Wajãpi, professor; e Jawaruwa Wajãpi, pesquisador). Seu 

desenvolvimento está relacionado com um contexto específico de onde pode emergir:  

Múltiplos eventos e experiências motivaram a iniciativa deste 
projeto, que foi formulada diretamente por um grupo de jovens e de 
chefes wajãpi, em maio de 2012. Em primeiro lugar, a preocupação 
de todos com o desaparecimento iminente dos velhos sábios mais 
renomados entre os Wajãpi, conhecedores da complexa mitologia a 
respeito das origens do mundo, que os Wajãpi denominam “jane ypy 
remewarã”. Também concorreu para essa iniciativa a demanda de 
alguns pesquisadores que participaram de uma reunião realizada no 
Parque do Xingu em setembro de 2011, quando foram apresentados 
programas de pesquisa colaborativa entre pesquisadores indígenas e 
linguistas, antropólogos e arqueólogos. Muito impactados pelo 
trabalho realizado em torno da Cachoeira de Jaguaretê, e também 
pela pesquisa de saberes relacionados ao território dos Kisejê, os 
Wajãpi solicitaram a antropóloga Dominique T. Gallois a realização de 
um levantamento sistemático dos saberes a respeito dos vestígios da 
origem da humanidade dispersos em muitos lugares de seu território 
tradicional. Finalmente, o interesse dos pesquisadores e de chefes 
Wajãpi na sistematização dos saberes em torno dos inúmeros sítios e 
vestígios de tempos primevos encontrados nos arredores das aldeias, 
foi se consolidando a partir das oficinas de iniciação à arqueologia, 
realizadas em 2010 e 2011, por Mariana Cabral, do IEPA, a convite e 
em parceria com a antropóloga Dominique T. Gallois, que orienta as 
oficinas de formação dos pesquisadores wajãpi. Nesses eventos, 
ficou patente a riqueza das interpretações elaboradas pelos Wajãpi, 
fundadas num vasto corpus de narrativas míticas e históricas, que 
relacionam transformações nas relações entre ocupantes desta terra, 
desde sua formação, no começo dos tempos. (Gallois et alli 2012). 

A partir deste projeto, desenvolvido no ano de 2013 e finalizado em 2014, foram 

definidos alguns lugares para a realização de viagens, com o objetivo de mapear e registrar 

não apenas o local, mas também o conhecimento wajãpi associado. Foi neste contexto que a 

decisão de realizarmos uma escavação aconteceu. O sítio Karanã Tapererã (antiga aldeia dos 
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Karanã), situado bem próximo à aldeia Karapijuty, havia sido relocalizado pelo professor 

Aikyry quando este voltou a abrir a aldeia Karapijuty, abandonada há algumas décadas.  

O sítio fica no topo de uma montanha e é circundado por uma estrutura de terra, que 

em alguns pontos se configura como uma vala, mas que na sua maior extensão parece um 

caminho com cerca de 6m de largura. Na literatura arqueológica das Guianas, sítios deste 

tipo são chamados de ‘montagne couronné’ (Rostain 1994; Mestre 1997; Maziére 1997). 

Para os Wajãpi, são aldeias dos Karanã, inimigos usualmente considerados extintos (Gallois 

1988; Grenand 1982). 

Em um projeto que buscava mapear os lugares com marcas dos primeiros tempos, 

este sítio apareceu como uma boa oportunidade para ampliar a prática da arqueologia 

também para as escavações. O entusiasmo do professor Aikyry foi crucial nesta decisão, 

contagiando a todos os pesquisadores sobre a importância desta atividade, encarada não 

apenas como um aprendizado de arqueologia, mas também como uma oportunidade de 

encontrar e manipular as coisas destes inimigos, apesar do risco envolvido. No Capítulo 5, 

vou apresentar esta experiência e destacar detalhadamente todos seus desdobramentos. 

Por hora, apenas destaco a relação que a escavação tem com o projeto Jane Ypy.  

Foi ao longo do desenvolvimento deste projeto, durante oficinas, estágios e viagens, 

que os diversos tipos de marcas do início do mundo foram mostradas para mim como 

vestígios materiais e concretos. Se até então eu ainda achava que os vestígios que os Wajãpi 

viam eram os mesmos que eu reconhecia, a partir do aprendizado que tive neste projeto 

ficou muito claro que a arqueologia deles era incrivelmente mais ampla do que a minha.  

Em um mundo onde os cipós são as miçangas das árvores, as árvores são as casas de 

donos, e um dono – o nosso dono, Janejarã – deixou pegadas nas pedras9, ficou óbvio que 

pensar a arqueologia como uma prática de sentido era o caminho para construir as pontes 

entre os sistemas de conhecimento. Se os Wajãpi também são arqueólogos, é sobre esta 

arqueologia que vou desenvolver os próximos capítulos. 

 

                                                      
9
Estas são três afirmações que ouvi dos Wajãpi em momentos diferentes. Jawapuku, 19 de Julho de 2011, 

aldeia Aramirã: “O cipó é a miçanga das árvores”. Nazaré (Ajãreaty), 13 de Agosto de 2011, no caminho entre 
Masiwa e Jawarary, sobre um enorme a ngelim: “É a casa do dono”. Rosenã, 17 de Novembro de 2009, no 
caminho entre Najaty e Yka, sobre as marcas nas pedras do rio Inipuku: “são marcas de Janejarã”. 
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Tenho esculcas no outro lado encarregados de dar aviso, 
Como o fazem, Com pombos-correios. O comandante pôs 

cara de dúvida, Pombos-correios, estranhou, tenho ouvido 
falar deles, mas, francamente, não acredito que um 

pombo seja capaz de voar durante tantas horas como 
dizem, em distâncias enormes, para ir dar, sem se 

enganar, ao pombal onde nasceu, Pois vai ter ocasião de 
verificar com seus próprios olhos, se me permite mandarei 

chamá-lo quando o pombo chegar para que assista à 
retirada e à leitura da mensagem que ele trará atada a 

uma pata, Se isso acontecer, só faltará que as mensagens 
nos passem a chegar pelo ar sem precisarem das asas de 

nenhum pombo, Suponho que seria um pouco mais difícil, 
sorriu o alcaide, mas, havendo mundo, tudo poderá 

suceder, Havendo mundo, Não existe outra maneira, 
comandante, o mundo é indispensável  

José Saramago, em A Viagem do Elefante 
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INTRODUÇÃO 

Partindo da ideia de acompanhar, nesta pesquisa, a teia de relações que vão sendo 

criadas na interação entre nós e entre diferentes sistemas de conhecimento, parto agora 

para o exercício de construir as narrativas sobre esses convívios. Se é no entrelaçamento 

entre pessoas, vestígios e saberes que as arqueologias são construídas, parto agora para a 

apresentação destes processos de encontros e desencontros, buscando seguir os fios desta 

rede para expor tanto as conexões que foram criadas pelos Wajãpi quanto a maneira como 

eu fui afetada e transformada neste processo. A arqueologia que emerge deste encontro é, 

portanto, um produto híbrido, uma construção da confluência entre sistemas de 

conhecimento e entre agentes destes sistemas.   

Como recurso heurístico, optei por separar as experiências de convívio e troca em 

três conjuntos, que refletem diferentes ambientes de interação, não apenas em função dos 

espaços físicos que ocupam, mas também em função das influências ativadas pelos sistemas 

de conhecimento em jogo.  

Inicio com os relatos dos encontros ocorridos em reuniões, tanto em Macapá, quanto 

dentro da terra indígena, e em oficinas. Estes são ambientes em que as lógicas de 

relacionamento são guiadas mais fortemente pelo sistema moderno ocidental, seguindo 

fórmulas de interação criadas na nossa sociedade. No entanto, sem ingenuidade, são 

também espaços com os quais os Wajãpi aprenderam a lidar em função da sua história de 

contato com a sociedade nacional, e dos quais se apropriam hoje de forma intensiva.  As 

reuniões realizadas comigo para discussões sobre a realização e o andamento das pesquisas, 

por exemplo, foram propostas por eles e pautadas nos seus interesses e questionamentos.  

Em um segundo momento, apresento as viagens que realizei com eles para o registro 

de lugares com vestígios. Nestes casos, ainda que uma motivação da viagem fosse a 

pesquisa de arqueologia, considero que o ambiente em que elas são realizadas é fortemente 

ditado pela lógica wajãpi, seguindo seus planejamentos e permitindo uma série de outros 

desdobramentos relacionados a uma etiqueta sobre as relações sociais e à própria 



65 
 

manutenção do seu modo de vida. As viagens, portanto, nunca foram estritamente ‘de 

pesquisa’, elas necessariamente abrem-se para conexões de sociabilidade, de subsistência e, 

mesmo, de diversão e contentamento.  

Por fim, apresento a experiência da escavação arqueológica realizada dentro da terra 

indígena, próximo à aldeia Karapijuty, que está distante cerca de três horas de barco até as 

aldeias mais próximas (Jakare e Mariry). Essa escavação pode ser vista como uma espécie de 

instalação da pesquisa científica, ou seja, um espaço privilegiado de construção do 

conhecimento científico arqueológico a ser manipulado e exercido pelos pesquisadores 

wajãpi e por uma pequena equipe do IEPA.  

Como uma instalação arqueológica, um dos objetivos era proporcionar aos 

pesquisadores indígenas a experiência de produção do conhecimento arqueológico, 

seguindo regras e normas da arqueologia científica, para compreenderem como arqueólogos 

produzem este tipo de saber. Além disso, era também uma instalação para acompanhar as 

maneiras que os Wajãpi usam para manipular este aparato, como eles percebem este 

exercício, quais as conexões que eles fazem entre os sistemas de conhecimento; e também 

para minha própria observação sobre os desdobramentos da prática científica no choque 

cultural. Diferente das outras experiências de encontro que praticamos, a escavação ocorreu 

uma única vez, o que limita – em parte – as reflexões sobre ela, mas permite apontar para a 

importância de espaços como este para ativar diálogos e produzir trocas. 

Com este conjunto de experiências de convívio, procuro destrinchar como a 

arqueologia se manifesta neste encontro com os Wajãpi. É através da experiência concreta 

que busquei etnografar as relações dos Wajãpi com o mundo arqueológico, e neste processo 

fui aprendendo a ver este mundo arqueológico a partir de outra perspectiva, em que o 

conhecimento emerge das experiências diretas dos sujeitos, e onde o objeto só faz sentido 

quando subjetificado. Muito além do concreto, é na base do sensível que os vestígios 

materiais ganham significado e tornam-se parte das explicações do mundo, ou do universo.  



3|  CONVERSANDO 

Para dar início ao processo de encontros entre agentes e sistemas de conhecimento, 

parto do que considero os ambientes mais pautados pela lógica moderna ocidental, ou seja, 

não apenas os espaços construídos (como a escola, o centro de formação, o laboratório de 

arqueologia, a sede de associações, etc), como também o tipo de relações que estes espaços 

comportam. Neste sentido, os espaços não são meros contêineres da ação, uma vez que são, 

também, partes da própria ação (Tilley 1994).  

Como já indiquei anteriormente, ressalto mais uma vez que estes espaços não são 

novidade para os Wajãpi, afinal – como parte do processo de relacionamento com a 

sociedade envolvente – eles não apenas aprenderam como também manipulam estes 

ambientes de acordo com suas próprias escolhas.  

Remeto aqui às discussões de Manuela Carneiro da Cunha (2009) sobre este processo 

de apropriação pelos povos indígenas dos conceitos da sociedade moderna ocidental, como 

o emblemático “cultura”, transformado em instrumento de afirmação e, portanto, de ação 

política. Neste mesmo sentido, Gallois também tem destacado como os Wajãpi manipulam 

não apenas os conceitos, mas também diferentes sistemas de conhecimento no processo de 

se relacionar com a nossa sociedade. Tal situação, como afirma a autora, caracteriza uma 

“uma luta entre campos conceituais não só distintos, como desiguais” (Gallois 2012: 42). Os 

esforços empreendidos pelos povos indígenas para lidar com estes conceitos refletem, no 

meu entender, também a maior disponibilidade deles em aceitar outras explicações. Atitude 

que, do lado da ciência, é raramente assumida.  

O que busco apresentar neste capítulo são, portanto, os exercícios de encontros 

ocorridos nestes primeiros espaços. Mais adiante, relatarei estas vivências em outros 

ambientes. Meu objetivo com esta separação é destacar as dinâmicas em ação em cada tipo 

de espaço, avaliando potenciais e obstáculos presentes nos diferentes momentos.  
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3.1|  Reunindo, planejando, discutindo 

Morar em Macapá é um aspecto interessante da pesquisa, uma vez que facilita 

bastante o contato com o grupo, em função da proximidade à terra indígena. De fato, a 

cidade de Macapá é um local de constantes visitas dos Wajãpi, quer por motivos de saúde, 

para receber pagamentos, para negociações políticas, e tantos outros motivos para circular 

no mundo urbano. Macapá, sendo a capital do Estado do Amapá, é o centro urbano de 

referência. Ainda que poucos Wajãpi residam, de maneira fixa, na cidade1, seus 

deslocamentos não são poucos. Este aspecto ainda não foi foco de nenhuma pesquisa 

antropológica, mas aparece de forma latente em algumas etnografias (Tinoco 2000; Rosalen 

2005; Pellegrino 2008).  

Silvia Tinoco (2000), ao investigar como novas formas de organização política 

(associação indígena) interagem com o lugar da chefia tradicional, Jovinã, demonstra o 

quanto ‘estar em Macapá’ é uma posição ambígua. Ao lado do poder político, existe o perigo 

do distanciamento:  

“Longe da aldeia e das redes de troca, o presidente [da associação] 
distancia-se da vida social e dos laços que interrelacionam e 
controlam o comportamento social dos indivíduos. Não participar das 
conversas, não estar nos caxiri, não ouvir o rádio e não compartilhar 
de outros momentos em que os Waiãpi discutem questões 
relevantes, faz com que o presidente perca sua representatividade e 
legitimidade.” (Tinoco 2000: 116-7). 

As reclamações das esposas, em especial, parecem ser uma constante para aqueles 

que viajam com maior frequência para Macapá (Tinoco 2000:116), como eu ouvi muitas 

vezes Kasiripinã lamentar quando ainda era presidente do Apina. Como destacado por 

Tinoco, estar fora do círculo da vida nas aldeias abre espaço para reclamações e 

desconfianças. Atualmente, no entanto, com um incremento no número de moradores na 

                                                      
1
 Além de cargos políticos nas secretarias de estado que atraem estes moradores fixos (mas dificilmente 

interrompem o deslocamento de volta a suas aldeias), jovens também têm se deslocado para Macapá para 
estudar na rede escolar não-indígena. Esta é uma situação que tem se intensificado nos últimos anos. 
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cidade, é possível que estas situações observadas no final da década de 1990 tenham se 

alterado2. 

Se o deslocamento das lideranças (jovens e velhos) faz Macapá ser um destino de 

atuação política, as carências de saúde fazem da cidade um destino de períodos graves, 

quando as pessoas buscam tratamentos para si ou para seus próximos. Joana Cabral de 

Oliveira, que investigou as formas de classificação wajãpi para as plantas cultivadas (Oliveira 

2006), ao descrever os múltiplos circuitos de trocas de variedades botânicas, surpreendeu-se 

com a origem de um tipo de batata doce: fora conseguido durante a estadia de um Wajãpi 

na CASAI (Casa de Saúde do Índio, ligada à Secretaria de Saúde do estado) (Oliveira 2006: 

233). Ou seja, mesmo em situações adversas, Macapá faz parte da vida desse grupo, não 

sendo um destino exótico.  

Eu ressalto isto para destacar que seria ingênuo ver este espaço de interação como 

um mundo distante dos Wajãpi, onde tudo é estranhamento. Ainda que eu defenda que esta 

capacidade de causar estranheza para os Wajãpi, entendida aqui como uma ferramenta de 

aproximação, possa ser ativada em alguns momentos na cidade de Macapá, as interações no 

contexto da capital (ou em qualquer outro espaço) não podem ser descritas em termos 

simplistas: eu – eles, ou sociedade nacional – povos indígenas.  

No início da pesquisa, de fato, a maior parte dos nossos encontros se deu em lugares 

urbanos onde os Wajãpi têm familiaridade, em especial na sede do Apina, mas também na 

sede do Iepé. Posteriormente, outros encontros aconteceram em cursos de formação 

(espaços de eventos), no hotel, onde pesquisadores e lideranças wajãpi são instalados 

quando estão na cidade a trabalho, nas casas que alguns deles mantêm na cidade e também 

no Laboratório de Arqueologia do IEPA. 

Apesar do meu primeiro contato com os Wajãpi ter ocorrido dentro da TIW, durante 

uma oficina de pesquisadores, a cidade é um espaço de negociação e planejamento de 

viagens, mas também de interação e trocas. Antes da primeira viagem, realizamos uma série 

de encontros no Apina. O então presidente da associação, Kasiripinã, foi um dos mais fortes 

incentivadores da pesquisa de arqueologia. Como já destaquei anteriormente, foi Kasiripinã 

                                                      
2
 Eu pude observar, em reuniões de chefes e durante oficinas de pesquisa, algumas discussões sobre o tema 

dos Wajãpi na cidade. É um tema que causa certo desconforto e que começa a ser observado com mais 
atenção tanto pelas associações indígenas quanto por parceiros externos.  
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quem levou à Dominique T. Gallois o aplique antropomorfo encontrado na Pista do Mucuim 

(ver Figura 2-1) nos limites da TIW com o Parque Nacional Montanhas do Tumucumaque.  

Estas reuniões iniciais contavam sempre com a participação de vários Wajãpi, todos 

eles homens. Nos primeiros encontros, assessores não indígenas também participavam, para 

ajudar a nivelar as conversas. Eu assumi como minha especialidade o estudo dos vestígios 

dos antigos, e me referia à peça encontrada por Kasiripinã como um exemplo. Enquanto o 

interesse na história dos antigos é um tema que Dominique T. Gallois tem pesquisado há 

décadas, o estudo dos vestígios é uma novidade.  

Mesmo sendo novidade, encontrar estes vestígios – obviamente – não o é. Nas 

reuniões, jamais se duvidou da existência dos vestígios, e as viagens têm sido organizadas 

justamente para que eu possa visitar lugares que os Wajãpi já conhecem. As negociações, 

nestes momentos, giravam em torno do que seria necessário comprar para que a viagem 

tivesse sucesso, de quanto tempo seria preciso para fazê-las, e quem deveria participar. 

Nem sempre, no entanto, o combinado em Macapá era o que ocorria na viagem. Alguns dos 

itens listados como essenciais para realizar a viagem, por exemplo, eram deixados na aldeia 

de onde partimos. Os participantes também mudavam, seguindo arranjos que estão ligados 

à organização social interna. Assim, nem sempre pesquisadores de um wanã kõ parecem 

inclinados a participar de viagens para territórios de outro wanã kõ, ainda que nas reuniões 

prévias houvessem afirmado que o fariam.  

Em várias reuniões, discutimos a questão das estratégias de pesquisa a serem 

empreendidas, como já esboçado no Capítulo 2. Duas principais alternativas foram 

levantadas: pesquisar uma área territorial de cada vez, ligada a cada um dos wanã kõ; ou 

visitar lugares nas diferentes áreas para depois decidir como proceder. Enquanto a primeira 

opção demanda uma maior intensificação das relações com apenas uma parcialidade, a 

última permite um acesso mais homogêneo entre os grupos, lembrando – neste caso – que 

o domínio de conhecimentos é uma das bases da concepção wajãpi sobre a posição de 

chefia3 (Tinoco 2000).  

Realizar a pesquisa por áreas, portanto, tende a fortalecer um wanã kõ (em relação 

ao conhecimento da arqueologia) antes dos demais, o que poderia causar conflitos políticos. 

                                                      
3
 Ao fazer esta relação do conhecimento de arqueologia com o domínio das chefias, estou apenas apontando 

para o caráter conflitivo que restringir este conhecimento pode gerar.  
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Esta parece ter sido uma motivação para a escolha, até agora, pela diversificação. A pesquisa 

de arqueologia, inserida como tem sido nos cursos de formação, vai criando interesses nos 

diversos grupos, tornando-se uma ferramenta de uso coletivo (o exemplo da carta contra a 

mineração é emblemático neste sentido). De fato, como me relatou recentemente um dos 

assessores não indígenas, os pesquisadores wajãpi – responsáveis pela elaboração do plano 

de gestão territorial da TIW – têm feito referências à pesquisa de arqueologia como mais um 

elemento a ser inserido nos mapas.  

O mapeamento de sítios arqueológicos, ou de lugares dos antigos, é um dos produtos 

que eu desenvolvo, justamente por ter percebido o interesse que os mapas têm para o 

grupo. Na pesquisa inicial de Gallois (1986), mapas desenhados pelos Wajãpi já faziam parte 

das suas formas de expressão, e publicações recentes elaboradas pelo grupo reforçam a 

importância deste produto (Pesquisadores Wajãpi & Gallois 2008). Como me explicou Gallois 

(Comunicação pessoal), a manipulação e produção de mapas pelos Wajãpi fez parte do 

processo de demarcação da terra indígena, promovendo a apropriação deste tipo de 

instrumento por eles e fortalecendo seu envolvimento no processo. Um livro de mapas foi 

publicado no início da década de 1990 com vários exemplares desta produção (Gallois & 

Kahn 1992).  

Se considerarmos as reflexões de Tim Ingold (2000) sobre percepções do espaço que 

ocorrem através do corpo (embodiment), estes mapas refletem o profundo conhecimento 

que os Wajãpi têm sobre este território, oriundo de um habitar sensível aos vários sentidos, 

em que o mundo é o resultado da prática cotidiana das pessoas em ação (id.). Recuperar 

estes sentidos, como uma memória do corpo em movimento, permite desenhar mapas que 

muitas vezes me surpreendem pela precisão do detalhamento.  

As reuniões, especialmente em Macapá, também serviram para discutir os resultados 

das viagens. Novamente, ao lembrar que o domínio de conhecimentos está na base das 

chefias tradicionais, em conjunto com a capacidade de falar bem (Tinoco 2000; Grenand & 

Grenand 2002), estes encontros permitiam nivelar experiências que ficaram restritas aos 

participantes das viagens.  

Logo percebi que o interesse não se resumia aos vestígios encontrados, mas também 

a muitos outros aspectos da viagem. A comida, em especial, é sempre um tema de 

inquisições, e todos gostavam muito de ouvir a lista de mijarã, animais de caça, que 
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havíamos saboreado ao longo das viagens. Não à toa, o nome destes animais foi a primeira 

coisa que aprendi na língua wajãpi. Perguntas sobre kasiri (a bebida fermentada tradicional), 

sobre as pessoas que estavam nas aldeias visitadas e, mesmo, sobre as montanhas que 

haviam sido cruzadas partilhavam da mesma curiosidade que aquelas sobre os vestígios. Se 

estes eram o mote das viagens, os resultados parecem bem mais amplos, e parecem sugerir 

que o valor dos vestígios pode estar justamente na capacidade de agregar outras qualidades 

sociais, similar ao que Joana C. de Oliveira indicou para a diversidade botânica (Oliveira 

2006).  

O que gostaria de manter em destaque, no entanto, é o interesse que minhas viagens 

suscitam. É certo que empreender longas caminhadas, como tenho feito, percorrendo mais 

de uma centena de quilômetros nos caminhos pela floresta, chegando às aldeias ‘do limite’, 

onde poucos karai kõ estiveram, me coloca em uma situação favorável. Como já salientei 

mais acima, as caminhadas são uma parte importante da vida social wajãpi, e minha 

disposição em fazê-las é, pelo que percebo, bem vista por eles.  

Durante uma oficina realizada em Macapá, em que apareci no último dia para 

aproveitar a estadia de vários Wajãpi na cidade e conversar sobre o projeto, uma situação 

exemplifica meu argumento. Com a oficina em andamento, entrei na sala – que estava 

lotada – e me sentei no chão próximo à porta. Era uma oficina que discutia legislação 

indígena, com participantes de vários grupos indígenas do Amapá e Norte do Pará. Os 

Wajãpi, como os demais grupos, estavam agrupados, sentados próximos à porta, justamente 

onde eu chegara. Cumprimentei rapidamente, apenas com um aceno da cabeça, dois 

pesquisadores que conhecia, enquanto me sentava. Os demais logo fizeram perguntas aos 

dois, que presumo eram sobre quem eu era. Apesar de meu conhecimento limitado da 

língua wajãpi, compreendi perfeitamente falarem o nome da aldeia onde eu estivera, 

chamada Okakai, ao que os outros repetiram: ‘ah, Okakai’ enquanto me olhavam mais 

atentamente. Ora, Okakai é uma das aldeias mais distantes na TIW, que requer uma jornada 

de cinco a seis dias de caminhada em uma região de muitas montanhas. Minha viagem até lá 

fora motivo de preocupação, como Kasiripinã me contou quando voltei, pois tinham muitas 

dúvidas se eu iria aguentar as dificuldades do trajeto. A karai que caminhou até o Okakai 

tornou-se um ótimo aposto, criando uma empatia importante, como já indiquei 

anteriormente. 
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Para além das viagens, no entanto, estes encontros em Macapá também são 

importantes para que eu mostre múltiplos aspectos da prática da arqueologia. Em diferentes 

ocasiões, convidei pequenos grupos para visitarem nosso laboratório no IEPA. Ao 

observarem vasilhas recolhidas em diferentes regiões do Estado, a pergunta que me fazem 

sempre é “de quem é?”, ao que tento responder indicando se é indígena, européia ou 

africana. Apreender o funcionamento de um laboratório de arqueologia, da higienização à 

conservação, é uma etapa importante para perceber a maneira como construímos os dados 

arqueológicos, e por isso considero esta uma importante ferramenta de aproximação e de 

troca.  

Quando eu realizei uma análise tecno-morfológica de cerâmicas wajãpi em coleções 

privadas em Macapá4, tive a oportunidade de realizar algumas análises em conjunto com 

Rosenã, um dos pesquisadores. Lembro-me da sua surpresa quando descrevi como a peça 

havia sido produzida, o que inferi a partir do que eu havia observado, como a junção de 

roletes e as marcas da queima. Eu descrevi o que ele conhecia por ter visto ser feito, 

sabendo que eu não nunca tinha visto uma wajãpi fazer cerâmica, daí sua surpresa. Foi 

muito interessante para mim porque percebi que ele reconheceu na arqueologia uma 

capacidade de inferir sobre o que não se viu (ou sobre o que viu por outros modos), sendo 

esta uma das bases do conhecimento arqueológico. Este tipo de troca, sustento, permite 

criar o nivelamento para um diálogo simétrico, daí eu considerar que é necessário que os 

Wajãpi tenham estas experiências de produção de conhecimento arqueológico, permitindo 

que comparações possam de fato ser feitas. 

Nos últimos dois anos, talvez como um desdobramento do interesse mais geral sobre 

a pesquisa de arqueologia, as visitas ao Laboratório de Arqueologia do IEPA cresceram. Estas 

visitas iniciaram por convites meus, que insistia – principalmente entre os pesquisadores – 

para que fossem conhecer o local onde trabalho.  

A estrutura que temos hoje neste laboratório, como parte do Núcleo de Pesquisa 

Arqueológica, é formada por uma pequena sala de exposição na entrada do prédio; a área 

de salas de pesquisa, biblioteca e uso de computadores; a reserva técnica de arqueologia 

                                                      
4
Os resultados desta análise, em conjunto com estudos de outras peças cerâmicas wajãpi que desenhei nas 

aldeias, serviu de base para a construção de um primeiro inventário das formas cerâmicas wajãpi, o qual utilizo 
nas viagens para ativar conversas sobre os potes cerâmicos (ver Capítulo 3). Uma síntese dessa análise inicial 
foi elaborada como trabalho final na disciplina “Fundamentos de Arqueologia” (Cabral 2011a). 
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(com dois andares) e o laboratório propriamente dito, onde são manipuladas as coleções 

arqueológicas.  

Este prédio teve sua reforma finalizada em 2010, e um dos pontos mais interessantes 

foi a escolha arquitetônica pela exibição da reserva técnica, que tem uma parede de vidro 

para permitir sua visualização por visitantes5. Um programa de visitação aberto ao público 

está em funcionamento desde 2011, o que tem oferecido um grande aprendizado para a 

equipe do laboratório no que tange a transmissão do conhecimento produzido e nossa 

capacidade de perceber interesses de públicos diversos na arqueologia.  

Usualmente, nas visitas, não há entradas na reserva técnica, fazendo-se uso das 

amplas paredes de vidro que permitem sua visualização para explicarmos seu 

funcionamento e organização, além de mostrar a dimensão e a variedade das coleções 

arqueológicas armazenadas. No entanto, com os Wajãpi, eu tenho sempre levado a visita até 

o interior da reserva, mostrando como o material fica armazenado dentro das caixas e 

acompanhando as conversas e suas questões sobre as peças. Além disso, também mostro o 

armário com os ‘achados especiais’, que são peças de pequeno porte com características 

específicas, como lâminas de machado polido, contas, cachimbos, apliques, fragmentos com 

decorações distintivas, e outras peças singulares. 

Para além de oferecer aos Wajãpi a possibilidade de conhecer melhor o laboratório 

de arqueologia, estas visitas também são importantes para eu compreender melhor algumas 

das suas percepções, não apenas em relação ao material arqueológico, mas também sobre o 

trabalho da arqueologia.  

Fazendo eco a discussões sobre os estranhamentos mútuos entre curadores e 

coletivos de não cientistas (p.ex. Classen & Howes 2006; Silva & Gordon 2008), em que as 

práticas de uns e de outros parecem difíceis de coincidir, as visitas dos Wajãpi também me 

fizeram refletir sobre os procedimentos que – até então – me pareciam consensuais. Na 

primeira visita de Nazaré, pesquisadora e única mulher em posição de chefia entre os 

Wajãpi, fiquei desconcertada quando ela me inquiriu o motivo pelo qual os ossos de uma 

urna funerária não estavam guardados dentro da urna. O que para mim nunca havia sido um 

                                                      
5
 Esta escolha arquitetônica segue a opção que fizemos, na implantação deste setor de pesquisa, por valorizar a 

socialização do conhecimento arqueológico, em um programa que foi recentemente reconhecido pelo IPHAN 
através do Prêmio Rodrigo Melo de Andrade 2012 (Cabral, Saldanha & Pereira 2012). 
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problema – afinal, guardar as coleções em categorias de tipos de materiais é uma prática 

básica de curadoria – era claramente uma decisão curiosa para ela. Se havia uma urna 

funerária, lá era o lugar onde o morto deveria ficar guardado. Separá-los era claramente 

uma escolha estranha. 

Apesar de não termos modificado a estrutura organizacional da reserva técnica, 

nunca mais olhei para o setor dos ossos humanos da mesma forma. O que fazemos ao 

desmontar os contextos funerários, separando cada tipo de material, organizando em 

espaços distintos, manipulando e observando detalhadamente cada porção dos vestígios, às 

vezes até escrevendo números de procedência sobre os ossos, só pode realmente fazer 

sentido como um procedimento de purificação (no sentido de Latour), de dessubjetificação, 

de afastamento – ou até negação – do morto. O estranho é nós estranharmos isso tudo tão 

pouco6.  

É interessante perceber como os Wajãpi têm muita curiosidade em ver os ossos 

humanos, e ficam surpresos com nossa aparente ausência de temor em manipulá-los. Para 

eles, um espírito do morto (taywerã) e sua sombra (kwaraya porerã) continuam na terra 

após o falecimento, e podem causar doenças e até a morte dos vivos que são ‘tocados’ de 

alguma forma por eles (pode ser em sonho, ou quando se está sozinho, ou ainda se a 

sombra ou espírito mexem nas coisas que os vivos usam) (Pesquisadores & Professores 

Wajãpi 2008: 4-11). Gallois (1988: 113-114) destaca a oposição entre a parte da pessoa que 

sobe ao céu e o que fica na terra, sendo a primeira representada pela beleza da juventude e 

a outra pela podridão, sujeira e comportamentos inadequados. É esta última que está 

associada aos ossos. Mesmo os jovens pesquisadores me alertaram sobre a presença certa 

de jurupari7 no laboratório, este espectro dos mortos que continua ativo nos ossos. Quando 

                                                      
6
 Ainda que no Brasil questões de repatriação de restos humanos sejam incipientes, o tema do respeito aos 

mortos e os cuidados necessários para sua proteção já é parte integral da prática arqueológica em outros 
países. Nos Estados Unidos há uma legislação específica (NAGPRA – Native Americans Grave Protection and 
Repatriation Act) que transformou a relação entre arqueólogos e populações indígenas (Fergunson 1996). Ver 
também Scarre (2006) e Tarlow (2006), para reflexões éticas sobre o estudo e manipulação dos mortos na 
arqueologia. 
7
 Jurupari é uma entidade não apenas do universo tupi, mas também do folclore panamazônico (Duvernay-

Bolens 1967, Ferreira 2011). É um ser da floresta perigoso, que pode levar os vivos à morte. Os Wajãpi 
costumam pintar as crianças (e também os adultos) de urucum antes de entrar na floresta, pois o urucum faz 
com que Jurupari não perceba a presença deles. É possível que isto esteja relacionado não apenas com a cor, 
mas também com o cheiro das resinas perfumadas usadas para dissolver o urucum, pois o cheiro é um sentido 
importante de relação com estes seres (Jawaruwa Wajãpi, um dos pesquisadores, é quem me alertou para isso, 
ao apresentar os resultados da sua pesquisa sobre o resguardo masculino – Aldeia Aramirã, Julho 2011). 
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Japu, pesquisador, perguntou a meus colegas do laboratório se eles não ouviam ruídos 

estranhos no prédio, o relato positivo foi a confirmação daquilo que eles já sabiam: os ossos 

agem sobre nós. 

Entre a coleção de ossos humanos, um crânio relativamente bem preservado, 

oriundo de um sítio pré-colonial no limite norte da cidade de Macapá, chegou a ser 

identificado pelos Wajãpi como pertencente ao temível Tamõ Kajera, um ancestral 

conhecido por suas histórias de violência (Pesquisadores Wajãpi & Gallois 2008). Esta 

identificação, me parece, não teve muitas repercussões, mas serve como exemplo do 

processo de amarração dos vestígios e das histórias em narrativas, que eu chamo aqui de 

arqueologia. A origem do crânio, assim como de todas as peças que lhes interessam no 

laboratório, foi uma das primeiras perguntas que me fizeram. A resposta de que era indígena 

e que fora enterrado em Macapá parece ter servido de base para ligar com o ancestral 

wajãpi.  

Em um dos livros produzidos pelos pesquisadores (Pesquisadores Wajãpi & Gallois 

2008), sobre a história dos grupos locais e de alguns ancestrais famosos, Tamõ Kajera 

ganhou destaque. Na seção final, onde Gallois explica a produção do livro, uma síntese dessa 

história é fornecida: 

(...) Tamõ Kajera (...) viveu há cerca de 100 anos e representa hoje 
um marcador importante para explicar rupturas e tensões nas 
relações entre os grupos locais. Tamõ Kajera também é uma 
referência significativa nas avaliações correntes que se fazem a 
respeito das transformações nos padrões de comportamento e 
relações entre grupos. Os autores dos textos se interessaram em 
explicar, através dos resultados da pesquisa realizada junto aos mais 
velhos, porque Kajera promoveu tantas tensões entre aldeias. 
Procuraram, de certa forma, redimensionar o perfil desse ancestral 
famoso, conhecido de todos os Wajãpi, segundo o qual ‘ele era 
violento porque lutou em Macapá contra os cabanos e aprendeu a 
fazer guerra como os karai kõ’” (p. 27). 

Como o crânio havia sido encontrado em Macapá, o histórico deste ancestral 

permitia a possibilidade de ter sido enterrado aqui. São estas pontas soltas que permitem 

dar os nós para a construção das narrativas. Este é ainda um exemplo muito simples, penso 

que até experimentado como uma brincadeira entre eles, mas que serve para apontar este 

processo de elaboração do emaranhado de vestígios e histórias.  
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Este processo é realizado através de uma avaliação dos contextos em que 

determinado vestígio foi encontrado e das histórias conhecidas sobre o local, o que sempre 

depende das pessoas que estão envolvidas na explicação, mesmo indiretamente – como pais 

e avós que podem vir a ser consultados. Com isso, os resultados têm certa fluidez, 

permitindo que as explicações sejam revistas, alteradas, transformadas, sem que isso cause 

algum tipo de desconforto. 

A lógica que orienta a construção destas narrativas não está restrita aos vestígios 

arqueológicos. Ela parece seguir a maneira como os Wajãpi organizam suas explicações em 

diferentes contextos. Gallois (1988), ao descrever o sistema de agressão xamanística neste 

grupo, demonstra uma lógica similar: 

A identificação da origem de uma doença envolve (...) a observação 
criteriosa dos sintomas, ou seja, das manifestações físicas do 
infortúnio. Mesmo quando o xamã intervém tardiamente, o paciente 
ou sua família lhe farão um relato detalhado dos eventos e das 
ocorrências que envolvem a agressão. Xamãs e não-xamãs, nesse 
caso, recorrem a uma série de associações cujo conhecimento não é 
restrito aos iniciados, mas se constrói sobre um registro cosmológico, 
conhecido de todos os adultos Waiãpi. (Gallois 1988: 178) 

Para tecer uma explicação é necessário analisar o contexto geral em que um 

determinado evento está inserido, avaliar os detalhes, perceber possíveis conexões, e – 

através dessas informações – construir essa explicação. Essa construção, portanto, não está 

pronta, pois requer uma apreciação dos pormenores. Porém, ela é também uma atualização 

de um conhecimento partilhado, pois é produzida sobre uma base já disponível. Para mim, 

parte da riqueza desta arqueologia reside justamente nesta propriedade ambígua da 

atualização do conhecimento: é uma novidade tradicional. Como discutido por Carneiro da 

Cunha (2009, 2012), a tradicionalidade está nos processos de produção, e não nos seus 

resultados. Penso que talvez um dos motivos pelos quais os Wajãpi venham tomando a 

arqueologia como um assunto interno esteja relacionado a esta maneira como temos feito 

arqueologia, valorizando uma forma de construção tradicional do conhecimento, mesmo 

que em paralelo a um aprendizado sobre um tipo de conhecimento científico.  

Ao relatar como estes encontros em Macapá têm acontecido, minha intenção foi 

mostrar que este é um processo em construção, portanto a sua dinâmica está aberta às 
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contingências da experiência dialógica. Como vou apresentar em seguida, e como já indicado 

em várias passagens acima, há desdobramentos destes encontros nos outros espaços de 

interação, e vice-versa.  

3.2|  Ensinando, aprendendo, partilhando 

As oficinas de formação são um recurso utilizado há muitos anos, inicialmente pelo 

CTI e posteriormente pelo Iepé, para oferecer uma educação diferenciada a grupos de 

jovens e adultos wajãpi (Tinoco 2000; Gallois 2012). Estas oficinas são realizadas de maneira 

concentrada, quando os participantes ficam reunidos por períodos variados, realizando 

atividades em dois turnos. Usualmente, as oficinas ocorrem na aldeia Aramirã, que tem 

acesso rodoviário, e onde estão instalados os postos das agências oficiais. Nestes períodos, é 

comum que os cônjuges e filhos pequenos dos participantes também fiquem acampados na 

aldeia. Como parte da logística destas oficinas, é oferecida a alimentação (com contratação 

de mão-de-obra não-indígena) e o transporte (combustível para trechos fluviais e carro para 

deslocamentos na estrada), além de material didático (usualmente apostilas e material para 

tomarem notas). Em 2009, foi inaugurado o Centro de Documentação e Formação Wajãpi, 

gerenciado pelo Apina, onde acontecem atualmente as oficinas.  

As oficinas de que participei são voltadas para o grupo de pesquisadores wajãpi, mas 

uma metodologia semelhante tem sido usada desde 1991 na formação de professores e de 

agentes de saúde (além de cursos complementares, como administração) (Tinoco 2000: 75-

6). Como destaquei mais acima, ao apresentar a história recente dos Wajãpi, a formação em 

pesquisa faz parte do programa de salvaguarda, decorrente da patrimonialização da Arte 

Kusiwa pelo IPHAN e pela UNESCO. Neste sentido, é um mecanismo de fortalecimento 

cultural (Apina et al 2008). Como explica Gallois: 

As atividades deste programa, que mais tarde passou a ser chamado 
‘Plano de Salvaguarda’, foram idealizadas pelos Wajãpi, no momento 
do encaminhamento de sua candidatura à Declaração das Obras 
Primas do Patrimônio Oral e Imaterial da Humanidade, da UNESCO. 
Inclui formação – especialmente, mas não só, para a turma de 
pesquisadores – e a valorização dos conhecimentos e práticas 
tradicionais, dentro e fora das aldeias. Um dos objetivos mais 
importantes deste Plano é o de promover formas de 
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desenvolvimento que estejam de acordo com os modos de ocupação 
e práticas de manejo dos Wajãpi, ambientalmente e socialmente 
sustentáveis e que devem ser respeitadas e valorizadas por todos os 
órgãos que atuam na TIW. (Gallois 2012: 76)  

Minha participação nas oficinas se deu sempre na companhia da antropóloga 

Dominique T. Gallois, que inicialmente me convidava para breves participações (um ou dois 

turnos). Conforme o interesse em arqueologia aumentou, suscitado pelas minhas viagens, 

mas também – especialmente a partir de 2012 – pelo desenvolvimento do projeto Jane Ypy, 

minha participação foi ampliada nas oficinas.  

Inicialmente, ofereci uma formação de iniciação em arqueologia, buscando introduzir 

noções básicas sobre conceitos e práticas da arqueologia. Com o avançar das conversas, 

ampliando a familiaridade e compreensão mútua entre nós, começaram a surgir 

possibilidades de pontes entre nossos sistemas de conhecimento, e as oficinas permitiram 

exercícios de trocas e de tradução. Assim, eu vi minha atuação nas oficinas mudar de uma 

postura mais escolar, replicando relações de professora-alunos, para performances mais 

interativas e dialógicas, em que eu agia menos como professora do que mediadora. Isto 

certamente é reflexo da influência da antropóloga Dominique T. Gallois durante este 

processo, uma vez que ela conduz as oficinas de uma maneira que promove um espaço 

bastante dialógico.  

Ao longo destes anos, participei de sete oficinas de formação em pesquisa 

ministradas por Gallois. Nas duas primeiras experiências, participei de maneira breve, com 

intervenções de um turno, quando fiz a primeira apresentação sobre arqueologia, e, 

posteriormente, apresentei os resultados da primeira viagem de pesquisa.  Na terceira 

experiência, pela primeira vez, dividi com a antropóloga uma oficina de uma semana, que 

teve como tema a comparação de conhecimentos. As últimas quatro oficinas foram 

realizadas dentro do projeto Jane ypy, sendo que nas três primeiras a participação do 

professor Aikyry (um dos coordenadores indígenas do projeto, ao lado de Jawaruwa Wajãpi) 

foi muito importante na condução das atividades. Em função das particularidades deste 

projeto, que permitiu vários exercícios de prática em arqueologia, optei por apresentar os 

conjuntos de oficinas em separado. 
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3.2.1|  A iniciação em arqueologia 

Durante a primeira oficina, havia sido convidada a fazer uma apresentação sobre 

como é feita a pesquisa de arqueologia, a fim de oferecer as bases para uma compreensão 

mais clara do que uma pesquisa deste caráter poderia (ou não) oferecer. Ressalto que já 

havia um interesse do grupo sobre alguns vestígios que, notavelmente, não eram dos tamõ 

kõ (avós conhecidos) nem de taivïgwerã (ancestrais), ou seja, eram vestígios de outros 

grupos.  

Minha estadia foi bastante breve, e um dos objetivos era conhecer Kasiripinã, que 

estaria por um curto período naquela aldeia, e a quem Dominique havia ficado de 

apresentar um arqueólogo. Eu passei apenas uma noite na aldeia, ficando alojada com os 

assessores do Iepé em uma casa de hospedagem para karai kõ.  

À noite, durante a janta, fui apresentada a Kasiripinã em meio a uma cozinha 

apertada e parcamente iluminada com velas (o motor deveria funcionar, mas nesta noite 

estava desligado). Eu era a tal especialista nos vestígios que poderia ajudar a explicar de 

quem eram os fragmentos na pista do Mucuim. Mediados pela antropóloga, conversamos 

muito. Logo percebi que havia muitos outros lugares com vestígios que lhe interessavam 

visitar, e talvez o aplique antropomorfo que chamara sua atenção fosse apenas o catalisador 

de um interesse mais amplo. Dominique lembrou-se de um mapa que Kasiripinã e seu genro 

Rosenã (pesquisador) haviam desenhado (Figura 3-1), onde estavam marcados lugares com 

vestígios em uma porção ao norte da TIW. Kasiripinã queria que fizéssemos uma viagem até 

lá.   

No dia seguinte, fiz uma apresentação para o grupo de pesquisadores. Quando 

finalizei, vários foram os relatos sobre vestígios que conheciam na TIW. Produzimos uma 

lista que inclui pedaços de panela, forno, boneca de barro e amoladores. No entanto, como 

fui aprender durante a primeira viagem, amoladores certamente foi o termo que eu usei, já 

que eles reconhecem estas marcas como as pegadas de Janejarã.  

No entusiasmo de tantos relatos, fizemos a seguinte lista de lugares que tinham 

vestígios na TIW, contendo 19 entradas: Jiruruwyry, Najaty, Yvyrareta, Karavõvõ, Kupa´y, 

Ytawa, Pakwarã, Etonewarã, Yyka, Parakaruty, Kumakary, Kuju, Yakã, Pypyiny, Aimã, 

Kurarakwerã, Inipuku, Jaryta e Pairakae. Todos estes lugares são aldeias, umas mais 
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recentes, outras antigas. Algumas são pontos importantes da história do grupo, como 

Inipuku, Pypyiny e Aimã, que aparecem em muitas narrativas sobre os tamõkõ (ver Gallois 

1986).  

 

 
Figura 3-1: Mapa desenhado por Kasiripinã e Rosenã com indicação de lugares com vestígios na porção norte 

da TIW. Gentilmente cedido por Dominique T. Gallois. 

 

Foi durante esta oficina que fui convidada a fazer a primeira viagem rumo ao Okakai, 

seguindo a sugestão de Kasiripinã. Antes, no entanto, insistiram muito sobre como era dura 

a caminhada, me questionando se eu seria capaz de “caminhar como Wajãpi”. Acho que não 

sou, mas a gentileza dos Wajãpi em caminhar em ritmos que eu pudesse acompanhá-los 

permite que eu faça viagens com eles.  

Alguns meses depois desta viagem, participei da segunda oficina, desta vez para 

partilhar os resultados da primeira viagem e discutir se haveria (ou não) continuidade. O 
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Centro de Formação e Documentação Wajãpi (CFDW) já estava pronto, oferecendo um 

espaço mais amplo e confortável para as pessoas. Novamente, eu fui por um período curto, 

para fazer uma breve apresentação.  

A viagem havia sido muito interessante, e me permitiu começar um esboço de 

comparação de conhecimentos. Escrevi um relatório, com muito cuidado na linguagem e no 

uso de imagens, para ser lido pelos Wajãpi (Cabral 2010). Sugeri que “a pesquisa de 

arqueologia e os conhecimentos que os Wajãpi têm sobre os lugares visitados, contando 

sobre a origem e abandono de aldeias, podem ajudar a registrar a história daquela área, 

criando novas formas de guardar este conhecimento e de pensar sobre ele” (id.:2-3). 

A apresentação do relatório, como eu havia percebido nas reuniões em Macapá, 

gerou muitos comentários sobre as pessoas que apareciam nas fotos e sobre a fartura da 

caça nos limites, além – é claro – de mais relatos sobre outros lugares que também tinham 

vestígios. Depois da apresentação, fiz algumas sessões com as centenas de fotos da viagem 

para pequenos grupos, que não pareciam cansar-se de revê-las.  

À noite, em uma pequena reunião com Kasiripinã, Rosenã, Nazaré e Sekï (um 

professor veterano – formado na primeira turma de professores iniciada em 1991), que se 

mostravam particularmente interessados na pesquisa de arqueologia, discutimos mais uma 

vez sobre as abordagens possíveis: por áreas ou em toda a TIW. O interesse despertado em 

indivíduos de diferentes parcialidades pesou na escolha por realizar viagens para regiões 

diferentes.  

Durante esta oficina, como tem se repetido em várias circunstâncias, recebi novas 

informações de lugares a serem adicionados à lista original: além da aldeia Yvyrareta, onde 

Joana C. de Oliveira havia fotografado uma peça singular que eu inserira no relatório (Figura 

3-2), vestígios próximos às aldeias Aruwaity e Kwapo’ywyry também foram registrados. Com 

a apresentação no relatório de um machado polido, que fora encontrado na roça de uma 

das esposas do chefe Waiwai, e sobre o qual foi possível construir uma história cheia de 

detalhes (como descrevo no próximo capítulo), este tipo de vestígio também foi incorporado 

à lista elaborada na primeira oficina. 

A terceira experiência em oficina foi bem diferente. Dominique me convidou a 

compartilhar com ela uma oficina que tinha como tema a comparação de conhecimentos, a 
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fim de tornar evidentes as dificuldades de tradução. “Comparar comparáveis”, como ela 

afirmava. Uma das saídas (entradas) foi colocar em comparação o conhecimento wajãpi e o 

conhecimento científico, e a arqueologia serviu como um exemplo.  

 

Figura 3-2: Fragmento de cerâmica encontrado próximo à aldeia Yvyrareta (Foto: Joana C. de Oliveira). 

 

No primeiro dia desta oficina, fui saudada por Kasiripinã com um apelido, um 

costume bem arraigado que eu ainda não havia recebido (ou ao menos não o conhecia). 

Dominique, que estava ao meu lado, foi quem me traduziu, bastante entusiasmada. 

Kasiripinã me chamara de Tapëgwerã jarã, nada menos do que “mestre dos cacos”.  

Como discutido por Carlos Fausto (2008a), a categoria ‘dono’ ou ‘mestre’ tem grande 

penetração entre os grupos indígenas amazônicos. Para este autor, ela indica um modo 

generalizado de relações entre humanos, não-humanos e coisas, portanto relacionado à 

própria sociabilidade amazônica.  

Ao me nomear de Tapëgwerã jarã, estaria ele me revestindo do prestígio e da 

responsabilidade próprios de um dono? E se eu era a mestre dos cacos, teria eu uma relação 

de propriedade ou de domínio sobre estes vestígios? O fato é que no dia seguinte, ele já não 

me chamou assim, e me explicou que eu não era mestre, pois os mestres eram os que 
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fizeram os cacos, eu apenas os estudava. De qualquer forma, esta mesma expressão 

apareceu em diversos momentos durante minhas estadas na TIW, por diferentes Wajãpi, 

especialmente os mais velhos, mas também algumas crianças, indicando a força que esta 

imagem tem em relação ao trabalho que eu faço.  

Descobri, no entanto, que entre os Wajãpi do Oiapoque, esta nomeação é bastante 

usual para pesquisadores de diversas especialidades: 

É aos pesquisadores que os Waiãpi realmente atribuem a qualidade 
de ya, ‘mestre de, conhecedor de’. Há assim ‘o mestre dos peixes’ 
(ictiólogo), o ‘mestre das árvores’ (botânico), ‘o mestre da terra’ 
(geólogo). (...) É comum ouvi-los comentarem seus diálogos com os 
naturalistas, dizendo enfaticamente okuwa katu, ‘ele conhece bem!’, 
como se referissem aos talentos de um grande contador de histórias. 
(Grenand & Grenand 2002: 167) 

Esta breve descrição da relação dos Wajãpi do Oiapoque com pesquisadores ilumina 

uma possível lógica da minha nomeação como “mestre dos cacos”. Lembrando o importante 

papel que o domínio de conhecimentos tem para o lugar da chefia, ser dono também requer 

estas qualidades. Eu sou a primeira arqueóloga que esse grupo conhece, e pesquisar estes 

vestígios nem sequer era visto como um possível assunto de interesse por eles, mesmo para 

karai kõ. Como me disse Nazaré, na aldeia Jiruruwyry onde fui conhecer os potes que seu 

marido havia encontrado, “não sabia que tinha karai kõ que estudava isso”, justificando-se 

porque alguns cacos foram perdidos. Ser “mestre”, neste sentido, parece ligado a este 

estatuto de especialista, a uma autoridade limitada.  

O fato é que ao final desta oficina, eu ganhara meu apelido: Tapëgwerã (sem jarã), 

apesar das tentativas de Dominique em dissuadi-los, afirmando que em português chamar 

uma mulher de ‘caco’ não era muito simpático. Não demorou muito para a expressão 

completar-se com o uso de um termo relacional: Saí Tapëgwerã, ou seja, Avó Caco de 

Cerâmica. Não bastava eu ser chamada de caco, também fui chamada de avó... Como todos 

apelidos, é melhor aceitá-los do que combatê-los.  

De volta à oficina, que tinha como objetivo a comparação de conhecimentos, a 

estratégia usada foi colocar lado a lado formas de explicação, buscando evidenciar os 

conhecimentos que sustentavam as diferentes lógicas. Eu fazia apresentações, por exemplo, 

sobre como a arqueologia descreve sítios. Exercícios desta descrição foram feitos em grupo, 
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para em seguida buscar as formas wajãpi de descrever os lugares dos antigos. Fiz o mesmo 

com o inventário preliminar das formas cerâmicas wajãpi, ensinando os termos técnicos, 

para depois ativar o conhecimento wajãpi, e assim aprender com eles.  

Entre os desenhos da cerâmica elaborados pelos pesquisadores wajãpi, por exemplo, 

destaco os produzidos por Nazaré – uma mulher madura, que fazia cerâmica quando mais 

nova – que desenhou ao lado dos potes outros materiais usados na manufatura (Figura 3-3). 

Seu desenho está sugerindo uma percepção de rede, em que as coisas estão sempre ligadas 

a outras. Um pote cerâmico, ao ser desenhado, demandou também o desenho de outros 

equipamentos e materiais essenciais para sua existência, como a lenha, a resina para 

acabamento e até uma faca (instrumento pleni-presente nas aldeias wajãpi).  

 
Figura 3-3: Recorte de desenho de Nazaré sobre os tipos de potes cerâmicos, em que ao lado de um turuwa 

(panela) estão representados também pedaços de turiri (um tipo de resina vegetal), yvyra (tipo de madeira) e 
marija (faca). Aldeia Aramirã, Julho 2011.  

 

Como Joana C. de Oliveira (2006) observou para as variedades botânicas, há 

“qualidades sociais” agregadas aos diferentes tipos de cultivos, tornando suas descrições 

sempre mais amplas do que as características físicas. Como me sugeriu Flávio Leonel Abreu 

da Silveira (Comunicação Pessoal 2011), são percepções da ordem do sensível, em que os 

sentidos em relação ao mundo são produzidos por um complexo acervo de imagens. 

Fortalecendo esta percepção, outras atividades realizadas na oficina parecem corroborar 

esta tese. 

Uma das atividades foi a construção e posterior interpretação de sítios 

arqueológicos, realizada em grupos. A primeira etapa foi um exercício para pensar as coisas 
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que poderiam ser identificadas em uma escavação de uma aldeia wajãpi. Partimos de uma 

base de conhecimento deles – o que existe em uma aldeia wajãpi – e cruzamos isto com 

minha experiência de arqueóloga sobre o que seria possível identificar na escavação. O 

resultado foi uma lista de vestígios: buracos de poste, fogueiras, valas de drenagem de água, 

potes cerâmicos, cacos, anzóis, arpões, mandíbulas de queixada8, sepulturas, machados, 

pedras de suporte de fogueira, fornos cerâmicos (jãpe), carvão, facas, terçados.  

A segunda etapa, já nos grupos, foi projetar um sítio. Mais do que um jogo de 

espalhar vestígios no chão, cada grupo precisava contar uma história com seus vestígios. Era 

preciso definir o que havia acontecido naquele local para então colocar os vestígios no solo. 

Com papel e fita adesiva, aos poucos o chão do Centro ganhou cinco sítios arqueológicos 

(Figura 3-4). Nesta etapa, o que estava em jogo era um exercício de relacionar o dinâmico 

com o estático, pensar como as ações deixam suas marcas nos lugares praticados (De Certau 

1994). 

 
Figura 3-4: Construindo sítios arqueológicos durante oficina de comparação de conhecimentos. 

                                                      
8
 As mandíbulas de queixadas são o instrumento preferencial para dar o acabamento ao arcos, feitos de uma 

madeira muito dura (paira). 
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Após a construção dos sítios arqueológicos, estruturados a partir de histórias que 

cada grupo criou para o seu sítio, partimos para a última etapa, que chamei de interpretação 

dos sítios arqueológicos. Os grupos trocaram de sítios, e partiram para a interpretação de 

sítios construídos por outros, buscando criar as histórias a partir dos vestígios que 

encontravam no local. Este exercício torna bastante evidente as maneiras como se 

constroem narrativas a partir de conhecimentos prévios, e permite perceber algumas das 

ausências com que os arqueólogos lidam9.  

Ao final, fizemos uma visita conjunta aos sítios. A cada sítio visitado, iniciávamos com 

sua interpretação para só depois ouvir a história dos construtores. Se por um lado essa 

atividade permite evidenciar a construção do conhecimento arqueológico, ao realizar isso 

com os Wajãpi, fazendo uso dos seus conhecimentos sobre a organização espacial de uma 

casa, a atividade foi potencializada. Mais do que a comparação entre o que as pessoas fazem 

e o que a arqueologia pode perceber, eu observei que a ativação do conhecimento nativo 

para criar e explicar os sítios permitiu uma comparação com o conhecimento arqueológico, 

indicando uma ponte de comunicação entre eles que pode ser muito rica para o 

entendimento da perspectiva wajãpi, ao mesmo tempo em que amplia as possibilidades de 

pensarmos uma espécie de arqueologia partilhada. 

Os sítios com potes cerâmicos inteiros, com a fogueira ainda montada (com as pedras 

no entorno), ou seja, com uma estrutura geral bem organizada, foram explicados (por 

construtores e interpretadores) como resultado de abandono repentino, como uma fuga 

inesperada. “Eles viram os inimigos e fugiram”, me explicou Jatuta, “por isso está tudo no 

lugar”. Ora, como fui observar depois ao visitar aldeias temporariamente abandonadas, os 

Wajãpi sempre guardam suas coisas antes de deixar a aldeia. Os bancos são colocados de pé, 

os potes são emborcados, as pedras da fogueira separadas, e muitas coisas menores 

armazenadas no telhado ou no segundo piso, e as escadas retiradas. 

Nazaré, que me levou em uma longa jornada até a aldeia Jiruruwyry após a oficina, 

explicou que as coisas devem ser guardadas antes de abandonar a aldeia para que jurupari, 

e outros seres ou espectros, não as usem. Com esta atividade, percebi de maneira muito 

                                                      
9
 Estou pensando aqui nas discussões de Gavin Lucas (2010), em que ele apresenta a arqueologia sustentada 

sobre uma tríade de ausências: a ausência do sujeito (pois as pessoas que fizeram os vestígios não estão mais 
lá), a ausência do evento (os vestígios são estáticos) e a ausência do presente (os vestígios tem uma 
“temporalidade partida”, entre passado e presente, portanto eles já não têm o seu presente) (Id.: 37). 
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clara uma via de comunicação entre os sistemas de conhecimento, que até então eu apenas 

presumira. As interpretações geradas, por estarem assentadas sobre um conhecimento 

próprio, oferecem um vislumbre justamente sobre este acervo de imagens que compõe sua 

relação com o mundo.  

Outra atividade que gerou reflexões importantes foi a visita a um sítio arqueológico e 

a posterior descrição deste sítio (e de outros) a partir do conhecimento wajãpi. Eu 

identifiquei este sítio em um final da tarde, quando percorri a trilha para ir tomar banho de 

rio. Pequenos cacos cerâmicos afloravam através do desgaste do solo caminhado. Juntei um 

fragmento e levei de volta ao centro.  

Este sítio havia passado desapercebido pelos Wajãpi. Eram pequenos fragmentos 

cerâmicos na trilha que liga o Centro aos prédios da Funai, da Saúde e da Escola. Lembro que 

esta é uma região de ocupação wajãpi recente, provocada pelos órgãos de assistência, a 

partir da década de 1970.  

Na manhã seguinte, como ocorria todos os dias, iniciamos a oficina retomando as 

discussões do dia anterior sobre os sítios arqueológicos que haviam sido construídos e 

interpretados no Centro. Foi com surpresa que os pesquisadores receberam a notícia de que 

eu havia encontrado cacos na aldeia, algo que nenhum deles havia notado antes. O 

fragmento cerâmico, de não mais que três centímetros, com uma pasta de coloração bege, 

passou de mão em mão, mas não causou muito impacto, gerando até certa desconfiança. 

A visita ao sítio, portanto, iniciou com algumas dúvidas sobre a existência de 

cerâmica naquele lugar. Notei certa hesitação sobre o fato de eu ter visto algo que eles não 

haviam visto. Além disso, a aldeia Aramirã é uma área de ocupação recente, provocada com 

a implantação de um posto de atração da Funai no final da década de 70, portanto  não é 

uma região de ocupação tradicional, o que parecia causar certo ceticismo sobre a presença 

de vestígios dos antigos. A lógica era: se esta não é uma região onde os antepassados 

moraram, não existiriam vestígios sobre eles.  

Sem indicar exatamente onde era o sítio, fomos caminhando pela trilha, e logo 

outros cacos foram avistados. Os primeiros cacos foram analisados e passados de mão em 

mão, com muitas conversas na língua wajãpi, até um deles se voltar para mim e afirmar em 
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português: “é cerâmica”. Perguntei então por que a cerâmica estava ali. Mais conversas na 

língua, e em meio a isso uma nova descoberta, um fragmento de borda de um torrador. 

Apesar da produção cerâmica entre as Wajãpi ter diminuído bastante nas últimas 

décadas, os torradores, jãpe, são um item cerâmico de uso intenso em quase todas as 

aldeias, pois são essenciais para fazer o pão de mandioca (beju). O achado de um caco de 

jãpe no sítio Aramirã ativou imediatamente um reconhecimento. Se havia certas dúvidas de 

que os pequenos fragmentos eram cerâmica, não havia dúvida alguma que o jãpe era 

wajãpi.  

O pesquisador Jawapuku, morador daquela região, foi o primeiro a responder à 

minha questão de por que aqueles fragmentos estavam ali. Ele contou uma história sobre o 

fim da primeira humanidade: antes dos Wajãpi existirem, havia essas outras pessoas, mas o 

mundo desabou e tudo caiu, inclusive as panelas. Os cacos eram dessas panelas que caíram 

e que pertenciam à primeira humanidade. Considerando a temporalidade wajãpi, esses são 

eventos sobre os quais não há ancestrais conhecidos, que possam ser mapeados nas redes 

de genealogia (ver Gallois 1994). 

Isto aconteceu no final da manhã. Quando voltamos do almoço, já havia outra 

explicação, bem mais detalhada. Jawapuku e outros pesquisadores haviam encontrado com 

pais e avós durante o intervalo de almoço, e a presença do sítio claramente havia sido 

discutida. Como parte da atividade da oficina, grupos foram formados para elaborar 

explicações – a partir do conhecimento wajãpi – sobre alguns sítios conhecidos. Um dos 

sítios era este recém-visitado.  

O grupo formado por Jawapuku (que havia oferecido a primeira explicação sobre o 

mundo que desabou) e outros três pesquisadores (Kuripi, Marãte e Makarari10) ficou 

responsável pelo novo sítio. E foi então que apareceu uma nova explicação: aquele era o 

local para onde Tamõ Suinarã (portanto um avô de quem se conhece o nome) havia fugido 

quando saiu da aldeia Pypyiny, onde os Wajãpi estavam guerreando entre si. Eu ressalto que 

os Wajãpi fazem uma distinção entre os antepassados que podem ser ligados pela 

genealogia até o presente, daqueles que não o são, o que distingue avós conhecidos 

                                                      
10

 Makarari de fato não faz parte da turma de pesquisadores wajãpi, mas sim da turma de cinegrafistas. No 
entanto, em algumas oficinas as duas turmas participam das atividades, como foi o caso desta situação 
narrada. 
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daqueles desconhecidos (Gallois 1986, 1994). Tamõ Suinarã, portanto, é um avô conhecido, 

sobre o qual se sabe não apenas o nome, mas também algumas histórias. 

Na apresentação do grupo sobre a explicação deste sítio, os painéis escritos, como 

parte da atividade, continham o seguinte11: 

Nós waiãpi percebemos este sítio. Era do waiãpi, porque era um 
grupo de família do waiãpi, eles fugiram na aldeia Pypyiny. Então nós 
identificamos um pedaço de cerâmica que era do Tamõ Suinarã. 
Porque nós temos relatos deles, por isso nós waiãpi não temos 
dúvida sobre este sítio. 

Nós waiãpi identificamos também forma de fazer as cerâmicas, forma 
de fazer uma aldeia. 

E também nós percebemos as coisas dos outros grupos porque eles 
fazem a cerâmica de outra forma, quando eles fazem as panelas de 
cerâmica, eles desenham bem diferente dos Waiãpi. 

O Tamõ Suinarã falou para Waiãpi que os não índios são cheios de 
doença como dor de cabeça, vômito, febre, eles pensavam que eles 
estão fugindo para mata virgem, mas não era lugar bom para morar 
etc.  

Eles não sabiam que tinham os não índios para cá. 

(Jawapuku, Makarari, Kuripi e Marãte. Aldeia Aramirã, 22/07/2011) 

 

Esta narrativa oferecida pelos Wajãpi envolve deslocamentos entre aldeias (saindo 

de Pypyiny rumo à região do atual Aramirã) e o receio do contato com os não-índios. Estes 

são temas que estão sempre presentes nas narrativas históricas wajãpi, como Gallois já 

mostrou em seus trabalhos (Gallois 1986, 1994). Mas, além disso, é interessante destacar 

que há dois principais argumentos que foram usados nesta explanação para explicar porque 

havia cerâmica naquele lugar, e mais ainda, porque havia cerâmica wajãpi: “nós temos 

relatos deles” e “identificamos as formas de fazer cerâmica”. 

Este exercício mostra que, para elaborar uma explicação, os participantes da oficina 

ativaram a rede de conhecimentos entre as gerações. Ao abrir espaço para suas explicações 

serem enunciadas, inclusive com a apresentação para todo o grupo, a trama foi construída. 

A primeira explicação sobre o sítio, que emergiu no calor da visita, era uma explicação 

genérica, ainda que fundamentada na tradição. Esta explicação relacionava uma narrativa do 

                                                      
11

 O texto que segue é literal, realizei apenas pequenas correções de concordância e pontuação para dar mais 
fluidez à leitura. 
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tempo em que não há avós conhecidos e que não está presa a um lugar específico (a história 

sobre o fim da primeira humanidade), com o conhecimento sobre as áreas tradicionalmente 

ocupadas pelo grupo. Como a região da aldeia Aramirã é reconhecida como uma área de 

ocupação recente, ela foi descartada neste primeiro momento. Não parecia possível que 

avós conhecidos tivessem morado ali, daí o sentido de serem cacos da primeira humanidade. 

A segunda explicação era específica, e demandou a organização de uma série de 

conhecimentos, criando uma narrativa que articula o conhecimento tradicional (a história 

oral, mas também a técnica cerâmica) com um vestígio material. O sítio ganhava uma 

história ao mesmo tempo em que era incorporado nela. Se aquela não era uma região de 

ocupação antiga, o que explicava a presença dos vestígios de Tamõ Suinarã era seu 

desconhecimento sobre a presença dos não-índios por ali: “eles não sabiam”. O que mostra 

que, do ponto de vista wajãpi, era óbvio que um avô antigo não iria em direção aos brancos. 

Vale lembrar a lista de males que eles associaram com os não-índios, como febre e vômito. 

Com este artifício, o sítio – que afinal continha um jãpe, portanto era wajãpi – pode ser 

explicado, e a história foi atualizada. A região do Aramirã, portanto, havia sido habitada por 

avós conhecidos. A atualização da história, porém, não rompe com o conhecimento prévio, 

pelo contrário, ela ocorre sobre ele. Se Tamõ Suinarã esteve ali, foi por não saber dos riscos 

que corria. 

Esta oficina foi extremamente importante para ativar diálogos e reflexões que 

ofereceram as bases práticas para o desenvolvimento deste exercício de perceber uma 

arqueologia wajãpi. Foi um período especialmente fértil e que me fez ter certeza de que era 

viável praticar esta troca simétrica. Se um viés etnográfico possibilita a prática simétrica de 

uma arqueologia partilhada por diversos agentes, é no fazer arqueológico que o sistema de 

conhecimento científico é explicitado. A formação em arqueologia pode ser vista como um 

instrumento de simetria, oferecendo uma via de acesso aos Wajãpi sobre um sistema de 

conhecimento externo, e ofecerendo a mim uma via de acesso ao conhecimento deles.  

 Porém, esta oficina foi também um período de falas duras, em que alguns conflitos 

se evidenciaram. Se até então eu havia participado de várias negociações, nunca havia 

ânimos muito alterados. Ao final desta oficina, no entanto, uma discussão sobre participar 

de oficinas de formação ganhou vulto.  
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Há um forte descontentamento com o fato da formação dos pesquisadores não se 

reverter, ao final, em um certificado, que em última instância seria usado para garantir a 

contratação, pelo estado, em alguma categoria de trabalho (como os agentes de saúde e os 

professores). Esta é uma discussão que tem aparecido recorrentemente nas oficinas dos 

pesquisadores, como percebi ao acompanhá-las mais regularmente.  

O que importa destacar aqui é que a formação em arqueologia (e não diretamente a 

pesquisa de arqueologia), um dos temas desta oficina, foi questionada. Algumas falas foram 

muito incisivas, questionando a importância de seguir com a formação em arqueologia 

(assim como com a própria formação em pesquisa). Não havia um argumento específico, 

mas sim o incômodo de não receberem um reconhecimento formal dos anos de estudo. De 

fato, a turma de pesquisadores wajãpi sofre – em algumas situações – certo deboche, em 

especial do grupo de Agentes de Saúde Indígenas (AIS), que brincam com o fato dos 

pesquisadores estudarem tanto e não receberem nada financeiramente12. 

As discussões ocuparam pedaços de dois turnos, e terminaram de uma maneira 

apaziguadora. Jawaruwa, que havia sido um dos mais contundentes críticos à formação sem 

certificados, atuou como pacificador ao final. A turma decidiu que queria seguir com a 

formação, e queria aprender mais sobre arqueologia. No ano seguinte, de fato, durante uma 

assembleia com parceiros externos, realizada em Abril de 2012, foi cobrado do IPHAN que a 

formação em arqueologia fosse inserida no plano de salvaguarda (Comunicação Pessoal de 

Djalma Santiago- IPHAN/AP), indicando que os ânimos fortes que emergiram na oficina não 

tiveram muita ressonância.  

Eu menciono esta situação porque considero importante destacar que existe conflito, 

e a pesquisa e formação de arqueologia tornam-se – aos poucos – mais um elemento que 

compõe os discursos. A escolha por criticar duramente em um momento e demandar sua 

continuidade no momento seguinte me parece refletir que já existe um processo de 

apropriação da arqueologia no discurso político, quer como empecilho ou como demanda, 

ainda que os motivos para cada uma das atitudes não me sejam completamente evidentes. 

As oficinas, neste sentido, em especial ao considerar uma característica da etiqueta wajãpi 

                                                      
12

 Como me indicou Marcia Bazerra, situação similar, de certa forma, à carreira científica na nossa sociedade, 
também usualmente mal remunerada e foco de brincadeira em outros círculos. 
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de evitar conflitos, permitem acessar discussões do coletivo que dificilmente se 

manifestariam em outros espaços de interação.  

3.2.2|  Ampliando a arqueologia 

Em 2013, através de um edital do IPHAN, dentro do Programa Nacional de 

Patrimônio Imaterial (PNPI), surgiu a oportunidade de realização de uma pesquisa em 

moldes colaborativos sobre os conhecimentos dos Wajãpi a respeito das marcas do início do 

mundo. A origem deste projeto tem suas bases em uma experiência de encontro de 

pesquisadores indígenas, em que pesquisadores wajãpi e as antropólogas Dominique T. 

Gallois e Joana C. de Oliveira participaram.  

A proposta encaminhada ao IPHAN, coordenada por Dominique T. Gallois, com a 

participação de dois coordenadores indígenas (o professor Aikyry Wajãpi e o pesquisador 

Jawaruwa Wajãpi) e com meu apoio na parte de arqueologia (Gallois et alli 2012), foi 

aprovada e permitiu a continuidade da formação em pesquisa ao longo do ano de 2013 e 

meados de 2014.  Tendo como mote a presença destas marcas de transformações que 

ocorreram no mundo ao longo do tempo, o projeto – intitulado “Jane ypy: Documentação 

dos saberes wajãpi sobre a formação da terra e da humanidade”– foi uma excelente 

oportunidade para fortalecermos a prática de uma arqueologia sensível ao conhecimento 

wajãpi.  

Não cabe a mim apresentar detalhadamente este projeto, tarefa que eu nem poderia 

fazer sozinha, já que é um projeto de colaboração entre os pesquisadores wajãpi, a 

antropóloga e eu. O que eu farei neste tópico é seguir relatando esta experiência de trocas 

entre conhecimentos e entre sujeitos, vista através de um olhar arqueológico, que pôde ser 

desenvolvida ao longo das oficinas relacionadas a este projeto. Uma reflexão mais específica 

sobre o projeto e seu componente de arqueologia será apresentada no relatório final do 

projeto (já em fase de conclusão). Aqui, portanto, faço uso das experiências das oficinas para 

refletir sobre o processo de encontro ativado através da arqueologia.  

Se, nas primeiras oficinas que participei, considerei que estávamos em uma fase de 

iniciação à arqueologia, com o desenvolvimento do projeto Jane ypy foi possível avançar em 

reflexões sobre a prática da arqueologia. Com uma importante ajuda financeira 
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disponibilizada através do Edital Custeio Tese, da Secretaria de Estado de Ciência e 

Tecnologia (SETEC) e da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amapá (FAPEAP), foi 

possível também inserir nas ações programadas deste projeto a realização da primeira 

escavação arqueológica na TIW. Com isso, foi possível não apenas avançar na identificação e 

registro de lugares com marcas (iniciado em viagens anteriores), mas também realizar uma 

das práticas mais emblemáticas da arqueologia, a escavação.  

A ampliação destas práticas, que serão relatadas nos próximos capítulos, ocorreu 

através das discussões realizadas nas oficinas, com debates que abarcaram desde os tipos de 

marcas conhecidas (inclusive com decisões sobre quais poderiam ou não ser publicadas em 

mapas) até as possibilidades de realização de viagens a determinados locais, já que muitos 

não são visitados há vários anos.  

Ao todo, foram realizadas quatro oficinas de formação em pesquisa dentro deste 

projeto. Estas oficinas foram sempre partilhadas por mim e pela antropóloga, e – 

considerando o caráter colaborativo que a proposta assumia – também com participações 

importantes dos dois coordenadores indígenas do projeto: o professor Aikyry Wajãpi 

(formado na primeira turma de professores e recentemente graduado no curso de 

Licenciatura Indígena da UNIFAP – Universidade Federal do Amapá) e o pesquisador 

Jawaruwa Wajãpi.  

Como o tema deste projeto lançava atenção para as marcas, ainda existentes, de 

transformações e eventos que ocorreram ao longo da história do mundo a partir do 

conhecimento wajãpi, a arqueologia foi utilizada como uma estratégia de registro e 

organização desses conhecimentos. Se até então nossas reflexões através da arqueologia 

estavam fortemente embasadas nos vestígios que nós arqueólogos aprendemos a 

reconhecer como marcas de ocupações humanas (os sítios arqueológicos per se), a partir 

deste projeto comecei a aprender sobre uma série de outras marcas, que são interpretadas 

pelos Wajãpi como vestígios de fato de ações realizadas por diferentes tipos de gente. É 

neste sentido que considero as oficinas realizadas ao longo deste projeto como um processo 

de fortalecimento da prática de uma arqueologia wajãpi. A arqueologia científica já não era 

capaz de abranger todos os tipos de vestígios que os Wajãpi conhecem, no entanto, quando 

articulada como uma prática de sentido, a arqueologia pode não apenas ser praticada de 

outra forma, como pode ser usada para reforçar outro sistema de conhecimento.  
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Interessados que estávamos, neste projeto, nas marcas ainda presentes no mundo 

que haviam sido produzidas ao longo da história, especialmente nos tempos das origens 

(mas não apenas), durante a primeira oficina foi elaborada uma lista de tipos de lugares que 

contêm estas marcas. Havia já, de partida, um grande interesse em um lugar localizado fora 

da Terra Indígena Wajãpi, Wyrakawa, o local onde foi realizada a festa primordial, e situado 

no Rio Oiapoque. O conhecimento sobre este local, assim como sobre todo este conjunto de 

marcas dos tempos primevos, é transmitido principalmente através de narrativas, chamadas 

pelos Wajãpi de ayvu kwerã (o que foi dito, as falas).  

Eu mencionei anteriormente a importância, para o conhecimento Wajãpi, da 

marcação de um agente que teve a experiência que acaba relatada nestas narrativas (ver 

Gallois 2012; Oliveira 2012b). A aferição de autoridade passa, necessariamente, por uma 

rede de transmissão que precisa ser reconhecida. O conhecimento sem este entrelaçamento 

com as pessoas não é reconhecido, não faz parte da tradição (Gallois 2012).  

Em função da importância de base destas narrativas no reconhecimento das marcas, 

ao longo do projeto eu tive a oportunidade de conhecer este conjunto de ayvu kwerã, e 

investigar junto com os Wajãpi e a antropóloga as variações nas versões. Ainda que algumas 

destas narrativas apareçam nas teses de Gallois (1988) e Oliveira (2012a), ao aprender junto 

com os Wajãpi, enquanto me eram ensinados alguns dos conhecimentos para perceber 

estas marcas, eu acabei aprendendo de uma forma muito mais intensa, além de mais 

próxima do modo wajãpi de ensinar. Ao visitar alguns dos lugares, ou quando inquiria sobre 

eles, as respostas muitas vezes vinham na forma das narrativas, como histórias do que havia 

ocorrido ali.  

No início, sem conhecer este acervo de narrativas muito bem, eu muitas vezes não 

percebia que a descrição de um lugar – como é visto hoje – jamais estava desconectada da 

história que lhe deu origem. Enquanto na lógica científica parecia possível fazer uma 

descrição objetiva, eu logo aprendi que na lógica wajãpi isto não fazia sentido. Para 

conhecer os lugares, para aprender as marcas, para reconhecer os vestígios, eu precisei 

aprender as histórias que lhes deram origem, entrelaçando-me com as pessoas, com os 

lugares e com narrativas que me eram ensinadas.  

Antes de avançar, saliento uma questão essencial – no meu entender – sobre a 

aproximação da arqueologia com o conhecimento wajãpi. Parece-me que a arqueologia é 
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uma disciplina singular para esse exercício, em especial na relação com tempo e espaço, já 

que o passado existe para nós também como materialidades do presente. No diálogo com os 

Wajãpi eu comecei a perceber isto de uma forma muito mais evidente. Eu já ressaltei nos 

capítulos anteriores o papel que as categorias de tempo e espaço têm neste diálogo, uma 

vez que são pontos de convergência não apenas de memórias, mas da própria atualização de 

histórias. Estas são categorias que permitem a construção de pontes entre os sistemas de 

conhecimento em jogo, já que não são apenas bases importantes da arqueologia, como o 

são também para o conhecimento wajãpi. É claro que suas atuações e usos em cada sistema 

de conhecimento são distintos, no entanto permitem ligações entre eles que favorecem as 

trocas.  

Para a arqueologia, discussões levantadas a partir da década de 1990, começaram a 

apontar para o rico potencial de pensarmos o espaço como uma construção social (Tilley 

1994; Thomas 1996; Knapp & Ashmore 1999; Bradley 2000; Ingold 2000; Bowser & Zedeño 

2009). O foco na paisagem ganhou espaço, e as percepções de estar-no-mundo, no sentido 

Heideggeriano (Thomas 1996), contribuíram muito para a prática de arqueologias mais 

disponíveis ao sensorial, com o desdobramento de experimentações variadas (Ingold & 

Kurtilla 2000; Jones & MacGregor 2002; Goldhahn 2002; Tilley 2004; Walker 2008; Brown & 

Emery 2008). Recentemente, no Brasil, estas perspectivas também têm florescido (p.ex. 

Bezerra 2013; Pellini & Zarankin 2013). 

Esta carga sensorial na arqueologia, quando aplicada neste contexto de encontro 

entre sistemas de conhecimento, contribui para a construção de pontes, em especial 

considerando que o sensível é um elemento essencial do conhecimento wajãpi (Oliveira 

2006, 2012a, 2012b), assim como de outros conhecimentos indígenas amazônicos (Viveiros 

de Castro 2002b; van Velthem 2003; Carneiro da Cunha 2012).  

Como busco mostrar nesta pesquisa, as formas wajãpi de perceber vestígios 

produzidos em outros tempos por outras gentes abrangem muito mais do que a visão. Isto 

ficou muito claro para mim quando os pesquisadores wajãpi produziram listas de lugares 
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com marcas das transformações do início do mundo. Foi sistematizado um conjunto de tipos 

de lugares identificados pelos Wajãpi na atualidade13, que resumo na tabela abaixo. 

Tipo de lugar O que se percebe Breve explicação 

Tapererã kõ: 
antigas aldeias 

Cacos de cerâmica, trabalhos em 
terra (como fossos circundantes, 
depressões rasas), variações na 
vegetação (capoeiras). 

Estes lugares abarcam tanto aldeias de 

antepassados (taivïgwerã ou tamõ kõ) como 
de inimigos (apãgwerã), entre os quais os 
Karanã se destacam . 

Janejarã 
tapererã: aldeia 
de Janejarã 

Lajedos de pedra com presença 
de algumas plantas 
características, como abacaxi e 
caju. Pode haver marcas das 
pegadas e dos lugares onde 
Janejarã sentou.  

No início do mundo, Janejarã viveu nesta 
terra, quando as pedras ainda eram moles. 
Quando as pedras endureceram, suas 
aldeias ficaram marcadas, assim como suas 
pegadas (peporerã) e suas plantações 
(remitãgwerã). 

Lugares de 
cheiros 

Pode ser em qualquer lugar, na 
mata, nos rios, nos caminhos. 
Percebe-se cheiros, que podem 
ser agradáveis (jipié) ou 

desagradáveis (në). 

Os cheiros são produzidos por seres que não 
são aparentes para nós, como os donos ou a 
cobra grande. A presença do cheiro confirma 
a presença destes seres.  

Lugares de 
barulho 

Usualmente, os barulhos são 
escutados em remansos ou 
lagoas. São barulhos de aldeia: 
socando pilão, galo cantando, 
preparando festas (flautas), etc. 

Nos lugares onde tem estes barulhos, há 
aldeias afundadas, que não podem ser vistas 
por nós. Apesar de não vermos, podemos 
ouvir.  

Lugares de 
pedra: 

takurunë, 
takurukone 

Presença de pedras (lajedos, 
blocos, piçarra, paredões). Em 
alguns casos, há cheiro ruim 

(takurunë). Em outros, marcas 
nos lajedos.  

As pedras foram feitas por Janejarã quanto 
este subiu ao céu, após se desentender com 
suas criaturas (os Wajãpi). Ele criou pedras e 
levantou montanhas para dificultar a vida na 
terra. Nos lajedos, há marcas de suas 
pegadas, e também de objetos deixados ali, 
e mesmo rastros de cachorro14.  

Pareti: 
Paredões 
rochosos.  

Paredões de rocha, localizados 
em montanhas, com pequenas 
cavernas.  

Nestes locais, há – ou houve – a presença de 
ajã. Ajã parecem ser espectros que podem 
causar males. Estes ajã costumavam roubar 
crianças para comer, mas os antigos Wajãpi 

(taivïgwerã) conseguiram afugentá-los. 

Lugares de 
xerimbabo15 

Pode ser em qualquer lugar: nos 
rios, lagos, caminhos na mata, 
igapós, açaizal, sumaúma, etc.  

Todas as coisas têm donos, que não são 
aparentes para nós. As criaturas destes 
donos são seus xerimbabos, e seus lugares 
estão espalhados por todos os cantos. 

Lugares de 
vento 

Ventos incomuns. Podem ocorrer 
em diferentes lugares, como em 
lagos ou em paretis. 

Gallois (1988) destaca o papel do vento 
como um dos meios de agressões entre 
humanos e outros seres, inclusive no 
movimento das substâncias xamanísticas. 

Tabela 3.1: resumo dos tipos de lugares com marcas identificados pelos pesquisadores wajãpi. 

                                                      
13

 Esta lista não é exaustiva, mas inclui o conjunto destacado pelos Wajãpi como locais importantes para serem 
inseridos em um mapa destes lugares, um dos produtos resultantes do projeto Jane Ypy.  
14

 Como relatou o pesquisador Roseno Wajãpi, na última oficina. CFDW, 03 de maio de 2014.  
15

Há tanto deste tipo de lugar, que se decidiu – na última oficina – que seria impossível colocá-los em um 
mapa. 
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A partir desta tabela, fica bastante claro que percepções sensoriais como a audição e 

o olfato são tão importantes na identificação de marcas quanto os sentidos mais usuais da 

arqueologia: visão e tato. Esta lista, porém, encerra um acervo bem mais amplo sobre o 

conhecimento para perceber marcas e vestígios, e que vou buscar expor neste e nos 

próximos capítulos. Por hora, destaco que tão importante quanto a experiência sensorial 

(associada a um espaço específico, um lugar), existe uma experiência temporal em jogo 

igualmente relevante para instrumentalizar as observações. Os ruídos, os cheiros, os ventos 

– mas também os cacos, as marcas nas pedras, as cavernas – apontam para eventos que 

existiram – no passado – mas que de alguma forma seguem agindo – no presente.  

Os riscos, por exemplo, de realizarmos as escavações na aldeia de antigos inimigos 

(os Karanã) estavam postos na continuidade das substâncias xamanísticas dos pajés karanã. 

Mesmo que eles não vivam mais, ainda emanam substâncias das suas coisas. Situação 

semelhante ocorreu na identificação de jurupari no Laboratório de Arqueologia (como 

apresentei mais acima), quando a potencial agência dos ossos dos mortos e de suas tralhas 

foi salientada pelos Wajãpi. Passado e presente não são tão distantes, existe uma 

continuidade que – de certa forma – se dá através da materialidade.  

A lista dos lugares produzida pelos pesquisadores wajãpi aponta justamente para 

esta conexão entre passado e presente, esta continuidade que cria certa co-temporalidade: 

o passado é presente. Esta me parece ser uma interessante ponte entre os sistemas de 

conhecimento, já que há uma série de reflexões recentes na arqueologia sobre as 

implicações de pensarmos a materialidade do passado como presença no presente, que 

sugerem certa fluidez nas concepções de tempo, em que passado e presente estão 

interagindo e sendo construídos simultaneamente (p. ex. Haber 2009; Olsen 2010; Gnecco 

2012; Hodder 2012; Olsen et ali 2012).  

Estas perspectivas, portanto, exigem um repensar da própria categoria tempo e da 

forma como a arqueologia lida com ela. Em um texto recente, em que Gnecco tece uma 

crítica ao processo de escavação arqueológica, ele salienta que “se a arqueologia está 

baseada na ideia de que o passado está enterrado, a compreensão que oferece está 

necessariamente ligada a sua escavação” (Gnecco 2012: 12), destacando que esta ideia – 

muito forte na arqueologia – do ‘passado enterrado’ aponta para sua natureza como 

“matéria morta” (id.: 14), portanto sem capacidade de agir. Ora, eu destaquei mais acima o 
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quanto – para os Wajãpi – os mortos e suas tralhas seguem agindo em relação aos vivos, 

indicando outra concepção não apenas sobre o tempo, mas sobre a própria materialidade. 

Neste sentido, penso que é possível repensar a crítica de Gnecco à escavação arqueológica, 

que – se ativada a partir de outra lógica – pode também contribuir para questionar a 

hermenêutica arqueológica. ‘Estar enterrado’, portanto, como todas as concepções, não 

significa a mesma coisa em todas as culturas.  

Para que eu percebesse isso de maneira muito clara, foi preciso eu expor parte da 

lógica que explica – na arqueologia – como interpretamos este ‘estar enterrado’. Os planos 

de uma escavação a ser realizada (que será relatada no Capítulo 5) haviam criado muita 

expectativa, e os pesquisadores estavam visivelmente curiosos sobre como os arqueólogos 

sabiam sobre as coisas dos antigos. Eu decidi, então, apresentar a ideia de estratigrafia, uma 

das bases do conhecimento arqueológico e parte essencial da interpretação em escavações.  

O princípio de estratigrafia, da passagem do tempo que soterra o passado, pareceu 

claro para a turma. Eles conhecem vários lugares em que os cacos vieram à superfície em 

função de quedas de árvores, quando as raízes trazem para cima a terra mais do fundo. 

Surgiram dúvidas sobre essa acumulação constante e se era possível calcular o tempo a 

partir da profundidade. Enfim, era uma ideia nova.  

Neste mesmo dia, para minha surpresa, um dos participantes usou a ideia de 

estratigrafia para falar sobre o conhecimento. Em função da pressão cada vez mais forte de 

missionários, houve uma discussão sobre o efeito dos evangélicos sobre o conhecimento 

wajãpi. Aikyry, professor e jovem liderança, usou uma imagem de estratigrafia para afirmar 

que o conhecimento wajãpi estava no fundo, soterrado por outros conhecimentos. Era 

preciso escavar como na arqueologia para chegar até ele. Foi uma imagem forte que 

acalmou a discussão.  

Passados cinco meses, eu reencontro Aikyry em outra oficina na terra indígena. 

Preocupado, ele me conta que teve dificuldades para explicar para os velhos a estratigrafia. 

Ele queria explicar para eles como os arqueólogos sabem que aquilo que está no fundo da 

terra é antigo. No entanto, para os velhos, como ele me ensinou, o antigo não devia estar no 

fundo, pois “a terra está sempre crescendo”16. Para me explicar, ele fez uso da imagem de 

                                                      
16

 Afirmação de Aikyry Wajãpi, em 15 de Julho de 2013, no CFDW. 
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uma árvore: começa com uma pontinha, um talo, uma folha, e vai crescendo, vai subindo a 

folha: a parte de cima da árvore é a mais antiga. Assim como a árvore, a terra – ao crescer – 

leva para cima as coisas mais antigas.  

Essa dificuldade de tradução colocava em choque diferentes noções de 

temporalidade. O tempo, nesta discussão, como é óbvio no princípio de estratigrafia, 

implicava noções de espaço. O que me parecia um princípio natural17 (o que está mais ao 

fundo é mais antigo), era claramente uma formulação equivocada para os velhos wajãpi. É 

claro que eles reconhecem a presença de coisas dos antigos debaixo da terra, encontrando 

estes vestígios com certa facilidade nas roças. O que eles parecem discordar é sobre a 

relação entre espaço e tempo e sobre os processos que provocam esta relação.  

Em diferentes momentos, não apenas durante minha explicação na oficina sobre 

estratigrafia, mas também em reuniões menores para discutir o projeto, ao me perguntarem 

se para os arqueólogos a terra também crescia, eu respondia com uma explicação geológica, 

relacionando a decomposição de matéria orgânica e de minerais, a força dos ventos e das 

águas e as características de relevo. A indagação, no entanto, questionava de fato – mas 

demorei a perceber – a lógica estratigráfica.  

Se para os Wajãpi a terra cresce (em um processo que iniciou nos tempos primevos, 

quando a terra era pequena, mas que segue ainda hoje), ela não cresce da mesma forma 

que uma interpretação geológica poderia sugerir. Ou melhor, o processo pelo qual ela cresce 

é diferente nas duas concepções. Enquanto na estratigrafia arqueológica a acumulação de 

terra (seu crescimento) se dá soterrando as coisas antigas; na concepção wajãpi, a terra está 

expandindo-se, carregando para além (ou, em uma escala menor, para cima) as coisas que já 

estão na terra.  

Na tese de Gallois (1988), ela relata um evento que insere ainda outros elementos 

sobre a percepção wajãpi dessa relação que na arqueologia chamamos de estratigrafia:   

No final de 1984, membros da aldeia do Mariry encontraram um 
fragmento de torrador de beiju no fundo de um dos barrancos do 
garimpo do Aimã. O significado mítico envolvido nessa descoberta 

                                                      
17

 Pode parecer contraditório eu fazer uma afirmação como essa (de que o princípio me parecia natural), mas 
optei por mantê-la para evidenciar o processo pelo qual passei. Perceber este princípio como ‘natural’ expõe 
exatamente a eficácia da dominação epistemológica da ciência sobre outros conhecimentos, e seu 
questionamento por mim surgiu quando fui exposta a outra concepção.  
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explicita as condições necessárias à perpetuação da atual 
humanidade. Vejamos uma narrativa sobre esse fato. 

‘O torrador pertenceu aos taimi-we que habitavam o Aimã antes do 
último cataclismo, que fez desabar o céu sobre a terra, seguido pelo 
grande incêndio e pelo dilúvio. A camada de terra (mais de um metro 
e meio) que cobria o torrador é o próprio céu, caído gerações e 
gerações antes... A presença dos antigos, nesse pedaço de torrador, é 
lembrada com saudade por todos...(...)’. (Gallois 1988: 231). 

Este relato de Gallois evidencia ainda mais as dificuldades da tradução da 

estratigrafia. A profundidade do achado é relacionada com o cataclismo que destruiu uma 

humanidade anterior, e a quantidade de terra que soterrava a peça é o próprio céu 

desmoronado. Novamente, a relação entre a profundidade e a passagem do tempo não é 

dada da mesma forma que na explicação arqueológica.  

Neste relato, sobre o fragmento de torrador, a explicação dos Wajãpi mostra outra 

possibilidade de explicação sobre a estratigrafia: a acumulação de terra resulta do 

desabamento do céu, foi assim que a outra humanidade acabou, e suas coisas seguem hoje 

soterradas. 

Esse exemplo torna claro que não é um consenso que vai permitir uma relação mais 

simétrica. As lógicas em ação nas explicações wajãpi e arqueológica, ainda que expliquem o 

mesmo fato material – as peças antigas enterradas –, divergem nas suas concepções do 

processo de enterramento. Não há um meio termo entre as duas concepções, científica e 

wajãpi. É preciso aceitar a diferença. Como muito já se disse sobre os povos indígenas, eles 

têm muito mais facilidade em fazer isso do que nós, e o fato de operarem essas relações 

estratigráficas a partir de diferentes explicações (o céu que desmorona e a terra que cresce) 

salienta isto. Não é necessária uma explicação única18, as diferenças convivem.  

Da mesma forma que os cacos de cerâmica marcam as aldeias dos avós ou dos 

inimigos, que em muitos casos pertencem a um tempo histórico em que as genealogias são 

conhecidas, outras marcas apontam para os tempos ainda mais antigos. O aprendizado pelo 

                                                      
18

 Reforça esta ideia, por exemplo, a variedade de explicações existentes para a origem dos peixes. Como me 
ensinou Japu Wajãpi, que realizou no projeto Jane Ypy uma pesquisa sobre este tema, há peixes que derivaram 
de lascas de árvore e de peças de trançado atirados na água pelo criador Janejarã. Outros eram gentes que, 
após a festa primordial, jogaram-se nas águas e transformaram-se em peixes. Além da origem dos peixes, 
também a origem das pessoas e das mulheres têm explicações diversas.  



101 
 

qual passei ao longo do projeto Jane Ypy exigiu que minhas concepções sobre as marcas 

materiais fossem absolutamente revistas. Como já indiquei mais acima, a arqueologia 

científica – da forma como usualmente é ensinada – não era capaz de abarcar a maior parte 

dos conjuntos que os Wajãpi identificam como vestígios de gentes do passado.  

No sentido da ‘Ciência Normal’, como proposto por Kuhn (2003), os conhecimentos 

dos Wajãpi sobre as marcas do início do mundo dificilmente poderiam ser interpretadas 

como tal por arqueólogos. Aqui eu obviamente radicalizo uma concepção estritamente 

arqueológica como elemento da argumentação. Porém, uma série de estudos arqueológicos 

– principalmente através de pesquisas com povos nativos – têm apontado para a 

importância de lugares significativos na construção de paisagens culturais, que podem – ou 

não – ter as marcas usualmente aceitas pela arqueologia (artefatos, movimentações de 

terra, solos antropogênicos e mesmo composições botânicas) (entre outros, Bradley 2000; 

Nicholas 2005; Bowser & Zedeño 2009; Moi & Morales 2010; Gnecco 2013; Silva 2013).  

No entanto, com os Wajãpi, eu aprendi que muito além dos lugares (que ainda 

dialogam com a arqueologia por serem marcas inertes, presenças constantes, que assim se 

encontram desde o evento em que surgiram), há outro conjunto de marcas que se afasta 

ainda mais radicalmente das concepções arqueológicas sobre vestígios materiais.  

O que dizer das cores dos pássaros, do casco do jabuti, da estrutura dos galhos da 

Sumaúma, e mesmo do habitat de diferentes animais? Poderiam estas características ser 

entendidas como marcas arqueológicas? O que a primeira vista pode parecer um 

contrassenso absoluto, já que estas não são marcas inertes, já que estes são elementos do 

mundo que classificamos como seres vivos (e que na concepção científica resultam de um 

processo evolutivo constante), ao levar a sério a experiência que me propus aqui – de pensar 

os Wajãpi como arqueólogos, portanto de investigar que arqueologia é essa – este 

estranhamento pode ser revertido. É preciso aceitar a possibilidade de existência de outras 

explicações para aceitarmos a existência de outras arqueologias. 

Como era de se imaginar, a forma como os Wajãpi explicam estas características é 

absolutamente distinta da explicação científica. Divergindo do processo evolutivo, estas são 

todas marcas de eventos do início do mundo. As cores dos pássaros, por exemplo, foram 
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obtidas durante a festa primordial19. Naquele tempo, todos eram gente, e usaram as fezes 

que saíram da barriga aberta do cadáver da cobra-grande para se pintar. Ao final da festa, 

quando se transformaram em pássaros, mantiveram as cores nas suas penas. Os primeiros a 

chegar, escolheram as mais belas cores. O jacamim, que foi o último, quando quase já não 

havia tintas, ficou preto, só conseguiu pintar as pernas. Durante a festa, no entanto, houve 

confusão entre as diferentes gentes. Jacamim brigou com wyname (beija-flor), que atirou ele 

sobre as cinzas, onde caiu de costas. A esposa do wyname ainda atirou caxiri de cará nele, 

atingindo seu pescoço, que ficou manchado de roxo. Estes eventos explicam a constituição 

do jacamim ainda hoje. Suas pernas são claras, pois conseguiu colocar um pouco de tinta, 

mas o corpo ficou preto, apenas com as costas cinza e o papo roxo (Figura 3-5). Ao final 

desta festa, os pássaros sentaram sobre os galhos de uma sumaúma, uma grande árvore de 

floresta. O peso dos pássaros pressionou os galhos, que cederam, ficando com a estrutura 

atual, de galhadas horizontais (Figura 3-6).   

 

Figura 3-5: Jacamim. 

                                                      
19

 Esta narrativa ganhou um espaço singular no projeto Jane Ypy, já que a história ocorreu no lugar que serviu 
de mote para a criação do projeto, uma plataforma de pedra onde aconteceu a festa primordial (Wyrakawa). 
Em função disto, a versão que apresento está baseada em inúmeras recontagens desta narrativa ao longo do 
projeto, pelos diversos pesquisadores wajãpi envolvidos, ainda que o grupo responsável por este tema seja 
formado por Aikyry (coordenador), Janaima, Jawapuku, Kupena, Saky e Sava. 
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Figura 3-6: Sumaúma. 

O habitat e algumas características de outros animais são explicados em uma 

narrativa sobre a tentativa de seguirem o criador Janejarã para céu, é a história do 

tatuwasu20. Para chegar ao céu, tentam fazer uma escada formada por uma série de flechas 

atiradas uma atrás da outra até alcançar o chão. Os macacos tentam, mas não conseguem. 

Os taivïgwerã (antepassados) também falham. O tatuwasu, por ser mais forte, consegue, e 

acerta a primeira flecha no céu, permitindo construir a escada. O urubu amarra a escada no 

céu, para não cair. Janejarã indica então a ordem correta que eles devem subir a escada, dos 

mais leves aos mais pesados. Os pássaros estavam já subindo, próximos do céu. Atrás eram 

seguidos pelos macacos, pela preguiça, pelo catitu. Mas a anta, que deveria esperar sua vez, 

decide subir antes, e seu peso faz a escada cair, derrubando todo mundo.  

De acordo com essa narrativa, anta fez com que as aves e os macacos 
despencassem nas árvores, obrigando-os, desde as origens, a 
partilhar um mesmo habitat. Assim, guaribas, coambas, macacos-
prego e preguiças tornaram-se criaturas das árvores e, em 
contrapartida, as árvores encontraram nessas espécies defensores 
particularmente ativos.  (Gallois 1988: 74) 

                                                      
20

 A versão que apresento está baseada especialmente no aprendizado que recebi de Marãte sobre este tema, 
além dos resultados de um exercício realizado em uma oficina pelo grupo formado por Aikyry, Marãte e Jakyri 
(cinegrafista), no dia 17 de Julho de 2013. Porém, esta narrativa também é relatada por Gallois (1988: 74). 
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Este evento explica, portanto, uma série de características da vida atual. O urubu, 

que estava no topo da escada, voa para o céu, e fica por lá (seu vôo alto, até hoje, resulta 

disso). Os outros pássaros também saíram voando acima das árvores, por isso ainda vivem 

sobre elas. Os macacos, que estavam um pouco mais abaixo, caíram sobre as galhadas, onde 

seguem habitando. A preguiça quase não conseguiu se segurar ao cair, por isso ficou com as 

unhas compridas, esticadas ao segurar um galho. O catitu caiu de focinho no chão, e torceu 

o pé, por isso hoje tem o focinho achatado e as pernas tortas. Os antepassados, taivïgwerã, 

não chegaram a subir, por isso os humanos continuam vivendo na terra.  

Estes exemplos demonstram como a observação de marcas que os Wajãpi exercitam 

pode ser absolutamente divergente daquilo que a arqueologia define como vestígios 

materiais do passado. No entanto, a partir do conhecimento wajãpi, não há qualquer dúvida 

de que estas marcas identificadas por eles em suportes que cientificamente chamamos de 

seres vivos são vestígios de eventos do passado, por isso argumento que são elementos de 

uma arqueologia.  

Voltando à provocação de Roy Wagner (2010), que afirma que os nativos também 

são antropólogos, retomo o deslocamento para a arqueologia. Os Wajãpi, ao usarem marcas 

na construção de narrativas sobre o passado, estão praticando uma arqueologia. A maneira 

como esses conhecimentos são vividos pode não ser vista por eles como um conjunto, mas 

eu entendo que isso é uma arqueologia: a forma wajãpi de construir narrativas sobre o 

passado a partir dos vestígios materiais.  

 

 

 



4|  CAMINHANDO 

A realização de viagens pela TIW, ao criar um espaço de vivência cotidiana, criou 

condições muito interessantes para a ativação dos diálogos. As viagens são, portanto, um 

importante meio para a troca de conhecimentos. Como logo percebi, o transitar entre 

aldeias é um elemento importante para os Wajãpi1, estando presente não apenas na 

vivência que tenho partilhado com eles, mas também em monografias sobre o grupo (p.ex. 

Gallois 1986, 1988; C. Gallois 2004; Oliveira 2006).  

Caminhos entre as diferentes aldeias formam uma verdadeira rede de ligações que 

atinge todas as porções da terra indígena. Além disso, a partir de cada aldeia, há os 

caminhos de caça (que levam para a floresta), os caminhos para as roças e mesmo caminhos 

para ligar os diferentes pátios2 das aldeias (C. Gallois 2002) (Figura 4-1). 

A existência desta rede física de conexões por toda a TIW oferece um ótimo potencial 

para a realização de prospecções arqueológicas, especialmente em uma área do interior do 

Estado do Amapá onde não há acessos rodoviários. Com isso, a pesquisa de arqueologia na 

TIW também permite mapear os sítios arqueológicos de uma região das Guianas ainda muito 

pouco pesquisada, exatamente pelas dificuldades de acesso.  

Se as viagens realizadas iniciaram com o objetivo de conhecer lugares com vestígios 

dos antigos, resultando em um mapeamento, a perspectiva de realizar uma pesquisa 

partilhada torna esta atividade mais uma ferramenta de aproximação e troca entre os 

Wajãpi e eu. Se no início do projeto eu ainda pensava estes deslocamentos como um “mal 

necessário” (era preciso caminhar para chegar até os sítios arqueológicos), logo percebi que 

as caminhadas e as viagens criam um ambiente muito rico de interação. Foi necessário ativar 

                                                      
1
 Um reflexo desta importância das viagens entre aldeias para o modo de vida wajãpi foi a escolha de uma das 

fotografias que tirei de viagens (Figura 4-6) para ilustrar a capa do Plano de Ação Wajãpi, um livro produzido 
por eles que visa “orientar as políticas públicas e nossos parceiros no trabalho com nosso povo, e também para 
orientar nosso trabalho interno.” (AWATAC et alli 2012: 7) 
2
 Os pátios (okary) são o entorno imediato das casas, e – como estas –  são também familiares. Com isso, entre 

cada okary pode haver mata ou roça, daí a existência de caminhos entre eles (ver C. Gallois 2002). 
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uma sensibilidade etnográfica para compreender uma dimensão instrumental desta 

aproximação e perceber as ressonâncias da minha participação nestas atividades entre o 

grupo. Como já destaquei acima, a disponibilidade em caminhar longos percursos criou uma 

empatia importante, mas, além disso, me abriu novas vias de acesso ao conhecimento deles. 

Diferentemente dos encontros na cidade e nas oficinas na aldeia Aramirã, onde é possível 

ficar apartado, durante as viagens estes afastamentos físicos são mínimos, demandando, 

portanto, uma convivência praticamente contínua e duradoura, justamente o que dá a esta 

atividade um ótimo potencial para meu exercício etnográfico em um campo arqueológico.  

 
Figura 4-1: Aldeia Ytuwasu, com seus vários caminhos. (Montagem de desenhos de Parara Wajãpi – fundo – e 

Apamu Wajãpi. In: C. Gallois 2002: 22) 

 

As viagens realizadas, ainda que tivessem um objetivo similar – conhecer lugares com 

marcas de eventos do passado –, tiveram características distintas na sua organização, 

planejamento e realização. Antes de entrar na descrição de cada uma das viagens, vou me 

ater a fazer uma apresentação sobre alguns aspectos gerais destas atividades.  

Realizar viagens, como tenho repetido, faz parte do modo de vida wajãpi. 

Diferentemente, no entanto, do fenômeno tupi-guarani de longas viagens em busca da terra 

sem mal (H. Clastres 1978), no caso wajãpi, estas viagens entre aldeias são parte do 
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cotidiano e estão sempre vinculadas ao retorno. Elas fazem parte das atividades produtivas, 

envolvendo diretamente o cuidado das roças, mas também se relacionam com o calendário 

de festas e com a própria interação social do grupo.  

Além disso, como mostram as narrativas históricas (ver em especial Gallois 1986), 

constantemente lembradas durante as viagens, os deslocamentos também são importantes 

meios de troca, permitindo acesso a produtos de outras áreas, inclusive “coisas dos 

brancos”. Portanto, mesmo quando uma viagem é realizada com um objetivo específico 

(como registrar locais com vestígios), ela segue conectada a uma rede de outros motivos, 

que muitas vezes alteram seu rumo ou ritmo. Foi assim que atrasamos um dia na viagem ao 

Okakai, quando acampamos junto a um rio conhecido pela fartura de peixes ao invés de 

seguir até a aldeia Najaty, já bem próxima. Rosenã, que liderou a viagem, queria fazer uma 

boa pescaria para oferecer ao sogro vários trairões defumados, como parte da etiqueta 

social esperada de um bom genro.   

Outro aspecto interessante das viagens está relacionado ao seu ritmo. Os Wajãpi 

parecem fazer uma distinção de velocidade das caminhadas de acordo com as pessoas que 

estarão fazendo o percurso. Assim, os mais rápidos são jovens que andam em pequenos 

grupos, e os mais lentos as famílias com criança. Além disso, também destacam como 

complicadores os caminhos com muitas montanhas ou com muitas áreas alagadas, ou 

mesmo, a carga que será levada.  

Como parte do planejamento, para contar os dias de caminhada necessários entre 

uma aldeia e outra, considerando estes aspectos elencados acima, eles costumam listar os 

lugares onde haverá pernoite: “um dia Yyka, um dia Kurumuri, outro dia Okakai”3, portanto 

três dias de caminhada entre as aldeias Najaty e Okakai. Este planejamento torna-se tanto 

mais complexo quando se ganha a dimensão da quantidade de acampamentos existentes ao 

longo do caminho, já que cada parada usualmente acontece em um acampamento já 

existente.  

Os acampamentos estão espalhados ao longo das trilhas, em uma quantidade muito 

maior do que a usada durante as viagens, o que permite que as caminhadas possam ser 

feitas em diferentes ritmos, percorrendo distâncias maiores ou menores. Todos estão 

                                                      
3
 Roseno Wajãpi, em conversa sobre o planejamento da viagem ao Okakai. Aldeia Boa Vista, 10 de Novembro 

de 2009. 
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localizados bem próximos de águas correntes, facilitando a estadia. Em um trajeto 

percorrido em apenas um dia, durante a viagem ao Okakai, registrei oito acampamentos em 

diferentes estágios de preservação. São formados geralmente por uma estrutura simples, 

um abrigo retangular, pequeno, coberto com folhas. Eu acompanhei a construção destes 

abrigos em diferentes viagens; esta atividade não levava mais do que duas horas (Figura 

4-2).  

 
Figura 4-2: Quatro estágios de acampamentos entre aldeias. 1. A construção; 2. Reformado; 3. Conservado; 4. 

Em decomposição. 

 

Ainda que não tenha conseguido mapear todos os acampamentos por onde passei, é 

muito claro que eles formam um conjunto importante de lugares com marcas da ação 

humana. É claro que sua visibilidade, do ponto de vista usual da arqueologia, parece muito 

baixa, mas sua constante reutilização pode criar algumas assinaturas no solo. Observei em 

muitos destes acampamentos a presença de panelas emborcadas (ou seja, guardadas), assim 

como grandes blocos de rocha, usados para montar as fogueiras, além – é claro – das 

estruturas construtivas, com esteios cravados no solo. Também observei que é comum a 

construção de um novo abrigo ao lado de outro, quando o mais antigo está muito ruim para 
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o uso; ou ainda sua “reforma”, trocando alguns dos esteios ou vigas que estejam 

comprometidos.   

 Lembrando as pesquisas etnoarqueológicas entre grupos caçadores coletores na 

floresta amazônica, em especial os estudos de Gustavo Politis entre os Nukak (Politis 2009), 

os tipos de vestígios que ocupações rápidas e recorrentes formam, ainda que com baixa 

visibilidade, podem ser observáveis em pesquisas arqueológicas. O que me parece 

interessante é que estes acampamentos são hoje uma marca muito importante da existência 

dos caminhos, materializando trajetos através da ligação entre eles. Considerando que, nas 

Guianas, pesquisas etno-históricas (p.ex. Gallois 2005; Duin 2009; Mans 2012) e narrativas 

históricas também contam sobre este transitar entre diferentes aldeias, fica claro que esta 

região do interior das Guianas deve estar de fato repleta destes sítios de baixa visibilidade.  

Em uma expedição organizada pelo geógrafo François-Michel Le Tourneau (2010), 

ativada pelo interesse dos Wajãpi em voltar à região da aldeia Pirawiri (atualmente dentro 

do PNMT, ao norte da TIW), foram reconhecidos como marcas de ocupação vestígios que 

usualmente não são observados por arqueólogos, como: “árvore tawari com casca 

arrancada para confeccionar cigarros”, “árvore da qual foi extraído mel”, “marcas de facão 

na casca de uma árvore” e mesmo alterações na vegetação, com “abundância muito grande 

de açaí e bacabeira” (id.:s/p).  

No capítulo anterior, evidenciei que a arqueologia enquanto ‘Ciência Normal’ não dá 

conta das percepções wajãpi sobre marcas do passado, apontando para a concepção de uma 

arqueologia wajãpi em que os vestígios foram produzidos por uma série de outras gentes 

além dos humanos. No entanto, para o caso destes vestígios de acampamentos de baixa 

visibilidade o que parece ocorrer é que a arqueologia padrão ainda é pouco sensível para o 

potencial de considerarmos outros tipos de vestígios.  

Algumas pesquisas etnoarqueológicas com diferentes grupos no Brasil estão 

mostrando que a história mais recente tem nos sítios arqueológicos históricos importantes 

fontes de conhecimento (p.ex. Silva & Stucchi 2010; Stucchi 2010; Silva, Bespalez & Stucchi 

2011; Silva 2013; Bespalez 2013; e também, nas Guianas, Duin 2009; Mans 2012). Neste 

sentido, estar atento a estas marcas mais recentes pode ser um ótimo caminho para ampliar 

as pesquisas sobre estes períodos históricos, especialmente considerando o manancial de 

conhecimento oral que as populações indígenas têm sobre a história recente. Observar 
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marcas nas árvores, por exemplo, pode de fato transformar a visibilidade arqueológica, 

ampliando-a, e talvez permitindo a identificação de sítios que são pouco visíveis se olhamos 

apenas para o solo, como aprendi viajando com os Wajãpi.  

Outro aspecto interessante dos deslocamentos e seus ritmos é que as caminhadas 

são interrompidas durante o percurso para alguns minutos de descanso. Em geral, os lugares 

escolhidos para as paradas têm grandes troncos sobre os quais é possível sentar, já que 

sentar diretamente na terra é “coisa de cachorro”. Mesmo quando não há troncos 

disponíveis, folhas largas são arrancadas para servirem de assento, impedindo o contato 

direto da terra com as nádegas. Quando as caminhadas são mais longas, em uma das 

paradas pode haver um lanche, ou ao menos um xibé4.  

É possível pensar um paralelo interessante entre estas paradas e as marcas do ser 

criador dos Wajãpi sobre as rochas na beira do rio, como me sugeriu Flávio Abreu da Silveira 

(comunicação pessoal). Nestas pedras, além das pegadas de Janejarã, há também as marcas 

de suas nádegas. Há uma espécie de mimese entre criador e criaturas: caminhar e sentar-se, 

movimentos que Janejarã fez e que os Wajãpi dão continuidade.   

Para além dos ritmos da viagem, uma situação que percebi ao comparar minhas 

experiências está relacionada à forma como nos relacionamos. Na primeira viagem, ao 

Okakai, dois colegas do IEPA me acompanharam: Luiz Felipe Garcia e Evandro Bernardi. 

Ambos haviam sido assessores do Iepé para o Programa Wajãpi, quando passavam longos 

períodos dentro da TIW cumprindo suas atividades e, portanto, conheciam muitos Wajãpi 

com os quais encontramos. Na companhia de Felipe e Evandro, nós três acabamos formando 

um pequeno grupo, e as relações durante a viagem refletiam isso. Assim, durante os 

pernoites, nós dividíamos o mesmo teto, quer nos abrigos temporários, quer em casas nas 

aldeias (Figura 4-3). O mesmo acontecia em relação às refeições, e quando ofertavam um 

pedaço de caça, peixe ou outro alimento, usualmente estavam ofertando para os três.   

Quando realizei a segunda viagem, em que era a única karai, pude notar quão 

diferente as relações podiam ser, com uma maior proximidade e mesmo intimidade, me 

oferecendo uma convivência muito mais intensa com eles. Este é claramente um contexto 

bem mais promissor para ativar diálogos, e busquei repeti-lo nas outras viagens. 

                                                      
4
 Mistura de farinha com água. 
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Figura 4-3: Alguns dos tipos de casas que utilizei. 1-Abrigo temporário nos caminhos entre as aldeias (Masiwa, 

Agosto 2011); 2-Casa Jura (aldeia Najaty, Nov.2009); 3-Casa Yvy’o (aldeia Boa Vista, Mariry, Nov. 2009). 

 

Antes de enveredar pelos caminhos entre as aldeias, é preciso também aqui fazer 

uma distinção entre conjuntos de viagens, da mesma forma que o fiz para as oficinas. Como 

destaquei no capítulo anterior, a partir do Projeto Jane Ypy foi possível avançarmos em 

novas práticas arqueológicas, exercitando de fato uma lógica wajãpi na identificação dos 

vestígios. Com isso, as viagens relacionadas a este projeto foram reunidas em um subitem 

específico, justamente por ativarem relações que nas viagens anteriores ainda eram apenas 

latentes. O que apresento neste capítulo, portanto, são os relatos de dois conjuntos de 

viagens (Figura 4-4 e Figura 4-5), em que busco seguir apontando caminhos para reflexões 

sobre o exercício de troca entre sistemas de conhecimento distintos.  
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Figura 4-4: Percursos das viagens realizadas no interior da TIW, com indicação das principais aldeias visitadas 

(triângulos cinza são outras aldeias). Em amarelo, locais visitados com presença de cerâmica arqueológica. Em 
verde, locais visitados com marcas dos tempos primevos. 
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Figura 4-5: Mapa da viagem ao Rio Oiapoque. Em amarelo, lugares com marcas dos antigos. 

 

4.1|  Tapëgwerã kõ – os cacos 

O primeiro conjunto de viagens que apresento aqui se relaciona fortemente com os 

inícios da pesquisa de arqueologia na Terra Indígena Wajãpi. Como busquei explicitar no 

capítulo anterior, a iniciação em arqueologia foi muito marcada pelo interesse e curiosidade 

sobre os fragmentos cerâmicos, tapëgwerã kõ. Tal situação foi a base para a realização das 

primeiras viagens, em que os objetivos estavam focados no registro de lugares com 

cerâmica. Não foi à toa que recebi meu apelido exatamente em referência a este tipo de 

vestígios: Saí Tapëgwerã ou Tapëgwerã Jarã.  

Ainda que eu houvesse passado por uma experiência anterior de viagem com um 

grupo indígena, através de um projeto coordenado pela antropóloga Lesley Fordred Green 
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(UCT – University of Cape Town) com os Palikur, na Terra Indígena Uaçá5, as experiências que 

iniciaram com estas viagens com os Wajãpi me impactaram de uma maneira muito mais 

profunda. É claro que estas duas experiências não são exatamente comparáveis, já que a 

primeira resultou em apenas uma viagem de campo. Apesar disso, considero que há outros 

aspectos que também contribuíram para isso.  

Diferente do projeto com os Palikur, que já haviam participado de pesquisas 

arqueológicas coordenadas por Eduardo Góes Neves (USP), o que estávamos começando a 

construir na Terra Indígena Wajãpi era a primeira experiência de contato dos Wajãpi com 

arqueologia. Isso me ofereceu uma liberdade de experimentar este encontro que considero 

essencial para seu desenvolvimento, permitindo que a construção da relação ocorresse com 

o desenrolar dos diálogos e das práticas, em que diferentes arqueologias poderiam emergir. 

Eu não estou, com isso, desmerecendo o trabalho realizado por Green, Green & Neves, que 

– seguindo outros caminhos – também buscou levar a sério as explicações palikur sobre o 

que entendemos como arqueologia. O que destaco é a diferença do meu envolvimento em 

cada caso, que se refletiu nos seus impactos sobre mim. Além disso, o contexto de 

valorização cultural em que os Wajãpi estão inseridos – como já apresentei no Capítulo 1 – 

também contribuiu de maneira fundamental para o exercício deste encontro em termos 

bastante diferentes do que foi realizado com os Palikur.  

Neste primeiro conjunto de viagens, ficará bastante evidente como a identificação da 

arqueologia com os cacos provoca o interesse dos Wajãpi nestes vestígios. Conforme as 

viagens se desenrolaram, e novos encontros aconteciam – tanto em Macapá quanto nas 

oficinas – eu comecei a perceber que havia um acervo de histórias e de imagens muito 

amplo em relação aos vestígios que eu entendia como arqueológicos. Os cacos, como fui 

aprendendo, só se tornavam interessantes quando relacionados a pessoas. Meu interesse 

neles, inclusive, não deixava de ser uma forma de criar estas relações, criando bases de troca 

entre nós. Conhecer, como afirmam os antropólogos trabalhando com povos amazônicos6 

                                                      
5
 Este projeto foi uma continuidade de uma pesquisa anterior em arqueologia pública com os Palikur, que entre 

seus resultados havia gerado um artigo que se tornou uma referência importante sobre arqueologias indígenas 
(Green, Green & Neves 2003 – também publicado parcialmente como Green, Green & Neves 2005; e em 
espanhol Green, Green & Neves 2010). Recentemente, Lesley F. Green publicou um livro que reflete sobre a 
experiência de arqueologia pública com os Palikur, inserindo esta etapa que eu e meu colega João Saldanha 
estivemos envolvidos como arqueólogos (Green 2013).  
6
 Refiro-me aqui a discussões que apontei no Capítulo 1 sobre conhecimentos indígenas.  
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(p.ex. Viveiros de Castro 2002a), é relacionar sujeitos, e os cacos foram nossos primeiros 

mediadores.  

4.1.1|  A viagem ao Okakai 

A primeira viagem realizada foi a concretização do convite que me havia sido feito 

tanto por Kasiripinã quanto pela turma de pesquisadores, quando nos conhecemos durante 

minha primeira visita à TIW. Ainda que um dos objetivos fosse alcançar a pista de pouso do 

Mucuim (no limite entre a TIW e o Parque Nacional Montanhas do Tumucumaque, dentro 

do parque), onde o tal aplique antropomorfo havia sido encontrado (Figura 2-1) acabamos 

alterando o trajeto, e a viagem foi realizada até a aldeia Okakai (Figura 4-4).  

Esta viagem havia sido negociada não apenas com a turma de pesquisadores, durante 

a oficina, mas também em uma série de encontros em Macapá com chefes, pesquisadores e 

outros interessados. Além de Kasiripinã, participariam da viagem cinco ou seis 

pesquisadores, para os quais foi solicitado que eu comprasse pares de botas de borracha de 

cano alto. Outros itens que estavam na lista de compras negociada para esta viagem eram: 

uma bateria para placa solar da aldeia Okakai, cartuchos de espingarda, lonas de 

acampamento (duas), farinha (20kg) e combustível para o trecho de rio (entre as aldeias 

Jakare e Mariry, cerca de 10km). 

A viagem foi planejada especificamente para que eu pudesse conhecer lugares com 

vestígios naquela porção da TIW, na forma de uma expedição científica, e o período para 

fazê-la fora escolhido por ser mais seco (novembro, final do verão na região, quando as 

chuvas são menos intensas), o que facilitaria a caminhada. Além disso, não era período de 

aulas, nem de abertura de roças.  

A viagem ao Okakai iniciou, de certa forma, já em Macapá, pois Kasiripinã estava na 

cidade e se deslocou conosco na caminhonete do IEPA. Ele estava claramente entusiasmado, 

porém uma forte gripe lhe incomodava, com tosses secas e profundas, deixando-o um pouco 

debilitado, o que acabaria impedindo que ele liderasse a expedição.  

Assim que entramos na TIW, Kasiripinã pediu para que parássemos em algumas das 

aldeias junto à estrada, pois trazia encomendas da cidade e queria conversar com algumas 
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pessoas. Ficamos sabendo que a voadeira7 que nos deslocaria entre as aldeias Jakare e 

Mariry não poderia nos levar, pois as águas estavam em um nível baixo, dificultando o 

percurso. A saída era fazer o trajeto a pé, e deixar a voadeira apenas para o transporte da 

carga. Assim, descarregamos a caminhonete na beira do rio Mariry, próximo à aldeia Jakare, 

onde termina o acesso rodoviário, e iniciamos o percurso, de cerca de 10km, que fizemos em 

torno de cinco horas.  

Foi minha primeira caminhada com os Wajãpi. Como quase todos os caminhos, era 

uma estreita trilha na floresta, com várias subidas e descidas, e cruzando pequenos cursos 

de água. Kasiripinã, que nos guiava, conversava bastante, o que me deu a sensação do 

caminho ser mais curto. Chegamos à região da aldeia Mariry ao final da tarde.  

Esta é uma “aldeia velha”, que está sendo usada há mais de 30 anos, e hoje está 

configurada como uma constelação de pequenas aldeias. A aldeia Jawarary é uma destas, e 

foi onde chegamos após a caminhada. Apenas algumas crianças estavam por lá, e nos 

sentamos para esperar a chegada da voadeira. Kasiripinã explicou que ficaríamos em 

Jawarary esta noite, mas ele iria para sua aldeia (Boa Vista). Além disso, fez questão de frisar 

que o dia seguinte seria voltado para o planejamento da viagem para o Okakai. Quando o 

chefe da aldeia chegou, Pajari, após as apresentações, ele nos indicou uma casa para 

ficarmos naquela noite. À noite ele foi nos visitar, e disse que não conhecia lugares com 

pedaços de cerâmica dos antigos por ali. No entanto, alguns dias depois, quando conheci o 

chefe Waiwai (principal liderança do Mariry), ele me afirmou que havia vestígios cerâmicos 

no Mariry. Em 2013, quando passei pelo Mariry durante outra viagem, Wynamea, Agente de 

Saúde Indígena (AIS), me mostrou um machado de pedra e cacos cerâmicos que afloravam 

no seu pátio, como relatarei mais adiante.   

No dia seguinte, nos mudamos (apenas com nossas mochilas, deixando o resto da 

bagagem em Jawarary) para a aldeia de Kasiripinã, onde já nos esperavam, inclusive com 

uma placa fincada na entrada da aldeia onde se lia “sejam bem vindo”. Boa Vista é uma 

aldeia pequena, tinha naquela época três casas térreas, sendo uma delas de cozinha (okavu). 

Na casa maior, ficavam Kasiripinã e sua esposa Taema, as filhas adultas Anory e Marinau, o 

genro Rosenã (casado com Marinau), e quatro crianças; e nós ficamos na casa menor. Nesta 

primeira noite na aldeia Boa Vista, tivemos uma janta farta, pois Rosenã havia caçado 

                                                      
7
 Termo regional para as pequenas embarcações com motor de popa. 



117 
 

queixadas (tajau). Conversamos sobre a pesquisa de arqueologia, e Kasiripinã e Rosenã 

salientaram a importância de mapear os lugares, além de alertarem sobre o desinteresse 

dos jovens em conhecer as histórias dos antigos.  

Pela manhã, voltamos a Jawarary, desta vez com toda família de Kasiripinã, para 

buscar o restante da bagagem. No dia seguinte partiríamos, portanto era preciso organizar 

as mochilas de forma que cada um fosse capaz de carregar seus itens pessoais e parte da 

comida. Os Wajãpi, sempre muito gentis, já haviam se disponibilizado para carregar a 

farinha, que foi uma importante base de alimentação durante a viagem, mas nós três 

levávamos ainda outros itens, como carnes secas, grãos e cereais, além de panela, talheres e 

pratos, demandando certo engenho em selecionar o estritamente necessário a fim de 

diminuir ao máximo o peso das mochilas.  

Naquela noite, houve festa na aldeia, com caxiri. Taema, esposa da Kasiripinã, nos 

pintou de urucum, como, aliás, estavam todos eles. Tivemos uma agradável noite sentados 

em meio à aldeia sob a luz baixa da fogueira e do luar. A partir do momento em que nós três 

nos retiramos para nossas redes é que a festa começou, com cantos e danças que se 

estenderam até a madrugada.  

No outro dia, bem cedo, partimos para o Okakai. Kasiripinã não pode nos 

acompanhar, pois sua gripe continuava forte e ele estava visivelmente enfraquecido. Apesar 

do acerto de que outros pesquisadores nos acompanhariam, eles não apareceram, e a 

explicação foi que estavam trabalhando nas suas roças. Esta situação deixava Rosenã em 

uma posição particularmente delicada, pois ele ainda estava fazendo o resguardo pelo 

nascimento de seu filho mais novo, que participava da viagem. Como ele me explicou, parte 

do resguardo é uma restrição à caça, iniciando por uma proibição completa, que pouco a 

pouco vai permitindo a caçada de alguns animais. O último animal é a onça, o qual ele ainda 

não estava apto a matar, e justamente o mais perigoso em uma viagem como aquela, para 

regiões “no limite”. A presença de outro homem, portanto, significava maior segurança, mas 

a ausência não impediu a viagem. 

Nosso grupo, desta forma, ficou formado pelos adultos Rosenã, Marinau e Anory, nós 

três, e por três crianças, sendo duas de colo. Com os cestos cargueiros (panakõ) 

abarrotados, eles levavam, além da farinha, a bateria, uma lona para acampamento, carne 

defumada, panelas e outros itens pessoais (Figura 4-6).  
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Figura 4-6: Trilhas na floresta, e um exemplo de carga que uma mulher wajãpi (Anory) transportava.  

No primeiro dia de caminhada, passamos por três locais onde havia aldeias antigas. A 

primeira é a aldeia onde nasceu Kasiripinã: Paruema. Uma grande castanheira, plantada 

pelos wajãpi, marca o lugar da aldeia. Também era visível a presença de uma espécie de 

taquara, chamada regionalmente de taboca, que cresce em áreas abertas, comum em matas 

secundárias e capoeiras. Estas tabocas parecem ser recorrentes nas aldeias antigas, e podem 

servir como indicativos destes lugares.   

Outra aldeia antiga por onde passamos chama-se Kuary Ypykwerã. Neste lugar, 

Rosenã contou que já foram encontrados pedaços de cerâmica, reconhecidos como wajãpi. 

É uma aldeia que Rosenã não conheceu, mas Kasiripinã sim. A terceira aldeia antiga por 

onde passamos chama-se Pyrakepirã. Esta era uma aldeia considerada ruim, pois ficava em 

um local muito alto, no topo do morro, onde a terra não é boa para plantar8. Assim como a 

anterior, ela não é muito antiga, havendo ainda pessoas vivas que a conheceram.  

                                                      
8
 A definição de lugares bons e ruins para fazer aldeia é algo que tenho pesquisado, mas já observei que as 

áreas altas, em especial topos, não são consideradas adequadas para os Wajãpi. Além do relevo, o tipo de solo 
também parece ser importante, em especial considerando que toda aldeia inicia com uma roça.  
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Eu perguntei a Rosenã como ele conhecia estes lugares, ao que respondeu que 

aprendera com os mais velhos ao passar por eles. Esta relação de aprendizado durante as 

caminhadas, em que os adultos mostram aos jovens e às crianças (ou aos karai kõ, como 

fazem comigo) os lugares, plantas ou rastros enquanto contam sua história ou uma 

explicação, parece ser recorrente. Além de vivenciar isto em diferentes momentos, também 

encontrei referências similares na pesquisa de Joana C. de Oliveira (2006). Ela conta uma 

passagem similar, em que, durante uma caminhada, um pai – muito tranquilamente – repete 

o nome de uma planta para uma criança pequena por incontáveis vezes, até ser repetida 

corretamente pelo aprendiz.  

Neste primeiro dia de caminhada, paramos logo no início da tarde, em um 

acampamento chamado Arapuruty Rypyry, cabeceira do rio Rapuruty. Como em quase todos 

os pernoites durante a viagem, o local já tinha um abrigo temporário, ainda que em situação 

precária, mas suficiente para aguentar as redes por mais uma noite. 

No segundo dia de caminhada, o passo foi intensificado, e paramos no início da tarde 

em um acampamento na beira do rio Aimã. Este é um local conhecido pela fartura de 

trairão, um peixe de escamas muito saboroso, o que foi bem explorado, pois Rosenã e 

Marinau pescaram três grandes exemplares. Neste dia, passamos por quatro aldeias antigas. 

Três delas – Wyrarewyry, Pairary e Aimã – ainda têm moradores vivos, inclusive o chefe, 

indicando o abandono relativamente recente. Apenas a aldeia Ytape, próxima ao rio 

Kupa´yary, já não tem moradores vivos. Em Pairary, moraram Kasiripinã e o pai de Rosenã, 

quando jovens. Aqui fica evidente o grande potencial do cruzamento entre um mapeamento 

das aldeias antigas e as histórias de vida, permitindo recriar os trajetos percorridos pelos 

diferentes moradores. 

Na manhã seguinte partimos rumo a Najaty, a maior aldeia nesta região, e a única 

habitada pela qual passamos. Rosenã explicou que o trajeto que percorríamos é um caminho 

wajãpi bastante antigo, que está ligado à história da região do Inipuku. Gallois (1986) indica 

que o rio Inipuku foi usado pelos Wajãpi no início do século XIX como rota até a região do rio 

Cuc (atravessando o que é atualmente a TIW no sentido sul-norte), e posteriormente, na 

segunda metade do XIX, outro grupo wajãpi se estabeleceu no baixo Inipuku. Não é à toa, 

portanto, que neste trajeto existam tantas aldeias antigas.  
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Mas há também alguns lugares com uma história bem recente. Na montanha 

Uruvuayry, antes de chegarmos à aldeia Najaty, está um dos muitos lugares em que histórias 

das desavenças com garimpeiros são rememoradas. Como já apresentei anteriormente, o 

período anterior à demarcação da TIW foi de intensos conflitos, inclusive com embates 

físicos. Quando passamos por esta montanha, me foram contadas histórias violentas destes 

encontros e disputas pelo território, em alguns casos com o envolvimento da Polícia Federal. 

São histórias lembradas com tristeza, e minha impressão é que me foram contadas apenas 

porque estávamos de fato passando sobre os lugares onde elas aconteceram. Este é, em 

parte, o potencial que vejo nas viagens como catalisador de histórias, em que a 

materialidade age sobre os sujeitos ativando suas memórias.  

Seguindo o caminho, cruzamos por outras duas aldeias antigas, Yjypijõ e Kwamã. 

Enquanto a primeira havia sido abandonada recentemente, em 2003, a outra é dos tamõ kõ. 

Nesta, havia novamente taboca, que Rosenã explicou como sendo plantada pelos Wajãpi 

antigos.  

Na chegada à aldeia Najaty, ao final da tarde, fomos recebidos pelo chefe Waiwai, um 

dos grandes líderes desta região. Ele é um senhor de cabelos esbranquiçados e ralos, mas 

cheio de energia. Recebeu-nos muito faceiro e falante, e logo nos indicou uma casa para 

ficarmos. Ao conversarmos com Waiwai explicando o motivo da viagem, contando sobre a 

pesquisa de arqueologia e o interesse em visitar lugares com vestígios dos antigos, ele nos 

contou que no dia anterior sua esposa havia encontrado na roça um machado de pedra 

polida (Figura 4-7). É um machado grande com gume de formato arredondado. No lado 

oposto ao gume, há um pequeno pescoço para encabamento.  

No outro dia, logo cedo, Waiwai nos chamou para visitar as roças, começando com 

aquela onde o machado havia sido encontrado. As mulheres e algumas crianças estavam 

plantando mandioca e roçando. A área dessa roça é quase plana, próxima ao rio, com solo 

de cor marrom claro e textura areno-argilosa. O machado foi encontrado próximo a uma 

depressão no chão (um buraco raso), que tinha um pequeno monte de terra ao lado. No 

entorno da depressão havia também dois blocos de rocha grandes (20 a 40cm). 
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Figura 4-7: No sentido horário: Machado de pedra polida, encontrado na roça em Najaty; miniaturas de 
cerâmicas produzidas por Paruwa; fragmentos com decoração incisa encontrados no pátio de Waiwai. 

 

Waiwai nos explicou que aquilo poderia ser uma sepultura, e o machado seria um 

dos pertences do morto. Os blocos de pedra também faziam parte do enterramento, sendo 

usados para fazer vapor: colocando-se água sobre as pedras quentes (ou as pedras quentes 

na água). Esta descrição, ou melhor, interpretação dos vestígios, é de fato um dos 

procedimentos do enterramento wajãpi.  

As coisas dos mortos são enterradas, pois elas mantêm uma ligação com o dono, que 

é traduzida como “sombra”: 

“Quando uma pessoa morre, a sombra dela fica na terra. A sombra 
da pessoa sai da sepultura à noite. De manhã cedo, a sombra da 
pessoa volta para a sepultura. Tem que tirar as coisas da pessoa que 
morreu, ou enterrar na sepultura, para a sombra da pessoa não vir 
mexer na casa da gente, nem na comida que fica guardada nas 
panelas.” (Pesquisadores e Professores Wajãpi 2008: 7) 

Já o uso de pedras para fazer vapor, vai ao encontro com uma teoria da cura wajãpi 

(Dominique T. Gallois, Comunicação Pessoal 2011), onde os vapores são agentes 



122 
 

importantes. Uma pesquisa desenvolvida por Serete Wajãpi lida exatamente com isso, como 

ele explica: 

“Para vingar uma pessoa que morreu, primeiro a gente junta os tipos 
de remédio e coloca dentro de uma panela de barro: um tipo de 
pedra muito especial para os Wajãpi, broto de banana, broto de 
flecha, broto de taboca, folha amarela, broto de espinho, folha de 
maniva. Isso é um tipo de moa (remédio) para passar no corpo do 
morto. A gente faz essa cura com vapor quando percebe que alguém 
matou a pessoa.” (Pesquisadores Wajãpi & Gallois 2008b: 22) 

Ora, a explicação de Waiwai evidencia a articulação entre vestígios materiais e o 

conhecimento wajãpi, oferecendo uma espécie de fragmento de uma narrativa. Perguntei a 

ele quem eram as pessoas que enterraram o morto, e ele falou sobre os antigos wajãpi, 

citando o nome de um chefe: Jawarupisi, que aparece inclusive em registros históricos, 

sendo citado por Nimuendaju (2004:113).  

Enquanto visitávamos outros lugares com vestígios cerâmicos, guiados sempre por 

Waiwai, ele repetia a história de que antes – no tempo dos tamõ kõ – havia muitos Wajãpi, 

havia muitas aldeias. No entanto, um Wajãpi trouxe um veneno, e todos morreram. A 

utilização do vapor, portanto, como uma forma de vingar um morto, também se encaixa nas 

narrativas históricas que os Wajãpi contam para essa região, já que havia tantas mortes. Este 

evento, portanto, em que Waiwai interpreta os vestígios materiais, me parece evidenciar 

esta múltipla articulação para construir narrativas sobre as coisas dos antigos. O que eu 

presenciei foi justamente a catalisação de vários conhecimentos, o que ilumina este 

processo de construção de narrativas sobre os vestígios.  

É interessante comparar esta explicação de Waiwai com aquela primeira explicação 

que Jawapuku me ofereceu sobre a existência dos fragmentos cerâmicos na aldeia Aramirã, 

durante uma oficina (ver capítulo anterior). Enquanto o último trouxe à tona uma história 

relativamente genérica (eram os cacos da primeira humanidade), Waiwai ofereceu um 

acervo de imagens: o morto, a vingança, os conflitos históricos. No caso do sítio Aramirã, um 

acervo mais rico de imagens só emergiu após as conversas com pais e avós. Ora, essa 

diferença me parece ligada às próprias trajetórias de vida dos dois interlocutores: Jawapuku 

é um jovem pesquisador e Waiwai é um velho chefe. Lembro que um dos importantes 

elementos da constituição da chefia wajãpi (jõvina) é a capacidade de falar bem, “falar 
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bonito” (okuwa katu), no sentido de articular conhecimentos (Tinoco 2000; Grenand & 

Grenand 2002). Essa diferença entre as explicações de um jovem e de um velho, portanto, 

podem ser vistas como reflexos da maturidade sobre o domínio da fala. A pesquisa de 

arqueologia pode ser entendida, então, como particularmente importante para ativar trocas 

entre as gerações, já que mesmo os jovens reconhecem que as explicações dos mais velhos 

são mais ricas (daí a troca que Jawapuku fez entre sua primeira explicação e a segunda). 

Ainda na aldeia Najaty, recebemos a visita de Picuí (genro de Waiwai), que  levou 

alguns fragmentos cerâmicos que seus filhos tinham encontrado próximo ao rio. Um pouco 

mais tarde, Waiwai também trouxe cacos que suas esposas haviam encontrado no pátio da 

casa (okary). Fiquei com a impressão que meu interesse nos cacos deixara todos em alerta, 

procurando cerâmicas durante suas atividades habituais, demonstrando não apenas seu 

próprio interesse, mas também uma vontade de interagir e conversar.  

Sobre o material cerâmico observado, há um conjunto de peças com decorações 

incisas (Figura 4-7). Waiwai afirmou que os antigos Wajãpi não faziam desenho na cerâmica, 

mas havia outro grupo que fazia, denominado Karanã. Esta foi a primeira vez que ouvi falar 

de tal grupo, e não imaginava que acabaríamos escavando uma de suas aldeias. Os desenhos 

identificados nos fragmentos não foram reconhecidos como parte do acervo kusiwarã, com 

exceção de um padrão de linhas cruzadas que é chamado de rykyry, lima de ferro. 

A aldeia Najaty foi o único lugar nesta viagem onde encontramos estes fragmentos 

decorados, e foi também o único momento – nesta primeira viagem – em que a história de 

grupos que não eram wajãpi me foi contada. Ao todo, registramos onze áreas com 

fragmentos cerâmicos no percurso entre as aldeias Jakare e Okakai, portanto, em dez casos 

– em que não havia material com decoração – os cacos foram classificados como cerâmica 

wajãpi.  

Como arqueóloga, me chamou a atenção essa classificação da cerâmica baseada nos 

elementos decorativos, que são usados amplamente também nas classificações 

arqueológicas. Porém, o que achei mais singular foi a classificação a partir da ausência de 

decoração, em especial como uma atribuição êmica: “Wajãpi não faz desenho [na 

cerâmica]”, como afirmou o cacique Waiwai. Também em reuniões e encontros posteriores 

para apresentar e discutir os resultados da viagem, vários Wajãpi ficaram muito interessados 
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na história das cerâmicas, e novamente as peças decoradas foram classificadas como não-

wajãpi, em oposição ao material liso.   

Isso me fez iniciar uma indagação sobre o que caracteriza a cerâmica wajãpi, pois me 

parece essencial compreender o que eles reconhecem como tal. Eu cheguei a avançar na 

análise de peças etnográficas, esboçando um princípio de inventário da cerâmica wajãpi 

(Figura 4-8). Complementarmente, também observei durante as visitas ao IEPA, quando eles 

são expostos a uma grande variedade de potes cerâmicos, quais peças eram reconhecidas 

como sendo wajãpi. Sempre são formas simples, sem decoração. É interessante, no entanto, 

que há pelo menos uma forma complexa no acervo cerâmico wajãpi, um tipo de vaso de 

duplo bojo, usado para a produção de caxiri.  

Outro tipo de vestígio que a pesquisa registrou em Najaty são as marcas de Janejarã 

nos blocos de pedra na beira do rio Inipuku. Como já destaquei mais acima, este foi um 

momento particularmente fértil para minhas reflexões sobre a aplicação de uma perspectiva 

simétrica na prática da pesquisa. O exercício para controlar o choque cultural, que em um 

primeiro momento eu não soube dominar, é um aprendizado constante.  

A próxima etapa da viagem foi percorrer o trajeto entre Najaty e Okakai, uma região 

especialmente perigosa, pois – como me explicaram – há mais onças e cobras, pois há 

menos aldeias e pessoas circulando. Em função disto, Rosenã explicou que caminharíamos 

em um ritmo mais rápido, e o grupo deveria ficar sempre próximo, para que ninguém 

perdesse o outro de vista. A parada de descanso aconteceu em um local chamado de Tapir 

akãgwerã, onde havia de fato um crânio de  anta cravado em um pau, que não deixa de ser 

mais uma marca do caminho.  

O acampamento nesta noite foi em uma área onde não havia abrigos temporários, 

pois o tempo seco fez os rios ficarem muito baixos. Com isso, Rosenã buscou um novo local 

para montarmos nossa pequena estrutura, desta vez sem cobertura. O perigo muito real de 

ataque de onça exigiu que mantivéssemos as fogueiras acesas durante toda a noite, e era 

visível a preocupação de todos. Lembro que Rosenã ainda estava em resguardo, fazendo a 

iminência de um encontro com uma onça um evento ainda mais perigoso, pois se refletiria 

diretamente em seu pequeno filho. Na manhã seguinte, perguntei como havia sido a noite e 

o que eles haviam percebido, pois fora notavelmente agitada. Ele respondeu que a onça 

havia estado muito perto, pois em um determinado momento tudo ficou em silêncio, e 
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mesmo os sapos pararam de coachar, indicando que as percepções vão além do visual, neste 

caso com uma forte âncora no sentido auditivo. Percebi a importância deste sentido quando 

realizei a outra viagem, quando os sons noturnos de jurupari também deixaram todos em 

alerta. 

 

Figura 4-8: Inventário preliminar de cerâmica Wajãpi. 
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A caminhada nesta região seguiu em ritmo forte, tanto mais por estarmos entrando 

em uma área de grandes montanhas. Em um local chamado Pyryrykae (angelim queimado), 

no topo de uma destas montanhas, Rosenã e Marinau contaram que haviam encontrado 

vestígios de cerâmica. Eles viram os fragmentos quando cruzaram pelo local, uns dois anos 

antes, e uma grande árvore havia caído, trazendo para a superfície alguns cacos9.  

O local tem um solo argiloso, de coloração alaranjada. Havia vários fragmentos de 

cerâmica em superfície, que deviam pertencer a, pelo menos, quatro vasilhas (o que inferi a 

partir das características dos fragmentos, como espessura, coloração e formas). Rosenã, 

Marinau e Anory afirmaram que era dos tamõ kõ. Como me contaram, eles sabiam que era 

wajãpi porque nessa região havia muitos Wajãpi, sobre os quais os velhos sempre contam. O 

reconhecimento, portanto, não estava no material isoladamente, mas sim na capacidade de 

relacionar este material com as histórias dos velhos.  

Uma questão que coloquei a eles sobre este sítio foi o fato de estar localizado no 

topo de uma montanha. Ora, eles mesmos já haviam me dito que este tipo de local não era 

bom para fazer aldeia, então o que explicava as peças estarem ali? As respostas foram 

tímidas, eles me pareciam incertos, mas sugeriram que era uma aldeia pequena, que durou 

pouco, como uma roça secundária. Se minha percepção está correta, é possível que 

conversas com os velhos ofereçam uma explicação mais detalhada, mas não cheguei a fazê-

lo.  

Outro local por onde passamos é o rio Yyka. Rosenã contou que, no tempo dos tamõ 

kõ, essa região era ocupada pelos Wajãpi que hoje estão na Guiana Francesa (Wajãpi 

setentrionais), com quem se fez muita guerra. Ele fez referência a Tamõ Kajera, figura 

histórica importante e reconhecida por sua bravura (Pesquisadores Wajãpi & Gallois 2008a). 

Este avô era filho de pai karai kõ e mãe wajãpi, e era conhecido por ser um homem muito 

ruim, que matava até seus irmãos. Tamõ Kajera foi o guerreiro que liderou a guerra do lado 

dos Wajãpi meridionais, levando à expulsão dos outros Wajãpi para a região que ocupam 

hoje na Guiana Francesa. Estávamos, portanto, cruzando por uma região de conflitos 

históricos. 

                                                      
9
 Vale ressaltar que uma das metodologias usadas para identificar sítios arqueológicos em ambientes de 

floresta densa nas Guianas tem sido observar árvores caídas (Vacher et al 1998). 
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É interessante que há alguns anos houve um achado de peças cerâmicas dentro do 

rio Yyka, mas que Rosenã não ligou diretamente aos eventos desta história de guerras. Ele 

apenas relatou que um dos genros de Waiwai havia encontrado um tipo de boneca de barro 

e uma caneca. Estas peças de cerâmica estavam dentro do rio, e talvez tenham sido levadas 

para a aldeia, mas não consegui encontrá-las nem obter outras informações sobre elas.  

Rosenã, que não chegou a ver as peças, não sabia se eram ou não wajãpi.  

Esta notícia de “bonecas de barro” não é isolada. Relembro que a primeira listagem 

de vestígios dos antigos, realizada na minha primeira participação em uma oficina, tinha este 

item. O chefe da aldeia Okakai, Wyrakatu, também contou sobre um achado desses em um 

igarapé por onde passamos.  Nas indicações de Grenand (1982), porém, sobre a similitude 

entre as cerâmicas das aldeias antigas e as peças descritas por Nimuendajú (apresentadas 

mais acima), este antropólogo descartava as vasilhas antropomorfas, que seriam resultado 

de trocas com outros grupos (Grenand 1982: 261). É certo que nenhum Wajãpi me afirmou 

que estas “bonecas” fossem dos tamõ kõ, mas também não afirmaram que eram de outros 

grupos, restando aí uma questão a ser investigada. De qualquer forma, a arqueologia da 

região amazônica aponta para uma ampla dispersão de vasilhas antropomorfas (Lima 

Guedes 1897; Goeldi 1905; Meggers & Evans 1957; Evans & Meggers 1960; Prous 1992; 

Rostain 1994; Schaan 1997; Barreto 2008; entre muitos outros). 

No último acampamento antes da chegada à aldeia Okakai, no igarapé Kurumuri, 

recebemos reforço na equipe. O pesquisador Marawa, que havia saído do Mariry depois de 

nós, nos encontrou para acompanhar a pesquisa no Okakai. Ele estava com sua esposa e um 

filho pequeno, ainda de colo. Foi neste local que uma das “bonecas de barro” havia sido 

encontrada. A descrição de Wyrakatu era de uma peça pequena, que foi vista como um 

brinquedo.  

A última etapa do caminho antes da chegada ao Okakai foi de um trajeto curto, 

porém intenso, já que era preciso subir montanhas bastante íngremes. A aldeia Okakai tem 

uma história peculiar, que me foi contada com orgulho por Rosenã. Ali havia um garimpo, e 

ainda podemos ver hoje alguns vestígios, como motores velhos, ferrarias, pisos de cimento, 

e uma espécie de barragem. Há também um avião, mas está afastado da aldeia e não 
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cheguei a visitar. A aldeia tem, de fato, uma pista de pouso, construída na época do garimpo, 

mas reformada pelos Wajãpi há poucos anos10. 

O nome da aldeia, Okakai, se refere justamente ao seu evento fundante, e significa 

“casa queimada”. Os Wajãpi haviam denunciado a presença do garimpo às autoridades, mas 

não tiveram retorno. Eles decidiram, então, enfrentar os garimpeiros e expulsá-los11. Para 

isso, depois de avisarem a Funai, o Ibama e a Polícia Federal, juntaram muitos homens, e 

prepararam-se para ir à guerra, com festas, cantos e pinturas. No entanto, não foi preciso 

guerrear, pois os garimpeiros fugiram. Foi neste conflito que a casa foi queimada, destruindo 

com todas as coisas dos garimpeiros. Após este evento, decidiram fundar uma aldeia no 

local, para garantir que outros garimpeiros não voltassem. Esta aldeia, portanto, é um marco 

muito forte não apenas do conflito com os brancos, mas também da bravura dos Wajãpi, 

sempre ressaltada nas histórias.  

Chegamos ao Okakai pela manhã, e novamente só havia crianças na aldeia, pois os 

adultos estavam na roça ou caçando. À tarde, aos poucos, os adultos foram chegando, e 

fomos apresentados ao chefe Wyrakatu, irmão de Kasiripinã. Ele é um senhor magro, mas de 

musculatura marcada, vestindo sempre uma camiseta por cima do kamisapirã (a tanga 

vermelha usada pelos homens). Quando jovem, ele trabalhou em uma serraria, na região 

próxima à atual cidade de Pedra Branca do Amapari, cerca de 90 quilômetros da TIW. Ele 

estava visivelmente contente com a visita de karai kõ na sua aldeia, onde poucos brancos de 

fato estiveram, e frisou muitas vezes que os agentes de saúde tinham que caminhar como 

nós, uma crítica que ouvi em todas as aldeias mais afastadas.  

Ao final da tarde, fomos convidados a sentar no pátio de Wyrakatu, para conversar. 

Inicialmente, como de costume, fiquei com as mulheres, respeitando uma divisão de gênero 

                                                      
10

 Esta pista é motivo de certa insatisfação com o órgão que autoriza pistas de pouso, dando sua homologação. 
Isto se dá porque a reforma que os Wajãpi empreenderam foi realizada com o apoio de comandos militares, no 
entanto – depois de concluída – a homologação nunca foi dada, e nenhum avião havia pousado lá quando 
visitei a aldeia. A reforma foi realizada com a esperança de que a pista permitisse apoios logísticos, como 
transporte de mercadorias e de doentes. Em janeiro de 2010, foram realizados dois pousos na pista em função 
da expedição do geógrafo François-Michel Le Tourneau, confirmando que a pista estava em boas condições. 
Até hoje, ela ainda não foi homologada, o que impede o pouso de aeronaves oficiais. 
11

 Durante as viagens, várias vezes me contaram histórias destes eventos de enfrentamento com os 
garimpeiros, em que os Wajãpi costumam deixar os invasores completamente nus, o que é motivo de muito 
riso entre eles. 



129 
 

usual nestas reuniões nas aldeias12. No entanto, logo fui convidada por Wyrakatu para me 

juntar aos homens, para conversar sobre a pesquisa, reforçando – ao que me parece – a 

importância do domínio de novos conhecimentos, em especial em posições de chefia. 

Wyrakatu nos falou sobre alguns lugares onde ele e sua esposa encontraram pedaços de 

cerâmica, e nos convidou a visitá-los no dia seguinte. Quando a noite estava chegando, ele 

saiu para caçar, estava procurando uma anta.  

No outro dia, foi com certa preocupação que Rosenã veio conversar conosco. Ele, 

Marawa e Wyrakatu precisavam sair para caçar, o que mudava os planos da visita aos 

lugares com vestígios. Com isso, nós três karai kõ tínhamos um dia inteiro sem programação. 

Eu me dirigi à casa do rádio13, que fica em uma área central da aldeia, o que me permitia ver 

as pessoas (e ser vista). Não demorou muito para que minhas companheiras de viagem, 

Marinau e Anory, chegassem até ali para tentar falar com Mariry, sem sucesso. Anory estava 

muito curiosa pelo GPS, e lhe mostrei como usá-lo, mas ela não se mostrou muito disposta, 

preferindo que eu apenas lhe mostrasse o funcionamento.  

O interesse dos Wajãpi por equipamentos, não apenas eletrônicos, me chamou a 

atenção em muitos momentos. Durante uma oficina, quando fizemos um exercício sobre o 

desenho técnico de cerâmica, alguns pesquisadores ficaram mais interessados no 

paquímetro e no medidor de contornos14 do que no desenho. Durante a viagem ao Okakai, 

Rosenã também ficou muito curioso com uma câmera fotográfica de modelo antiquado que 

eu levara. Era o modelo mais barato para ser usado com filme fotográfico, quase descartável 

de tão ordinária. Se câmeras reflex lhe eram familiares (as antropólogas muitas vezes as 

usaram), assim como modelos digitais, o modelo diferente da minha câmera era algo novo, 

portanto interessante.  

Os antropólogos que trabalham com grupos indígenas nas Guianas salientam o 

quanto uma das características da sua vida social é um sistema relacional aberto (ver o 

volume editado por Gallois [2005]). Esta curiosidade sobre os instrumentos, de certa forma, 

pode ser vista como parte deste sistema, em que se procura no outro algo que possa somar 

                                                      
12

 Esta divisão de gênero não é sempre acentuada, em especial em grupos pequenos, mas há claramente uma 
tendência dos grupos se reunirem assim. 
13

 Em quase todas as aldeias há uma “casa do rádio”, onde está instalado um rádio de comunicação alimentado 
por placas solares. A bateria que fora carregada ao longo do percurso era justamente para esta estrutura. 
14

 Paquímetro é um instrumento de medidas métricas, muito usado para medir espessuras. O medidor de 
contorno serve para replicar o perfil das vasilhas, facilitando a transposição para o papel. 
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a quem eu sou. Como salienta Gallois (2007a), “criar o outro é também criar a si mesmo” 

(p.74). Esta perspectiva, consoante com recentes discussões sobre a agência dos objetos 

(p.ex. Santos-Granero 2009), coloca a cultura material como um elemento importante da 

constituição das pessoas e da sociabilidade15 (Van Velthem 2003). 

Pensando na simetria que busco aplicar nesta pesquisa, meu interesse na cultural 

material deles também pode ser mais uma via de comunicação. Após a conversa na casa do 

rádio, fui com Marinau e Anory (e as crianças) para buscar lenha. A lenha coletada, além de 

abastecer o uso habitual da cozinha, também seria usada para fazer um caxiri de cará que 

Anory serviria em dois dias. Eu estava disposta a ajudar, mas meu insucesso em usar o 

machado, que elas habilmente manejavam partindo grandes pedaços de madeira, fez com 

elas se esforçassem em me mostrar a forma correta para dar os golpes. Em outras ocasiões, 

também não soube empunhar a faca da maneira esperada, assentar o crivo para peneirar a 

mandioca ou simplesmente colocar uma panela no fogo. Fui sempre corrigida, mesmo se 

reincidente, quando – mais do que falar – minhas instrutoras mostravam os movimentos 

esperados. A cultura material, neste sentido, como parte da rede de relações, está inserida 

nos gestos, interagindo com as pessoas. 

Naquela noite, fomos convidados para um caxiri de macaxeira no pátio de Wyrakatu. 

No início, não havendo ainda um grupo de mulheres, fui até a casa de cozinha (okavu) onde 

a esposa fazia beiju, o pão de mandioca. Como não falávamos uma língua comum, ela me fez 

interagir ajudando na produção. Colocou-me a peneirar a massa da mandioca, mostrando os 

movimentos, e precisou me corrigir. Eu precisava ter mais vigor, fazer o movimento mais 

rápido. Ciente da minha curiosidade sobre o processo de assar o beiju, tive a impressão que 

ela fazia os movimentos mais lentos para que eu conseguisse acompanhar. Falou-me sobre 

os desenhos feitos sobre a massa, Kusiwa, ainda que eu não entendesse. Na outra manhã, 

ela foi até minha casa me entregar um exemplar, quando repetiu: “Kusiwa, Kusiwa”.  Acho 

que minha cara de deslumbre quando vi pela primeira vez um beiju com Kusiwa foi bem 

evidente. Ainda que seja uma prática comum, para mim era uma novidade.  

Nesta mesma manhã, fomos visitar os locais com vestígios. Guiados por Wyrakatu e 

sua esposa, na companhia de Rosenã e Marawa, saímos por um dos caminhos da aldeia.  

                                                      
15

 Cesar Gordon (2003) também faz um estudo muito interessante sobre a apropriação das coisas dos brancos 
pelos Xicrim, mostrando como mesmo as mercadorias ocidentais são usadas pelo grupo dentro de sua própria 
lógica.  



131 
 

O primeiro lugar que visitamos ficava bem próximo, dentro da mata. É uma área 

quase plana, não muito distante de um pequeno igarapé. Wyrakatu nos contou que sua 

esposa encontrou estes pedaços de cerâmica quando estava procurando por lenha. Rosenã 

explicou que Waiwai conta a história que os Wajãpi saíram do Yyka e vieram morar nessa 

região, explicando assim a presença destes vestígios.  

Como era uma área de mata, o solo estava totalmente coberto com folhas. A esposa 

de Wyrakatu logo começou a mexer na terra, com pedaço de galho, junto a um monte 

formado pela raiz de uma árvore caída. Não demorou muito para que ela encontrasse um 

pequeno pedaço de cerâmica, sem decoração. Em seguida, nos juntamos a ela e outros 

pedaços foram achados, todos sem decoração. Notamos que os pedaços tinham cores e 

texturas diferentes, mostrando que são pedaços de pelo menos três potes. Conversando 

sobre o que seria aquele lugar, Wyrakatu explicou que ali era um pátio de taivïgwerã, os 

antigos ancestrais, sobre os quais já não se conhecem os nomes.  

O outro local visitado é uma das roças da esposa de Wyrakatu. Esta roça fica em uma 

área mais baixa que a aldeia Okakai, sobre um terreno um pouco inclinado. De lá, 

conseguíamos ver o telhado de algumas casas da aldeia. Em uma área de cerca de 150m de 

largura, havia uma variedade de plantas cultivadas, e os fragmentos de cerâmica aparecem 

em muitos lugares. Nenhum dos cacos que vimos tinha algum tipo de desenho, e todos 

foram reconhecidos como wajãpi. Desta vez, sem indicação temporal.   

Conversamos, em meio à roça, sobre a pesquisa de arqueologia, quando perguntei a 

Rosenã de que forma a arqueologia poderia ajudar os Wajãpi. Ele ficou quieto e pensativo 

por alguns momentos, e então respondeu. Ele lembrou algo que Waiwai havia comentado 

em Najaty sobre a pesquisa de arqueologia, dizendo que poderia ajudar a mostrar que 

aquilo é terra dos Wajãpi, que antes já havia os antigos Wajãpi morando naquela mesma 

região, e que isso pode ajudar a manter a terra. Eu fiquei surpresa, pois este discurso sobre a 

afirmação do território não me havia alcançado ainda. Posteriormente, ao conversar com 

Dominique sobre isso, ela lembrou que havia falado sobre exemplos de pesquisa de 

arqueologia que contribuíram para a demarcação de terras indígenas. Ainda que esta fala de 

Rosenã seja uma ressonância de falas da antropóloga, esta situação ressalta que a questão 

territorial, mesmo em uma situação de terras homologadas, tem um viés importante para a 

arqueologia. Eu fiz questão de salientar para Rosenã o fato de que a pesquisa de arqueologia 
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também encontraria vestígios de outros, inimigos até, como já havíamos visto em Najaty, ao 

que ele me respondeu tranquilamente: “sim, mas também tem Wajãpi”.   

De volta à aldeia, pela tarde, fizemos uma pequena reunião, na casa do rádio, para 

conversar sobre a pesquisa de arqueologia. Estavam todos os homens da aldeia (Wyrakatu, 

Rosenã e Marawa), e também Marinau. Foi uma boa reunião. Eu havia feito uma pequena 

cartilha, que distribuímos ao longo do caminho, para explicar a pesquisa. Fizemos a leitura 

dessa cartilha, e Rosenã traduzia para Wyrakatu e Marinau. Wyrakatu, como todos os velhos 

que conheci, estava muito interessado, salientando que era uma maneira importante de 

ensinar os mais jovens sobre as histórias dos antigos. Penso que este argumento de 

Wyrakatu foi usado no sentido de que a pesquisa de arqueologia, da forma como estávamos 

fazendo, demandava a conversa com os mais velhos para conhecer as histórias dos tempos 

antigos.  

Desta reunião, foram apontados quatro pontos que eles consideravam importantes 

na pesquisa de arqueologia: ela pode ajudar a contar sobre o tempo dos antigos; vai mostrar 

que a terra indígena tinha Wajãpi há muito tempo; vai ensinar aos pesquisadores mais uma 

forma de fazer pesquisa; e vai enriquecer o conhecimento da TIW com mais uma forma de 

mapeamento. Estas demandas, me parece, estão articuladas com discussões sobre a gestão 

da TIW e sobre o fortalecimento cultural, temas bastante relevantes para o atual contexto 

deste grupo (Gallois 2011), explicando o seu interesse em conhecer a pesquisa de 

arqueologia. 

Após quatro dias no Okakai, com muita fartura e festas, iniciamos a jornada de volta. 

A esposa de Wyrakatu havia me explicado, quando eu mostrava fotos na câmera digital, que 

tinha saudades da mãe, esposa do chefe Waiwai, que aparecia em muitas fotos. Ofereci, 

então, tirar algumas fotos dela para mostrar à mãe quando chegasse em Najaty, e ela posou 

com o marido, passando urucum nas pernas dele. Foram minhas últimas fotos no Okakai, e 

que deixaram sua mãe com os olhos mareados quando as mostrei em Najaty. 

A volta foi em um ritmo mais rápido, talvez porque todos tivéssemos as cargas mais 

leves. Poderíamos ter chegado em Najaty em dois dias, mas fizemos a parada para a pesca 

dos trairões que Rosenã queria levar para o sogro. No segundo dia de caminhada, cruzamos 

por um lugar com fragmentos cerâmicos que não era conhecido, e que não havíamos 

observado na ida. Este lugar ficava junto ao pé de uma montanha, e havia apenas quatro 
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fragmentos de cerâmica, de um único pote. Eu estava só com Marinau, e sua explicação foi 

sucinta: antes tinha muito Wajãpi.  

Em Najaty, diferente da visita na ida, a aldeia estava bem cheia. Havia um clima de 

festa, e todos queriam notícias da nossa viagem até o Okakai. Na câmera, mostrei fotos das 

pessoas do Okakai para Waiwai e suas esposas. Werenã (a esposa mais velha de Waiwai), 

quando viu as fotos de sua filha, casada com Wyrakatu, contou que tinha nascido no Cuc 

(Kuu), que era daquela região. As fotos dos pequenos fragmentos de cerâmica não causaram 

muito impacto.  

Quando conversava com Paruwa, a esposa mais jovem de Waiwai, sobre os 

fragmentos de cerâmica que havíamos visto na viagem, ela decidiu me mostrar sua própria 

produção cerâmica. Ela havia feito, provavelmente pensando em trocar com os karaikõ, uma 

série de miniaturas de potes, inclusive pequenas xícaras (Figura 4-7, mais acima).  

Sua produção cerâmica é impressionante. Há potes de muitos tamanhos e formas por 

toda aldeia. Além dos potes que ela usa para cozinhar e guardar comidas, ela também faz 

potes para trocar. Alguns potes têm desenhos, que são incisões feitas na argila ainda úmida. 

O chefe Waiwai já havia me explicado que os Wajãpi antigos não faziam desenhos na 

cerâmica, e que haviam aprendido com os Karanã, e começaram a colocar seus próprios 

desenhos nos potes. Este desdobramento sobre os desenhos nas cerâmicas wajãpi, que não 

havia aparecido quando conversávamos sobre os fragmentos decorados, parece servir para 

explicar um contexto recente, em que sua própria esposa faz cerâmica com desenhos.  

Em Macapá, quando fiz uma análise de cerâmicas etnográficas wajãpi, fui 

acompanhada pelo pesquisador Rosenã. Eu lhe mostrei as fotos de duas vasilhas que eu 

havia estudado e que tinham desenhos, perguntando a ele por que as peças tinham aquela 

decoração. Sabendo que eram peças produzidas por Paruwa, sua resposta foi muito clara: 

porque as mulheres de Waiwai são da região do Cuc.  

Essa região do rio Cuc (Kuu) está, hoje, dentro do Parque Nacional Montanhas do 

Tumucumaque. De acordo com Gallois (1986), a região do rio Cuc funcionou como um 

centro de trocas entre Wayana e Wajãpi no final do século XIX e início do XX (p.203 e ss). Na 

década de 1940, famílias wayana e aparai, que dominavam o comércio com os Wajãpi, 

instalaram-se nessa região, abandonando essa área só a partir da década de 1960. Para 
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Gallois, estes índios “veiculavam uma cultura ‘Caribe’ que deixou marcas” entre os Wajãpi 

(id.:203). A indicação de Rosenã para justificar os desenhos aponta, portanto, para essa 

relação entre Wajãpi e Wayana, destacando que fazer desenhos na cerâmica é algo que as 

Wajãpi aprenderam com as Wayana, o que ressoa no comentário de Waiwai sobre esse 

aprendizado, apesar do chefe então se referir a outros inimigos, os Karanã. 

Naquela noite, houve uma grande festa, e pela manhã seguimos a caminhada rumo 

ao Mariry. Desta vez, Waiwai nos acompanhou, liderando o caminho. Foi uma jornada 

fascinante, pois ele tinha histórias para praticamente todas as árvores, plantas, montanhas, 

rios e lugares por onde passávamos. Ele parava seguidamente, voltava-se para nós, e 

contava uma história diferente, fazendo movimentos com os braços para indicar caminhos e 

aldeias.  

No dia seguinte, chegamos de volta ao Mariry. Nosso grupo se separou durante o 

caminho. Os três karai kõ ficaram com Waiwai, e o restante seguiu na frente, pois queriam 

fazer um desvio para visitar outro lugar. Foi novamente uma jornada de muitas histórias. 

Waiwai repetiu seguidas vezes que havia mais Wajãpi antigamente, mostrando as muitas 

capoeiras (kookwera16) por onde passávamos. Como eu perguntava se ele conhecia estas 

aldeias, quando ainda eram habitadas, ele explicou que morava em outra região, portanto 

não conhecera. Nesta jornada de dois dias de caminhada com o chefe Waiwai, comecei a 

perceber a riqueza do acervo que os conhecedores mais velhos tinham sobre praticamente 

todos os elementos da paisagem, apesar de que naquele momento eu ainda não tivesse 

entendido como aquele conhecimento poderia se relacionar com arqueologia.   

Junto com Waiwai, eu fui a primeira do grupo a chegar de volta à aldeia de Kasiripinã, 

onde nos esperavam ansiosamente. Waiwai se despediu e seguiu para sua casa, em Mariry. 

Kasiripinã e Taema me contaram que estavam muito preocupados comigo, pois não sabiam 

se eu seria capaz de aguentar as dificuldades do trajeto, e minha chegada – sã e salva – era 

um verdadeiro alívio. Ao final da tarde, quando todos já estavam de volta, nos sentamos de 

volta no pátio da aldeia. Estávamos todos contentes com os resultados, e Kasiripinã 

incentivou muito para que a pesquisa continuasse, ressaltando que era importante conhecer 

                                                      
16

 A palavra kookwera é literalmente “roça antiga”. Lembrando que toda aldeia inicia como uma roça, a 
associação de capoeira com aldeias antigas é clara.  
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mais um tipo de pesquisa. Além disso, como eu notava com cada vez mais certeza, as 

histórias dos antigos são um tema muito caro aos Wajãpi.  

4.1.2|  A viagem a Jiruruwyry 

Esta segunda viagem foi planejada de maneira muito rápida, aproveitando um 

convite que me foi feito durante uma oficina. Em visitas anteriores à TIW, eu havia 

conhecido Nazaré, a única mulher em posição de chefia. Ela sempre foi muito interessada na 

pesquisa de arqueologia, e fazia convites para que eu a acompanhasse em uma viagem 

“para o limite”, mas a oportunidade ainda não havia acontecido.  

Quando a conheci, através de Dominique, ela me disse que conhecia lugares com 

vestígios, e que poderia me levar para conhecer. Ela se lembrou de um machado de pedra 

polida que sua filha mais jovem havia encontrado, e foi buscá-lo para me mostrar. Era uma 

peça pequena (cerca de 8cm de comprimento), com um gume reto e pescoço para 

encabamento, em uma matéria-prima que lembrava granito. Fora encontrada ao lado da 

estrada, quando máquinas da Secretaria Estadual de Transportes (SETRAP) faziam melhorias. 

Não havia cerâmicas, lembrando o contexto em Najaty, na roça da esposa de Waiwai, em 

que a lâmina de machado não estava associada com fragmentos de cerâmica.  

O convite para realizar a viagem veio durante uma conversa à noite, nos primeiros 

dias da oficina. Eu estava sentada com Dominique e Nazaré, conversando após o jantar, 

quando Nazaré começou a contar que sua família iria para sua aldeia do limite, Jiruruwyry, 

quando a oficina acabasse. Contou que havia potes de cerâmica lá, e perguntou se eu não 

queria ir junto. Eu disse que sim, ao que ela retrucou: “você vai aguentar?”. Depois de insistir 

muito que seria capaz, que havia caminhado até o Okakai, ela sorriu, olhou para Dominique 

e me perguntou com um tom muito sério: “você chora?”. Eu não soube o que responder, 

pois na verdade não tinha certeza se havia entendido a pergunta, e Dominique explicou. Em 

uma expedição recente para a região do Rio Cuc (no PNMT), uma analista de uma agência 

oficial que participava da caminhada chorou algumas vezes, o que deixou os Wajãpi 

surpresos e incomodados. Nazaré queria apenas se certificar se eu não causaria desconforto 

semelhante, e então concordou em me levar.  
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No outro dia, reuni-me com ela e seu marido, Marãte, para planejarmos a duração da 

viagem. Eles fizeram os cálculos de dias contando em quais acampamentos faríamos 

pernoites, e acabaram concluindo que 15 dias seriam suficientes. Este planejamento era 

importante para que eu organizasse a minha saída da TIW, pois um carro viria de Macapá 

especialmente para isso. Além disso, a duração da viagem também indicava a quantidade de 

comida que eu precisaria levar. Desta vez, os planejamentos precisaram ser feitos 

rapidamente, e não houve a participação de outros Wajãpi. Entre os itens que me 

solicitaram havia combustível para dois trechos feitos de barco (voadeira), duas limas de 

ferro e cartuchos para espingarda. Eles me disseram que ajudariam a carregar minha 

comida.  

Cinco dias depois, quando a oficina acabou, meus mantimentos chegaram de 

Macapá, junto com o combustível, os cartuchos e as limas. Os pesquisadores wajãpi 

iniciaram o retorno para suas aldeias, alguns dos consultores também voltaram para 

Macapá, e eu fiquei no Centro à espera de Nazaré. Ela apareceu ainda de manhã para me 

alertar que a viagem atrasaria, pois não havia um carro para nos levar até o final da estrada 

(na aldeia Jakare), nem um barco para nos levar até Mariry.  

No dia seguinte, como combinado, saímos do Centro às 10h da manhã. Com um carro 

da Funai, fomos levados até a aldeia Jakare. Além de Nazaré, Marãte e a filha Karota 

(adolescente), havia também dois netos de Nazaré – Kati e Teni (crianças). A bagagem era 

extensa, inclusive com dois filhotes de cachorro, e um jacamim.  

Na aldeia Jakare, conheci Sisiwa, um importante pajé, casado com uma irmã de 

Marãte. Ele também seguiria viagem conosco. Aos poucos fui percebendo que aquela era 

uma viagem de deslocamento sazonal, para as aldeias do limite, onde as famílias ficariam 

por alguns meses.  

Eles organizaram para que eu fosse levada para Jawarary (uma das pequenas aldeias 

de Mariry, onde eu já estivera durante a viagem para o Okakai), e que lá ficaria até o dia 

seguinte, quando eles se deslocariam para me encontrar. Após muitas recomendações de 

Nazaré para que eu tomasse cuidado, saímos com a voadeira. Diferente da viagem que fizera 

anteriormente, o nível do rio Mariry não era tão baixo, e em apenas dois lugares foi preciso 

descer da voaderia para puxá-la sobre troncos que fechavam a passagem do rio. No 
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percurso, Marãte tentou me ensinar alguns nomes de plantas e pássaros, me fazendo repetir 

muitas vezes até atingir uma pronúncia adequada.  

Em pouco mais de três horas, chegamos a Jawarary, onde muitas crianças logo nos 

cercaram e ajudaram a descarregar parte da bagagem. O chefe, Pajari, me foi apresentado. 

Eu já havia lhe conhecido na viagem anterior, mas ele não pareceu lembrar. Ele indicou a 

casa onde eu poderia ficar, a mesma que havia ocupado anteriormente, uma casa do tipo 

jura, com o piso elevado. O chefe Pajari também me ofereceu que usasse o fogo e a casa de 

cozinha (okavu) de sua família, o que me pareceu muito simpático.  

Marãte me acompanhou até a casa, me ajudou a colocar a bagagem no andar de 

cima, e ainda fez um reparo na escada. Antes de partir, me encheu de recomendações como 

Nazaré havia feito anteriormente, ressaltando em especial para que tivesse cuidado para 

não cair da casa, nem da escada. Eu era uma criança grande17, e eles não tinham certeza que 

eu saberia me portar.  

Após a partida de Marãte, fiquei só, organizando minhas coisas. O chefe Pajari veio 

me visitar várias vezes. Nossas conversas eram curtas e truncadas, já que não dominávamos 

a língua do outro. Perguntei, como fizera na primeira vez, se ele conhecia lugares com cacos 

de cerâmica (tapëgwera), e ele respondeu negativamente, como da primeira vez. Ele 

segurou minha mochila, avaliando seu peso, e concluiu que estava muito pesada. Pediu-me 

que lhe desse um isqueiro, mas desta vez, com o planejamento muito rápido da viagem, 

havia esquecido de trazer alguns itens extras, para poder retribuir gentilezas. Disse que lhe 

daria na volta, como de fato fiz.  

Na aldeia, além de Pajari, sua esposa e muitas crianças, havia também dois jovens 

casais. Os dois rapazes falavam bem português, e ambos foram me visitar em momentos 

diferentes. Eu explicava o que estava fazendo, contava da viagem ao Okakai e das oficinas. 

Também eles não conheciam lugares com tapëgwera.  

Ao final da tarde, após banhar-me rio sob os olhares atentos das crianças, fui até a 

casa de cozinha, fazer macarrão instantâneo. Fiz uma quantidade bem maior do que 

consumiria, para poder retribuir a hospitalidade de Pajari.  

                                                      
17

 Certa vez, perguntei se fazer as caminhadas com karai kõ era como levar crianças. “Não”, me responderam, 
“é pior, as crianças sabem o que fazer.” 
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Antes de me retirar para a casa, fiquei acompanhando os rapazes que iniciavam a 

construção de uma casa jura. Espirituoso, um deles me perguntou: “você que é 

pesquisadora, pode ajudar para saber se está certo?”. Eu ri, achando uma boa piada sobre a 

autoridade do conhecimento científico. Era óbvio que eu não podia ajudar. 

Na manhã seguinte, Pajari veio me chamar logo cedo para tomar kasiri miti, ou caxiri 

doce, não alcoólico. Convidou-me a sentar no seu pátio, onde havia bancos simples, feitos 

com seções de troncos de árvores. Sentamos lado a lado. A dificuldade da língua (ele fala 

pouco português e eu não falava wajãpi) não diminuiu seu interesse em conversar. Ele 

falava, às vezes apontava algumas coisas, e eu buscava repetir tudo, nem sempre com 

sucesso. Como em outras vezes, algumas palavras ele me fazia repetir muitas vezes, até 

acertar a pronúncia. Eu seguia a maneira wajãpi de aprender outra língua, como os 

pesquisadores escreveram em um dos livros: “Quando a gente está começando a aprender a 

falar a língua portuguesa, nós imitamos Karai kõ para aprender rápido” (Wajãpi & Gallois 

2008a:25). 

No início da tarde, chegaram na voadeira alguns dos meus companheiros de viagem: 

Sisiwa, sua esposa Karawaniru, a irmã Sawera (ambas irmãs de Marãte), e quatro crianças e 

adolescentes: Wyrakauni, Josepajõ, Akuru e Frãki. Eles se instalaram em uma casa próxima a 

que eu estava. Haviam tido um problema no percurso, pois o motor da voadeira estava 

muito fraco e a carga era muito grande, então deixaram em uma margem do rio parte da 

carga. Com isso, a caminhada para Jiruruwyry atrasaria mais um dia, pois seria preciso 

buscar esta carga no dia seguinte.  

Depois de instalados, Sisiwa me chamou para passear, ou seja, visitar o chefe. Ele me 

alertou que havia caxiri (algo que todos Wajãpi apreciam muito), porém “bem pouquinho”. 

Sentamos os três no pátio, sobre os banquinhos de madeira, enquanto uma menina nos 

servia cuias de caxiri. Eu havia aprendido que – como parte da etiqueta – pode-se oferecer a 

cuia para as pessoas ao lado, pedindo “ajuda”18 para esvaziar a cuia, mas pensava que só 

deveria fazer isso com outras mulheres. Nesta tarde, tanto Pajari quanto Sisiwa me 

ofereceram suas cuias, e depois fiz o mesmo em retribuição. Eu havia sido a primeira no 

grupo a ser servida, o que é feito sempre pela dona do caxiri (kasiri jarã), a mulher que o 

                                                      
18

 “Ajuda” é a palavra que eles usam em português quando se oferece a cuia para as outras pessoas 
partilharem. 
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preparou, e acabei tomando toda a cuia sozinha, sem saber que talvez cometesse uma 

indelicadeza. Situações como essa demonstram o quanto eu estou inserida em um processo 

de aprendizado, em que eles estão me mostrando como devo agir.  

O volume editado por Bruce Albert e Alcida Rita Ramos (2002) oferece algumas 

reflexões que me ajudam a iluminar este processo. Neste conjunto de artigos, antropólogos 

que trabalham com grupos indígenas no norte amazônico foram convidados a discutir a 

questão do contato com os brancos a partir das cosmologias indígenas. As imagens que 

emergem me fazem lembrar muito esta minha aproximação com os Wajãpi: os brancos 

precisam ser “pacificados”, “ensinados”, “embelezados”. Talvez, no sentido que Lucia 

Hussak Van Velthem (2003) destaca para os Wayana, eu esteja sendo moldada, produzida, 

fabricada. Como se faz com as crianças. 

Naquela longa conversa com Pajari e Sisiwa, em que eu buscava – como sempre – 

imitar suas atitudes, eu me engajava neste processo. Ficamos os três sentados por muito 

tempo, eles conversaram entre si e – de tempo em tempo – falavam comigo, em wajãpi. Eu 

tentava repetir seguidas vezes, buscando reconhecer algumas palavras e esboçar uma 

resposta. Com muita paciência, eles só usavam o português depois de insistir muito, e talvez 

concluir que eu não compreenderia. Sisiwa, apesar de falar português, pouquíssimas vezes 

ao longo das semanas que passamos juntos me abordou nesta língua. Não penso que 

estivesse criando uma barreira, ao contrário, acho que estava me apontando a construção 

de uma ponte. 

Nazaré e Marãte chegaram ao final da tarde. Eles fizeram o percurso a pé, pois o 

barco trazia a família de Sisiwa, o que permitiu que Marãte caçasse a janta: tucano. Eles 

ficaram na mesma casa onde eu já estava instalada. As crianças ataram suas redes na parte 

de cima, ao meu lado, e o casal ficou na parte térrea.  Quando fui fazer minha comida, 

perguntei a Nazaré se podia usar a fogueira deles, ao que ela respondeu que a fogueira era 

“nossa”, ou seja, que eu fazia parte do grupo da sua família, e partilhamos as comidas.  

No dia seguinte, como ainda era preciso buscar a carga que ficara na margem do rio, 

ainda não poderíamos iniciar a caminhada para Jiruruwyry. Nazaré me convidou para ir 

visitar outras aldeias, junto com Sisiwa, as irmãs de Marãte e as crianças. Na primeira 

passagem sobre um rio, usualmente feita sobre um tronco de árvore caído sobre o curso 

d´água, minhas dificuldades ficaram evidentes. Diferente dos Wajãpi, que passam por estas 
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“pontes” como se caminhassem em qualquer outro terreno, eu temia me desequilibrar. Na 

viagem anterior, muitas vezes Rosenã fazia varas para que eu usasse como apoio durante 

estas travessias, mas desta vez Nazaré fez diferente. Ela me ofereceu sua mão, pediu para 

que eu tirasse os chinelos e me mostrou como deveria colocar meus pés sobre o tronco. 

Segurando firmemente minha mão, ela caminhava na minha frente com muita calma, 

pedindo para que eu tivesse cuidado. Ela fez isso comigo durante toda a viagem, em todas as 

travessias. Eu observei ela e outras mulheres terem este mesmo cuidado com crianças 

pequenas.  

A visita a outras aldeias foi longa, pois em cada casa onde se iniciava uma conversa, 

logo os adultos se sentavam. Alguma comida, como cará e batata doce cozidos, ou pedaços 

de beiju, nos foram oferecidos, além de várias cuias de caxiri. Nem sempre eu era servida, 

mas Nazaré sempre me oferecia parte do que recebia, como fazia também para seus dois 

netos, reforçando a imagem de que eu era criança de alguma forma.  

À noite, na volta da fogueira, Nazaré me contou parte de sua história. Ela foi casada 

com um chefe importante, Kumai, falecido na década de 1990. Após a morte de Kumai, ela 

casou com Marãte, um homem mais jovem. Ela também me contou sobre um evento quase 

trágico, quando ela foi atacada por uma sucuriju (moju, a cobra grande que vive na água), 

um ser importante na cosmologia wajãpi e norte-amazônica (Gallois 1988; Vidal 2009 – para 

os povos do Oiapoque), e que foi responsável – como eu iria aprender – por uma série de 

marcas presentes nas paisagens hoje. 

Quando o evento aconteceu, Nazaré estava com um dente sangrando e foi até o rio. 

A sucuriju, que é muito sensível ao cheiro do sangue, foi atraída e a atacou, mas ela 

conseguiu escapar. Com essa história, ela me alertou para o perigo das mulheres irem ao rio 

durante o período menstrual, “quando o sangue desce”, pois o cheiro atrai a sucuriju. E me 

recomendou fortemente que eu a avisasse no caso do meu período começar. Dominique 

havia me preparado para esta situação, e contou que muitas vezes fora obrigada a ficar 

deitada em uma rede esperando o período acabar. Outras assessoras do Iepé já haviam me 

sugerido esconder o fato, para não atrapalhar as viagens. Porém, quando aconteceu, eu 

avisei Nazaré, e houve desdobramentos interessantes, que contarei mais adiante. 

A caminhada para Jiruruwyry, bastante diferente daquela que realizei para o Okakai, 

não era uma expedição científica. Dois grupos familiares estavam se deslocando para as 
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aldeias “no limite”, onde ficariam instalados pelos próximos meses. Ao todo, nós 

formávamos um grupo com seis adultos, três adolescentes e cinco crianças. Além de dois 

cachorros, filhotes (que já eram quatro, pois os netos de Sisiwa também levavam dois) e o 

jacamim. No primeiro dia, cheguei a carregar uns dos filhotes no colo, achando que ajudava, 

mas logo percebi que aquela era uma carga das crianças e eu não devia me envolver (ainda 

que de certa forma fosse vista como criança pelos adultos). 

Quando passamos por um grande tabocal (um tipo de taquara), perguntei a Nazaré e 

Marãte, que estavam logo à minha frente, porque era tão grande. “Foi plantado”, me 

respondeu ela, “pelo dono”. Interessada que sou nesta figura dos “donos” ou “mestres”, 

perguntei se havia donos por ali, se eles moravam na floresta. Ela respondeu que sim, que 

tinham suas casas, e que em alguns casos eles sabiam onde estavam, como me mostrou em 

outra ocasião. Mas alertou que só os pajés podem ver os donos. Lembrei que na noite 

anterior, ela havia me contado que tinha estudado para ser pajé, e que chegou a ver alguns 

donos. Eu perguntei como eles eram, e disse que eram “como nós”, e falavam wajãpi. 

Pensando nesta existência de múltiplos donos pela floresta, com suas casas e suas criações, 

comecei a olhar para aquela paisagem verde e escura de outra forma. Aquele emaranhado 

de árvores e cipós, que parecia tão desabitado, estava repleto de outras gentes. 

Acompanhados, como estávamos, de um pajé, a presença destas outras gentes foi 

enunciada em vários momentos da viagem. Fiquei me perguntando se uma arqueologia dos 

donos seria possível, sem ainda desconfiar que ela já era praticada por eles, eu que não 

conhecia. 

Quando paramos, em um acampamento temporário, Marãte e Sisiwa logo se 

dirigiram para a mata, buscando material para construir um abrigo. Cada grupo familiar 

ficaria em uma casa. Nazaré indicou um lugar para atar minha rede, junto com sua filha e 

seus netos.  

No caminho do dia seguinte, passamos por uma aldeia antiga, do tempo dos tamõ kõ. 

O local chama-se Kujai, e o chefe da aldeia foi Tamõ Sirijãnã. É uma aldeia muito antiga, e 

não há mais pessoas vivas que a tenham conhecido. O local era plano, próximo a um igarapé.  

Depois de chegar ao acampamento, quando todos estavam instalados, fui conversar 

com Nazaré sobre a aldeia antiga. Eu notei, na primeira viagem, que não havia conseguido 

registrar com cuidado as histórias sobre as aldeias antigas por onde passamos. Isto 
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aconteceu porque não ficávamos muito tempo em cada lugar, pois era preciso manter o 

ritmo da viagem, e eu acabava anotando apenas detalhes das histórias. Além disso, também 

notara que – da forma como me contavam – o foco das histórias não eram as aldeias, mas 

sim os tamõ. Com isso, decidi alterar a estratégia. Mudar o ritmo da viagem era algo 

complicado, então optei por conversar com as pessoas depois que o acampamento estivesse 

montado, pois notara que sempre havia tempo para muitas conversas nestes momentos.  

Procurei por Nazaré e perguntei se ela podia me contar sobre a história de Tamõ 

Sirijãnã, o chefe da aldeia Kujai. Ela disse que ele morava em uma aldeia que não era grande, 

e ele tinha uma filha da idade de Karota (sua filha adolescente). A filha casou, e eles foram 

para a aldeia Pypyiny, onde ele morreu. Kujai era o nome da aldeia por onde passamos, onde 

a terra era muito boa para plantar cará e batata. Como eu já havia percebido, é o 

entrelaçamento entre os lugares (ou as coisas) com as pessoas que torna as histórias 

interessantes, daí as narrativas históricas detalharem genealogias e parentescos.   

A partir desta noite, meu lugar para atar minha rede foi alterado. Nazaré me indicou 

que eu deveria ficar com Sawera. Ela é uma mulher que nunca teve filhos, e com isso não 

conseguiu manter casamentos, voltando a morar com seu pai. Ela estudou um pouco de 

português, e aprendeu a ler, o que faz com dificuldade, mas também com muito empenho. 

Durante esta viagem, um dos rapazes adolescentes carregava livros didáticos, os quais 

Sarewa era a mais assídua leitora. Ao ser colocada para ficar ao lado dela, ela viu em mim 

uma oportunidade de exercitar seu português. Assim, passamos muitos momentos sentadas, 

cada qual em sua rede, lado a lado, enquanto ela lia em voz alta, e eu corrigia sua pronúncia. 

Em alguns momentos, ela me perguntava o significado de algumas palavras. Quando me 

perguntou o que era “natureza”, fiquei desconcertada, e precisei refletir um pouco para 

oferecer uma explicação plausível. 

Eu estava ciente, claro, das amplas discussões sobre a distinção entre natureza e 

sociedade que há tanto tempo movimentam a antropologia (p.ex. Descola & Pálsson 1996; 

Levi-Strauss 2004), e do quanto as sociedades indígenas amazônicas não partilhavam de tal 

concepção (p.ex. Viveiros de Castro 1992). Mas a pergunta de Sawera, naquele contexto, me 

colocou em um exercício de tradução que eu ainda não havia experimentado por completo. 

Oferecer uma definição de dicionário, em um caso destes, seria reforçar exatamente o que 

eu buscava romper: a superioridade de um conhecimento sobre outro. Foi preciso traduzir 
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não a palavra, mas as ideias que a sustentavam. Natureza como uma categoria, e não como 

um dado. 

Minha convivência com Sawera também permitiu minha aproximação com o restante 

do grupo, e logo eles também me ofereciam comida. Nazaré muitas vezes se mostrava 

preocupada com minha alimentação, em função das caminhadas, temendo que eu não 

aguentasse as dificuldades. Eu, no entanto, estava me sentindo ótima, e saboreava com 

verdadeiro prazer as diversas caças que me ofereciam. Certo dia, quando estávamos 

sentados em uma parada para descansar, Nazaré me ofereceu um pedaço de paca, que comi 

deliciada. Marãte passou e fez um comentário em wajãpi, enquanto ria, e Nazaré me 

traduziu. Ele dissera que eu não morreria de fome com eles. A partir deste dia, ela mostrou-

se mais tranquila quanto à minha alimentação.  

Poucos dias depois, Nazaré me contou que Marãte havia comentado com ela que eu 

parecia irmã dele, por ter uma pele clara, o que ela concordava. Eu notara, de fato, que suas 

irmãs tinham um tom de pele mais claro, mas fiquei lisonjeada em ser comparada a uma 

Wajãpi. Talvez, aos seus olhos, minha “fabricação” ou “pacificação” começasse a ter efeitos.  

Após uma noite particularmente inquieta, em que ouvi conversas esparsas até o 

amanhecer, Sisiwa veio conversar comigo. Me perguntou se eu havia escutado jurupari 

durante a noite. Eu respondi que não sabia, pois não conhecia o barulho de jurupari. Ele 

imitou uma espécie de assobio, comprido e leve. E depois me explicou que jurupari tinha 

andado na volta do acampamento, o que justificava o alvoroço durante a noite. Mais uma 

vez, eu observava que os riscos de andar na floresta abarcavam seres que nem era capaz de 

perceber. 

Naquele dia, passamos por outra aldeia antiga, chamada Tekoamiti. O nome já indica 

que se tratava de uma aldeia pequena, o que foi explicado porque os antigos não tinham 

machados. Foi nesta aldeia que cresceu o pai de Pajari (chefe da aldeia Jawarary, onde 

ficamos anteriormente), chamado de Tamõ Peru. Ele era filho de Tamõ Tavea. Os dois foram 

até a aldeia Pirawiri, em uma região bem mais ao norte, para fazer trocas e buscar 

machados. A região do Pirawiri foi um centro de trocas importante no século XIX (Gallois 

1986), onde os Wayana mantinham uma relação de controle. Os Tamõs Peru e Tavea são de 

um grupo wajãpi que não mantinha contatos diretos com os brancos, e usavam a região do 

Pirawiri para adquirir bens, como os machados de ferro. A história dessa viagem tem um 
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final triste, porém ilumina uma imagem negativa do contato com os brancos, ou com suas 

coisas (Gallois 2002: 207). Os dois tamõs pegaram gripe no Pirawiri, e acabaram morrendo 

no caminho. Em última instância, é a busca pelas coisas dos brancos, neste caso os 

machados, que leva os dois à morte. 

Enquanto me contavam as histórias destes tamõs, Sisiwa e Nazaré também listaram 

outros donos de aldeias nesta região. Ao todo, haveria cinco: além de Peru e Tavea, eles 

também falaram do pai de Tavea, Tamõ Waseiry, e de outros dois tamõs: Karapa e Sirijãnã. 

Este último era o dono da outra aldeia antiga por onde passamos e que relatei mais acima. 

No dia seguinte alcançamos a aldeia Seweriry, onde Sisiwa e sua família ficariam 

pelos próximos meses. Esta aldeia estava desabitada há cerca de seis meses, e muito mato 

havia se instalado. Além disso, um dos esteios da casa de cozinha havia se rompido, fazendo 

a estrutura do telhado ceder em um dos cantos. Ao todo, havia quatro construções, mas 

uma delas estava muito degradada, e as crianças colocaram fogo. Na casa maior, do tipo 

jura, porém ainda sem o piso de paxiúba no andar superior, ficou a família de Sisiwa. Eu 

continuei posicionada ao lado de Sawera, em um canto da casa, com todas as crianças no 

nosso entorno, inclusive a filha e os netos de Nazaré. Ela e o marido ficaram em uma casa 

menor, do tipo térreo, que tinha o telhado bem debilitado, com várias falhas. 

Depois de nos instalarmos, montei no GPS nossa rota completa, com todos os pontos 

dos locais onde havíamos parado. Quando mostrei para Nazaré, ela começou a chamar 

todos para ver, foi um verdadeiro sucesso. Penso que havia ali um duplo fascínio: de um lado 

o próprio GPS e o interesse pelos equipamentos, e de outro a imagem de um mapa, uma 

forma de expressão que – como salientei anteriormente – é muito apreciada pelos Wajãpi. 

Na volta a Jawarary, ao final da viagem, Nazaré me pediu que mostrasse o percurso de GPS 

para Pajari, que imediatamente me convidou para visitar as outras casas da aldeia para 

mostrá-lo a todos. 

Na aldeia, o ritmo e o humor de todos era diferente, havia uma energia contagiante, 

com todos envolvidos em alguma atividade. As mulheres foram para a roça buscar mandioca 

e lenha, os homens foram caçar, e as crianças – depois de colherem muita cana para chupar 

– ficaram correndo e brincando. Os panos vermelhos que usam como tanga (masculina) ou 

saia (feminina) foram lavados e estendidos para secar, dando um colorido na aldeia que me 

parecia festivo (Figura 4-9).  
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Figura 4-9: À esquerda, clima de aldeia, Seweriry. À direita, a voadeira pronta para partirmos rumo a 

Jiruruwyry.  

À noite, Nazaré me explicou que para chegarmos a Jiruruwyry ainda seria preciso 

viajar em uma voadeira. Este barco, no entanto, não estava na aldeia, mas a uma distância 

de dois dias de caminhada. Nós, as mulheres e crianças, ficaríamos em Seweriry esperando 

Marãte e os dois rapazes buscarem este barco. No dia seguinte, Marãte levaria o 

combustível até metade do caminho (ele já carregava o carote, com mais de 30 litros, desde 

Jawarary), voltando para dormir na aldeia. No outro dia, iria chegar ao barco, e no terceiro 

dia voltaria nele para nos pegar e seguirmos para nosso destino. A perspectiva era de 

ficarmos três dias a espera em Seweriry, mas acabamos ficando cinco.  

No segundo dia, ao final da tarde, enquanto comíamos um caldo de mutum com 

deliciosos pedaços de beiju recém assados, Marãte me perguntou sobre o que eu havia 

sonhado na noite anterior. Eu contei um sonho que tivera com minha família, e fiquei 

curiosa sobre o interesse dele. Ele me explicou que todos haviam ouvido, durante a noite, eu 

balbuciar alguma coisa, palavras que não entenderam. Esse poderia ser um sinal de que eu 

estivesse encantada por moju (a cobra grande, ou yyjarã – dono da água).  

Como todos sabiam, eu estava no meu período menstrual há dois dias, portanto em 

uma situação particularmente delicada para empreender as caminhadas. O que tornava a 

situação ainda mais delicada era o fato de que no último dia de caminhada tivemos que 

cruzar por muitas áreas alagadas, onde era impossível eu não pisar na água. Ora, moju é 

atraída pelo cheiro do sangue, e encanta suas vítimas de tal forma que elas podem ficar 

loucas ou mesmo morrer. Este é o motivo porque mulheres menstruadas devem ficar de 

repouso, para não chamar a atenção, e jamais chegar perto d´água.  
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Como eu não havia feito ruídos deste tipo nas outras noites, o fato de balbuciar 

algumas palavras justo depois desta caminhada foi logo entendido como um potencial sinal 

de perigo. Meus sonhos talvez ajudassem a elucidar o ocorrido, por isso a pergunta de 

Marãte. Na manhã seguinte, logo perguntei a ele se eu havia feito ruídos noturnos, ao que 

ele respondeu – com certo alívio – que não. Eu estava bem, não estava encantada.  

Mas os cuidados em função daquela minha situação não diminuíram. No terceiro dia 

na aldeia, todos os adultos saíram para buscar coisas em outras aldeias (também 

temporariamente abandonadas). Eu cheguei a ter um ímpeto de acompanhá-los, mas 

Nazaré foi incisiva: havia muitos cursos d´água para cruzar no caminho, o que era muito 

perigoso para mim, e além do mais eu precisava ficar de repouso. Antes de sair, ela me 

mostrou uma grande panela cheia de água, como um caldeirão, e disse que era para eu me 

banhar. E recomendou mais uma vez que eu não deveria chegar perto do rio em hipótese 

alguma, e arrematou: “rio não é como chuveiro, moju vem e pega”. Prometi que iria fazer 

tudo que ela me dizia, que ela podia ficar tranquila, que eu ficaria muito bem. Quando 

acabou meu período, me senti aliviada, poderia voltar à vida normal. Nazaré também ficou 

mais tranquila, pois estava muito preocupada com a viagem de voadeira que ainda 

precisávamos fazer. O atraso, neste sentido, lhes deu mais segurança, pois uma mulher 

menstruada significava um risco desnecessário.   

Nestes dias que fiquei na aldeia, procurei acompanhar as mulheres nas suas 

atividades, pois me sentia muito inútil naquele lugar onde todos estavam sempre envolvidos 

em alguma diligência. Assim, ajudei a limpar o mato na volta das casas, juntei lenha, fui à 

roça ajudar na colheita de mandioca e cará, lavei e descasquei mandiocas, e até mastiguei 

macaxeira para fazer caxiri. Em nenhum momento, no entanto, me pediram para fazer 

qualquer destas atividades, ou para ajudar de alguma forma. Os pedidos para mim foram 

sempre sobre as coisas que claramente dominava: ler algum livro, explicar uma palavra, 

mostrar as fotos na câmera digital, ensinar a usar o GPS, ou escrever algo.  

Um dia, durante o processamento de mandioca, puxei uma conversa sobre o tempo 

antes dos tamõ kõ. Nazaré começou dizendo que não havia nada nem ninguém. Disse que os 

Wajãpi foram primeiro para Belém, depois chegaram em Macapá. No entanto, como os 

karai kõ eram muito ruins, eles saíram de Macapá e vieram para a região onde estão hoje. 

Ela repetiu que não havia ninguém por lá, mas depois falou nos Wayana, que estavam 



147 
 

naquelas áreas antes dos Wajãpi chegarem. Ela também falou da presença dos Karanã, os 

mesmos que Waiwai havia citado quando conversamos sobre as cerâmicas decoradas em 

Najaty. Ela contou que havia dois tamõ que gostavam muito de fazer guerra e até de “matar 

parente”: Tamõ Kajera e Tamõ Sururu. Segundo ela, eles devem ter tomado alguma 

substância em Belém que os fez ficar assim, relacionando a violência desmedida com o 

contato com os brancos.  

Eu insisti no tempo antes de tamõ kõ, e perguntei como era no tempo de taivïgwera, 

seguindo uma sugestão de Gallois (1994) sobre certas distinções temporais que os Wajãpi 

utilizam. Nazaré, no entanto, me disse que isto também era no tempo dos tamõ kõ, 

indicando que esta separação temporal – como indicado por Gallois (1994) – não é operada 

como nossos períodos históricos. Então perguntei sobre o tempo de Janejarã. Este sim era 

um tempo diferente.  

Ela me contou sobre a história da primeira humanidade. Naquele tempo, a mandioca 

falava (nós estávamos processando mandioca), e os bichos também. Karota, sua filha 

adolescente, completou que tudo falava no tempo de Janejarã. Nazaré continuou, contando 

que a mandioca se plantava sozinha, e também se colhia e se ralava (o que fez Karota 

comentar, enquanto ralava a mandioca, uma atividade trabalhosa, que gostaria que ainda 

fosse assim). Quando perguntei o que havia acontecido para que as coisas não agissem mais 

desta forma, Nazaré disse que Janejarã havia ficado brabo com a mandioca, pois esta mentia 

muito, e tirou a fala dela. Perguntei se havia cerâmica naquele tempo. “Tinha que ter”, me 

respondeu, e completou: “e ela se fazia sozinha”. Então lhe perguntei se poderíamos 

encontrar pedaços desta cerâmica, e ela prontamente negou esta possibilidade, como se 

achasse uma ideia descabida. Tentei argumentar, lembrando-a das marcas de Janejarã nas 

pedras, mas ela foi peremptória: não era possível encontrar estes cacos. É interessante que, 

apesar das aldeias de Janejarã e suas plantações terem persistido como marcas no presente, 

estas cerâmicas não parecem ter resistido na forma de marcas materiais. Mais tarde, fui 

perceber, que cerâmicas destes primeiros tempos (como no caso da festa primordial, sobre 

a qual discutirei mais adiante) poderiam sim resistir, porém aparecendo para nós humanos 

em outra forma. 

Durante estes dias na aldeia Seweriry, também aproveitei para registrar observações 

sobre o uso do espaço. Não vou detalhar este material, mas aponto algumas questões que 
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me pareceram interessantes para se pensar a formação do registro arqueológico. Notei que 

havia muito mais estruturas fincadas no solo do que os esteios das casas, e muitas vezes os 

diâmetros destes buracos (e dos paus utilizados) não eram muito diferentes. A casa jura, a 

maior delas, tinha esteios com diâmetro máximo de 11cm. Já um dos postes para a estrutura 

do tipiti (onde é espremida a massa da mandioca), tinha diâmetro de 15cm. Uma das casas 

pequenas também tinha esteios mais grossos, entre 12 e 13cm. Estruturas de jirau também 

podem ser fincadas no solo, mas os paus utilizados costumam ser mais estreitos. De 

qualquer maneira, o registro destas estruturas no solo do ponto de vista da arqueologia 

pode tornar-se bastante confuso. 

Também acompanhei durante estes dias, registrando em um croqui, os lugares onde 

eram feitas fogueiras. Em cinco dias, foram feitas seis fogueiras. Todas, sem exceção, tinham 

no seu entorno blocos de pedra. Lembro que durante uma oficina, quando fiz uma atividade 

de construção de sítios arqueológicos, as fogueiras foram sempre representadas por uma 

estrutura com blocos de rocha e carvão.  

Ainda na aldeia, também aproveitei para conversar com Sisiwa. Sawera havia me dito 

que na aldeia Jakare, onde eles moram, havia tapëgwera (cacos de cerâmica). Quando 

perguntei a Sisiwa, ele confirmou, e quando perguntei por que estavam lá, ele contou uma 

longa história em wajãpi. Nazaré, que estava ao meu lado, traduziu. Na aldeia Jakare, os 

cacos são do tempo de Tamõ Moratõ, muito antigos. Naquele tempo, eles andavam mais e 

faziam mais aldeias. Tamõ Moratõ cruzou pela área onde estávamos na beira do rio Aimã, e 

subiu até as cabeceiras (Aimã Rypyry), e depois desceu até onde hoje está a aldeia Jakare. 

Sisiwa explicou que os antigos faziam muita aldeia porque havia pouca caça. Tamõ Moratõ 

também fazia viagens até Pirawiri, onde trocava produtos por terçados (facões). Estes 

terçados chegavam até o Pirawiri através de trocas com os franceses (parainsi kõ). Ao final 

desta viagem, quando passei algumas horas na aldeia Jakare, tive a oportunidade de ver o 

lugar com cacos e ouvir outras histórias sobre eles, como detalho mais abaixo. 

Depois de vários dias de espera na aldeia, quando qualquer barulho era motivo de 

expectativa, já que Marãte voltaria de voadeira, finalmente ouviu-se o ruído do motor. Já era 

noite e todos estavam nas redes, mas rapidamente correram para a beira do igarapé para 
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receber os viajantes. Eles traziam um mutum e um catitu19, além de três bancos de madeira 

com formatos de aves, que – pelo aspecto usado – haviam sido trazidos de uma aldeia por 

onde passaram.  

Depois de tudo descarregado, o fogo já bem aceso, as mulheres limpando a caça para 

iniciar o preparo, Marãte começou a me contar tudo o que havia passado nos últimos dias. 

Eles haviam demorado mais do que o planejado para chegar ao local onde estava o motor, 

que havia escondido há cerca de seis meses, enrolado em uma lona plástica. O motor, 

parado há tanto tempo, não ligava. Ele tentou muitas vezes, mas nunca funcionava, e teve 

vontade de chorar, então decidiu dormir para pensar melhor no dia seguinte. Foi preciso 

desmontar o motor e montá-lo novamente, o que se tornou ainda mais complicado em 

função da quantidade de carapanãs20. Enfim conseguiu fazer o motor funcionar, e iniciaram a 

jornada até a aldeia. A viagem foi muito difícil, pois o motor ainda não estava bom, falhando 

muitas vezes. Além disso, a voadeira tinha muitos furos, diminuindo a velocidade. Ele, no 

entanto, estava bastante otimista, e me assegurou que consertaria tudo no dia seguinte, e 

depois poderíamos partir para Jiruruwyry. O que de fato aconteceu. 

Saímos pela manhã de Seweriry. Além do grupo familiar de Nazaré, também nos 

acompanharam os dois rapazes. Na bagagem, as tralhas de todos, além de um cachorro e 

dois filhotes (Figura 4-9). A viagem era longa, e a principal dificuldade era uma série de 

cachoeiras antes de chegarmos ao rio Inipuku. Como as águas ainda estavam altas, talvez a 

passagem fosse fácil.  

No caminho, paramos em uma rocha proeminente em meio ao rio Aimã, chamada de 

Takurukone, a pedra inclinada. A pedra marca um caminho que leva até a aldeia de mesmo 

nome, onde morava Tamõ Majora, avô de um professor wajãpi que eu conhecia. A aldeia foi 

abandonada antes do nascimento de Nazaré. Na pedra, as pessoas da aldeia costumavam vir 

pescar, pois naquele tempo havia muito trairão. Marãte passou por esta aldeia quando foi 

buscar a voadeira, e contou que viu muitas panelas velhas (“panela de garimpeiro”) e 

capoeira. O que eu não sabia naquela época é que esta pedra também era uma marca dos 

tempos primevos, um tipo de “lugar de pedra”, como apresentei no capítulo anterior.  

                                                      
19

 Mutum é uma ave. Catitu é o porco selvagem. Sua mandíbula é um instrumento importante para os Wajãpi, 
que a utilizam para fazer arcos. 
20

 Carapanã é o termo regional para um tipo de mosquito. 
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A viagem até Jiruruwyry foi bastante demorada, levando oito horas. Um dos 

problemas era a quantidade de paus caídos no rio Aimã, o que demandava uma série de 

manobras, inclusive cortando – com terçado – alguns dos troncos mais finos. Nas cachoeiras, 

houve alguns casos onde descíamos do barco, e Marãte com os rapazes carregavam a 

voadeira por dentro d´água, com muito cuidado para que não virasse. A paisagem era muito 

bonita, com uma floresta densa e muitos pássaros. Em alguns pontos, havia barrancos 

desmoronados. Quando perguntei a Nazaré porque eles desmoronavam, explicou que era 

uma atitude do dono, insatisfeito com o desmatamento que estavam fazendo no Tucano. O 

Tucano é um vilarejo do Assentamento do Incra, que faz limite com a TIW. Para os Wajãpi, o 

modo como os assentados usam sua terra, desmatando grandes áreas para plantar roça, é 

um acinte para o dono da floresta. Vale lembrar, que uma das características da categoria 

“dono” é sua relação de propriedade ou criação sobre seu domínio (Fausto 2008a), daí a 

necessidade dos humanos terem certa parcimônia ao caçar ou abrir roças, para não 

incomodar o “dono”. Os desmoronamentos marcavam esta agência do dono sobre seu 

domínio.  

Entre as duas aldeias, Seweriry e Jiruruwyry, não havia nenhuma aldeia habitada. 

Jiruruwyry fica bem na beira do rio Inipuku, um rio grande e largo. Este rio, nesta porção da 

TIW, marca o limite com o PNMT. Assim como acontecera em Seweriry, assim que chegamos 

à aldeia iniciamos sua limpeza. A aldeia estava abandonada há cerca de seis meses, e havia 

muito mato. Esta aldeia tinha então quatro estruturas de casa: uma pequena casa do rádio, 

uma casa de cozinha, uma casa térrea e uma casa jura (com piso elevado).  As casas ficavam 

afastadas entre si. Na beira do rio estavam as casas de cozinha e do rádio, cerca de 50 

metros adiante (afastando-se do rio) a casa térrea, a mais 30 metros a casa jura.  

Foi muito interessante acompanhar a chegada nesta aldeia. Nazaré, sempre muito 

organizada e caprichosa, visitou cada uma das casas tecendo comentários sobre coisas que 

haviam sido mexidas, vigas que estavam com problemas, e o estado da farinha que ficara 

armazenada. Depois de visitar cada casa, avaliando prejuízos e indicando os reparos 

necessários, começou a limpar a área. Logo já havia um clima de aldeia viva, com fogos 

acesos e todos envolvidos em alguma atividade. Eu acompanhei a capina, e – finalmente – 

encontrei algo útil que sabia fazer: capinar. Minha destreza com uma enxada deixou Nazaré 
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muito contente, e logo havíamos limpado uma ampla área do pátio e todo o entorno da casa 

térrea, onde ficamos.  

Em Jiruruwyry, Nazaré me mostrou três belos potes cerâmicos inteiros que Marãte 

havia encontrado no entorno (Figura 4-10). Eu não esperava, pois nunca havia entendido 

que as cerâmicas que Nazaré tinha na aldeia eram peças completas, e fiquei mesmo muito 

impressionada. Na minha experiência de pesquisa em regiões de floresta densa, nunca tinha 

visto peças cerâmicas tão bem preservadas.  

 
Figura 4-10: Jiruruwyry. No sentido horário: Nazaré mostra os três potes inteiros; uma vista da aldeia a partir 

do rio Inipuku; Marãte procura fragmentos de cerâmica na antiga aldeia Waipyo.  

 

Das três peças, duas foram encontradas do outro lado do rio (dentro do PNMT). A 

história desse achado é muito interessante, e reforça minha percepção de que uma das 

maneiras de construir as narrativas sobre as peças arqueológicas é o diálogo entre as 

gerações.  

O achado aconteceu em um período de muita chuva, provavelmente janeiro. Marãte 

viu, do outro lado do rio, um macaco cuamba (kwata), e deciciu caçá-lo. Como chovia muito, 

ele acabou se perdendo (e não conseguindo caçar), e seguiu caminhando buscando 
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reencontrar o caminho. Nesta caminhada, ele passou por um pote, que viu apenas de 

relance. Depois pensou e decidiu voltar, para se certificar do que vira. Encontrando o pote, 

decidiu levá-lo para a aldeia. Quando Nazaré viu, ela chorou, pois desde criança não via 

potes deste tipo, inteiros. Ela pensou que devia ser dos tamõ kõ. No outro dia, foram os dois 

até lá, quando, então, encontraram o segundo pote.  

Ao retornarem à aldeia Aramirã, Marãte procurou seu pai, para conversar sobre os 

achados. Nesta conversa, seu pai lembrou-se da aldeia Waipyo, de tamõ kõ, que ficava nessa 

região. Foi nessa troca de histórias e experiências no mundo que concluíram que os potes 

marcavam o lugar da aldeia Waipyo.  

Na pesquisa realizada por Gallois (1986) sobre a migração wajãpi, a autora faz 

referência a esta aldeia:  

A concentração nesta área [curso baixo do rio Inipuku] teria ocorrido 
por volta de 1850-1880. Os sítios ocupados após o abandono de 
Tuiuiu [no rio Jari, mais ao sul], denominados Sucurijunupã e Wai-
pyó, constituíam-se como um recuo relativo, uma zona de refúgio, 
pois as aldeias eram dificilmente acessíveis por via fluvial. (id: 38-39) 

A antropóloga destaca que, de acordo com as histórias contadas pelos Wajãpi, esta 

região está ligada diretamente aos primeiros assentamentos dos tamo kõ, portanto uma 

região particularmente importante para a história do grupo. A outra aldeia referida por 

Gallois na citação acima, Sukurijonupã, também foi reencontrada por Marãte e Nazaré. O 

fato é que, ao relacionar o local com uma aldeia histórica, eles conectam os vestígios com as 

pessoas, e atualizam as histórias. Com isso, reconheceram nas peças seus donos: Tamõ 

Kajera e Saí21 Manera. 

A visita que fizemos a Waipyo foi cheia de expectativas. Fazia alguns anos que eles 

não visitavam o local, mas estavam visivelmente ansiosos para me levar lá. Sem que eu 

planejasse, eles decidiram levar um pau cavador, que é um instrumento formado por um 

cabo com uma espécie de chapa de ferro na ponta. Assim que aportamos na margem e 

começamos a caminhar na floresta, Nazaré, Marãte e mesmo as crianças começaram a 

interpretar a paisagem: “isso é cemitério”, pois havia várias depressões no solo; “aqui era a 

roça”, para uma área onde a mata era mais aberta; “aqui tinha um caminho bonito”, 

                                                      
21

 Saí é a palavra para avó, o feminino de tamõ. 
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apontando para outra área com vegetação mais aberta. Chamaram-me a atenção para a 

presença de bacabeiras, como um indicador de aldeia. Passamos algumas horas percorrendo 

o local, e o pau cavador passou na mão de todos, sendo usado intensamente na abertura de 

pequenos buracos em busca de cacos. Marãte e Nazaré buscaram reconstituir seus passos 

das visitas anteriores, e concluíram que os cacos que haviam visto estavam agora cobertos 

por uma enorme pilha de galhos caídos. Observei que o solo deste local era arenoso e de 

coloração acinzentada. Em alguns pontos havia grandes fragmentos carvão, mas nenhum 

outro vestígio foi visto na terra. A área era relativamente plana, com leves elevações em 

alguns pontos.  

Eu expliquei que a pesquisa de arqueologia tem algumas técnicas para procurar por 

vestígios enterrados, pensando na realização de sondagens sistemáticas22, mas que 

precisaríamos de autorizações do IPHAN e do PNMT (ICMBio). Eles propuseram, também 

com o mesmo fim, abrir uma roça neste local, salientando que era um solo muito bom para 

plantar.  

A descrição que eles fizeram dos dois potes, quando achados, é que ambos estavam 

emborcados, o que para os Wajãpi é um sinal claro que haviam sido guardados, ou seja, que 

sua dona planejava voltar. Quando perguntei a Marãte por que os vasos estavam nesta 

posição, ele me contou a seguinte história. Tamõ Kajera e Saí Manera, que moravam em 

Waipyo, tiveram uma longa noite de festa. Saí Manera havia cantado a noite toda, bebendo 

caxiri, e ficou bêbada. Pela manhã, no final da festa, Tamõ Kajera empurrou a Saí no rio, e 

uma sucuriju a levou embora. Ou seja, Saí Manera mantinha seus potes guardados, e sua 

morte repentina – com o corpo desaparecido – fez com que os potes continuassem 

guardados. 

Apesar de não encontrarmos nenhum fragmento cerâmico, o que os deixou um 

pouco desapontados, foi uma visita muito interessante. Pude perceber como eles observam 

muitos outros tipos de vestígios, em especial a vegetação. Algumas plantas, como bacabeiras 

e pupunhas, são para os Wajãpi marcas muito claras da existência de aldeias. De fato, como 

tenho visto nas viagens, os vestígios usuais da arqueologia parecem ser os últimos a serem 

observados. Das aldeias antigas de que me falou Nazaré, sempre que perguntava se havia 
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 Realização de pequenas escavações com espaçamentos regulares, que permitem mapear não apenas peças 
arqueológicas, mas também as camadas estratigráficas. 
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cerâmica, a resposta era: “deve ter”, indicando que este não é um tipo de vestígio 

diagnóstico para estas identificações.    

Na estadia em Jiruruwyry, aproveitei para desenhar as três peças. O terceiro vaso 

inteiro tinha outra procedência, fora achado quando Marãte abriu um caminho entre 

Seweriry e Jiruruwyry, por terra, em um local chamado Aimã Rymya (a confluência do rio 

Aimã com o Inipuku). Para ele, este vaso não estava em uma aldeia, pois não havia nenhum 

outro vestígio. Ele achava que o vaso havia sido deixado no caminho. Esta peça tem um 

buraco de cerca de 10cm de diâmetro na lateral do corpo, que Nazaré atribui a uma cotia.  

As três tinham pastas similares, com vários inclusões de quartzo, alguns com até 

4mm de diâmetro. A queima dos três potes também era similar, com oxidação completa, 

indicando uma técnica cuidadosa. Chamou-me a atenção a espessura bastante fina de uma 

das peças, em função do tamanho (elas têm entre 26 e 30cm de altura). Também o 

acabamento bem alisado e as formas simétricas e regulares contrastam com as cerâmicas 

wajãpi contemporâneas, que são mais robustas.  

Em um levantamento sobre as cerâmicas etnográficas da Guiana Francesa (Barone et 

al 2002), que engloba coleções wajãpi das décadas de 1940 a 1990, observei – em 

fotografias – que as peças mantêm similitude com outras peças que eu analisei em Macapá 

ou observei em uso na TIW, em especial o acabamento com resina turiri, que dá um aspecto 

brilhante e escuro às peças. Se as peças que analisei em Jiruruwyry são contemporâneas ao 

período de maior ocupação wajãpi naquela área, na segunda metade do século XIX, seria 

interessante obter coleções maiores para tentar mapear continuidades e mudanças. Nas 

pesquisas que fiz sobre a existência de coleções etnográficas da cerâmica wajãpi, concluí que 

elas são muito pequenas. É possível que em alguns museus da Europa existam peças 

coletadas no século XIX e início do XX, mas encontrá-las demanda um esforço que ainda não 

consegui articular23. Escavações arqueológicas nos sítios desta região seriam muito 

promissoras neste sentido. Nazaré e Marãte se mostraram muito interessados com esta 

possibilidade, e – em função da importância histórica desta região para os Wajãpi – penso 
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 Em 2012, quando participei do Congresso Internacional de Americanistas em Viena, tive a oportunidade de 
conhecer uma coleção etnográfica wajãpi guardada no Museum of Ethnology (Viena), através da curadora Dra. 
Claudia Augustat. Era uma coleção da década de 1970, coletada entre os Wajãpi da Guiana Francesa, mas não 
havia nenhuma peça cerâmica. 
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que a turma de pesquisadores também teria interesse em dar continuidade a escavações 

nesta região.  

É interessante que, apesar de eu caminhar intensivamente pelas roças das aldeias 

nesta área, não identifiquei outros vestígios, o que me parece refletir um padrão de 

distribuição de sítios muito diferente do que observei em Najaty, onde registramos sete 

sítios arqueológicos em um raio de dois quilômetros. Este é um indicativo importante de que 

as áreas de floresta não são homogêneas, e foram utilizadas e habitadas de formas 

diferentes em cada região. 

Conhecida a aldeia Jiruruwyry e o sítio Waipyo, chegava a hora de eu voltar. Como 

Marãte previu, o combustível que tínhamos só foi suficiente para chegarmos até 

Takurukone, o local da pedra inclinada no rio Aimã, e tivemos que seguir até a aldeia 

Seweriry a pé. Desta vez, sem as crianças, que ficaram com os adolescentes em Jiruruwyry, a 

caminhada foi mais rápida.  

No trajeto até a aldeia, passamos por um grande angelim (peryry), uma das maiores 

árvores nas florestas da região. Nazaré apontou para ele e comentou: “tem dono, é igual a 

nós”, se referindo ao que havia me explicado dias antes sobre as casas dos donos que 

existiam na floresta.  

Fomos recebidos na aldeia com caxiri. Estavam todos curiosos e os convidei a ver as 

fotografias na câmera digital. Quando viram as peças inteiras, ficaram muito contentes, e 

conversaram longamente entre eles, sem que eu entendesse muito. Minha impressão é que 

os vestígios arqueológicos estavam sendo usados para atualizar as histórias de tamõ kõ.  

Naquela noite houve uma festa, com cantos e muito caxiri. Sawera era a dona do 

caxiri naquela noite, e deveria partir conosco de volta para Jawarary. Porém, no dia seguinte, 

como ainda havia caxiri na panela, a viagem teve que ser adiada. Aproveitei para visitar 

outra aldeia próxima, desabitada, onde pude percorrer a roça, sem nada encontrar.  

A volta para Jawarary foi bem mais rápida que a ida, e dormimos apenas uma noite 

no caminho. Fomos recebidos com cuias de xibé. Pelo rádio, fiquei sabendo que um carro 

iria me buscar na aldeia Jakare dentro de três dias. Com isso, aproveitamos o dia seguinte 

para visitar muitas pessoas na aldeia Mariry.  
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Todos com quem encontrava me perguntavam da viagem, e ao mostrar as fotos 

ficavam entusiasmados. Nazaré havia sugerido trazer os potes de Jiruruwyry, mas não a 

incentivei, pois não sabíamos onde ficariam guardados. O entusiasmo ao ver as fotos, no 

entanto, me fez pensar que seria muito interessante ter uma exposição destas peças no 

Centro de Formação e Documentação Wajãpi, onde todos os grupos circulam. Esta ideia 

inicial, com o avanço da pesquisa, levou a uma série de discussões sobre a manutenção de 

coleções arqueológicas dentro da TIW, especialmente com a decisão de fazermos 

escavações. Um dos resultados é a instalação, no Centro, de um pequeno armário-vitrine 

com parte das peças oriundas da escavação de Karanã Tapererã (apresentada no Capítulo 5).  

Ainda no Mariry, visitamos a aldeia de Kasiripinã, encontrando com meus 

companheiros da viagem anterior: Rosenã, Marinau e Anory. Eles também ficaram surpresos 

com os vasos inteiros, e Rosenã me perguntou quando eu voltaria ao Okakai.  

De volta a Jawarary, ao final da tarde, Marãte me levou para conversar com o chefe 

Pajari. Marãte lhe contava da viagem e eu mostrei fotos. Mas foi o GPS, com a rota 

percorrida na tela, que mais lhe interessou, e me levou para mostrá-lo a todos da aldeia. No 

final do percurso, de volta a seu pátio, me presenteou com um farto pedaço de beiju e uma 

porção de cutia. No dia seguinte, quando fui me despedir, lhe dei um isqueiro e um tanto de 

granola, que já havia partilhado outras vezes com ele.  

A caminhada até a aldeia Jakare foi um pouco tensa, pois o caminho estava muito 

fechado, e Sawera, que me guiava, não conseguia lembrar muito bem. Nos perdemos várias 

vezes, mas enfim chegamos. Ela estava particularmente preocupada por estar menstruada, 

portanto em uma situação perigosa para andar na floresta cruzando igarapés. Cruzamos o 

rio Mariry no barco de seu cunhado, Joapirea, que saíra para caçar naqueles lados. Ele é um 

sujeito muito simpático, e logo me comentou sobre os cacos na roça da aldeia Jakare, que 

tinham desenhos.  

Nesta noite, dormi ao lado de Sawera e outras mulheres na parte debaixo de uma 

casa jura. Na manhã seguinte, pedi para conhecer a roça onde encontravam os fragmentos. 

É uma ampla área plana, com solo arenoso e coloração cinza escuro. A roça já não é mais 

usada há alguns anos, estando coberta por uma capoeira. Sawera e sua sobrinha, uma 

menina de 10 ou 12 anos, chamada Juarina, me guiaram até a área, enquanto outras 

crianças corriam entre nós. Juarina levava uma enxada na mão, e foi fazendo uma série de 
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testes no caminho, até que um fragmento de cerâmica apareceu. Para elas, aquilo era do 

tempo de taivïgwera.  

Enquanto eu explicava o que eu conhecia sobre um fragmento daqueles, falando da 

manufatura, da queima, do uso, uma menina pequena, talvez com 7 ou 8 anos, parou ao 

meu lado e me chamou de tapëgwera jarã, o que salienta a força desta imagem, mesmo 

para uma criança. Sawera riu e seguimos conversando.  

Na volta ao pátio, sentei com Joapirea e lhe perguntei o que ele sabia sobre aqueles 

cacos. Ele fala português muito bem e me contou uma história sobre os bisavós. Eles 

moravam no Inipuku, não vinham para esta região onde hoje está a estrada. Eles andavam 

muito, e bastava faltar peixe já faziam uma aldeia nova. Como ele destacou, os antepassados 

eram bem diferentes dos Wajãpi de hoje, que “parecem plantados, são como pedra, não 

saem do lugar”. Estes bisavós andavam e matavam todos os inimigos, o que explica – 

segundo ele – o ressentimento dos Wayana com os Wajãpi, que quase acabaram com os 

bisavós wayana. Foi assim, encontrando e matando inimigos, que os Wajãpi subiram o rio 

Inipuku. Na região da estrada não havia Wajãpi, e as cerâmicas deviam ser de inimigo. Esta 

foi a primeira vez que cacos sem decoração me foram identificados como de inimigos, mas a 

história tem ressonância na primeira explicação que me deram sobre os cacos na aldeia 

Aramirã. Naquele caso (relatado no capítulo anterior), os cacos foram primeiramente 

relacionados a uma antiga humanidade. O argumento, no entanto, para não identificar como 

Wajãpi era o mesmo: aquela não era uma região de ocupação tradicional. Infelizmente, não 

consegui ver nenhum caco com desenhos no roça do Jakare, para tentar comparar com o 

material de Najaty.  

A construção da explicação, no entanto, segue a lógica que tenho percebido em 

outras situações. Os vestígios são entrelaçados com o conhecimento oral, analisados em 

relação ao lugar onde estão, e então inseridos em histórias. Conhecimento sempre em 

construção, aliás, como todos os conhecimentos.  

4.1.3|  A viagem a Pairakae 

O planejamento para esta viagem ocorreu durante uma breve incursão que eu fiz à 

aldeia Aramirã justamente para tentar acertar expedições a lugares que eu ainda não 
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conhecia. No Centro (CFDW), estava ocorrendo uma oficina de capacitação de diretorias das 

associações indígenas, com a presença de vários membros da turma de pesquisadores. 

Encontrei com o casal Kumaré24 e Sïgau, pais de Ana e sogros de Jatuta, dois pesquisadores 

que eu conhecia através das oficinas. O casal ficou muito interessado na pesquisa de 

arqueologia, me indagando sobre como era o trabalho e como eu encontrava os vestígios, e 

me convidaram a visitar sua aldeia, Pairakae, onde havia muitos tapëgwerã. Expliquei a 

importância de um pesquisador wajãpi acompanhar a visita, salientando que esta era uma 

pesquisa que fazia parte da formação dos pesquisadores, e eles chamaram seu genro, Jatuta, 

que estava no Centro acompanhando a oficina das diretorias. Acertamos a data da viagem e 

os itens que eu deveria trazer da cidade: combustível para o motor do barco, munição para 

caça, comida e café.  

Apesar de Kumaré não poder participar da viagem, pois estava envolvido em 

atividades na cidade, ele fez questão de me acompanhar no trajeto até a terra indígena, 

aproveitando que o carro do IEPA voltaria no mesmo dia para Macapá. Com isso, 

aproveitamos o percurso para conversar. Ele estava particularmente curioso sobre a maneira 

como eu encontrava os vestígios, expressando uma dúvida que costumo ouvir com 

frequência. Minha resposta, a mesma que uso com novos estudantes no laboratório, é que 

na arqueologia é preciso aprender a olhar, é preciso treinar os olhos para poder ver os 

vestígios. É preciso reconhecer o objeto para que ele se constitua de fato (Thomas 1996: 63), 

sem isso é como se ele não existisse.  

Com os Wajãpi, particularmente, gosto de usar esta ideia de um aprendizado que 

requer habilidades práticas para fazer contraposição a uma ideia que é latente sobre o 

conhecimento dos brancos, em que a transmissão se daria exclusivamente pelos livros, pela 

escrita. Nas oficinas, quando formulações deste tipo apareciam, a antropóloga Dominique T. 

Gallois insistia com os pesquisadores que esta era uma noção equivocada.  

Joana C. de Oliveira (2012b), ao discutir modos de aferição de verdade dos saberes 

entre os Wajãpi do Amapá, a partir de reflexões dos indígenas sobre o uso do microscópio, 

aponta para debates contemporâneos sobre o conhecimento científico que destacam o 

papel das percepções sensoriais na sua construção e transmissão. Na mesma linha do que 

Thomas (1996) sugeria em relação à arqueologia, autores como Tim Ingold (2000) e Bruno 
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Latour (2001) têm demonstrado que – mesmo no meio científico – o conhecimento passa 

pelo aprendizado de habilidades sensoriais. Como sugere Oliveira (2012b), tanto para os 

Wajãpi quanto para os cientistas, “a construção das capacidades para conhecer, passa por 

uma construção de um sujeito apto a conhecer” (p.67).  

É interessante, no entanto, que Kumaré – assim como outras lideranças – reclamam 

da dificuldade que sentem nos jovens em aprender o conhecimento wajãpi. Como ele me 

disse: “tem que repetir muitas vezes, esquecem rápido, mas as outras coisas [conhecimento 

dos brancos] eles aprendem rápido, e aprendem sozinhos”25, o que talvez indique alterações 

que estão ocorrendo na própria construção destes jovens sujeitos. Espaços como a formação 

de pesquisadores permitem, de certa forma, exercitar também o aprendizado do 

conhecimento tradicional, buscando fortalecer a troca entre as gerações, incentivando sua 

aproximação. Inserida nestes espaços, esta prática de arqueologia contribui neste exercício.  

Durante este percurso, ainda com os cacos cerâmicos (tapëgwerã) mediando nossos 

interesses, Kumaré me falou sobre um antigo costume que os antepassados tinham, sobre 

os potes para chamar raio. Ele começou me descrevendo um pote de cerâmica, que tinha 

desenhos, destacando que eram traços muito bem feitos, “não eram tortos”. Uma vez 

pronto, este pote era enterrado em um local, onde deveria ficar sem ser perturbado, ou 

seja, sem que pessoas passassem por perto. Cerca de 10 dias depois, desenterrava-se o 

pote, e dentro dele, ou embaixo, encontrava-se o chumbo, que vinha de raios. Esse chumbo 

era usado para curas, e os desenhos ajudavam a chamar os raios.  

É interessante que outra ocasião em que me descreveram potes cerâmicos com 

desenhos, sem referência a inimigos, também havia sido em um contexto que se alinha a 

substâncias xamânicas. Durante uma oficina, em que eu explicava como identificávamos a 

quantidade de potes cerâmicos através dos cacos (uma metodologia conhecida como NMI – 

número mínimo de indivíduos [Wust 1990]), Jawapuku apresentou uma explicação de por 

que, em alguns casos, havia potes cerâmicos isolados na floresta.  

Puku contou a história das “bombas” que os pajés lançavam sobre 
outras aldeias. Faziam feitiço dentro de pote de cerâmica, e 
enviavam (como se fosse voando) para atacar outra aldeia. Esse 
feitiço causava kusiwa (riscos, o desenho wajãpi) nos potes. Esses 
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seriam os únicos potes wajãpi com kusiwa. Mas, às vezes, os potes 
não chegavam na outra aldeia, e caíam no meio da floresta. Por isso, 
às vezes tem pote sozinho na floresta. (Entrada no meu diário, 18 de 
Julho de 2011, Oficina de Formação em Pesquisa, CFDW).  

Essa relação entre os desenhos e processos xamânicos, ainda que efetuada a partir 

de ações distintas (no primeiro caso, os desenhos atraem os raios, que produzem as 

substâncias; no segundo, os desenhos resultam da ação das substâncias), me parece reforçar 

a contínua afirmação dos Wajãpi de que sua cerâmica não tem desenho. Se, nestes casos, 

eles aparecem, claramente constituem peças que não fazem parte do acervo cotidiano, 

caracterizando-se como exceções. No decorrer desta viagem, em função do papel 

proeminente que a esposa de Kumaré, Sïgau, tem exercido na retomada da produção 

cerâmica entre as Wajãpi, tive a oportunidade de inquiri-la também sobre a cerâmica 

wajãpi, e as respostas sempre salientam a ausência de decoração.   

Ao chegar ao CFDW, fui orientada por uma família wajãpi que lá estava hospedada, 

para que armasse minha rede no local onde usualmente ficam os assessores não indígenas. 

Como não estavam ocorrendo atividades no centro, eu era a única karai ali. Um pouco mais 

tarde, encontrei com Sïgau, que me chamou de Saí Tapëgwerã. Voltamos ao centro e 

conversamos sobre os planos de viagem. Para irmos para o Pairakae, era preciso aguardar o 

barco, que deveria chegar no outro dia pela manhã. Ao conversarmos sobre os cacos e a 

produção cerâmica, ela me contou que havia feito alguns potes grandes, que estavam na sua 

aldeia no entorno do Aramirã (aldeia Myrysity). Eram dois potes grandes, um turuwa 

(panela, de boca mais aberta) e um y’a (para guardar líquidos, com boca mais restringida) 

(Figura 4-11). Havia ainda um pequeno parapi (tigela, prato), feito por Kauné, filha de Sïgau.  

Os potes eram similares às outras peças wajãpi que eu analisara, com paredes não 

muito finas, alisamento irregular das superfícies, e bordas desiguais. Uma das peças, o y’a 

(para conter líquidos), tinha ainda a característica resina de jutaí (juta’y) no exterior, o que 

lhe dá um aspecto escuro. Esta peça também tinha um acidente de queima, um espocado na 

superfície externa, que não impediu seu uso. No turuwa, Sïgau já havia cozinhado carne de 

caça; e no y’a já havia feito um karary, caxiri de cará. Ela ainda me mostrou um pequeno 

seixo de rio, de cor avermelhada, que estava guardado em um potinho no telhado, que 

usara para alisar as peças.  
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Figura 4-11: Na aldeia Myrysity, potes cerâmicos feitos por Sïgau (Setembro 2012). 

No outro dia, como combinado, o barco chegou para nos buscar. Em função das 

águas do rio estarem um pouco baixas, o barco havia ficado na cachoeira do Piwoji, a cerca 

de dois quilômetros do centro. No percurso, passamos por uma pequena aldeia onde estava 

ocorrendo um kasiri, o que juntara cerca de 30 pessoas. De longe, já ouvíamos a cantoria. 

Por ser uma aldeia muito nova, o caminho cruzava por dentro dela, nos obrigando a passar 

pelo meio da festa. O piloto, Kaviana, me alertou que tentaríamos passar rápido, sabendo 

que não havia como passarmos desapercebidos. E de fato, não fomos.  

Eu logo me vi envolta por muitas pessoas, e a dona do caxiri me colocou uma cuia na 

mão. Sïgau, que estava na minha frente, também estava cercada e já tinha outra cuia. Eu 

devolvi a cuia, e imediatamente já havia alguém me oferecendo um pouco mais. Eu vi meus 

companheiros de viagem avançarem em meio à festa, enquanto eu continuava cercada, 

recebendo convites para visitar aldeias que tinham tapëgwerã. Lembrei-me do comentário 

de um assessor, sobre a dificuldade em se fazer viagens atualmente, e pensei que talvez 

comigo fosse o oposto: há muito mais convites do que minha capacidade de fazer viagens. 
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Algumas cuias depois, consegui cruzar pela festa e corri atrás dos meus companheiros, que 

já estavam mais adiante na trilha.  

O percurso de barco até o Pairakae inicia no rio Pirimayty, que desemboca no rio 

Felício, um rio maior, de navegação mais tranquila. No primeiro trecho, com as águas baixas, 

foi preciso puxar a voadeira sobre paus caídos, dificultando bastante o trabalho do piloto. 

Uma vez no rio Felício, no entanto, a viagem ficou mais calma e suave.  

Enquanto seguíamos viagem, Sïgau me mostrou algumas áreas nas margens onde 

existiram antigas aldeias, como Tataira, o antigo posto da Funai antes da construção da 

estrada. Ela me explicou que os tamõ kõ eram muitos nesta região, e me apontou dois 

lugares onde haviam encontrado cacos. Ela contou um pouco sobre Tamõ Suinarã, a quem 

relacionava os cacos na sua aldeia. Ele viera da região onde hoje é Serra do Navio (cidade a 

cerca de 70 quilômetros a leste desta região). O motivo para subir o rio foi a presença de 

karai kõ naquela área. Este mesmo antepassado fora citado na explicação sobre o sítio 

arqueológico na aldeia Aramirã, em uma das oficinas. Daquela vez, ele havia se deslocado da 

aldeia Pypyiny (a sudoeste), e não estava ciente da potencial presença de brancos na área. 

Ambas as histórias salientam uma relação de distanciamento que os antigos buscavam dos 

karai kõ, mesmo que suas coisas lhes interessassem. 

Ainda que estivéssemos relativamente próximos da aldeia Aramirã (o Pairakae fica a 

cerca de 15km a nordeste), região entendida como de ocupação recente, este entorno dos 

rio Pirimayty e Felício é reconhecido como um local de ocupação antiga. Em uma viagem 

posterior, com o sogro de Sïgau, o conhecedor Suinã, ele também me apontou vários locais 

na beira destes rios onde havia antigas aldeias, e também fez referência à presença de 

muitos Wajãpi nessa região nos tempos mais remotos.  

A aldeia Pairakae estava quase vazia quanto chegamos, pois apenas a esposa do 

piloto e seus filhos estavam lá. Apesar de localizada na beira do rio Felício, a aldeia não é 

visível do rio, sendo alcançada por uma pequena trilha na mata. Naquele momento, a aldeia 

tinha cinco casas jura (de piso alto); três casas térreas; uma casa de farinha com piso de 

cimento; uma casa grande com telhas brasilit; e uma escola de madeira, com banheiro, 

cozinha, dois quartos e uma sala de aula aberta. Há também uma caixa d´água e poço, com 

instalação de torneiras em algumas casas, porém nunca funcionaram, pois a bomba jamais 
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foi instalada (portanto, os banheiros da escola também não tem função). Uma típica obra 

para político ver. 

Na aldeia, Sïgau me indicou que armasse a rede em uma das extremidades de uma 

casa térrea, onde ela e as crianças também se instalaram. No outro dia pela manhã, apesar 

do pesquisador que me acompanharia ainda não ter chegado, Sïgau começou a me mostrar 

os lugares na aldeia onde já havia encontrado cacos, principalmente no entorno da escola e 

junto à casa grande, localizados na parte mais alta do terreno. Rapidamente, ela já tinha 

uma enxada nas mãos e iniciara a fazer pequenas intervenções no solo em busca de 

tapëgwerã. Nos primeiros testes, não encontramos nada, e seguimos em direção à escola. 

Na vala da linha de goteira da escola, encontrei o primeiro caco, e ela logo achou outros com 

a enxada. Eu comentei que durante a construção da escola, devem ter aparecido outros 

cacos. Ela lembrou, então, que os trabalhadores da obra falaram que antes deveriam ter 

parentes26 por ali. 

Seguimos de volta à casa grande, onde Sïgau estava particularmente interessada, pois 

se lembrava de ter encontrado muitos pedaços em outros momentos. Nisso, já estávamos 

cercadas por todas as crianças da aldeia, e as poucas jovens e os adultos também já haviam 

se juntado ao grupo (Figura 4-12). Assim que ela começou a mexer no solo com a enxada, 

vários cacos começaram a aparecer. Logo as crianças aprenderam a reconhecer os cacos que 

despontavam à superfície, e me puxavam para mostrar que tinha mais, e mais, e mais... Em 

um dos lugares, onde apareceu muito carvão e uma terra avermelhada, comentei que devia 

ser uma fogueira, e todos concordaram. Fragmentos maiores, de bordas, estavam nesta 

estrutura. Foi uma curtição, todo mundo animado e até surpreso com a quantidade de cacos 

que apareciam. Em um momento, Sïgau me disse que eu tinha pajé de tapëgwerã, por isso 

eu conseguia encontrá-los. Achei bonito, e disse que – como os pajés – eu tinha estudado 

muito.  

Como já se havia formado um pequeno monte de cacos coletados, sugeri lavá-los 

para explorar mais o que aquele conjunto podia nos contar. Fomos para o igarapé, e duas 

crianças vieram me ajudar. Muito compenetradas, ficaram imitando o que eu fazia, os 

mesmos movimentos, o jeito de segurar os cacos, o modo de molhá-los. Aprender, 

                                                      
26

 ‘Parente’ é a expressão usualmente utilizada para se referir a índios em geral, não necessariamente Wajãpi.  
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obviamente, exige agir do mesmo modo. Lavados os cacos, colocamos para secar. Sïgau e eu 

ficamos observando e conversando sobre as diferentes cores e espessuras dos cacos, que 

indicavam variedade de formas e vasilhas. “Não é tudo igual”, como ela concluiu.  

 

Figura 4-12: Aldeia Pairakae. Sïgau procura cacos sob uma das casas, ao olhar de jovens e crianças (Setembro 

2012). 

 

É interessante que esta mesma expressão seria usada por Jatuta, no dia seguinte, 

quando realizamos uma análise desta pequena coleção. E ainda ouviria isso de Kasiripinã, 

em uma das visitas ao laboratório do IEPA. Esta expressão parece indicar uma percepção 

usual de não arqueólogos de que os cacos (ou os vasos) são homogêneos. Quando eu – 

como arqueóloga – guio uma observação mais detalhada sobre estes vestígios, chamando a 

atenção para as diferenças, estou também criando pontes para nossas trocas. O 

aprendizado, afinal, tem que funcionar nas duas direções.  

Do lado da ciência, analisar os vestígios – observá-los minuciosamente, registrar suas 

características, compará-los – é uma etapa importante da produção do conhecimento. É 

claro que, ao visitarmos sítios arqueológicos, eu também estou analisando e compartilhando 

com os Wajãpi o que eu percebo, e aprendendo com eles seus modos de perceber e 
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explicar. No entanto, eu não consegui avançar muito com os Wajãpi na experiência de 

realizar aquilo que em arqueologia é chamado de “trabalho de laboratório”, apesar de 

considerar esta é uma experiência muito importante na formação em arqueologia (por sinal, 

não apenas para os Wajãpi). Para driblar, de certa forma, esta lacuna neste processo de 

encontro, eu aproveitei esta pequena coleção da aldeia Pairakae para servir de objeto de 

estudo de uma análise simplificada.  

No dia seguinte, como o pesquisador Jatuta havia chegado, fomos realizar esta 

análise. Antes disso, no entanto, quando eu e Sïgau mostrávamos para ele a pequena 

coleção que secava sobre o poço, ela insistiu que eu deveria levar os cacos embora. Como 

ainda não tínhamos uma decisão coletiva sobre a coleta de material arqueológico na TIW 

(que só foi tomada em Fevereiro de 2013), eu ponderei que alguns Wajãpi poderiam ficar 

bravos, e que este era um assunto que deveria ser discutido entre eles. Jatuta concordou, 

mas Sïgau ficou um pouco desapontada. Os cacos acabaram guardados em uma sala da 

escola.  

Antes de iniciarmos a análise, levei Jatuta para visitar o “sítio”, que afinal estava na 

aldeia em que ele mora. Conforme caminhávamos, fui explicando o que havia sido feito no 

dia anterior, onde havia sido cavado, onde foram encontrados vestígios, descrevendo o que 

tínhamos visto e percebido. Ele ficou surpreso, observando que nunca havia se preocupado 

em olhar aquilo, apesar de pisar sobre os cacos quase todos os dias. Esta situação ressalta 

como é interventiva essa formação em arqueologia. Apesar dos vestígios estarem lá, e em 

alguns momentos eles aparecerem no dia a dia, gerando a retomada de histórias ou 

explicações, meu interesse neles provoca uma atenção especial, tornando-os especialmente 

presentes.  

Para a análise, iniciamos com o exercício de organizar conjuntos de cacos que 

pertenceriam a uma mesma vasilha, buscando definir o tal NMI (Número de Mínimo de 

Indivíduos/ Vasilhas), de que já havia falado em oficinas. Para isso, é preciso observar cada 

um dos fragmentos, prestando atenção em elementos como cor, textura, espessura, estado 

de preservação, características da argila (pasta) e da queima. Dos 38 cacos coletados, 

identificamos pelo menos 12 vasilhas (representadas por 20 fragmentos), e 18 cacos não 

puderam ser agrupados, em função do pequeno tamanho e grau de preservação.  
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Realizamos a análise dos 12 conjuntos, observando e registrando os seguintes 

atributos: cor, composição da pasta (argila), preservação, natureza (qual parte da vasilha: 

corpo, borda, base), tipo de queima, forma da vasilha, espessura, e quantidade de 

fragmentos.  No início, achando que Jatuta poderia não estar muito interessado, comentei 

que para os Wajãpi cerâmica era coisa de mulher, ao que ele me respondeu que – como 

pesquisador – ele precisava aprender.  

No conjunto, foi possível perceber o uso de diferentes tipos de argilas, a 

predominância de torradores (jãpe) sobre outras formas, e ao menos uma peça com queima 

incompleta, mantendo um núcleo escuro e apenas uma fina superfície oxidada27. Jatuta 

estava compenetrado e interessado, e aprendeu rapidamente a observar os diferentes 

atributos que estávamos analisando, chamando a minha atenção para detalhes minuciosos, 

como a presença de mínimas quantidades de hematita preta (takuru pijonã) em alguns 

fragmentos.  Quando finalizamos, após o desenho de três bordas, conversamos sobre os 

resultados. Foi então que ele me disse: “não é tudo igual”, de fato impressionado com a 

diversidade existente naquele pequeno conjunto. Ele sugeriu que o pote com a queima 

incompleta poderia ter sido feito por uma menina, inexperiente, por isso não ficou muito 

bom. Ressaltei mais uma vez as diferenças que havia na coloração das peças e nas formas, e 

concluímos que as mulheres da antiga aldeia usavam mais de um barreiro para coletar 

argila.  

Este ponto foi particularmente interessante porque, como indiquei mais acima, Sïgau 

tem se empenhado na produção cerâmica. No entanto, como ela e muitas outras mulheres 

wajãpi me explicaram, a tarefa deencontrar os barreiros não é fácil. Muitas me justificaram 

que não fazem mais cerâmica porque não tem mais barro, apontando justamente para esta 

dificuldade de acesso à argila. Sïgau havia localizado um barreiro nas proximidades da aldeia 

há pouco tempo28, após uma intensiva procura experimentando barros de vários igarapés no 

entorno. Apesar da busca, ela encontrou apenas um local com barro bom (ijy). O barreiro 

fica dentro de um pequeno igarapé, e para retirar a argila é preciso cavar dentro d´água, 

retirando um primeiro barro chamado pelas wajãpi de fezes do barro (yjy reposikwerã). 

                                                      
27

 A oxidação ocorre durante o processo de queima, através do contato da argila com ar.  
28

 Eu conheci este barreiro ao acompanhar uma oficina de produção cerâmica realizada pelas associações 
indígenas (Apina e AWATAC), quando este barreiro foi usado para a extração da argila da oficina.  
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Como neste barreiro a argila está bem funda, Sïgau concluiu que ele já fora usado pelas 

antigas Wajãpi (saí kõ, as avós).  

Quando eu e Jatuta explicamos para Sïgau os resultados da análise, ela ficou curiosa 

sobre outros barreiros. Ponderou, no entanto, que um barreiro pode ter diferentes tipos de 

argila, como pude observar – duas semanas depois – ao visitar este barreiro, que tinha argila 

azul e amarela. Apesar disso, avaliando a quantidade de cacos que havia por ali, ela 

concordou que as antigas deviam conhecer outros barreiros. 

Uma tarde, notei que Sïgau falava sobre tapëgwerã no rádio, conversando com outra 

pessoa, um homem, que dava longas explanações. Quando ela saiu do rádio, perguntei 

sobre a conversa. Ela falava com o chefe Waiwai, um conhecedor importante, inquirindo 

sobre os cacos na sua aldeia.  

Segundo Waiwai, os cacos que foram achados em Pairakae são de 
Tamõ Kwen, casado com Saí Wyranaky. Ele era Amapari wanã e subiu 
o rio Amapari, então entrou no Felício e subiram o Felício só até a 
metade. Daí ficaram com medo e decidiram voltar para Amapari e 
continuaram subindo. (Entrada no Diário de campo, 24 de Setembro 
de 2012) 

Com esta explicação de Waiwai, Sïgau deixou de lado sua explicação anterior, que 

relacionava este material com Tamõ Suinarã. Eu indaguei, então, sobre este antepassado, e 

ela tranquilamente considerou que talvez os dois houvessem estado ali. Como em outras 

situações entre os Wajãpi, alinhar diferentes explicações não causou dificuldade nenhuma a 

ela.  

De qualquer forma, ressalto que os fragmentos da aldeia Pairakae foram nos dois 

casos interpretados como sendo wajãpi. Penso que a ausência de decorações tenha exercido 

algum impacto nisso, mas o essencial – me parece – é que aquela é uma região sobre a qual 

há histórias dos antigos, direcionando as interpretações diretamente para dentro da história 

wajãpi. Das oportunidades que tive de visitar esta região (em três momentos, em diferentes 

companhias), os únicos “inimigos” mencionados são os karai kõ. Sem relatos sobre a 

presença de outros grupos indígenas na área, essa possibilidade explicativa também não 

aparece. Os vestígios, que afinal podem ser encaixados no acervo cerâmico wajãpi, também 
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não demandam uma explicação diferente. Novamente, a explicação é construída no 

entrelaçamento da materialidade com a oralidade.  

Do ponto de vista da arqueologia, esta pequena coleção é difícil de ser classificada. 

Eu concordo com a interpretação wajãpi de que os vestígios cabem de fato no acervo 

cerâmico wajãpi. O problema, para mim, como arqueóloga, é que o conhecimento disponível 

para esta região florestada no interior do Amapá ainda é mínimo (para uma revisão, ver 

Cabral 2011b). Uma pequena coleção como esta, formada por potes de formas simples e 

sem decoração, torna as classificações ainda mais difíceis. Como tenho percebido nas 

viagens, no entanto, estas cerâmicas simples formam uma parte significativa dos sítios 

arqueológicos já identificados na Terra Indígena Wajãpi, o que aponta para um interessante 

potencial na ampliação do conhecimento arqueológico nesta região. É verdade, no entanto, 

como salienta Martijn Van den Bel (2010), que vasilhas simples também estão presentes 

junto a peças decoradas, mas foram as últimas que sempre receberam mais atenção na 

formulação de classificações arqueológicas. As coleções da TIW são um desafio interessante 

neste sentido. 

Minha estadia no Pairakae acabou interrompida com o chamado de Kumaré para que 

Sïgau participasse de uma reunião de chefes que aconteceria nos próximos dias. Voltamos 

no dia seguinte para a aldeia Aramirã, onde chefes de todas as aldeias já estavam chegando 

para o encontro.  

4.2|  Outras marcas, outras gentes  

Se os tapëgwerã foram os principais mediadores nas primeiras etapas deste processo 

de encontro com a arqueologia, como busquei mostrar nas viagens relatadas acima, aos 

poucos comecei a perceber que havia um amplo acervo de outras marcas que usualmente 

arqueólogos não classificaríamos como ‘arqueológicas’, ainda que os vestígios usuais da 

arqueologia seguissem aparecendo. O interessante neste processo é que, sem a imposição a 

priori do que poderia – ou não – ser classificado como sítio arqueológico, o envolvimento da 

arqueologia como ferramenta para registrar estas marcas ocorreu como um desdobramento 

lógico da pesquisa.   
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Eu já havia observado durante as viagens que os Wajãpi reconheciam marcas na 

paisagem como resultantes de ações de outras gentes que não os humanos, como os 

grandes tabocais, que haviam sido plantados por donos. Apesar disso, eu seguia mais focada 

sobre os vestígios que a arqueologia científica também reconhecia, como os cacos, lâminas 

de machado e as bacias de polimento em lajedos. Como indiquei mais acima, apesar das 

explicações distintas entre eu e os Wajãpi, os suportes materiais sobre os quais 

conversávamos ainda eram os mesmos.  

Com o desenvolvimento do projeto Jane Ypy, no entanto, este outro conjunto de 

marcas apareceu de maneira muito forte, já que estava de fato na base da criação do 

projeto. Esta situação criou um espaço muito interessante para avançarmos na prática 

arqueológica, com o mapeamento e registro dos lugares, e me fez aprender sobre este 

acervo de imagens e narrativas que explicam a própria história do mundo para os Wajãpi, 

fortalecendo minha percepção sobre o que seria esta arqueologia wajãpi. 

É interessante destacar aqui que estas outras marcas são resultantes de ações de 

outras gentes, gentes não-humanas, gentes que – ativando o perspectivismo29 – não são 

vistas como tal pelos humanos, mas o são entre si e para aqueles que sabem ver essa 

diferença, para aqueles que têm pajé. Não é à toa que estas marcas são vistas por nós – 

humanos – como elementos distintos do que são para as outras gentes. O que nós vemos, a 

partir da perspectiva humana, como um remanso no rio, é – na perspectiva da cobra grande 

– uma aldeia. O que vemos como tabocal, é uma plantação. O que vemos como pedra, é um 

pote cerâmico. É preciso, portanto, conhecer outras perspectivas para ser capaz de observar 

estas outras marcas. E este foi um grande aprendizado que recebi nestas viagens. 

As três viagens foram planejadas no início do projeto Jane Ypy, quando foram 

escolhidos os locais que deveriam ser visitados para o desenvolvimento do projeto, os 

pesquisadores e cinegrafistas que participariam de cada expedição, e ainda os conhecedores 

que nos acompanhariam, para contar as narrativas (ayvu kwerã) e ajudar na interpretação 

das marcas. As viagens, portanto, tinham um claro perfil de expedição científica, com 

objetivos bem definidos e metas que deveriam ser alcançadas. Nem por isso deixaram de ser 

bons motivos para encontrar parentes em outras aldeias, ou realizar coletas de frutos, pesca 

ou caça, mesclando os interesses da pesquisa com as outras demandas da vida social.  

                                                      
29

 Remeto aqui às discussões de Viveiros de Castro (2002a,2002b) e Lima (1996).  
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A experiência destas viagens teve um impacto surpreendente para mim. As narrativas 

sobre o início do mundo são conhecidas dos jovens pesquisadores, fazem parte do leque de 

conhecimento oral que aprendem com pais, avós, tios, sogros (masculinos e femininos). 

Atualmente, no entanto, alguns dos lugares onde os eventos aconteceram são conhecidos 

por poucos. Com a pesquisa, foram organizadas as expedições para visitar estes lugares. O 

que eu observei talvez seja um clichê da arqueologia (e também da antropologia), mas a 

força de “estar lá”, de ver as marcas do evento, opera como catalisador do conhecimento. 

Como me foi dito: é a prova que as narrativas aconteceram.  

Situação semelhante foi observada por Gallois em relação à identificação, pelos 

Wajãpi, da Fortaleza de São José de Macapá como Mairi, a casa que abrigou os antepassados 

durante o cataclismo que acabou com a primeira humanidade (Gallois 1994). Em um 

trabalho posterior, em que a antropóloga discute os modos de diferenciação entre os 

humanos que os Wajãpi praticam, ela salienta que a existência da Fortaleza em Macapá 

funciona como comprovação da história: “Todos os Waiãpi que iam a Macapá podiam visitar 

a Fortaleza e rememorar os antigos que ali passaram” (Gallois 2007a: 72).  

É possível que alguém diga que o conhecimento mítico, bem diferente do 

conhecimento científico, não precisa deste tipo de prova para manter sua autoridade. No 

entanto, em um contexto que este mesmo conhecimento é colocado em choque com o 

científico, sua autoridade pode ser abalada. É preciso lembrar que estes pesquisadores, e 

boa parte dos jovens wajãpi, estão cursando a ensino fundamental através do SOMEI 

(Sistema Organizacional Modular de Educação Indígena), onde recebem aprendizados das 

matérias usuais desta etapa de ensino escolar. Conversando com eles, fica bastante evidente 

que os professores do SOMEI fortalecem a ideia de ciência como conhecimento universal e 

superior, em que a história é organizada linearmente, em um contexto em que o 

conhecimento tradicional acaba questionado.  

No momento em que os pesquisadores Wajãpi decidem ajustar sua historicidade com 

a historicidade ocidental, buscando organizar linearmente um conjunto de narrativas 

míticas, eles podem colocar em risco a autoridade de seu próprio conhecimento. O 

interessante deste processo é que eles vão usar da lógica ocidental, e neste caso 

particularmente da arqueologia, para reverter este risco. Se os karai kõ usam as marcas para 

provar história, por que eles não poderiam usá-las? Avançando neste exercício, os 
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pesquisadores logo vieram com a ideia de datar (como afinal a arqueologia faz) os diferentes 

lugares, para poderem organizá-los cronologicamente.  

Ora, a datação destes lugares cria um conflito interessante entre os sistemas de 

conhecimento. Minha saída foi lembrar que estávamos lidando com tipos de conhecimento 

diferentes, e que nem sempre as ferramentas de um serviriam para explicar o outro. Com 

bases materiais distintas, estes sítios dos tempos primevos não fornecem o contexto 

necessário para a datação absoluta30. Estabelecidos a partir de uma ontologia distinta da 

científica, eles não podem ser abordados da mesma forma. Retomando o perspectivismo, 

me arrisco a pensar que o carvão da cobra grande não é visto como carvão por nós, e, 

portanto, se datássemos o “nosso” carvão, não estaríamos datando o carvão da cobra 

grande. 

O que destaco, então, nestas viagens é que foi preciso que eu aprendesse a ver estas 

marcas das outras gentes, para que eu pudesse pensar arqueologicamente estes vestígios. 

Penso que este é o diálogo entre sistemas de conhecimento em ação, com aprendizados e 

com apropriações.  

4.2.1|  A viagem a Yypavu 

O objetivo desta viagem era visitarmos uma lagoa (yypavu) que fora criada pela cobra 

grande (moju), localizada no entorno da aldeia Kumakary (hoje abandonada). O grupo foi 

formado pelos pesquisadores Japu, Sava, Marãte, Nazaré, Japukuriwa e Janaima; o 

cinegrafista Makarari; os conhecedores Waiwai e Kasiripinã; e ainda Paniu (esposa de Japu), 

um neto de Waiwai, um genro de Kasiripinã e eu. No planejamento inicial, os dois 

conhecedores que nos acompanhariam eram Siró e Teju, moradores daquela região. No 

entanto, por falhas na logística, eles só foram juntar-se a nós ao final da viagem, não 

participando da visita ao local da lagoa.  

Para chegarmos à região onde fica a lagoa, iniciamos a viagem na aldeia Mariry, de 

onde sai o caminho que leva para aqueles lados. Aikyry, um dos coordenadores indígenas do 

                                                      
30

 Aqui estou me referindo ao tipo de datação que oferece uma data calculada sobre a amostra testada, como 
ocorre com as datações radiocarbônicas, que resultam em datas relativamente precisas (p.ex. 1240 ±30 anos 
antes do presente). Em arqueologia, também são usados métodos de ‘datação relativa’, em que se estima 
comparativamente o que é mais antigo e o que é mais recente, sem, no entanto, definir-se a data precisa (p.ex. 
sítio X é mais recente que sítio Y).   
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projeto Jane Ypy, que mora próximo ao Mariry, ajudou no transporte da equipe, que se 

deslocou em três voadeiras. Quando estávamos já perto da aldeia, Aikyry me apontou uma 

grande árvore na beira e contou uma das histórias mais recentes que sabia sobre os inimigos 

Karanã. Estávamos próximos de sua aldeia, Karapijuty, onde faríamos as escavações na 

antiga aldeia dos Karanã em alguns meses, o que explicava este interesse em me contar 

histórias sobre estes inimigos.  

Ele contou que o pai de Sara, quando ainda bem jovem (há cerca de 100 anos31, ele 

estimava), um dia havia visto os Karanã passarem. Ele se escondeu atrás da grande árvore 

com medo, e viu um grupo de cerca de dez Karanã caminhando em direção ao Karapijuty, 

para visitar a aldeia antiga. Eles usavam muitas pinturas, eram bonitos, e caminhavam um 

sobre a pegada do outro, portanto, quase sem deixar rastros. Para Aikyry, esta região tinha 

muitas marcas de Karanã, por isso os antepassados não faziam muitas aldeias por lá. Estas 

marcas, como ele explicou, também apareciam na forma de assobios, reforçando mais uma 

vez que – para os Wajãpi – os diversos sentidos são ativados na aquisição de conhecimentos.  

Apesar das falas de Aikyry sobre a presença dos Karanã nessa região, no outro dia 

pela manhã foram vestígios de tamõ kõ que haviam sido encontrados. Na aldeia de 

Wynamea (AIS do Mariry), ele havia encontrado uma lâmina de machado de pedra. Eu 

estava conversando com o chefe Waiwai quando Wynamea e Aikyry apareceram para me 

mostrar o machado (Figura 4-13). Waiwai, um grande contador de histórias, explicou que 

havia muitos tipos de machado. Antes, os Wajãpi chamavam todos de takuru jyy (machado 

de pedra), mas eles aprenderam com os Zo’e que existem outros tipos32. A peça encontrada 

por Wynamea, como estava na terra, era yvy jyy (machado de terra).  

Para mim, no entanto, o mais curioso sobre esta peça foi a descrição que Wynamea 

me fez sobre como a encontrou. À noite, quando todos estavam deitados nas redes, ele 

começou a ouvir um ronco. Era um ronco como de uma pessoa dormindo. Ele ouviu isso por 

várias noites. Falou com sua esposa, com seus filhos, e todos ouviram. Uma noite, ele 

decidiu sair da rede e procurar o lugar de onde vinha o ronco. Então ele ouviu o ronco vindo 

                                                      
31

 Quando comentei este relato com Dominique T. Gallois, ela me alertou que 100 anos parecia um pouco 
exagerado, sugerindo que talvez fossem 60 anos atrás. 
32

 Na década de 1990, foi realizado um intercâmbio entre os Wajãpi e os Zo’e, como visitas mútuas (Gallois 
1995). O chefe Waiwai foi um dos participantes da visita aos Zo’e. 
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da terra, de um lugar no chão, e marcou com um pau. No outro dia, escavou neste lugar, 

encontrando o machado. E o ronco cessou. 

Passados alguns meses, recebi um recado dele. O ronco havia voltado, em outro 

lugar. Ele fez o mesmo procedimento, marcou à noite e escavou de dia, encontrando desta 

vez o fundo de um pote emborcado. E o ronco cessou novamente. Quando eu perguntei de 

quem era o ronco, a resposta foi inconclusiva. O ronco era do machado, mas era também do 

dono (ijarã). Se eu já havia notado que os diferentes sentidos são usados pelos Wajãpi para 

perceber e para conhecer diferentes marcas, o caso do ronco do machado salientava a 

distância de fundo existente entre os sistemas de conhecimento.  

Mais uma vez, observo que não é possível alcançar um consenso sobre formas de se 

perceber vestígios. Se o ronco do machado não faz sentido para a arqueologia científica, é 

porque as lógicas de percepção são outras. Como uma saída antropológica, é preciso refletir 

sobre o que os Wajãpi consideram válido como maneiras de perceber as marcas, ao invés de 

descartar uma explicação destas como falsa.  

Quando visitei a aldeia onde o machado roncara, cacos de cerâmica despontavam na 

superfície do terreno. A aldeia fica em uma área plana, próxima ao rio. O solo era arenoso e 

de coloração cinza escuro. Observando meu interesse, logo as crianças haviam juntado um 

pequeno conjunto de fragmentos. Eram pedaços pequenos (menos de 5cm), roletados, de 

coloração alaranjada e queima incompleta. Alguns estavam friáveis, bastante fragilizados. 

Não havia peças decoradas.  

Quando a aldeia foi aberta, com a primeira roça, Wynamea não imaginava que 

poderia haver vestígios dos antigos, pois era uma floresta fechada, sem indício de ter sido 

aldeia, o que sugere antiguidade para este sítio. Para Wynamea, eram vestígios de tamõ kõ, 

gente do Kumakary (Kumakary wanã). Perguntei o mesmo a Aikyry, que se voltou ao pai, 

Emyra. Ele também explicou que os cacos eram de gente do Kumakary, pois o pessoal que 

morava no Karapijuty (descendo o rio) não vinha para estes lados. Isto mudou quando Tamõ 

Kajera começou a brigar com outros Wajãpi, subindo o rio e expulsando o grupo do 

Kumakary, que acabou chegando ao rio Oiapoque, onde hoje é Trois Saut (na Guiana 

Francesa).  
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Figura 4-13: Menino mostra lâmina de machado de pedra encontrada na aldeia de Wynamea. 

 

Os cacos na aldeia de Wynamea não atraíram muito a atenção dos pesquisadores, 

que estavam mais interessados em seguir a viagem para Yypavu, a lagoa. Além da excitação 

da viagem, havia certa tensão em função da morte de um parente wajãpi no Parque 

Indígena do Tumucumaque, o que gerava a possibilidade de vingança xamanística sobre 

nosso grupo. Apesar de eu insistir sobre este tema, tentando entender o contexto de perigo 
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em que estávamos, todos desconversaram, reafirmando que precisávamos partir. As viagens 

na floresta, de qualquer forma, são sempre um risco, como eu já havia percebido 

caminhando com eles em outros momentos. Porém, no caso dessa viagem, alguns detalhes 

foram aparecendo.  

Naquela região (próximo a Kumakary), existe uma área onde há um veneno muito 

perigoso, onde ninguém pode entrar, pois o veneno age “como gripe”, sem que se perceba. 

Kasiripinã me explicou que um avõ, Tamõ Arawe’é, trouxe este veneno da cidade, mas agora 

ninguém mais sabe ao certo onde está plantado. As pessoas não percebem que foram 

envenenadas, acham que estão bem, mas quando veem as plantas se mexendo sozinhas, 

então já estão morrendo. Como contou Kasiripinã: “só cheira e já tá envenenado, tudo, 

tudo, tudo, aí de repente, quando trabalha, quando rala mandioca, já tá morto”33.  Além 

disso, havia os perigos da própria lagoa, que afinal fora feita pela cobra grande34, um ser 

perigoso e muito poderoso.  

A história contada é a seguinte:  

Um antepassado, Taparuka, começou a criar filhotes de cobra 
grande. Ele guardava os filhotinhos em uma pequena bolsa feita de 
folha de açaí (peyry), e os alimentava com peixes. Certo dia, ele e seu 
irmão estavam pescando com timbó, para alimentar os filhotes. 
Então Taparuka começou a ouvir alguém chamando seu nome. 
Quando ele percebeu que eram os filhotes da cobra grande, ficou 
brabo, e mandou que parassem, que não falassem com ele. Mas eles 
continuaram chamando. Taparuka pegou uma vara e começou a 
bater nos filhotes, então começou a ventar muito forte e trovoar. Era 
a cobra grande que já estava por lá, debaixo da terra, braba com 
Taparuka que tentava criar seus filhotes.  
A terra começou a mexer, o irmão de Taparuka conseguiu subir na 
montanha, e quando olhou para trás viu as águas subindo, de dentro 
da terra, como um redemoinho, destruindo tudo. As árvores caíram 
para dentro da água, e seu irmão foi para o fundo. As águas 
formaram uma lagoa, no início com águas turvas.  
O irmão sobrevivente voltou para a aldeia e contou para os outros. O 
pajé decidiu chamar a cobra grande, em uma emboscada, para tentar 
trazer Taparuka de volta. A cobra grande ouviu o chamado do pajé, e 
decidiu ir. Ao sair da lagoa, ela abriu um igarapé, que foi o caminho 
para chegar até o pajé. A cobra grande, no entanto, percebeu a 
emboscada, e não foi pega. Ela falou que Taparuka estava vivo, na 
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 Kasiripinã Wajãpi, 23 de Maio de 2013, Aldeia Boa Vista. 
34

 Ver Vidal (2009) para uma síntese sobre a figura da cobra grande nas cosmologias indígenas do norte do 
Amapá, que têm várias ressonâncias com o papel deste ser na cosmologia wajãpi (ver Gallois 1988). 
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sua aldeia, sendo criado por ela. A aldeia continua até hoje no fundo 
da lagoa, e a cobra grande também, por isso é preciso cuidado ao 
andar por lá, para não ser pego por ela. 35  

Cientes dos riscos, lá fomos nós em direção à lagoa. Foram dois dias de caminhada 

para chegarmos até a área onde a lagoa deveria estar. Por uma falha de logística, os dois 

grandes conhecedores desta lagoa, Teju e Siro, moradores da região, não estavam conosco. 

Waiwai e Kasiripinã, no entanto, dispuseram-se a guiar o grupo, apesar de que ambos 

haviam visitado a lagoa a décadas atrás, quando ainda eram crianças.  

No caminho, passamos por a antiga aldeia onde morou o sogro do chefe Waiwai, 

Tamõ Jurara. Um pouco mais adiante, uma parada em meio a vários pés de cacau. Perguntei 

o que era aquilo, e me responderam que era uma plantação de cacau, arapurury. Então 

perguntei: quem plantou? E a primeira resposta, para minha surpresa, foi que era ‘natural’, 

que não havia sido plantado. Estranhando aquela réplica, mudei a questão, e perguntei se 

tinha dono. Então Japukuriwa me explicou que era plantação de Janejarã (Janejarã 

remitãgwerã), se caracterizando como um tipo de marca de eventos antigos, do tempo em 

que Janejarã ainda andava pela terra.  

No dia seguinte, após uma curta caminhada (cerca de 3km), chegamos ao local onde 

ficaríamos acampados para iniciar as buscas a Yypavu, a lagoa formada pela cobra grande. 

No caminho, Waiwai havia identificado uma trilha antiga que levaria até a lagoa (yypavu 

pijara), fazendo marcas na casca de uma árvore na beira do caminho para sinalizá-la (Figura 

4-14). Este tipo de marca seria observado atentamente por eles nos dias seguintes, tentando 

identificar rastros de um caminho atualmente fechado.  

Escolhido o local do acampamento, que foi chamado de Arapoty, iniciamos a limpeza 

da área. Eu me juntei às duas mulheres procurando por lenha, enquanto os homens 

voltaram-se para a construção das casas para nos abrigar. Com o acampamento montado, 

almoçamos caldo de marai (um pássaro caçado no caminho). Em seguida, os pesquisadores 

partiram em uma pequena expedição de caça até a aldeia abandonada de Kumakary. Eu 

cheguei a perguntar se poderia acompanhá-los, interessada em ver a aldeia antiga, mas fui 

vedada, eles caminhariam rápido e iam caçar. Fiquei com as mulheres e acabei ajudando 

                                                      
35

 A versão que apresento é uma síntese do que aprendi, principalmente durante esta viagem, através das 
narrativas (traduzidas pelos pesquisadores para mim) contadas por Kasiripinã, Waiwai, Teju e Siro. 
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Nazaré no processamento de açaí, que seu marido Marãte havia colhido nos arredores do 

acampamento. Ao final da tarde, quando os homens voltaram, traziam caça e peixes, dando 

início à fartura que eu já conhecia quando nos afastamos das aldeias centrais.  

 

Figura 4-14: Chefe Waiwai, Sava e a marca na árvore para sinalizar o caminho.  

 

No dia seguinte, iniciamos a procura pelo caminho até Yypavu. Waiwai era nosso 

guia. Como indiquei mais acima, a última vez que ele havia estado na lagoa ainda era 

menino, nem por isso ficou intimidado, tomando a frente do grupo e abrindo uma trilha. A 

lagoa fica em uma montanha, por isso era preciso subir nas áreas mais altas em busca de 

sinais. Passamos o dia inteiro caminhando na floresta, cruzando igarapés, subindo e 

descendo montanhas, sem encontrar a lagoa. Alcançamos as cabeceiras do Kumakary 

(Kumakary reapyry), onde Waiwai lembrava ter cruzado quando jovem. Em alguns 

momentos, os pesquisadores ficaram relutantes se seria mesmo possível encontrar a tal 

lagoa. “E agora, o que vamos dizer para o IPHAN36?”, me perguntavam, angustiados com a 

                                                      
36

 Lembro aqui que esta viagem estava inserida no Projeto Jane Ypy, financiado através de um edital do IPHAN. 
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situação de financiamento da viagem, sabendo que era preciso ter algum resultado para 

mostrar de volta ao financiador.  

No final da tarde, quando voltamos – cansados – para o acampamento, encontramos 

com Kasiripinã e seu genro, que haviam chegado para nos ajudar. Foi um ótimo sinal, que 

animou toda a equipe, especialmente Waiwai, que me falara muitas vezes que Kasiripinã 

sabia melhor o caminho. 

Apesar da busca pela lagoa não ter sido bem sucedida, a caça – em compensação – 

fora farta: preguiça real (aywasu), macacos coatá (kwata) e prego (kaí), mutuns (mutu) e 

jacamins (jakamï). A quantidade de farinha que havíamos levado, no entanto, começou a 

preocupar o pessoal, e alguns já falavam em “falta de comida”, apesar da abundância de 

carnes.  

Mais otimistas com a chegada de Kasiripinã, iniciamos o segundo dia de buscas pela 

lagoa com os ânimos bem dispostos. Em cerca de duas horas e meia, estávamos de volta ao 

ponto onde havíamos parado no dia anterior. Enquanto esperávamos por Kasiripinã, que 

vinha atrás de nós, ficamos parados ao lado de um igarapé. Como eu estava com sede, 

perguntei a Makarari (cinegrafista) se podia descer para beber água. Ele me disse que era 

preciso consultar Waiwai, pois o igarapé possivelmente era aquele que fora aberto pela 

cobra grande (quando foi encontrar o pajé que lhe chamava) e, portanto, podia ser perigoso. 

Enquanto eu estava preocupada com a qualidade da água (com o histórico de garimpo na 

região, há alguns cursos d´água contaminados), Makarari estava preocupado com as 

relações que podiam ser ativadas com outros seres, evidenciando mais uma vez que a 

floresta se mostrava de maneiras diferentes para mim e para eles.  

Não demorou muito para Kasiripinã juntar-se a nós. Estávamos no rumo certo, ele 

achava, e seguimos na mesma direção. Como no dia anterior, o grupo de desfez em grupos 

menores. Eu fiquei com os velhos, obviamente, a quem conseguia acompanhar com mais 

tranquilidade. Waiwai me mostrou um grande tabocal, que se espalhava por uma ampla 

área na baixa encosta de uma montanha. Perguntei por que era tão grande, e ele me 

respondeu que era do tempo em que a terra era nova, quando não havia árvores, por isso 

havia crescido tanto.  
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Após o segundo dia de buscas, sem encontrarmos a lagoa, os pesquisadores estavam 

desanimados. Perguntaram-me novamente o que iríamos mostrar ao IPHAN, se a lagoa não 

fosse encontrada. Lembrei que o projeto era também sobre as narrativas (ayvu kwerã) dos 

lugares, portanto deveríamos aproveitar para gravar com os velhos. O desânimo, no 

entanto, havia se abatido sobre eles, e agora só falavam em voltar para casa.  

Na volta para o acampamento, Kasiripinã me guiou sobre o antigo caminho que 

levava até Yypavu. Ele havia identificado as marcas da trilha: galhos quebrados e marcas de 

terçado na casca das árvores, feitos já há muito tempo (Figura 4-15).  

 

Figura 4-15: Kasiripinã mostra cicatriz na casca de árvore. Marca do caminho. 

 

Ele estava muito empolgado, e me entusiasmou mostrando a sequência de marcas 

em árvores e galhos por um longo trecho no topo das montanhas. Era mesmo o caminho, 

devíamos estar muito perto. Mais adiante, encontramos com Waiwai, que também havia 

visto as marcas. Fizemos uma parada no acampamento de Kasiripinã, onde seu genro havia 

feito mingau de trairão, e falamos sobre o desânimo dos pesquisadores. Enquanto eles 
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estavam já decididos a voltar para casa, os dois velhos estavam certos que a busca tinha que 

continuar. Afirmaram-me que falariam com os jovens, e fariam com que mudassem de ideia.  

E foi o que aconteceu. Quando os jovens chegaram ao acampamento, as conversas 

começaram. Nazaré veio me perguntar se eu aguentava continuar, e eu contei o que tinha 

visto com Kasiripinã, as marcas do caminho antigo, sinais de que estávamos no rumo certo, a 

lagoa não devia estar longe. Ela disse que Waiwai havia falado o mesmo, e que também 

estava animado. Mas o desalento dos pesquisadores era evidente. Após muita conversa, eles 

acabaram concordando com o chefe Waiwai. 

Pela manhã, quando chegamos ao acampamento de Kasiripinã, eles tinham suas 

cargas prontas, como se não esperassem que a busca fosse continuar. Entusiasmado, no 

entanto, Kasiripinã logo indicou para seu genro que desmontasse o panako (cesto cargueiro) 

e colocasse a caça moqueada de volta sobre o fogo. Era tempo de retomar a busca. 

Desta vez, seguimos sobre o caminho antigo, revendo as marcas nas árvores e galhos, 

que serviam como sinalização do rumo. Em vários momentos, me pediam que indicasse para 

que lado ficava Kupayare, um aldeia antiga (que eu havia inserido no GPS durante uma 

viagem anterior), pois havia também um caminho que ligava esta aldeia com a lagoa. Uma 

última alternativa seria chegarmos a Kupayare e procurar rastros do caminho por lá. 

Felizmente, não foi preciso. 

Diferente das tentativas nos dias anteriores, este caminho era fácil, não havia tantas 

subidas e descidas e não cruzávamos tantos igarapés. Quando chegamos a uma área baixa, 

cruzando um pequeno fio d’água que tinha grandes barrancos nos dois lados, Kasiripinã 

pegou à esquerda, e eu segui com Waiwai em frente, subindo uma montanha. Quando já 

íamos pela metade da montanha, ouvimos um assobio forte. Um grupo de macacos coatá 

reagiu, gritando e pulando nos galhos. Alguns dos jovens correram atrás, para caçar. Mas o 

assobio continuava, e Waiwai me disse para não fazer barulho, pois ele queria ouvir a 

mensagem que Kasiripinã mandava. Os dois trocaram alguns assobios, e o fato é que até eu 

ouvi quando Kasiripinã assobiou “yypavuuuu, yypavuuu”, então descemos correndo em 

direção a ele. No pé da montanha, Japu me falou eufórico: Kasiripinã encontrou! 

Encontrar este caminho, no entanto, como me explicou Kasiripinã, não ocorreu 

apenas com a observação dos sinais nas árvores ou da sua lembrança de criança:  
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Mariana: Antes de ver marcas, você lembrava na cabeça [do 
caminho]? 
Kasiripinã: Lembrava, porque eu lembro também pro dono. O dono 
dessa lagoa falou pra mim. Sonhei, sonhei com mulher igual do Seni, 
todo mundo bonito, parecido mesmo. Falou assim pra mim, você foi 
lá perto e voltou. [Eu perguntei:] quem é você? Aí ela diz: eu moro 
aqui. Daí ela [pergunta]: Você tá bom? Tá bom, [eu respondo], mas 
resto não. Daí eu [fui] pintado, [e ela diz] amanhã você vai encontrar, 
pertinho você foi lá. Por isso, eu lembro bem, porque sonhei, [isso] 
ajuda também. (Aldeia Boa Vista, 23 de maio de 2013) 

A experiência onírica, neste caso, foi essencial para o sucesso da viagem. Sem essa 

intervenção do dono da lagoa, que aparece como uma mulher muito bonita, o caminho não 

teria sido reconhecido. Kasiripinã me contou que, quando atravessamos o pequeno fio 

d’água, ele viu Waiwai seguir reto, mas sabia – pelo sonho – que devia seguir outro rumo, e 

foi isso que fez, levando-o à lagoa. Esta capacidade de conhecer através do sonho, ativando 

mais uma forma de percepção, está presente no cotidiano wajãpi. Em outra viagem, como 

relatei mais acima, suspeitaram que eu estivesse enfeitiçada pela cobra grande, e 

perguntaram sobre meus sonhos para elaborar o diagnóstico, mostrando claramente que – 

para os Wajãpi – eu também seria capaz de receber conhecimentos desta forma.  

Vale lembrar que a noção de sonho, para os Wajãpi, como descreveu Gallois (1988) 

remete a um estado em que o corpo fica vazio, pois o princípio vital (i’ã) está viajando por 

outros lugares. Ela explica: “O sonho (-powai) é concebido como uma viagem do princípio 

vital -ã. Por isso, quando indagam sobre seus respectivos sonhos,  os  Waiãpi  perguntam: 

moma ne kery-pe, literalmente ‘o que (aconteceu com) você no caminho do 

sonho?’.”(Gallois 1988: 146). Esta possibilidade de viajar, encontrando parentes mortos ou 

outros seres, permite relações de fato entre os sujeitos. Sonhar também é uma forma de 

aprender.  

E foi através deste sonho que Kasiripinã nos guiou até a Yypavu. A primeira coisa que 

eu vi foi uma árvore caída em direção a uma área bem aberta, com açaizal ao fundo, que era 

a própria lagoa. Bem ao lado, estava o igarapé por onde a cobra grande saiu quando o pajé 

chamou (Figura 4-16). Foi muita animação e emoção, Kasiripinã estava muito feliz, e 

explicava tudo para os pesquisadores. Passei o gravador para Japu e logo se armou um local 

onde Kasiripinã sentou e contou a história de Yypavu. 
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Figura 4-16: Próximo à lagoa, Kasiripinã mostra o igarapé aberto pela cobra grande. 

 

Enquanto isso, Waiwai já havia procurado um local onde podíamos ver melhor a 

lagoa, com aguapés e açaizal ao fundo. Era muito bonito. A lagoa fica cercada de montanhas, 

bem íngremes, formadas durante o desmoronamento que a gerou. Na sua beira, onde o 

terreno é mais plano, ninguém pode pisar. Waiwai mostrou que nem mesmo a caça andava 

por ali. Apesar de parecer terra firme, esta é uma terra mole, funda, e quem pisa sobre ela 

pode ser capturado pela cobra grande. Não havia como esquecer que aquela lagoa era 

aldeia de cobra grande, portanto os cuidados eram necessários.  

Na hora de ir embora, Japu me lembrou que eu devia “puxar minha alma”, referindo-

se a um movimento que os Wajãpi fazem para trazer o princípio vital (i’ã) para junto do 

corpo. Um dos grandes perigos da cobra grande é que ela pegue este i’ã, deixando a pessoa 

louca, o que fazia este movimento ser ainda mais relevante naquele contexto.  

A satisfação de encontrar a lagoa deixou todos muito excitados. Apesar de 

conhecerem a narrativa, ver a lagoa ativou imediatamente uma validação das histórias, 
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expressa em falas como “Viu? É verdade”, ou “Agora a gente sabe, porque viu”. Não foi à toa 

que Japu me perguntou o que o IPHAN faria com esse lugar, agora que eles haviam o re-

encontrado e registrado. Ora, na legislação brasileira todos os sítios arqueológicos são 

protegidos, como eu já havia explicado em oficinas, portanto o IPHAN deveria arcar com 

alguma responsabilidade sobre mais este sítio, ou não? 

Expliquei que para o IPHAN essa lagoa não era um sítio arqueológico, mas que – se 

este era um lugar importante para os Wajãpi – o IPHAN poderia ajudar os Wajãpi a proteger 

e valorizar como um lugar especial. Lembrei que o IPHAN não protege só sítios 

arqueológicos, como eles mesmos sabiam, pois têm no IPHAN um parceiro importante em 

função da patrimonialização do kusiwarã.  

A questão de Japu, no entanto, seguiu voltando à minha cabeça, e – de fato – eu 

mesma não me satisfiz com a resposta que dei. O IPHAN tem, no que tange a arqueologia, 

parâmetros para a definição de sítios arqueológicos, que são expressos na Ficha de Registro 

de Sítios Arqueológicos do Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos (CNSA). Se existem de 

fato discussões teóricas e práticas importantes sobre a arqueologia de lugares sem os 

vestígios arqueológicos usuais (artefatos, refugos, construções, desenhos, etc), até onde eu 

sei, estas arqueologias ainda não definiram tais lugares como sítios arqueológicos de fato. 

São lugares especiais (Bradley 2000), lugares da paisagem (Tilley 1994), lugares significativos 

(Bowser & Zedeño 2009), mas não são sítios arqueológicos.  

Ora, mas a pergunta de Japu parte de outra base de conhecimento, sobre a qual eu 

incentivei que lugares como este fossem vistos como sítios arqueológicos. Se essa pesquisa 

pode mostrar que existem outras maneiras de se praticar e pensar arqueologia, como tenho 

insistido, então será necessário rever também o que é considerado sítio arqueológico, não 

como uma definição universal – como a ciência tende a fazer – mas como uma definição 

relacional. Para quem um lugar é sítio arqueológico? Para qual arqueologia? A ficha do 

IPHAN, aventuro-me a imaginar, poderia iniciar exatamente com estas questões, o que 

talvez diminuísse algumas desavenças entre arqueólogos e antropólogos sobre lugares que 

são – ou não – considerados sítios arqueológicos37. Pensar na possibilidade de outras 

arqueologias exige pensar também em outras políticas patrimoniais.  

                                                      
37

 Como o caso do local do primeiro ritual do Kuarup, no rio Culuene (Fausto 2006). 
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Através desta viagem, a primeira em que de fato registrávamos sítios arqueológicos 

para uma arqueologia wajãpi, tive certeza que – apesar desta arqueologia não ser vista por 

eles como um conjunto específico de saberes – era possível praticar arqueologia em outra 

lógica. Arrisco a pensar que é uma arqueologia na chave do perspectivismo. Nas viagens 

subsequentes, fortaleci este entendimento. 

Para finalizar a tão bem sucedida viagem em busca de Yypavu, fomos recebidos de 

volta à aldeia de Kasiripinã (Boa Viagem) com uma festa de turé (clarinetes feitos em troncos 

de embaúba), que durou dois dias. A excitação de voltar a um local que não era visitado há 

tanto tempo, para os mais velhos, e a emoção de conhecer um lugar referenciado nas 

narrativas, para os mais jovens, gerou um clima de animação contagiante. Kasiripinã e Siro já 

falavam em limpar bem o caminho para facilitar novas visitas, e os pesquisadores 

começaram a planejar outras viagens para lugares que hoje são pouco visitados, como 

Waramamopy38 e outras lagoas de cobra grande.   

4.2.2|  A viagem a Yyrywa’a 

Diferente da viagem à Yypavu, os lugares que íamos visitar nesta expedição são bem 

conhecidos e de fácil acesso. Yyrywa’a é uma palavra wajãpi para designar pontos nos rios 

em que se formam remansos, como pequenas baías, que fazem as águas circularem ao invés 

de correrem direto sobre o leito. Estes locais existem por todos os rios, mas nem sempre são 

explicados da mesma forma. Em alguns casos, são chamados de jiroikea. 

Ambos, yyrywa’a e jiroikea, são também aldeias de cobra grande (moju), mas 

diferentes de yypavu (lagoas), estão ao longo dos rios. Minha dificuldade em distinguir entre 

os dois primeiros (que nós vemos hoje da mesma forma) foi dirimida com uma explicação 

simples: jiroikea é quando “deu problema”. Ou seja, a aldeia é formada em um processo 

semelhante ao que ocorre nas lagoas, a cobra grande fica brava e cria o redemoinho que 

afunda a terra e emerge as águas.  

                                                      
38

 Waramamopy é um local com cavernas ou abrigos rochosos, para os lados da aldeia Karavõvõ. Como Marãte 
me ensinou, espectros perigosos (ajã) moravam nessas cavernas antigamente, e roubavam as crianças wajãpi. 
Os antepassados wajãpi conseguiram afugentá-los com fumaça de pimentas. Na primeira oficina do Projeto 
Jane Ypy, houve uma discussão sobre a possibilidade de visitarmos este local, mas os pesquisadores daquela 
região foram taxativos de que não era possível. No entanto, com o desenrolar do projeto, voltaram-se a animar 
sobre esta visita. Um chefe importante daquela região, Matapi, está com planos para reabrir o caminho até lá, 
e nossa viagem está prevista para ocorrer nos próximos meses.  
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Já yyrywa’a são simplesmente aldeias de moju. Suinã, o conhecedor que nos 

acompanhou nesta viagem, afirma que foi o dono quem fez os remansos.  No entanto, ele 

também afirma que foi Janejarã quem fez estes lugares, e depois indicou para as cobras 

grandes (os donos) que os ocupassem, para produzir peixe39. Lembro que a cobra grande é o 

dono das águas (yy-jarã), que exerce seu domínio sobre diferentes criaturas relacionadas 

com o mundo aquático (Gallois 1988: 71-7). Diferentemente de jiroikea, portanto, o 

surgimento de um yyrywa’a não resulta de uma agressão da cobra grande, o que não 

significa ausência de perigo ao cruzar sobre estes locais – que afinal são aldeias delas.  

 Como me explicou Sekï, um professor veterano (formado na primeira turma de 

professores wajãpi), há diferentes lugares de moju: “Tem lugar que a gente não vê nada, 

passa por cima e nem vê que tem moju. Mas tem lugar que se conhece, que vira barco, a 

água é diferente, tem barulho”40. Complementando esta explicação, ele me contou duas 

histórias sobre estes lugares. Na primeira, um Wajãpi limpava um tatu junto à água, sujando 

a casa da cobra grande com sangue. Ela ficava brava e criava uma lagoa, ativando ventos e 

redemoinhos. Na outra história, uma mulher foi capturada, na beira do rio, pela cobra 

grande. Levada para o fundo, continua viva na aldeia de moju, e quando se passa sobre este 

local, ouve-se o barulho da mulher rachando lenha. Não cheguei a investigar com ele – 

porque naquele momento eu mesma não sabia – se um e outro eram nomeados de forma 

distinta, mas presumo que o primeiro caso seja similar à criação de Yypavu, e o segundo 

seria um yyrywa’a, já que a cobra grande já é moradora do fundo quando a mulher se 

aproxima.   

As histórias que Sekï contou apontam para uma relação temporal que já salientei 

anteriormente, sobre a continuidade dos eventos do passado no presente, criando o que 

chamei de uma co-temporalidade. É uma maneira de conceber o tempo que permite 

coexistências, e que – do ponto de vista da materialidade – tem um paralelismo com a 

arqueologia. Ao visitar estes lugares, a potencial interação entre os seres – e por extensão 

entre temporalidades distintas – tornou-se óbvia.  

                                                      
39

 Isto pode ser um reflexo da influência da lógica bíblica, já que Janejarã é associado – pelos missionários – a 
Deus. A partir desta lógica, Janejarã é inserido nas diferentes narrativas como aquele que criou todas as coisas, 
retirando a agência dos outros seres, como me explicou Dominique T. Gallois.  
40

 Sekï Wajãpi, aldeia Aramirã, 28 de Maio de 2013. 
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Nossa equipe era formada pelos pesquisadores Jawapuku, Ana e Japu; pelo 

conhecedor Suinã; pelo piloto Pauri; e ainda Paniu (esposa de Japu), Marere (marido de 

Ana), Iana (filha de Ana) e eu. Estávamos em um grupo de parentescos próximos: Jawapuku 

e Paniu são filhos de Suinã, e Ana é sua neta.  

No primeiro dia, fizemos o deslocamento na voadeira até a região dos yyrywa’a, no 

rio Felício (na beira do qual fica a aldeia Pairakae, porém mais a jusante). O local para 

acamparmos foi escolhido na margem direita, junto a um igarapé e um pouco afastado do 

rio principal, e foi chamado de Juta’iwyry, já que havia uma grande árvore de Jutaí. 

Neste primeiro dia, após a limpeza do local e a construção de uma casa, os homens 

foram caçar e pescar. Eu fiquei com as mulheres e Suinã no acampamento. Suinã trazia sua 

flauta de fêmur de veado, e às vezes nos brindava com aquele som suave e encantador. 

Quando eu comentei que achava a música muito bonita, ele riu, disse que era para atrair 

mulher.  

Ele contou que naquela região muitos tamõ kõ haviam morado, reiterando histórias 

que Sïgau havia me contado quando visitei a aldeia Pairakae. Nosso acampamento estava 

próximo a um antigo caminho, que se ligava às aldeias Tataira e Capoeira. Antigamente, ele 

falou, havia muito peixe, muito trairão e acará. No entanto, com a proximidade com os karai 

kõ, os peixes diminuíram, apontando mais uma vez para uma relação histórica de tensão 

com os não-índios. Suinã conhecia bem essa região, e lembrou que foi nesse caminho que 

ele viu pela primeira vez os karai kõ. Os Wajãpi vinham atrás deles para pegar ferramentas, 

como terçado, e pagavam com trabalho.  

Quando os homens voltaram, traziam caça e peixes, o que nos liberava de comer as 

linguiças calabresas que haviam sido compradas em Macapá. À noite, nas redes, Suinã 

contou histórias sobre as aldeias de cobra grande, enquanto Japu me traduzia.  

No dia seguinte, era tempo de ‘trabalhar’, como disseram os pesquisadores. Fomos 

com Suinã visitar dois yyrywa’a. Depois de contornarmos com o barco toda a extensão do 

remanso, para que eu entendesse melhor sua configuração no rio, paramos o barco junto à 

margem e iniciaram as conversas. Suinã fez uma longa fala, enquanto Ana e Japu me 

traduziam algumas partes. Quando ele acabou, Jawapuku fez novas perguntas, e depois Ana 
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e Japu também dialogaram com ele. O mesmo procedimento foi feito no segundo remanso. 

A partir do que me explicaram, sumarizo a história: 

O remanso é aldeia de cobra grande, ele não se fez sozinho, foi dono 
quem fez41. Cobra grande é como gente, mas suas casas são de 
tijolos, e as janelas têm vidro, como casa de karai kõ. O que nós 
vemos como jacaré, é o banco da cobra grande; tartaruga é sua cuia; 
os ovos de tartaruga são flores da árvore de cuia; poraquê (pyrake, 
um peixe) é o tipiti; trairão é a massa da mandioca tirada do tipiti; 
pirasisi (um peixinho pequenino) são os grumos da mandioca que 
ficam na peneira; aracu vermelho (arakupirã) é urucum; a espuma do 
rio é algodão; pacu é o beiju; as plantas na volta do remanso são 
plantações; e assim vai a lista. Só pajé consegue ver as coisas como 
elas são para cobra grande. 
O leito do rio, onde a água corre com força, é o caminho. O remanso, 
onde as águas ficam paradas, é a aldeia. Assim como nas aldeias 
wajãpi, quem está no caminho pode passar ao lado da aldeia sem 
adentrá-la.  
Ao passar por estes lugares, às vezes é possível ouvir barulhos da 
aldeia, como mulheres pilando pupunha ou rachando lenha. Essa 
gente cobra grande também gosta de se enfeitar, e usa urucum e 
resinas perfumadas, produzindo cheiros que às vezes os humanos 
podem sentir.  

Esta breve descrição torna claro o que eu salientei antes sobre a continuidade de 

eventos do passado no presente. Os remansos são resultado de um tempo remoto, quando 

os rios foram feitos, mas as aldeias seguem existindo ainda hoje. A presença da cobra grande 

nestes lugares, vale lembrar, aponta novamente para sua relação como dono das águas. 

Entre as muitas coisas que a cobra grande tem na sua aldeia, chama a atenção o fato de a 

maior parte ser vista pelos humanos como peixes, que é uma carne bem apreciada pelos 

Wajãpi. Quando a cobra grande faz seus objetos, portanto, ela está – para os humanos – 

produzindo peixes. É interessante que os remansos são lugares reconhecidos pela fartura de 

peixes, o que fortalece o paralelismo entre a realidade sensível para os Wajãpi e a realidade 

da cobra grande42, que apenas os pajés são capazes de perceber.  

Em outro contexto indígena no norte do Amapá, discutindo justamente o papel da 

cobra grande nas cosmologias nativas, Lux Vidal reflete sobre a noção de realidade, 

                                                      
41

 Como escrevi mais acima, também foi dito que Janejarã fez os remansos, orientando cobra grande a morar 
neles.  
42

 Relação esta que Levi-Strauss já apontava em “A Ciência do Concreto” (2010[1962]).  
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provocada pela pergunta que lhe foi posta por um indígena: “O que é realidade?” (2009: 29). 

A pertinência da questão estava justamente na percepção de que existem realidades em 

paralelo:  

Naquele momento, coloquei a pergunta seguinte: ‘Se este é o tempo 
do mundo real, o tempo do outro mundo, onde vivem os Bichos, os 
encantados, os karuanã, não é real também?’ A resposta foi rápida e 
clara: ‘Sim, é real. Mas para Eles, não para nós, porque é invisível, nós 
não sabemos enxergá-lo, só o pajé. Eu sei contar, mas não tenho 
força, não me comunico com Eles’. (idem) 

Ora, tanto para os índios do Oiapoque quanto para os Wajãpi, fica evidente que as 

realidades são múltiplas (id.), o que contrasta diretamente com o conhecimento científico 

que almeja ser universal43. Uma arqueologia nativa, portanto, necessariamente terá esta 

mesma base, será aberta ao múltiplo, reforçando o que eu já percebera sobre as concepções 

de temporalidade.  Isto me remete às reflexões de Tânia Stolze Lima (1996) a respeito do 

perspectivismo, pensado através da caça do porco do mato. Para os Juruna, um grupo tupi 

do Xingu, como expõe a antropóloga, o evento da caça aos porcos do mato envolve não 

apenas a caça na realidade sensível, mas também situações vividas em sonho.  

É uma maneira bem diferente de conceber o tempo, maneira que 
não se diz nem como acaso nem como necessidade. O sonho não é 
um espelho onde o caçador veria o seu futuro, mas uma linha 
paralela de tempo onde a alma do caçador se engaja em um 
acontecimento novo. Não há nem encontros acidentais, nem 
encontros determinados pelo destino. O caçador paralisa-se porque 
não estando ele lá, o inimigo não passará. Seu medo, além de 
prudência, por meio da suspensão das atividades que definem a linha 
temporal do caçador, é uma imobilização do tempo outro, ruptura do 
acontecimento que se desenha ao longe para ele. O caçador recusa-
se a refletir a imagem do acontecimento que, longe, começou a se 
desenhar contra ele. (Lima 1996: 40) 

Se para o evento da caça aos porcos, a antropóloga propõe que o paralelismo esteja 

entre presente e futuro, ao visitarmos os lugares produzidos nos tempos primevos, este 

paralelismo também pode ser pensado em relação ao passado. Afinal, no início, todo mundo 

                                                      
43

 Não posso deixar de apontar para as teorias mais recentes da Física, que sugerem que o universo tem várias 
histórias possíveis, como proposto por Richard Feynman (Hawking 2001: 80). No entanto, para os físicos, esta 
possibilidade é enquadrada dentro de uma teoria geral que almeja a universalidade na explicação. 
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era gente. O que impede que todos continuem a se ver como gente é também uma “ruptura 

do acontecimento”, uma quebra, uma transformação que cria a possibilidade de outra 

realidade, a realidade das outras gentes.  

A ruptura, no entanto, não impede que em alguns momentos as realidades se 

aproximem. Os riscos existentes ao visitarmos a aldeia da cobra grande são sinais de que as 

realidades – e, portanto, as temporalidades – podem se encontrar. Quando estávamos 

conversando sobre o remanso, com o barco preso na vegetação, ouvindo as descrições de 

Suinã sobre a aldeia de moju, um pacu pulou da água. Apesar de aparecer para nós como um 

peixe, aquilo era um sinal de moju, que jogava seus beijus para secar sobre o telhado da 

casa, da mesma forma que os Wajãpi fazem. Naquela fração de segundo, as realidades se 

cruzaram.    

4.2.3|  A viagem a Wyrakawa 

Na margem do Rio Oiapoque, limite entre Brasil e Guiana Francesa (Figura 4-5), os 

Wajãpi situam o lugar onde aconteceu a primeira festa, no início dos tempos. Wyrakawa foi 

o pátio onde os pássaros e alguns peixes, naquele tempo ainda gente, fizeram suas festas. 

Os pesquisadores optaram por traduzir como plataforma ou passarela, já que a história 

explica como os caranguejos construíram esta porção de terra no meio do rio.  

Para fazermos esta viagem, não apenas fora da Terra Indígena Wajãpi, mas também 

fora do Brasil (já que precisávamos circular entre os dois lados da fronteira), foi mobilizada 

uma grande logística, dentro do Projeto Jane Ypy. O grupo era formado pelos pesquisadores 

Jawaruwa, Japu, Kariki, Kupena e Jawapuku; o professor Aikyry; o cinegrafista Makarari; os 

conhecedores Waiwai, Suinã e Takyri (da Guiana Francesa); a antropóloga Dominique T. 

Gallois e eu.  

Na região do médio Oiapoque, para onde nos dirigíamos, moram os Wajãpi da 

Guiana Francesa (Wajãpi Setentrionais), com quem os Wajãpi do Amapá mantêm algumas 

relações de parentesco e trocas. Aikyry, por exemplo, é casado com duas mulheres do 

Camopi (município da Guiana Francesa onde se concentra a maior parte dos Wajãpi da 

região). O pai delas, Takyri, foi uma pessoa fundamental nesta viagem, pois além de 
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conhecer muito bem as histórias, conhecia os lugares ao longo do rio Oiapoque onde alguns 

dos eventos haviam ocorrido.  

Para a logística, contamos com duas voadeiras grandes, guiadas por pilotos 

experientes no Rio Oiapoque, e ainda um cozinheiro, nos liberando para focar nos objetivos 

da viagem: conhecer e registrar os lugares e as narrativas sobre a festa primordial. Acontece 

que o rio Oiapoque tem muitas outras marcas sobre eventos do passado, o que nos levou a 

uma jornada extremamente rica sobre a história desse rio e das diferentes gentes que por lá 

passaram.  

Nosso acampamento base foi montado na casa de um construtor de barcos, 

localizada na beira do rio Oiapoque, a cerca de 40 km da cidade, em um local chamado “Mon 

Chéri”. Estávamos no início de um longo trecho sem curvas do rio, chamado de Estirão São 

Paulo, em referência a uma missão jesuítica que existiu naquele entorno no século XVIII44. 

Para os Wajãpi, no entanto, o estirão é uma marca relacionada à festa primordial, e é 

chamado de ojisapuku (Figura 4-17). Como explicaram, ele foi feito pela cobra grande, para 

que houvesse espaço suficiente para todos os convidados da festa ficarem enfileirados.  

Instalados no acampamento, aproveitamos a tarde para gravar com Takyri. O tema 

dos Karanã, inimigos bastante referenciados pelos Wajãpi do Oiapoque, me interessava 

especialmente, já que recém havíamos realizado as escavações em um sítio reconhecido 

como antiga aldeia dos Karanã (Karanã Tapererã) (apresentado no próximo capítulo). 

Porém, além do meu interesse, era um tema também instigante para essa viagem, já que o 

Rio Oiapoque tem marcas deste povo.  

Segundo Takyri, os Karanã tiveram brigas intensas com os franceses. No início, os 

Karanã resistiram bem, jogavam tantas flechas sobre os franceses, que parecia chuva. 

Porém, o conflito inverteu-se, e os Karanã decidiram fugir. Eles entraram no rio Anotaie (na 

margem brasileira) e conseguiram escapar, pois eram mais rápidos e eficientes para pular as 

cachoeiras. Eles eram tantos que deixaram marcas, sobre as pedras da primeira cachoeira do 

Anotaie, do movimento de puxar os barcos sobre as rochas, como ele nos mostraria dois dias 

depois.  

 

                                                      
44

 Dominique T. Gallois, comunicação pessoal. Referências a esta missão podem ser encontradas em Grenand 
1982.  
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Figura 4-17: O Estirão São Paulo, ojisapuku. 

Através desta viagem, de cerca de 100 quilômetros pelo rio, ligando a cidade de 

Oiapoque (lado brasileiro) ao Camopi (lado francês), visitamos – além dos lugares 

relacionados à festa primordial – uma aldeia antiga de Janejarã (Janejarã Tapererã) e 

também locais com vestígios dos Karanã. Nesta jornada, encontramos ainda fragmentos de 

cerâmica e as marcas nas rochas que nós arqueólogos identificamos como polidores, mas 

que os Wajãpi costumam interpretar como as pegadas de Janejarã, no tempo que as pedras 

ainda eram moles.  

Deste conjunto de marcas, aquelas relacionadas com a primeira festa foram 

certamente as mais importantes na viagem, causando maior interesse e gerando mais 

reflexões entre o grupo. Para tornar a apresentação destas marcas mais clara, vou sumarizar 

a história45:  

Naquele tempo, todo mundo era gente. Os Wajãpi não sabiam 
muitas coisas, e ficaram observando de longe as outras gentes. Com 
isso, eles aprenderam os diferentes tipos de festa que fazem até 
hoje.  
Os pássaros decidiram fazer festa. Tuiuiu coordenava a organização. 
Ele falou para a cobra grande fazer um caminho reto onde os 
convidados pudessem ficar enfileirados, que é o estirão hoje visto no 

                                                      
45

 As histórias que eu apresento aqui são sínteses do que me foi ensinado durante a viagem (através 
principalmente das narrativas de Takyri, Waiwai e Suinã), mas também sobre explicações que os pesquisadores 
fizeram para mim, tanto na viagem, quanto em oficinas. O grupo que esteve envolvido com a pesquisa sobre 
Wyrakawa foi formado por Aikyry (coordenador), Janaima, Saky, Kupena, Jawapuku e Sava. Destaco 
especialmente a paciência de Aikyry em me repetir as histórias, responder a minhas questões sobre elas e 
ainda compartilhar comigo suas reflexões sobre as diferentes versões que os pesquisadores apresentavam.  
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Rio Oiapoque. Ele chamou Jacamim e disse para ele ir convidar os 
outros pássaros. Para se pintarem, eles usaram as fezes da cobra 
grande. A cobra grande estava morta e de dentro da sua barriga 
saíam as fezes coloridas. Os primeiros pássaros a chegar, escolheram 
as cores mais bonitas. Jacamim chegou por último, e quase já não 
havia tintas. Ele só conseguiu pintar as pernas.  
Para fazer a festa, os caranguejos construíram uma plataforma, 
usando argila e areia. Naquele tempo, não havia pedras (eram 
moles).  
Outras gentes também vieram fazer festas, como peixes, algumas 
caças e até as onças. Cada tipo de gente fez a sua festa, com suas 
flautas, músicas e danças. Alguns fizeram festa de dia, outros à noite. 
Os Wajãpi observavam e aprendiam, e usam estes conhecimentos 
para repetir as festas atualmente.  
A panela de caxiri foi feita pelas abelhas. Havia panelas grandes e 
panelas pequenas.  
Entre os pássaros, houve confusão, e começaram a brigar. Jacamim 
foi atirado perto do fogo, e ficou com as costas sujas de cinzas. 
Depois, atiraram nele uma cuia de caxiri de cará, deixando seu 
pescoço roxo. Beija-flor decidiu roubar a panela grande de caxiri, mas 
era muito pesada e ele acabou deixando-a cair. O mutum, que havia 
chegado na sua canoa, caiu bêbado no chão. O pato, vendo a canoa 
livre, a pegou e foi embora.  
Os caranguejos também brigaram e começaram a destruir a 
plataforma. Na briga, um bateu com o terçado nas costas do outro, 
deixando uma marca que ainda podemos ver nos seus cascos. 
Camarão interveio e conseguiu fazê-los parar de destruir a 
plataforma, sobrando o pedaço que ainda podemos ver hoje.  
Um temporal começou a se armar, então os pássaros transformaram-
se e voaram, sentando sobre os galhos de uma sumaúma. As cores 
que eles tinham no corpo (pinturas, cinzas, caxiri derramado) viraram 
as cores das suas penas. Como eram muitos, o peso fez os galhos 
cederem. Antes do temporal chegar, todos os pássaros grandes 
partiram. Os Wajãpi do Amapá contam que eles foram para o Jari; os 
Wajãpi da Guiana contam que eles foram embora.  
As outras gentes também se transformaram como peixes, 
caranguejos, camarão, caça e onça. Só os Wajãpi continuaram como 
gente. 

A partir desta história, fica clara sua importância para os Wajãpi. Além de explicar a 

origem das diferentes festas, e as variações existentes nas flautas, nas músicas e nas danças, 

apontando para uma origem do conhecimento que vem de fora do grupo46, aqui são 

apresentadas também as caracterizações dos diferentes pássaros, não apenas no que tange 

                                                      
46

 Ver Gallois 2012 para uma reflexão sobre esta relação a respeito do conhecimento adquirido através de 
outros grupos. 
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suas aparências físicas, mas também comportamentos e mesmo certa ecologia. Este é o caso 

do roubo da canoa pelo pato, que – ao se transformar em pato – torna-se um pássaro que 

navega pelas águas, enquanto o mutum segue procurando por sua canoa na beira do rio. Ou 

ainda o caso do voo dos pássaros ao final da festa, em que os pássaros grandes (pouco 

presentes no médio Oiapoque, onde a festa primordial aconteceu) voam para longe.   

A oportunidade de visitar estes lugares foi mesmo especial. Suinã, por exemplo, 

comentou com seu filho Jawapuku (pesquisador que participava da viagem) que jamais havia 

pensado que visitaria a plataforma, e que ao morrer contaria muito feliz para seu pai que 

havia realizado este feito. Acompanhá-los nestas visitas, e observar como a realidade 

sensível era interpretada na forma de marcas, foi um processo de aprendizado. Eu me 

sentia, em alguns momentos, nas minhas primeiras experiências de campo em arqueologia, 

em que os professores (especialmente Sílvia Moehlecke Copé, Klaus Hilbert e André Jacobus) 

mostravam os vestígios e explicavam como haviam se configurado. Se nas viagens a Yypavu 

e Yyrywa’a eu havia já observado este processo de identificação de marcas, nesta viagem 

pelo Rio Oiapoque este processo foi ainda mais intenso, pois havia muitos tipos de lugares, e 

– portanto – muitos tipos de marcas diferentes.  

O primeiro lugar que visitamos é o local onde o beija-flor deixou cair a panela de 

caxiri, que ficou emborcada. Como já indiquei anteriormente, estamos lidando com marcas 

que aparecem para nós de forma diferente do que eram na origem, afinal, são marcas de 

gentes que aparecem como pássaros para nós. É preciso, portanto, aprender a ver47.  

Tal aprendizado passa necessariamente pelo domínio das narrativas, pois sem elas as 

marcas não podem ser interpretadas. No caso da panela de caxiri derrubada pelo beija-flor, 

por exemplo, o que vemos hoje é um grande bloco rochoso (Figura 4-18). Este bloco, no 

entanto, difere dos outros milhares de blocos que formam o rio Oiapoque, por seu 

entrelaçamento com as narrativas wajãpi.  

Quando fizemos a visita, Takyri – o conhecedor que nos guiava aos diferentes lugares 

– explicou que uma espécie de linha que cruzava o bloco era uma rachadura da panela 

(Figura 4-19). Esta linha, para os geólogos, é um veio de outra rocha. Quando perguntado se 

                                                      
47

 Ainda que lidando com contextos diferentes, focada sobre o saber artesanal, Lucia Hussak Van Velthem faz 
uso da expressão “saber ver” para explicar uma relação que os Wayana têm com a visão que vai além “do 
sentido captado pelos olhos” (Van Velthem 2003: 143). Penso que os Wajãpi exercitam um “saber ver” análogo 
ao interpretar estas marcas.  



194 
 

os outros blocos no entorno também eram panelas, ele afirmou que não. Os pesquisadores, 

no entanto, buscando exercitar o novo aprendizado de reconhecer panelas que aparecem 

como pedras, logo viram outro bloco com o mesmo tipo de linha, e usaram-no para 

identificar outra panela, me afirmando: “nós pesquisadores dizemos que esta também é”, 

mesmo que os velhos não a reconhecessem.  

 

Figura 4-18: A panela de caxiri (emborcada) que o beija-flor deixou cair. 

 

Esta situação ilustra muito bem a relação intrínseca entre a capacidade de 

reconhecer uma marca e o conhecimento das narrativas sobre ela. Os jovens pesquisadores, 

sem dominar plenamente as narrativas, mas interessados em apropriar-se do aprendizado, 

elaboram novas explicações. Para isso, fazem mais uso da observação das marcas do que da 

história contada na narrativa, desequilibrando as medidas.  

Para Takyri, no entanto, naquele lugar existe apenas uma panela, as outras são 

pedras. O exercício testado pelos pesquisadores não teve ressonâncias no grupo, 

provavelmente porque se afastava da narrativa, dificultando essa costura entre material e 
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imaterial. Situação de certa forma análoga àquela relatada por Gallois (2012), quando os 

velhos wajãpi não aceitam uma versão criada pelos jovens para explicar as regras de uso do 

kusiwarã, já que eles não reconhecem os diálogos, pois os mesmos não estão nas narrativas: 

“A trajetória da transmissão não podendo ser explicitada, não há convicção a respeito da 

experiência que o relato reporta” (Gallois 2012: 12). No caso da panela de caxiri, o relato – 

que foi reportado pelos antigos Wajãpi, que observaram a festa – indica uma panela.  

 

Figura 4-19: A marca da rachadura na panela emborcada. 

 

Ainda que outras pedras tenham estas linhas, obviamente não são elas que definem 

a panela. Há outros elementos que destacam esta rocha em relação às outras: ela tem 

formato de panela emborcada e se distingue pelo porte e altura (ficando inclusive aparente 

durante a estação de chuvas, quando quase todas as outras vão para o fundo). Além disso, 

ela fica próxima ao local onde ocorreu a festa. As marcas não existem sozinhas, elas são 

materializações das histórias, que também se reforçam nas marcas.  

Após conhecermos a panela, fomos visitar a casa dos pássaros. Ela está situada a 

cerca de 600m da margem do rio Oiapoque, em território francês. Na região, este local é 

conhecido como Canari Zozo, mas os Wajãpi chamam de Wyra kõ Tapererã (antiga aldeia 

dos pássaros) (Figura 4-20).  
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Figura 4-20: Wyra kõ tapererã, na base do maciço. 

 

Em um grande afloramento de rocha, desponta uma montanha de pedra, como um 

grande maciço (na região, também chamado de formação tipo pão-de-açúcar). Conforme 

nos aproximamos, inicialmente os velhos, mas em seguida os jovens também, começaram a 

interpretar os elementos que viam. Enquanto estávamos na base deste maciço, os velhos 

afirmavam que era uma segunda panela. Para todos eles, inclusive nosso guia Takyri, era a 

primeira vez que visitavam este local, o que tornava o exercício interpretativo muito mais 

fluido.  

Ao subir no topo do maciço, todos concordaram que era a casa dos pássaros. Ela era 

feita de argila, mas transformou-se em pedra. Assim como na panela emborcada, os veios da 

rocha foram vistos como consertos na casa de barro. No topo da montanha, onde havia 

pequenos blocos soltos, eles viram o respiro da casa, uma abertura no topo do telhado que 

permite sair a fumaça.   
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Quando descemos, ao observarem outra parte da base do maciço, Japu sugeriu que 

eram as portas, como nas casas dos Xinguanos. Os outros observaram enquanto ele 

explicava mostrando os detalhes, ensinando a ver, e concordaram com essa interpretação. 

Como todos estavam experienciando pela primeira vez este local, era preciso elaborar as 

explicações. Da mesma forma como eu vira os Wajãpi construírem explicações para os cacos 

cerâmicos na aldeia Aramirã, onde nunca antes haviam visto estes vestígios, ali estavam eles 

repetindo este exercício, em uma situação de certa forma invertida. Lá, os cacos 

demandavam uma explicação; aqui era história que demandava suas marcas.  

Seguindo por nossa jornada pelo Rio Oiapoque, fomos visitar o tão esperado 

Wyrakawa, a plataforma onde as festas foram realizadas. Nossa viagem fora planejada para 

novembro exatamente para podermos visitar este local, que só fica aparente no período 

mais seco, quando as águas descem bastante. A plataforma é uma estrutura realmente 

singular, e não parece haver outra pela região. Com a descida das águas, ela fica aparente 

como uma ilha, totalmente plana. Ela é formada por uma espécie de conglomerado, 

composto por areia grossa, argila e um tipo de piçarra, com uma aparência que lembra 

concreto (Figura 4-21). 

Em uma das visitas, os Wajãpi orientaram o piloto para que parasse na margem do 

rio, em frente à plataforma. Junto à margem, havia a mesma estrutura de conglomerado que 

vimos na plataforma. Ali estavam as marcas de que a plataforma cruzava de fato sobre todo 

o rio, e não era uma ilha como vemos hoje. Estas marcas confirmavam ainda a destruição 

iniciada pelos caranguejos, que só não foi completa porque camarão interveio.  

Na segunda visita que realizamos a Wyrakawa, após uma tarde de gravações com os 

velhos das narrativas sobre esta história, todo o grupo estava particularmente animado. Os 

jovens, me pareceu, depois de ouvirem novamente as histórias sobre o lugar, estavam 

especialmente compenetrados na observação de possíveis marcas. Foi muito interessante, 

como arqueóloga, acompanhar este exercício, pois ficou claro para mim que as 

interpretações precisavam ser testadas entre eles para serem aceitas.  

Uma interpretação individual, portanto, não importava; o que valia eram as 

interpretações conversadas entre eles, e – especialmente – validadas pelos velhos. Em certo 
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momento, um dos jovens me falou que havia as marcas das varas de festa no chão48 e eu 

pedi que me mostrasse, e ele disse que estava ali por todo lugar. Ao seu lado, no entanto, 

outro pesquisador o corrigiu, explicando que Suinã havia visto estas marcas, mas estavam 

mais além, me levando até lá. Aqui, é a validação do conhecedor que confirma as marcas, 

reforçando que existem critérios para essa validação. A interpretação não é absolutamente 

aberta, ela é guiada por conhecimentos prévios. É preciso entrelaçar as histórias com as 

marcas, elas precisam convergir, confirmando-se mutuamente.  

 

Figura 4-21: Wyrakawa, a plataforma onde ocorreu a festa primordial. 

 

Este processo está sempre em movimento, permitindo atualizações tanto das marcas 

quanto das histórias. Quando visitamos a primeira cachoeira do Rio Anotaie (um afluente da 

margem direita do Rio Oiapoque, no Brasil), assim que descemos da voadeira, encontrei um 

fragmento cerâmico. Nossa visita a este local, no entanto, buscava registrar as marcas da 

                                                      
48

 As varas são usadas nas festas pelos dançadores, batendo com elas no chão, o que provoca uma série de 
pequenas depressões circulares no piso da aldeia. 
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passagem dos Karanã quando eles fugiram dos franceses, e não esperávamos encontrar 

cacos de cerâmica. A presença dos cacos, no entanto, demandava uma explicação. Conforme 

a visita continuou, um menino, filho de Aikyry, encontrou na praia outros vestígios de 

cerâmica, desta vez ainda articulados, como parte de um pote que se quebrara ali.  

Diferente do que eu imaginei, estes cacos não foram ligados aos Karanã que por ali 

haviam passado, e o nome do local apareceu como Patakai Ytu (Cachoeira da Aldeia 

Queimada). A observação importante, no entanto, é que a palavra usada para ‘aldeia’ (pata) 

é caribe, e não wajãpi. Quando perguntei a Aikyry se aqueles eram cacos dos Karanã, ele 

respondeu que não, os Karanã estavam fugindo, não tinham aldeia por ali. Isto torna 

evidente essa relação muito forte entre as narrativas e as interpretações das marcas. Se eu, 

que não conhecia bem a história, achava que associar com os Karanã seria o caminho mais 

óbvio para explicar aqueles cacos (tentando seguir a lógica deles nesta explicação), para eles 

aqueles cacos claramente não pertenciam aos Karanã, já que não havia espaço na narrativa 

para esta possibilidade. A explicação, portanto, baseava-se nos outros conhecimentos sobre 

ocupantes daquela região, recaindo então em grupos caribe.  

Nas pedras da cachoeira, como havia nos preparado Takyri, estavam as marcas dos 

Karanã. Amplas superfícies polidas mostravam os locais onde os Karanã haviam puxado suas 

canoas (Figura 4-22). Como eles eram muitos, foram inúmeras canoas puxadas, criando os 

padrões de marcas evidentes sobre os rochedos. Como arqueóloga, eram claras superfícies 

polidas, bem diferentes de bacias ou canaletas de polimento. Eu nunca havia visto nada 

igual.  

Para além das marcas dos Karanã, e expressando que os Wajãpi diferiam claramente 

distintos tipos de marcas, também havia sobre as rochas muitos conjuntos de canaletas de 

polimento (Figura 4-23). O chefe Waiwai, assim que viu o primeiro conjunto, fez o gesto da 

garra da onça (como se arranhasse algo), e me disse que a terra era mole, fazendo referência 

ao início dos tempos, quando as pedras ainda não estavam duras. Estas marcas, 

diferentemente daquelas deixadas pelos Karanã, remetiam ao tempo em que Janejarã ainda 

vivia sobre a terra, quando ele mesmo – ao caminhar sobre estas áreas – também deixou 

pegadas, como Jawapuku me disse que seu pai (Suinã) havia explicado outro local com 

apenas duas canaletas, mais abaixo na cachoeira.  
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Figura 4-22: Amplas superfícies polidas na primeira cachoeira do Rio Anotaie, marcas dos Karanã (10cm). 

 

Figura 4-23: Ao lado da cachoeira, conjuntos de canaletas sendo registrados por Aikyry. 
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Quando visitamos o último destes lugares com marcas nesta jornada, justamente 

uma aldeia antiga de Janejarã (Janejarã Tapererã), e outros conjuntos destas canaletas 

apareceram, eu demorei a compreender certo desinteresse que os pesquisadores 

mostraram em relação a elas. Estávamos sobre a famosa Roche Mon Père (Figura 4-24), um 

enorme maciço rochoso justo à beira do Rio Oiapoque, frequentemente visitado por turistas 

e moradores que cruzam por esta área49.  

 

Figura 4-24: Roche Mon Père. 

 

Estas aldeias de Janejarã estão localizadas sobre lajedos rochosos, ativando a relação 

entre o criador e as pedras, que as criou para atrapalhar a vida dos humanos, fazendo surgir 

montanhas e cachoeiras. Nestes locais, encontram-se algumas das plantações do criador 

(Janejarã remitãgwerã), como abacaxi, expressando uma concepção sobre aldeias que é 

                                                      
49

 Nos dois momentos que passamos por este local (na subida para o Camopi e no retorno para Oiapoque), 
havia visitantes circulando.  
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evidente para os Wajãpi: toda aldeia começa como uma roça, daí esta relação entre 

plantações e aldeias.  

Quando eu percebi a presença das canaletas, seguindo meu impulso de arqueóloga, 

comecei a fotografá-las e desenhar croquis no meu diário de campo, buscando registrar suas 

distribuição e organização. Fiquei surpresa pela presença destas marcas no topo da 

montanha, quando usualmente elas estão localizadas junto aos rios, já que água é 

considerada um elemento essencial da atividade de polimento (ver p. ex. Pétrequin & 

Pétrequin 2006).  

Apesar da minha excitação com as marcas, os Wajãpi não se mostraram muito 

interessados. Lembrei-me da minha primeira viagem quando também fiquei empolgada com 

marcas similares e meus companheiros wajãpi agiram de forma semelhante. Havia sido uma 

situação muito profícua para mim, pois me fez perceber a força do choque cultural nas 

nossas relações.  

Muito já se havia passado desde aquela vez, mas lá estava eu de novo sem entender 

o aparente desinteresse dos Wajãpi, tanto mais por estarmos em meio a um projeto que 

buscava registrar as marcas dos tempos primevos. O que eu demorei a perceber, no 

entanto, é que aquilo que para mim eram marcas especiais (afinal eram as mesmas que eu 

também sabia identificar como arqueóloga), para os Wajãpi eram de certa forma óbvias. Se 

estávamos justamente visitando uma antiga aldeia de Janejarã, nada mais previsível do que 

encontrar suas marcas, suas pegadas. E quanto aos outros lajedos? Bem, se nem todos são 

suas aldeias, como a cachoeira do rio Anotaie não o era, todas as rochas são suas criações. E 

são apenas sobre as rochas que estas marcas podem ser encontradas, já que apenas elas 

endureceram. Não há nada de extraordinário em encontrar este tipo de marcas sobre as 

rochas, de fato, sua presença apenas manifesta o que todos sabem: antes as pedras eram 

moles.  

O aparente desinteresse dos Wajãpi, me parece, era menos desinteresse do que 

conhecimento. Talvez como arqueólogos científicos percorrendo solos de terra preta, em 

que encontrar fragmentos cerâmicos não causa furor algum, ao caminhar sobre as rochas, os 

Wajãpi estão sobre terras antigas, em que estas marcas são simples axiomas.  

*** 
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Finalizadas estas viagens, minhas reflexões haviam também se modificado. Ao 

caminhar com os Wajãpi e visitar diferentes lugares, aprendendo sobre o seu modo de 

perceber e explicar marcas materiais que remetem a eventos do passado, praticando de fato 

uma arqueologia, eu recebi uma espécie de treinamento sobre outro modo de estar no 

mundo. Ainda que os ensinamentos ocorressem nas diferentes vias, já que ao longo das 

viagens eu também compartilhei com meus companheiros e companheiras o conhecimento 

de uma arqueologia científica, considero que os espaços de viagens estiveram bastante 

marcados pelo conhecimento indígena. O que apresento no próximo capítulo, portanto, foi 

um exercício de simetrizar estas experiências, produzindo um espaço em que fosse possível 

a vivência de uma prática arqueológica científica. A escavação foi o local para fazer isso. 

 

 



5|  ESCAVANDO 

No meu primeiro encontro com os Wajãpi, quando fiz uma breve apresentação sobre 

arqueologia para a turma de pesquisadores, não me furtei – como arqueóloga – de mostrar 

fotos de escavações. Propositalmente, escolhi algumas de uma experiência recente pela qual 

tinha passado, em um projeto com os Palikur1, povo indígena do Norte do Amapá. As fotos 

de outros indígenas escavando potes cerâmicos atraíram a atenção do grupo de 

pesquisadores que participava da oficina. Eles me perguntaram como os Palikur sabiam fazer 

escavações. Expliquei que eu e outros colegas havíamos trabalhado junto com os Palikur, 

ensinando arqueologia para eles, e que – já que eu estava ali entre eles – os Wajãpi também 

podiam aprender. Eu mal sabia que também tinha muito o que aprender com eles. 

Passaram-se quatro anos até os planos de fazermos uma escavação na TIW 

aparecerem como um interesse concreto do grupo de pesquisadores wajãpi. Ao longo deste 

período, durante nossas viagens, em oficinas e mesmo em encontros na cidade, a conversa 

sobre escavações aparecia de tempos em tempos. Eu não insistia sobre o tema, ciente de 

que – para avançarmos em planos para escavar – seria preciso encaminhar um projeto para 

autorização de pesquisa ao IPHAN, o que demandava tomar decisões delicadas sobre a 

guarda de coleções arqueológicas. E, para isso, era preciso tempo, não apenas para 

amadurecer uma ideia sobre fazer arqueologia, mas principalmente para criar confiança 

para fazermos isso juntos.  

Quando, durante a primeira oficina do projeto Jane Ypy, Aikyry trouxe para o grupo a 

ideia de fazer escavações arqueológicas em uma antiga aldeia de inimigos (os Karanã), bem 

próxima a sua aldeia, a reação foi muito positiva. Como apresentei anteriormente, esta 

decisão exigiu retomarmos discussões realizadas em outros momentos sobre a guarda do 

                                                      
1
 Como referenciado em nota do capítulo anterior, este projeto foi uma continuidade de uma pesquisa anterior 

em arqueologia pública com os Palikur (Green, Green & Neves 2003 – também publicado parcialmente como 
Green, Green & Neves 2005; e em espanhol Green, Green & Neves 2010).  
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material arqueológico, que resultaram na proposta de Guarda Compartilhada enviada ao 

IPHAN em Julho de 2013.  

O interesse de Aikyry foi certamente essencial para que essa escavação ocorresse. 

Desde minha primeira viagem, em 2009, quando o conheci no retorno à aldeia Mariry, ele já 

demonstrava muita vontade de que pesquisas fossem realizadas na tal aldeia de inimigos, 

que foi chamada de Karanã Tapererã2 (aldeia abandonada dos Karanã). Foram precisos três 

anos até que eu finalmente fosse levada até lá.  

Durante uma oficina de produção cerâmica, realizada pela associação AWATAC, no 

entorno da aldeia Aramirã, encontrei com Aikyry. Ele era mesário no pleito eleitoral que 

ocorreria no dia seguinte, e voltaria para sua aldeia assim que as eleições fossem 

encerradas. Convidou-me a aproveitar a carona e ir conhecer a tal Karanã Tapererã sobre a 

qual ele sempre me falava. Sua aldeia, Karapijuty, fica à beira do Rio Mariry, e o acesso mais 

fácil é de barco. Em função das eleições, ele tinha o apoio logístico de deslocamento até o 

final da estrada (cerca de 25 km) e sua voadeira esperava na beira do rio. Além disso, uma 

equipe de assessores estava voltando da aldeia Mariry (mais acima no mesmo rio) naqueles 

dias, e poderiam me trazer de volta. Oportunidade única e rara, que não foi desperdiçada.  

Parti com ele e sua família um dia após o pleito. Com as águas baixas no rio Mariry 

(era outubro, verão na região), a viagem exigia constantes saídas do barco para puxá-lo 

sobre grandes troncos. Em pouco mais de duas horas, chegamos a Karapijuty. No trajeto, 

Aikyry me inquiriu sobre os Karanã, mas tudo o que eu sabia era o que o chefe Waiwai havia 

falado para mim, portanto nada novo para ele.  

Foi preciso realizarmos a pesquisa lá para que eu fizesse um levantamento mais 

cuidadoso sobre os Karanã, descobrindo que havia muitas referências a eles na região do 

Oiapoque (Grenand 1982; Gallois 1986). Mais adiante retomarei este levantamento, mas por 

hora saliento que – até depois de realizada a escavação – me deixei aprender com os Wajãpi 

sobre estes inimigos.  

Talvez porque naquela primeira visita eu demonstrasse quase total ignorância sobre 

os Karanã, Aikyry optou por nomear o local de forma mais genérica: Apã Tapererã, usando o 

                                                      
2
 Karanã Tapererã é mais que apenas o nome específico de um sítio, pois serve para indicar um conjunto de 

sítios com as mesmas características, portanto é um tipo de lugar com vestígios. No caso deste Karanã 
Tapererã escavado, o nome do sítio seguiu o tipo.  
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termo geral de inimigos3 (apã). Este nome, no entanto, não re-apareceu quando os planos 

de escavação surgiram alguns meses depois, indicando que a identificação com os Karanã 

era realmente forte para este tipo de lugar.  

Apesar de ele já ter me descrito o sítio em vários momentos antes da visita, 

descrevendo a existência de uma estrutura de terra circundando o topo da montanha, eu 

fiquei bastante surpresa quando chegamos lá. Suas descrições batiam perfeitamente com 

um tipo de sítio arqueológico bem conhecido na Guiana Francesa, lá chamados de 

‘montagnes couronées’ ou sítios com fossas (Abonnenc 1952; Rostain 1994; Mestre 1997; 

entre outros) (Figura 5-1).  

 

Figura 5-1: Reconstituição de aldeias tipo 'montagnes couronnées'. Ilustração de Jean-Pierre Penez (Mestre 
2010). 

                                                      
3
 Gallois (1988: 85 e ss) marca a diferença entre tipos de inimigos, e situa os Karanã como “inimigos 

cancelados” (apã-wer), ou seja, aniquilados completamente. No entanto, como a autora mesmo ressalta, o 
constante movimento na cosmologia dá abertura para recolocações das categorias. Atualmente, os Wajãpi 
parecem considerar que alguns Karanã ainda estejam vivos, podendo ser apã de fato.  
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Porém, no local, a estrutura parecia bem maior do que eu esperava, e – ao invés de 

uma fossa – havia um amplo caminho nivelado, de cerca de seis metros de largura. Aikyry 

brincou que, no tempo de Janejarã, quando ele inventou o trator, ele testou a invenção ali, 

criando este caminho. De fato, era uma obra impressionante (Figura 5-2).  

 

Figura 5-2: Caminho circundante na Karanã Tapererã. Jakumanã, Pasiku e Aikyry marcam a estrutura. Setembro 
2012.  

 

Quatro meses depois desta visita, estávamos na oficina em que Aikyry levantou a 

ideia de realizarmos as escavações neste sítio. Do grupo de pesquisadores, apenas Pasiku 

conhecia o sítio, mas todos eles conheciam alguma história sobre os Karanã. Eu já havia, 

obviamente, refletido sobre a realização de uma escavação com eles, e – de fato – tinha 

recursos previstos para isso no edital que havia sido contemplada da Fundação de Amparo à 

Pesquisa do Amapá (FAPEAP). Mas ali, em meio à excitação de tomar a decisão pela 

escavação, confesso que tive receios se estava fazendo a coisa certa.  



208 
 

A escavação deve ser a mais emblemática das práticas arqueológicas, é uma imagem 

extremamente forte do fazer da disciplina, usada para representá-la nos mais diversos meios 

e formatos (Bezerra 2002; Hall 2004; Holtorf 2006; entre outros). Foi justamente o peso 

desta imagem, diretamente ligada ao histórico colonialista da disciplina, que me causou 

certa apreensão quando a possibilidade real de uma escavação com os Wajãpi se colocou. É 

claro que eu estava ciente das inúmeras experiências em diversas regiões do planeta em que 

povos indígenas faziam escavações arqueológicas (para citar algumas: Green, Green & Neves 

2003; Heckenberger 2004; Million 2005; Phillips & Allen 2010 (Eds); Silva 2013), porém eu 

não estava certa sobre como proceder para que esta experiência não se transformasse em 

uma relação assimétrica, justamente o que eu propunha quebrar.  

 Gnecco afirmou recentemente que “Uma arqueologia que mantém a escavação e a 

materialidade do passado, não importa quão radical e alternativa seja, é moderna, apesar de 

si mesma” (2012: 17). É possível, mas no exercício de simetria que eu estava jogando, parte 

da relação era justamente oferecer aos Wajãpi uma experiência de conhecimento 

arqueológico científico – portanto moderno. Nós havíamos realizado isso fazendo 

levantamento de sítios, esboçado um pouco de análise de peças, e a escavação surgia como 

mais uma etapa deste processo. Sim: era uma escavação nos moldes científicos, 

metodologia convencional, coletas sistemáticas, registros padronizados. Uma escavação 

moderna, sem dúvida. No entanto, eu percebi que – da forma como tínhamos desenvolvido 

nossa relação – a escavação moderna não precisava ser uma imposição, uma dominação, 

uma assimetria. Ela podia – e este foi o potencial valorizado – tornar-se uma experiência de 

estranhamento, um modo de engajamento, uma espécie de campo etnográfico para meus 

colegas wajãpi.  

Foi então que comecei a pensar esta escavação também como uma espécie de 

instalação, um espaço em que os participantes se vissem confrontados com certa realidade, 

formada por um coletivo de coisas e pessoas em ação. De certa forma, eu pensava nas 

instalações artísticas (Atkins 1997), que demandam uma interação, e que – apesar de 

transitórias – deixam marcas na memória, na experiência de viver aquilo.  

Há aqui certa proximidade com o que tem sido chamado de ‘instalação etnográfica’ 

(Castañeda 2009; Bordonaro 2013), em que o público é também o coletivo com quem se 

pesquisa. Para Castañeda, “An ethnographic installation, quite simply, is the staging of a site 
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of fieldwork based in the exhibition of materials in an exhibitionary form designed to trigger 

and provoke specific forms of interaction” (2009: 274), ou seja, é a produção de um espaço 

controlado de interação, que direciona o público a agir em um sentido pensado pelo 

pesquisador – ainda que estas ações (ou reações) possam desviar do esperado. Muito 

similar, me parece, a um laboratório científico.  

Justamente, eu também pensava a escavação como uma instalação no sentido de 

uma estrutura científica, um espaço científico criado fora de laboratório, como de fato 

sempre são as escavações arqueológicas – ainda que usualmente a gente nem perceba isto. 

Alguns estudos recentes, em etnografias arqueológicas (p.ex. Edgeworth 2006 [Ed]), seguem 

as reflexões que Bruno Latour levantou quando começou a acompanhar cientistas na 

produção do conhecimento (Latour 2001). O processo que aplicamos em campo é uma 

tentativa de reprodução do que fazemos nos prédios das instituições, afinal – em ciência – 

“para tornar-se reconhecível, o mundo precisa transformar-se em laboratório” (id: 59).  

Tal situação, da forma como optei encará-la, oferecia uma base muito interessante 

para seguir o exercício de simetria com os Wajãpi. A escavação como uma instalação 

arqueológica, um espaço transitório de produção de conhecimento científico, em que os 

Wajãpi pudessem vivenciar este processo, e ao longo do qual pudéssemos não apenas 

produzir conhecimento arqueológico, como também produzir certo conhecimento 

etnográfico sobre o encontro com a escavação arqueológica, fortalecendo as bases de 

reflexão sobre a construção e a prática de outras arqueologias. Mais uma vez, a saída não 

era negar minha formação, e sim assumi-la – não como verdade, mas como situação, 

portanto passível de transformação. Como uma primeira experiência de escavação, penso 

que os resultados foram bastante instigantes. No entanto, diferente das outras atividades, 

repetidas múltiplas vezes ao longo dos anos, a escavação ainda é uma experiência única, o 

que limita – de certa forma – reflexões mais densas.  

Devo alertar, aos arqueólogos em especial, que o relato que apresento neste capítulo 

sobre a escavação difere das apresentações usuais sobre esta prática. Confesso que a escrita 

deste capítulo, justamente pelo peso emblemático da escavação como prática arqueológica, 

me colocou em momentos nem sempre confortáveis. Acostumada a relatar escavações do 

ponto de vista da arqueologia ‘Normal’, logo percebi que este formato não oferecia espaço 

para as reflexões acerca de outra possibilidade de arqueologia. Da mesma forma, a análise 
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do material arqueológico que empreendi sobre a coleção escavada, também não me 

pareceu caber nesta tese. 

A arqueologia que venho evidenciando neste encontro com os Wajãpi, como busquei 

mostrar nos capítulos anteriores, está fortemente embasada em percepções sensoriais 

sobre o mundo a nossa volta. Meu esforço, ao apresentar as experiências de encontro em 

reuniões, oficinas e viagens, foi justamente no sentido de tornar aparente esta arqueologia 

que eu também estava começando a apreender (no duplo sentido, de aprendizado e de 

apreensão). Quando cheguei a este capítulo, no entanto, me deparei com um conflito 

interno sobre como proceder. Os anseios que tive logo antes de tomarmos a decisão pela 

escavação retornaram com toda a força: será que eu não tinha exatamente dominado os 

Wajãpi na rede científica armada para escavarmos metodicamente a Karanã Tapererã?  

Revendo meu material de campo, as fotografias, mesmo as fichas de registro, e 

também conversando com alguns dos pesquisadores indígenas que estiveram lá comigo, 

percebi que havia muito mais na escavação do que o registro arqueológico científico. Assim 

como nas outras experiências relatadas, a escavação também poderia ser apresentada a 

partir de um lugar diferente do que eu havia sido treinada para fazer. É – e sigo 

argumentando isto – um lugar da arqueologia, envolto nos vestígios que apontam para 

tempos passados, emaranhado em narrativas e explicações, articulando coisas e pessoas na 

construção de conhecimento. É o relato de uma escavação, mas a partir de uma arqueologia 

tocada por outro modo de conhecer, portanto transformada nesta relação. O que fizemos 

foi uma escavação arqueológica – científica, moderna. Os resultados, no entanto, vão muito 

além disso, estão na ordem do sensível, e reforçam a ideia que a arqueologia é – e pode ser 

– múltipla.  

5.1| Sobre os Karanã e suas aldeias 

Na primeira viagem que fiz com os Wajãpi, em 2009, já ouvi referência aos Karanã. O 

chefe Waiwai relacionou cerâmicas decoradas (incisas) com estes inimigos, e me explicou 

que moravam em aldeias no topo de montanhas. Posteriormente, quando fui com Nazaré e 

Marãte conhecer os vestígios na aldeia Jiruruwyry, ela também mencionou os Karanã, como 

inimigos que moravam na região antes dos Wajãpi.  
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No entanto, foi no final de 2012 – em função do interesse na escavação de uma 

aldeia destes inimigos – que eu fiquei mais atenta às histórias sobre os Karanã. Minha 

insistência em saber detalhes das aldeias, como o formato das casas e sua disposição, não 

teve muitos resultados. No entanto, os Wajãpi descrevem com detalhe o entorno destas 

aldeias, com uma espécie de paliçada formada por paus e muitos espinhos. Os 

pesquisadores fizeram uma série de desenhos destas aldeias, em que a característica 

marcante sempre é a paliçada com paus apontados (em aldeias no topo de montanhas), e 

com pessoas portando arco e flecha, armas de guerreiros (Figura 5-3). 

 

Figura 5-3: Uma aldeia karanã. Desenho de Janaima Wajãpi. 

 

Quando eu insistia, no entanto, sobre características das casas, recebi respostas sem 

muita convicção sobre serem “como wajãpi”. Certo dia, no entanto, talvez depois de eu 

insistir demasiado, Aikyry me respondeu: “eu nunca perguntei, sempre quero saber das 

histórias”4. Claramente, a minha dúvida não se colocava para ele. Enquanto eu buscava 

características de uma cultura material que pudessem ser usadas para comparar com 

vestígios a serem encontrados na escavação, os Wajãpi queriam saber das histórias, como os 

antepassados fizeram guerra com eles, como eles fugiram, por onde estiveram. Enquanto eu 

                                                      
4
 Aikyry Wajãpi, aldeia Karapijuty, 17 de outubro de 2013. 
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pensava na possibilidade de ‘provar’ que o sítio era dos Karanã, os Wajãpi já o sabiam. A 

escavação não interferia em nada sobre esse conhecimento.  

Eu demorei a perceber que muitos detalhes que eu gostaria de saber sobre as coisas 

dos Karanã não estavam presentes nas suas histórias, e por mais que eu seguisse 

perguntando as respostas continuariam vagas. Não havia dúvidas, no entanto, que os Karanã 

moravam no topo das montanhas, e que tinham estruturas defensivas na volta das aldeias, 

com fossos e paliçadas.  

Estas descrições batem precisamente com os sítios arqueológicos do tipo ‘montanha 

coroada’ (Abonnenc 1952; Rostain 1994; Mestre 1997), como fica evidente neste relato de 

um wajãpi do Camopi, Chef Norbert, registrado por Pierre Grenand:  

Dans toute la région, il y avait beaucoup de Kalana. Ils construisaient 
des villages qu’ils pretégeaient avec des fosses de deus mètres de 
large sur um mètre de profondeur. Le fond était plante de piquets. 
Ceux qui ne savaient pas tombaient dessus et mouraient. Il existe des 
restes de ces fosse autou d’une montagne près de Camopi et ailleurs 
encore. (Chef Norbet. In: Grenand 1982: 270).  

De fato, arqueólogos da região, ao se esforçarem em criar relações entre o registro 

arqueológico e os povos indígenas conhecidos, têm se referido a este conhecimento dos 

Wajãpi (Rostain 1994, 2013; Mestre 1997, 2010). Pierre Grenand afirma que – para além dos 

Wajãpi – também os Palikur e os Emerillon conhecem histórias sobre os Karanã (Grenand 

1982: 270), sem indicar – no entanto – se estes outros povos indígenas da região também 

reconhecem as ‘montanhas coroadas’ como antigas aldeias destes inimigos.  

É interessante, no entanto, que os Saramaka (povo de origem africana) não 

relacionam este tipo de sítio a algum povo. De fato, o próprio termo ‘montanha coroada’ 

advém da forma como este grupo nomeava estes locais, como registrado por Abonnenc na 

década de 1950: “Montagne couronnée est le nom donné par les Saramaccas à ces restes 

pour lesquels il est difficile de donner une explication.” (Abonnenc 1952:53). Esta suposta 

dificuldade em criar uma explicação parece indicar que já eram locais abandonados na época 

em que os Saramaka chegaram à região, no final do século XVII (Price 1996).  

As informações sobre os Karanã, no entanto, iniciam no século XVII (Gallois 1986) e 

chegam até o século XVIII (Grenand 1982; Gallois 1986; Joubert, Perbet & Grenand 2014). 
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Além disso, como já indiquei anteriormente, para os Wajãpi, remanescentes deste grupo 

talvez vivam até hoje nos trechos mais altos de rios entre o Oiapoque e o Jari. De fato, como 

apresentei no capítulo anterior, durante nossa viagem pelo Oiapoque, as histórias dos 

Karanã remetem aos tempos históricos, inclusive com embates contra franceses, creoles, e 

mesmo cabanos5, aproximando-se do registro nas fontes históricas observado tanto por 

Grenand quanto por Gallois. É indubitável, no entanto, que aquilo que os Saramaka 

chamaram de ‘montagne couronnée’ é o mesmo que os Wajãpi chamam de ‘Karanã 

Tapererã’.  

As pesquisas arqueológicas que foram realizadas neste tipo de sítio trazem outras 

informações. Mikael Mestre (1997) realizou um levantamento demonstrando que o registro 

de medidas destes sítios era bastante falho, mas existe certa tendência a estruturas de 

formato ovóide. Mais recentemente, este mesmo autor faz referência a cerca de 40 sítios 

registrados na Guiana Francesa, com valas que chegam a 3m de profundidade, e áreas que 

variam de 0,5 a 3,5 hectares (Mestre 2010, 2013). Um aspecto interessante ressaltado por 

Mestre é que, do ponto de vista do registro arqueológico, não foram encontrados vestígios 

de paliçadas nestes sítios (Mestre 2013: 7), que se imagina poderiam ser aparentes – nas 

escavações – na forma de buracos de estaca no fundo das valas.  

As primeiras sondagens foram feitas na década de 1980 por H. Petitjean-Roget, no 

sítio do Igarapé Inipi, mostrando uma cerâmica muito erodida (Rostain 1987; Mazière & 

Mazière 1994). Escavações mais amplas foram realizadas por Marléne & Guy Maziére na 

década de 1990, no sítio do Igarapé Yaou6, com as primeiras datações, indicando uma longa 

ocupação entre 200 antes de Cristo e 130 da nossa era (Mazière & Mazière 1994: 337). 

Outras datações obtidas para este tipo de sítio apontam para ocupações que iniciam nos 

primeiros séculos da nossa era e persistem ao longo do primeiro milênio, (Mestre 1997, 

2010; Migeon 2010; Rostain 2013), alcançando até 1300 AD (Mestre 2013). O material 

arqueológico identificado tem variações nos sítios, indicando que diferentes grupos culturais 

                                                      
5
 Confrontos com os franceses foram relatados por Takyri Wajãpi (31 de Outubro de 2013, Acampamento Mon 

Chéri), com os creoles por Chef Norbet (Grenand 1982: 270-271) e com os cabanos por Aikyry Wajãpi (8 de 
outubro de 2012, aldeia Karapijuty).  
6
 Este sítio é considerado excepcional, pois tem dimensões muito acima dos outros (780m, fossa de 8 a 15m de 

largura e mais de 1m de profundidade) e sua localização não é exatamente sobre uma montanha, mas sobre 
um platô (Mazière & Mazière 1994), porém tem sido sempre enquadrado como ‘montanha coroada’ (Rostain 
1994; Mestre 1997).  
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produziram estas estruturas (Mestre 2010). Com isso, não existe uma correlação direta entre 

fases arqueológicas e estas estruturas.  

Apesar da discrepância entre o conhecimento arqueológico e o conhecimento 

indígena a respeito destes sítios, apontando para diferentes períodos e grupos envolvidos na 

sua construção, é evidente que estes diferentes coletivos estão se referindo ao mesmo 

fenômeno arqueológico. Uma base material comum, explicada através de fundamentos 

imateriais distintos.  

Se as descrições de detalhes das aldeias e mesmo da cerâmica não são muito 

presentes nas narrativas wajãpi, elas oferecem – no entanto – um rico acervo sobre o perfil 

destes inimigos. 

“Karanã são resíduos de marimbondos e moravam nas montanhas, 
nos planaltos, onde a terra é pequena; construíam paliçadas com 
suas flechas. Eram pequenos mas valentes. Foram repelidos pelos 
antigos, ajudados pelos brancos, donos das espingardas; os antigos 
conseguiram pegar uma mulher, muito bonita, mas ela logo foi 
morta, porque ela era brava, mordia os homens que entravam em 
sua rede (Kumai, 1985).” (Gallois 1988: 89) 

Ou ainda:  

Les Kalana étaient cannibales. Ils tuaient lês Créoles qui remontaient 
le fleuve pour entrer chez lês Kalana et les mangeaient. Um jour um 
Créole, il remonte le fleuve et demande: ‘Vous n’avez pás vu mês 
camarades?’. Ils disent non, mais ils les avaient mangés. Une seconde 
fois, ils avouent le fait; les soldats viennent alors à la pagaie et 
attaquent les villages, mais les Kalana les tournent et s’enfoncent 
dans la forêt. Il y a une bataille, beaucoup de morts, chez les Kalana 
surtout; Blancs et Indiens tombent dans les fosses. Les Kalana 
survivants s’enfuient dans leurs canots, par une crique que les 
conduit au Brésil; c’est fine; Il n’y a plus de Kalana en Guyane. (Chef 
Norbert, in Grenand 1982: 270-271). 

De fato, ao inquirir os Wajãpi sobre os Karanã, as respostas sempre se voltavam para 

a natureza belicosa destes inimigos, em relatos que usualmente finalizavam com a expulsão 

definitiva ou mesmo aniquilamento total deste grupo pelos antepassados. Expressões como 

‘chuvas de flechas’ aparecem com freqüência, não apenas pelos jovens, como ouvi muitas 

vezes durante as escavações, mas mesmo pelos mais velhos, como Takyri – líder do Camopi 



215 
 

que nos acompanhou na viagem pelo Oiapoque. São expressões que se mostraram também 

nos desenhos, como destaquei mais acima7.  

Atualmente, os Wajãpi parecem concordar que os Karanã falavam a mesma língua 

que eles, como ouvi de Takyri8, de Sisiwa e também de uma mulher jovem, Xykyreu, em 

momentos diferentes. Pierre Grenand, no entanto, em levantamento publicado há algumas 

décadas (Grenand 1982), considerava que os Karanã eram um grupo culturalmente isolado 

nas Guianas, “sans doute um groupe plus anciennement arrivé et d’affinité linguistique 

inconnue” (id.:278). Apesar de alguns indícios de que eles falavam uma língua tupi, este 

autor considera que seria uma língua emprestada em função de contatos historicamente 

conhecidos com os Piriu (p.271). A dúvida sobre o tronco lingüístico também aparece em 

Gallois (1986), mas esta autora é menos reticente, e classifica os Karanã como um grupo tupi 

(p.294-295).  

De qualquer forma, fica muito claro que os Karanã, usando uma expressão de 

Grenand (1982: 274), deixaram “uma marca muito profunda nas memórias indígenas”, não 

apenas entre os Wajãpi, mas também entre os Piriu, os Palikur e os Emerillon, que relataram 

a dispersão destes inimigos depois de muitos conflitos (idem). Uma memória que segue em 

atualização, como os recentes relatos que ouvi entre os Wajãpi sobre a presença destes 

inimigos nas proximidades do Camopi. Ou, de forma mais próxima ao espírito desta tese, 

com a identificação de fragmentos dos Karanã na Terra Indígena Wajãpi.  

Ao final da escavação, quando ficamos algumas horas a espera do carro na aldeia 

Jakare, Sawera – irmã do pesquisador Marãte, que participara da viagem a Jiruruwyry – veio 

me mostrar um fragmento de jãpe (torrador) que havia recentemente encontrado em uma 

roça nova. Perguntei de quem era, ao que ela respondeu que era karanã. Estranhei muito, 

pois nunca antes eu havia visto um fragmento sem decoração ser ligado a inimigos. Refiz a 

pergunta, inquirindo sobre quem morava nessa área, ao que ela respondeu que não sabia, 

pois não tinha Wajãpi ali. Seu irmão Mika, que também estava na aldeia, me explicou que 

seu pai não sabia histórias de Karanã, pois estas eram histórias do Camopi. A identificação 

                                                      
7
 Existe ainda uma possível relação semântica entre as armas de guerra (arco e flecha) e a paliçada no entorno 

das aldeias. Na língua wajãpi, usa-se ‘paira’ tanto para o arco quanto para os paus da paliçada, em referência à 
madeira da árvore ‘paira’ (se não me engano, ipê) usada nos dois casos. 
8
 Takyri, 31 de Outobro de 2013, Acampamento Mon Chéri (Oiapoque); Sisiwa, 24 de Julho de 2013 e também 

em 02 de Maio de 2014, Aramirã; Xykyreu, 10 de Outubro de 2013, Karapikuty. 
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do fragmento cerâmico com os Karanã, portanto, reforça o argumento que tenho 

construído: não existe uma explicação pronta sobre os vestígios, elas são construídas na 

prática, a partir do contexto em que um achado aparece e as possibilidades abertas pelas 

narrativas conhecidas. Neste caso, em plena efervescência sobre os Karanã, não é de 

estranhar que eles tenham sido lembrados.  

5.1.1|  A aldeia karanã do Karapijuty 

A aldeia Karapijuty é uma re-ocupação recente9 de uma aldeia que foi abandonada 

há cerca de 30 anos. Aikyry, atual chefe da aldeia, era criança, e seu pai – Emyra – era então 

o chefe. Quando realizamos minha primeira visita a Karanã Tapererã, e percorremos toda a 

circunferência da estrutura, Aikyry me contou sobre o que lembrava de quando criança. Seu 

pai foi o primeiro a ver a estrutura, identificando como uma aldeia de inimigos. Ele dizia para 

as crianças que não cruzassem a estrutura, entrando na área circunscrita, pois deveria haver 

pajés enterrados lá, e estes poderiam agredir os Wajãpi. De fato, foi nesta visita comigo que 

Aikyry pela primeira vez entrou na área, ainda que outros jovens já tivessem o feito 

anteriormente. Mais adiante eu voltarei à questão dos riscos envolvidos na escavação deste 

local, apontando – mais uma vez – para as concepções wajãpi sobre a agência dos mortos e 

de suas materialidades.  

Ainda que não tivéssemos encontrado cacos de cerâmica, Jakumanã (genro de Aikyry 

que nos acompanhava) contou que já haviam visto alguns fragmentos em buracos de tatu no 

topo da montanha, e nos guiou até o centro da estrutura, em busca destes vestígios. A área 

é totalmente coberta por vegetação de floresta, mas os Wajãpi identificam claramente 

porções diferentes de mata, indicando que a cobertura vegetal não foi sempre homogênea. 

Em condições como estas, identificar vestígios em superfície é sempre complicado, tornando 

a observação de buracos de tatu ou árvores tombadas uma alternativa eficiente de 

prospecção em floresta equatorial (Vacher, Jeremie & Briand 1998).  

Como as outras montanhas coroadas, esta também está posicionada na parte 

superior da montanha, com uma estrutura de formato ovóide, e dimensões máximas de 

cerca de 245m e 130m. A estrutura de terra, na minha primeira visita, parecia ser quase toda 

                                                      
9
 Aikyry começou a fazer roça na área em 2009, abrindo o ciclo para instalação de uma aldeia.  
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formada como uma espécie de caminho circundando o topo da montanha, com uma 

pequena porção no lado Nordeste em que uma vala era nítida. No entanto, quando 

realizamos um levantamento mais cuidadoso durante o período de escavações, fazendo 

medidas da estrutura espaçadamente e registrando seu perfil, ficou claro que a vala ocupa 

cerca de metade da circunferência (Figura 5-4), com um montículo externo.  

 

Figura 5-4: Karanã Tapererã do Karapijuty. Em destaque, a localização das três áreas de escavação. Desenho de 
João Saldanha. 

 

Além disso, através deste levantamento, também foi possível perceber que a 

estrutura de terra chega a alcançar 10m de largura em alguns pontos nas porções Nordeste 



218 
 

e Leste, justamente onde a vala é mais larga e profunda. Não chegamos a medir a 

profundidade da vala, mas observei que não era muito pronunciada, alcançando cerca de 40 

ou 50cm em alguns pontos (Figura 5-5).  

Apesar da cobertura vegetal de floresta, os Wajãpi identificaram uma série de plantas 

que são consideradas marcadores de aldeias, como inajá, bacabeira e açaí. Além destas, 

também foi identificada uma árvore que “tem pajé”: se alguém dorme ao seu pé, o dono 

bate no tronco para fazer barulho, assustando a pessoa para longe. Esta árvore é conhecida 

como Pajezinho, Kurupiray, Ywyrapirã ou Ywyrapupemu.  

 

Figura 5-5: Porção da estrutura onde a vala era mais pronunciada (observe o movimento no relevo pela posição 
das pessoas). Da esquerda para direita: Japukuriwa, Saky, Jatuta, Makatu (cinegrafista), Mariana, Nazaré, Serõ, 

Saromõ, Fábio e Lúcio.  

 

Porém, as plantas que realmente atraíram a atenção dos pesquisadores wajãpi foram 

outras. Uma delas foi cará, entendido então como uma marca muito clara da presença de 

gente, já que é um alimento plantado apreciado por eles – e usado para fazer um tipo de 

caxiri muito forte (karary). A outra é uma pequena árvore, coberta de ouriços de espinho, 

que estava justamente ao lado da vala construída. É importante lembrar que os espinhos são 

um elemento constante na descrição deste sistema defensivo que os Karanã utilizavam, 

portanto – quando encontramos esta árvore – ela foi imediatamente reconhecida como uma 
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árvore que os Karanã usavam para se proteger (Figura 5-6). Marãte me explicou que é uma 

árvore rara, e alguns dos pesquisadores nunca a tinham visto antes, o que reforçava sua 

identificação com os Karanã, pois não era uma planta que se encontraria usualmente na 

floresta.  

 

Figura 5-6: Marãte examina a árvore de espinhos. 
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No entorno da local da estrutura, em áreas abertas para roça e mesmo na 

implantação da aldeia, Aikyry e sua família já haviam encontrado cacos e um machado 

polido. Além disso, a cerca de duas horas de caminhada na mata, outra estrutura similar foi 

encontrada.  

Uma questão muito interessante sobre o envolvimento de Aikyry com esta Karanã 

Tapererã é que ele, desde que me relatou pela primeira vez sobre sua existência, já falava 

sobre a vontade da sua família em abrir a roça sobre a estrutura. De fato, foi seu interesse 

em arqueologia que fez com que estes planos fossem adiados. Ele me explicou, naquele 

primeiro encontro, que queria fazer pesquisas lá antes de fazer roça, o que eu obviamente 

incentivei. Durante as escavações, como apresentarei mais adiante, este cuidado com o local 

teve outros desdobramentos.  

Outro fator que me chamou a atenção, em comparação com outros lugares que havia 

visitado com os Wajãpi – tanto aqueles com marcas humanas quanto aqueles com marcas 

de outras gentes – foi o fato de não aparecer uma história específica sobre o lugar. 

Enquanto, na maior parte dos casos em que encontramos cacos cerâmicos, alguma 

explicação relacionada a antepassados conhecidos era ativada, o caso deste Karanã Tapererã 

não gerou este tipo de relação.  

De certa forma, as narrativas aqui operaram de maneira semelhante aos locais 

identificados com antepassados muito distantes (taimïgwerã), quando não é possível 

entrelaçar pessoas específicas com os vestígios. A única história que se aproxima de uma 

relação destas foi aquela relatada por Aikyry sobre o pai do Sara, que viu um pequeno grupo 

caminhando em direção ao Karapijuty (Cap. 4). Neste relato, no entanto, o grupo estava indo 

visitar a aldeia já abandonada. Com exceção desta passagem, eu não ouvi nenhum outro 

ancestral wajãpi conhecido ser associado com esta Karanã Tapererã, o que parece indicar 

que – apesar dos vários relatos de interações relativamente recentes com os Karanã – no 

caso deste local, elas não parecem ter ocorrido. As histórias que aparecem, portanto, são 

menos presas a um local específico – neste caso a Karanã Tapererã do Karapijuty – do que a 

um tipo de marca que existe em diferentes locais. Considerando que a presença dos Karanã 

parece ter sido bem mais intensiva no Oiapoque do que no Amapari, seria interessante 

investigar se os Wajãpi do Oiapoque operam relações com antepassados conhecidos e estas 

‘montanhas coroadas’.  
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5.2| Os riscos envolvidos em uma escavação 

O processo para chegarmos até a realização das escavações nesta Karanã Tapererã 

foi gradual. Como tentei mostrar até aqui, a vontade de realizar escavações arqueológicas 

pelos Wajãpi foi crescendo aos poucos, cristalizando-se – ao menos em parte – através da 

motivação e interesse de Aikyry, que contagiou os pesquisadores. No entanto, considerando 

a força da imagem destes inimigos, e as concepções wajãpi sobre a capacidade de agência 

dos mortos e de suas tralhas, a decisão por levarmos adiante as escavações acarretava 

alguns riscos.  

Gallois (1988), ao apresentar as categorias de inimigos reconhecidas pelos Wajãpi, 

explica que mesmo entre os chamados “inimigos cancelados” (apã-wer), os Karanã têm um 

potencial de agressão diferenciado de outros grupos, como aqueles considerados monstros 

terrestres (Kurupir, Tapi'i-jawa, Tukã-moj e Tamokó). Enquanto estes últimos são entendidos 

como “figuras isoladas”, os Karanã “mantinham uma vida social cuja remanência ainda pode 

provocar impacto na vida dos humanos” (Gallois 1988: 86). Ou seja, as relações que 

existiram – no passado – entre os Karanã e os Wajãpi, mesmo que de caráter belicoso, 

persistem – ainda que como remanência – no presente. Novamente, é preciso estar atento a 

concepções de temporalidade distintas, que tornam o passado de uma vida social ainda 

potencialmente presente nos dias de hoje. 

Relembro aqui algumas questões apresentadas anteriormente (Capítulos 3 e 4) sobre 

as concepções wajãpi a respeito dos mortos e suas tralhas. O conceito i’ã é particularmente 

importante aqui, e pode ser traduzido como princípio vital ou alma, como explicam os 

Pesquisadores e Professores Wajãpi (2008):  

Durante a vida, a pessoa trabalha bastante e faz muitas construções: 
casa, artesanato, flecha, etc. Por isso, as marcas das mãos 
(ipoãgwerã) e a alma (i’ã) da pessoa ficam para sempre nesses 
artefatos (p. 3). 

Os autores também explicam que quando a pessoa morre, este princípio vital sobe 

para o céu, mas outras partes dessa pessoa ficam na terra, e podem causar problemas para 

os vivos. Assim, as tralhas do morto – justamente porque mantêm suas marcas das mãos e 
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da alma – acabam por atraí-lo, e por isso são depositadas sobre a sepultura, para que este 

morto não vá procurá-las (Pesquisadores & Professores Wajãpi 2008).   

Quando realizamos as visitas ao Laboratório de Arqueologia do IEPA, relatadas no 

Capítulo 3, salientei como os Wajãpi ressaltaram a capacidade de agência que aquelas 

vasilhas cerâmicas e outros vestígios mantinham, mesmo guardadas em um ambiente tão 

diverso quanto uma reserva técnica de arqueologia. Além disso, os ossos humanos também 

foram foco de muito interesse e reflexão, entendidos não como matéria-morta, mas como 

resíduos ativos de outros vivos. Ao acompanhar estas visitas e me envolver nas discussões, 

fui percebendo cada vez mais claramente o quanto a materialidade do passado não é ativa 

simplesmente porque existe no presente. Ela é ativa especialmente porque mantém marcas 

das gentes que as produziram e utilizaram, portanto – talvez extrapolando – essa 

materialidade é resíduo de gente10.  

Ao avançar nos planos da escavação, especialmente se tratando de uma aldeia de 

inimigos, estas questões estiveram sempre presentes. Relembro aqui, como me relatou 

Aikyry, que seu pai sempre havia os orientado a não adentrar na estrutura de terra da 

Karanã Tapererã em função dos riscos de agressão de pajés dos inimigos.  

Mas havia ainda outros riscos. O próprio trabalho de cavar a terra é entendido pelos 

Wajãpi como uma ação que pode causar incômodos ao dono da terra (yvy jarã):  

 [O] dono da crosta terrestre (yvyjar) é altamente perigoso: trata-se 
do senhor das minhocas (yvo’i), individualizado na forma do monstro 
Yvyta'o. Apesar de sua aparência antropomorfa, ele é descrito como 
um ser repugnante: sem quaisquer adornos, Yvyta'o ostenta uma 
nudez esbranquiçada e é calvo como os espectros terrestres. Os 
xamãs entram facilmente em contato com ele, uma vez que os 
homens estão freqüentemente em contato com o seu domínio, 
quando cavam a terra e matam, por inadvertência, suas criaturas. 
Quando molestadas, os  yvo'i revidam imediatamente, tendo como 
alvo as crianças pequenas e, sobretudo, as mulheres menstruadas, 
que são por eles fecundadas e terminam por gerar um monstro. São 
também criaturas da terra os répteis e inúmeros insetos. (Gallois 
1988: 68) 

                                                      
10

 Remeto aqui ao excelente volume editado por Santos-Granero (2009) mostrando uma série de etnografias 
com grupos amazônicos que apontam para uma relação entre pessoas e objetos que torna seus limites difusos, 
o que reforça esta minha interpretação.  
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Gallois ainda destaca, em uma nota de rodapé, que as minhocas são “uma espécie 

particularmente repugnante além de perigosa” (idem), sendo motivos para uma série de 

restrições sobre o trabalho com a terra. Uma escavação arqueológica não poderia encaixar-

se melhor em tal cenário, com a presença de minhocas, os mais variados insetos e mesmo 

répteis.  

Apesar dos riscos, em nenhum momento vieram conversar comigo sobre cancelar os 

planos da escavação. No entanto, Aikyry me alertou alguns dias antes do início das nossas 

atividades que discussões haviam sido travadas durante uma assembleia de chefes. Em 

função de acusações de feitiçaria entre diferentes grupos wajãpi, Aikyry decidiu falar para 

todos que as pessoas que participassem das escavações poderiam sofrer agressões dos pajés 

Karanã (portanto, que não fossem entendidas como agressões entre os Wajãpi). Após esta 

manifestação, ele me contou que alguns pesquisadores foram conversar com ele, um pouco 

receosos em participarem das escavações, mas que ele os motivou novamente, me usando 

como exemplo: a Mariana já havia feito tantas escavações e continuava bem, portanto 

podíamos seguir os planos. Ao fim, houve sim algumas desistências. Para mim, eles alegaram 

necessidade de abrir roças ou de ir à Macapá, mas Aikyry concluiu que eles ficaram com 

medo das substâncias de pajé que podem estar na terra11.  

Independentemente dos riscos, o fato é que as escavações ocorreram, e – até o 

momento – parece que não houve agressões xamanísticas relacionadas com nossa atividade.   

5.3| “Escavando igual arqueólogo karai kõ” 

Quando decidimos pela realização da escavação, fui consultada sobre o tempo 

necessário para realizá-la, e sugeri que precisávamos de no mínimo 15 dias, o que nos 

permitia fazer pequenos cortes em diferentes locais da área. Para a definição da equipe, 

seguimos a mesma estratégia das outras viagens: os interessados inscreviam seus nomes. Ao 

final, a equipe participante foi formada pelo professor Aikyry, pelos pesquisadores Jatuta, 

Japukuriwa, Marãte, Nazaré, Saky e Pasiku, pelo cinegrafista Makatu, pelo genro de Aikyry 

Jakumanã, por três membros do IEPA – eu, Lúcio Costa Leite e Fábio Costa de Souza e por 

algumas crianças que nos acompanhavam, com destaque para Serõ e Saromõ (filhos de 

                                                      
11

 Aikyry Wajãpi. Karapikuty, 08 de outubro de 2013. 
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Aikyry). Além destes, tivemos a companhia da antropóloga Joana Cabral de Oliveira, que 

participou durante a segunda semana, e da veterinária Maíra Posteraro Freire12 por dois 

dias.  Ainda como parte da logística, duas pessoas foram apontadas como cozinheiros13: 

Kyremu (segunda esposa da Aikyry) e Tupanaka'a (genro de Aikyry).  

Toda a equipe foi alojada na aldeia Karapijuty, em casas que foram disponibilizadas 

para nosso uso (incluindo a escola). A aldeia, na margem esquerda do Rio Mariry, tinha 

naquele período sete casas, sendo duas do tipo jura (piso elevado). É uma aldeia pequena 

localizada em um local muito bonito (Figura 5-7).  

 

Figura 5-7: Aldeia Karapijuty, vista a partir da chegada pelo rio. Outubro 2013. 

 

Nossa equipe foi levada até a aldeia em três voadeiras, abarrotadas não apenas com 

pessoas, mas com toda tralha de escavação e ainda comida para a primeira semana de 

                                                      
12

 Maíra e Joana chegaram à aldeia ao final de uma atividade relacionada a um projeto sobre leishmaniose, e 
juntaram-se a nossa equipe para ajudar nas escavações. 
13

 Para o trabalho de cozinheiro, houve uma remuneração que seguiu valores usados nas atividades realizadas 
pelas associações indígenas. A escolha dos cozinheiros foi feita pelo chefe da aldeia.  
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atividades. Para nossa feliz surpresa, fomos recebidos com uma festa de turé, com 

convidados de outras aldeias também participando. Como sempre nestas ocasiões, os 

Wajãpi logo se aproximaram dos três karai kõ (eu, Lúcio e Fábio) e começaram a nos pintar e 

enfeitar, com miçangas e cocares, e fazendo com que trocássemos as bermudas por 

kamisapirã (os homens com as tangas, e eu com o saiote). Afinal, era uma festa, e 

precisávamos aparecer bonitos.  

No dia seguinte, assim que levantamos, Aikyry já estava organizando uma primeira 

expedição até a Karanã Tapererã para abrir o caminho. Alguns minutos depois, eles voltaram 

e lá fomos nós, todo o grupo, para fazer uma primeira visita ao sítio e decidir onde começar 

as escavações. Propus que fizéssemos o percorrimento de toda a estrutura de terra, que 

começamos a chamar de ‘caminho’, em função da sua forma aplainada. Isso permitiu que 

todos os participantes conhecessem a estrutura, o que causou muito interesse, pois a maior 

parte nunca havia visitado um local desses. Conheciam apenas das histórias contadas pelos 

mais velhos. Como em outras situações, observo que conhecer os lugares fortalece o 

interesse nas narrativas, como se as marcas no mundo concreto agissem de fato como 

provas de conhecimentos até então imateriais.  

Ao longo desta caminhada sobre a estrutura, foram encontradas as mudas de cará 

que mencionei mais acima, causando certo furor para observá-las de perto, quando eram 

analisadas cuidadosamente. Nazaré me explicou que deveria haver muitas mudas ali, e que 

se roçassem nessa área, iriam aparecer várias plantas. Foi também nesta primeira incursão 

pelo sítio, que a árvore pajezinho foi identificada. O fato de ela estar muito próxima ao 

‘caminho’ e ser de grande porte, fez com que concluíssem que a aldeia era antiga.  

Após fecharmos o percorrimento, andamos ainda por dentro da estrutura, a fim de 

observar o comportamento do terreno. Eu expliquei que precisávamos decidir onde iríamos 

escavar, e para isso era preciso imaginar como seria uma aldeia, onde estavam as casas, 

onde era o pátio, as lixeiras, etc. Afinal, queríamos encontrar as coisas dos Karanã. Eu falei 

do meu interesse em escavar uma parte do caminho, para entender como ele foi construído, 

e – apesar dos Wajãpi concordarem que seria interessante – esta foi a última área a ser 

escavada. Ou seja, a que menos interessava a eles. 

A decisão foi iniciar em uma porção do interior da estrutura, em uma área plana, 

porém próxima ao caminho, para procurar por marcas das casas. Após a limpeza da 
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vegetação, voltamos para a aldeia para almoçar. Alguns minutos depois, os pesquisadores 

vieram conversar comigo, e explicaram que ainda havia muito caxiri que sobrara da festa, 

por isso haviam decidido – e acertado com Aikyry, chefe da aldeia – que só voltaríamos ao 

trabalho no dia seguinte.  

Havia um misto de excitação e medo no ar. Jatuta me disse várias vezes que tinha 

muitos riscos de perigo, e que sua esposa não queria que ele viesse. Waivïsi, mãe de Aikyry, 

também falou que sempre ficava doente quando andava por lá, por isso não quis nos 

acompanhar na visita ao sítio. Ao mesmo tempo, me perguntavam muito sobre o que 

iríamos encontrar, como se eu – por ter experiência – pudesse prever nossos achados.  

No dia seguinte, para dar início à escavação, começamos com uma pequena reunião 

– ainda na aldeia – onde expliquei sobre o jeito de fazer escavação arqueológica, que seria 

organizada em quadrículas e em níveis artificiais14. Em um grupo de pesquisadores, 

particularmente curiosos sobre diferentes jeitos de fazer dos karai kõ, logo surgiu a 

expressão – cunhada por Jatuta – que dá título a esta seção: “escavar igual arqueólogo karai 

kõ”. Estávamos iniciando a instalação.  

Chegando ao sítio, voltamos à área previamente escolhida, e marcamos quatro 

quadrículas de 1mX1m, orientadas para o Norte. Para nomeá-las, usamos números, da 

seguinte forma: 

2 3 

1 4 

 

Nesta primeira área de escavação, eu escolhi o nome para referi-la sem consultá-los, 

apenas informando a forma como iríamos chamá-la. Nas outras duas áreas escavadas, foram 

eles quem me informaram os nomes a serem usados, marcando uma atuação mais ativa no 

processo.  

Assim que as primeiras terras foram colocadas nos baldes, Saky começou a ter dores 

de cabeça e voltou para a aldeia para deitar na rede. Ainda que não tenha sido a primeira 

                                                      
14

 Quadrículas são as unidades de escavação, neste caso, quadrados de 1m de lado, colocados como uma 
malha de xadrez. Níveis artificiais são as camadas de terra definidas a partir de uma medida de profundidade, 
neste caso, 10cm. A escavação é feita separadamente em cada quadrícula, um nível de cada vez. Os vestígios 
encontrados são registrados de acordo com a quadrícula e nível escavado, permitindo posteriormente 
remontar sua estrutura no laboratório.  

N 
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vez que ele sentia este tipo de dor, existia uma forte chance de ser ação das substâncias dos 

antigos Karanã. Não era o melhor sinal para o início das escavações, mas seguimos 

trabalhando.  

A metodologia usada foi de escavação em níveis artificiais de 10cm de espessura. A 

terra escavada é colocada em baldes, depois levada para a peneira (com malha de 5mm), 

onde vestígios pequenos também podem ser recuperados. Eu sugeri que escavassem em 

duplas, e eles logo se organizaram, com Lúcio e Fábio (que tinham experiência em 

arqueologia) compondo duplas com os Wajãpi. Nazaré, a única mulher wajãpi na escavação, 

decidiu que preferia ficar na peneira. Algumas meninas que nos acompanharam em alguns 

momentos também preferiram esta atividade. Entre os homens, eles trocavam de posições, 

ora escavando, ora peneirando. Fiquei impressionada como todos eram muito cuidadosos e 

compenetrados, como se agissem com cerca solenidade em relação aquele processo.  

A escavação, na forma desta instalação arqueológica, era de fato um laboratório 

científico para eles, com protocolos e regras, e eles estavam comprometidos a cumpri-los. 

Isto, no entanto, não deve ser confundido com a descontração, as brincadeiras, a diversão 

que também fizeram parte da escavação. O que me chamou a atenção foi a seriedade com 

que cumpriam as regras e protocolos, muito mais cuidadosos que a maior parte dos 

estudantes com quem eu já escavei. Me fez lembrar, de certa forma, alguns escritos sobre 

pesquisas participativas que aproximam a pesquisa de atos cerimoniais (Tuhivai Smith 1999; 

Wilson 2008).  

Como parte do protocolo, a cada nível escavado, a dupla responsável preenchia a 

Ficha de Quadrícula, informando sobre características do solo, composição, coloração, e 

outras observações, como presença de carvões, ninhos de insetos, grandes raízes, etc. Neste 

momento, também era feita a quantificação dos vestígios encontrados, uma informação 

bastante útil no planejamento da escavação, pois permite observar a dispersão e 

concentração do material. Nas primeiras experiências de contagem, especialmente pela 

grande quantidade de peças (que alcançaram 379 cacos em um dos níveis da Quadrícula 2), 

esta atividade não foi muito apreciada. No entanto, assim que começamos a ter mais dados 

das quatro quadrículas (com a finalização de alguns níveis), fiz um croqui de quantificação 

para mostrar a eles de que forma esta informação nos ajudava a pensar a escavação. Este 

desenho, representando as quatro quadrículas nos diferentes níveis, permitia perceber em 
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quais quadrículas e em quais níveis havia mais ou menos material. Para testar o 

entendimento do processo, perguntei para onde (e porquê) ampliariam a escavação caso 

desejássemos escavar mais naquela área: a resposta foi imediata, junto a Quadrícula 4 (para 

o lado leste), para encontrar mais fragmentos de cerâmica, pois esta era a quadrícula com 

mais material. Este tipo de observação, ainda que pareça simples, é importante para 

perceber o raciocínio que nós arqueólogos estamos operando durante as escavações, 

tornando evidente que as escolhas precisam ser feitas no processo, e que não há uma 

‘receita de bolo’ para escavar sítios arqueológicos.  

 Esta primeira área de escavação foi a com maior densidade de fragmentos cerâmicos 

e vestígios líticos (em pedra lascada), o que deixou todo o grupo muito animado, pois 

encontrar as peças criava excitação. Nas peneiras, mesmo os fragmentos mais diminutos 

eram recolhidos com o mesmo empenho e estímulo de cacos maiores, reforçando esta 

minha percepção sobre a seriedade do trabalho que estavam exercendo.  

As escavações iam bem, com a equipe animada e interessada, até que começou a 

chover. Pegamos chuvas em vários dias, em diferentes horários, sempre precedidas de 

ventos fortes e muito carregadas. Com as chuvas, éramos obrigados a parar tudo e voltar 

para aldeia, e mesmo quando ela amainava, não podíamos voltar imediatamente, pois o solo 

ficava muito molhado e atrapalhava a escavação. Estes fenômenos meteorológicos foram 

entendidos pelos Wajãpi como resultado de estarmos mexendo nas coisas dos Karanã, e 

falando muito o nome deles. Gallois (1988) ressalta que o vento é uma espécie de caminho 

das substâncias xamanísticas, servindo como condutor de agressões (p.35), e junto com a 

chuva pode ser entendido como um presságio. Para tentarmos amainar possíveis incômodos 

que estávamos causando, Nazaré disse para que parássemos de falar em voz alta ‘Karanã’.  

Apesar das chuvas, conseguimos manter um bom ritmo das escavações. Ao 

alcançarmos profundidades em torno de 30cm, a camada escura que continha o material 

arqueológico começou a apresentar algumas manchas amareladas, indicando que 

estávamos alcançando uma camada estéril (sem material, portanto não arqueológica). Aos 

50cm de profundidade, a camada arqueológica havia sido totalmente escavada, sobrando 

apenas algumas manchas escuras sobre o solo amarelado da camada estéril. Para finalizar 

esta escavação, optei por mudarmos a metodologia de escavação, e escavar cada uma das 

manchas escuras seguindo seu nível natural. Ou seja, escavar apenas onde a terra 
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continuava escura, o que permite a observação do negativo das estruturas15. Quando se 

terminou estas escavações das manchas, o resultado foi uma série de buracos de poste 

(Figura 5-8).  

 

Figura 5-8: Japukuriwa e Saky fazem desenho da estratigrafia na Área 1, onde uma série de buracos de poste foi 
evidenciada, causando encantamento entre os Wajãpi. 

 

A escavação destas estruturas foi feita por Japukuriwa, Jatuta e Lúcio, enquanto o 

resto da equipe já iniciava a escavação da segunda área. Com isso, foi apenas ao final da 

tarde, quando se voltava para a aldeia, que os outros viram no que havia resultado esta 

escavação. Foi um verdadeiro encantamento, eles não paravam de me dizer como aquilo era 

bonito, e que era preciso mostrar para outros Wajãpi. A cena da escavação com aqueles 

vários buracos de poste evidenciados ativou uma percepção sobre o sítio arqueológico que 

ainda não havia aparecido: eram mesmo marcas de postes, havia mesmo casas construídas, 

                                                      
15

 O princípio aqui é que as estruturas construídas (como colocação de estacas e esteios ou abertura de valas e 
poços) estão sobre o solo estéril (neste caso, um solo amarelado), e a escavação em nível natural (retirando a 
camada escura até evidenciar a camada estéril) torna aparente os negativos destas estruturas, como por 
exemplo os buraco de poste. 
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aquela era mesmo uma aldeia antiga. Tal foi o impacto disto que Aikyry logo decidiu que 

aquilo não podia ser tapado de terra novamente (etapa usual ao final de escavações), pois 

outros precisavam ver também. Ele propôs construir uma casa sobre a escavação, para 

proteger da chuva, como uma espécie de musealização do sítio. Assim, quando visitantes 

chegassem a sua aldeia, ele poderia guiá-los até lá, e mostrar como debaixo daquela terra 

havia muitas marcas dos Karanã. Permitir que vissem aquilo, como ele me explicou, era 

muito melhor do que só falar.   

Para dar continuidade às escavações, quando a Área 1 já chegava ao fim, eu fiz um 

croqui esquemático do sítio e localizei onde estava esta primeira área trabalhada. Fizemos 

uma pequena reunião para analisar o croqui e decidir onde deveríamos abrir uma nova área. 

Os pesquisadores foram unânimes em abrirmos uma área no centro do sítio, então chamada 

de Mytera. Com os dados do ‘caminho’ que circunscreve o sítio inseridos no GPS, Jatuta 

tomou a frente do grupo para alcançar o meio da estrutura, guiando-se justamente pelo 

aparelho de geolocalização.  

Quando abrimos esta trilha em busca da área central, ficou bastante evidente para os 

Wajãpi que nós estávamos em uma área de kookwerã (antiga roça), ou seja, capoeira. Não 

havia árvores de grande porte, e a vegetação era baixa e bastante cerrada. Isto era 

especialmente interessante porque, em outras porções do sítio, a vegetação era claramente 

de floresta, indicando portanto variações na cobertura vegetal. Aikyry sugeriu que a área de 

floresta seria uma estratégia para enganar os inimigos, que cairiam em armadilhas 

construídas junto ao ‘caminho’. Infelizmente, não foi possível mapear com detalhamento 

esta variação. 

Nesta segunda área, Mytera, os pesquisadores decidiram ampliar a área escavada, e 

colocamos seis quadrículas de 1mX1m, desta vez usando letras para nomeá-las. Uma vez 

que as malhas das quadrículas nas diferentes áreas eram independentes, pois estavam a 

distâncias consideráveis, dificultando uma amarração entre elas, concluí que podíamos usar 

diferentes modos de nomear as quadrículas, destacando que o essencial era sempre fazer 

croquis de cada área escavada, para não perder as informações. A nomeação na área Mytera 

ficou assim: 
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A B 

C D 

E F 

 

Sendo esta a segunda área de escavação, a equipe agora já estava mais familiarizada 

com os protocolos, dominando a descrição nas fichas e também a observação das cores dos 

sedimentos com o guia de solos Munsell16. A animação persistia, ainda que nesta área a 

quantidade de vestígios fosse um pouco mais baixa. No entanto, apesar de menor 

densidade, os cacos de cerâmica eram um pouco maiores, e alguns tinham decorações e 

detalhes das bordas que claramente eram de inimigos dos Wajãpi (Figura 5-9).  

Ainda que obviamente esperada, afinal estávamos escavando uma aldeia de Karanã, 

a identificação destes fragmentos decorados reativou alguns receios sobre agressões destes 

inimigos. No dia seguinte, várias pessoas relataram sonhos perigosos. Marãte havia sonhado 

com Karanã, e me alertou que estávamos sendo atingidos pelos seus invisíveis. Nazaré 

também teve sonhos ruins, com muitas brigas. Com isso, naquele dia, todos foram para a 

escavação usando tinta de urucum, um artifício para não atraírem invisíveis. Apesar dos 

receios, a escavação correu normalmente. 

 

Figura 5-9: Fragmento de borda com decoração, cerâmica de inimigos. 

                                                      
16

 Este é um guia de referência para registro de coloração de solos, sendo formado por um conjunto de cartelas 
de cores.  

N 
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Estávamos chegando ao meio do período de atividades, fechando a primeira semana 

de trabalho. Aikyry precisou ir a Macapá, e aproveitou para fazer postagens na sua página na 

rede social Facebook (Figura 5-10), que eu só fui ver quando voltamos para Macapá. Sua 

animação era evidente, e compartilhar com os outros – especialmente em uma rede social – 

tornava este processo ainda mais interessante. A atividade não era mais uma ação restrita a 

sua aldeia e ao grupo que participava, tornava-se também uma espécie de emblema da 

apropriação da arqueologia pelos Wajãpi. A postagem é uma fala para outros.  

 

 

Figura 5-10: Postagem de Aikyry Wajãpi no Facebook. 

Durante a ausência de Aikyry na aldeia, seguimos escavando normalmente. Porém, 

no dia anterior à sua volta, como já havia caxiri pronto (uma festa de retorno estava 

planejada para o dia seguinte), os pesquisadores vieram me informar que não iriam para 

escavação. Eu tentei argumentar que tínhamos poucos dias, e que no dia seguinte teríamos 

festa, portanto não haveria escavação. Eles chegaram a concordar comigo, mas a decisão 

durou poucos minutos, e quando vi já estavam todos sentados na volta do caxiri. As esposas 

de Aikyry (Xykyreu e Kyremu) e Nazaré, no entanto, não gostaram da atitude dos 

pesquisadores. Nazaré me disse que eu não podia deixá-los, que precisava insistir. 

Argumentei que havia tentado, mas eles não mudaram de ideia. Elas, então, chamaram 

outras mulheres que estavam na aldeia e foram falar duro com os homens. Insistiram que 

Aikyry havia dito que não queria ninguém na aldeia bebendo caxiri, que tinham que 
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trabalhar, para isso que estavam lá. As mulheres estavam visivelmente brabas e não 

pararam de falar até que os pesquisadores levantassem e decidissem ir para a escavação.  

Então nós fomos, e o caxiri foi junto. Jakumanã levou um balde e cuia, e ficou 

servindo a todos durante toda a manhã, voltando à aldeia algumas vezes para reencher o 

balde. Foi certamente o dia mais animado da escavação, e apesar de alguns tropeços tudo 

correu bem e o trabalho rendeu bastante. No dia seguinte, como Aikyry havia voltado para a 

aldeia, tivemos festa. A folga da escavação serviu ainda para um leve descanso do corpo.  

Quando retomamos as atividades, um grupo ficou escavando as estruturas da Área 

Mytera, já sobre o solo estéril. Bem diferente da Área 1, onde havia muitos buracos de 

poste, ali existia apenas um, além de uma fogueira (Figura 5-11). A fogueira estava situada 

dentro de uma pequena fossa, bem ao centro da escavação. Além de muito carvão e terra 

queimada, também havia alguns pequenos blocos de rocha (cerca de 8cm) na base da fossa, 

soltos.  

 

Figura 5-11: Área Mytera finalizada. Ao centro, o negativo da fogueira. No canto direito, um buraco de poste 
(escala de 25cm, apontando para o Norte).  
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Com a escavação na área Mytera quase finalizada, sugeri que a próxima área fosse 

sobre o ‘caminho’, e todos concordaram. Para decidir em qual parte do ‘caminho’ iríamos 

trabalhar, houve algumas conversas. Todos concordaram que devia ser na parte com a vala, 

pois era ali que ficavam os mortos! Segundo as histórias, quando os inimigos atacavam as 

aldeias dos Karanã, morriam espetados ou envenenados com espinhos, e caiam sem vida 

dentro do fosso junto à paliçada. A última coisa que eu imaginei que eles fossem querer 

encontrar – ossos – parecia ser exatamente o que esperavam achar. Com isso, escolhemos 

uma parte da vala na porção norte do sítio, onde ela era aparente e o terreno estava 

relativamente limpo (pois havia uma grande porção da vala semi-coberta por galhadas de 

uma grande árvore tombada).  

Esta área foi nomeada de Popy (limite, borda), e fizemos uma trincheira de 5m de 

extensão, cobrindo toda a vala, mas não alcançando o final do montículo na porção externa 

da estrutura. Para isso, seria preciso pelo menos mais duas quadrículas, e tínhamos apenas 

quatro dias de trabalho (já que uma grande festa estava marcada para nosso último dia na 

aldeia). As quadrículas da trincheira também foram nomeadas com letras, da seguinte 

forma: 

G H I J K 

 

As escavações nesta área, no entanto, foram mais rápidas do que nas áreas 

anteriores, especialmente porque a quantidade de material arqueológico era bastante baixa 

(o nível com mais material tinha apenas 10 cacos). No entanto, foram alcançadas 

profundidades bem maiores, atingindo até 90cm (Figura 5-12). A intensidade da escavação, 

com menos vestígios, foi aumentada, e alguns chegaram a criar bolhas nas mãos.  

Diferente do esperado, não encontramos ossos ou vestígios de mortos na vala, ainda 

que não tenhamos conseguido alcançar seu fundo, já que o tempo estava esgotado. Mas 

havia na trincheira, claramente, uma camada de coloração escura, similar às camadas 

arqueológicas escavadas na Área 1 e em Mytera. Esta camada formava uma espécie de lente 

justo na parte da vala, seguindo seu relevo mais aprofundado. Japukuriwa, buscando 

interpretar a escavação, concluiu que os mortos não ficariam sobre a parte amarela (estéril) 

da trincheira, seus restos escorreriam para dentro da vala, justamente a parte que tinha o 

N 
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solo mais escuro. Quando perguntei a ele se achava que encontraríamos ossos, ele me 

perguntou de volta: os ossos resistem há tanto tempo? A pergunta que eu fiz, obviamente, 

não cabia ser feita a ele, já que a especialista sobre estes assuntos era eu, porém eu só 

percebi quanto ele me colocou a pergunta de volta. Este tipo de diálogo ajuda a evidenciar 

que a busca por relações mais simétricas não está em colocar as mesmas questões para 

coletivos diferentes, mas sim aprender a colocar questões diferentes que ajudem os 

coletivos a trocar conhecimento.  

 

Figura 5-12: Final da escavação em Popy. Desenho de perfis. 

Com o tempo esgotado, nosso último dia de escavações foi bastante intenso. Em 

função da festa planejada para o dia seguinte, os pesquisadores precisavam de tempo 

também para preparar os clarinetes e outros adereços. Nosso plano era trabalhar apenas 

pela manhã, mas só conseguimos voltar para a aldeia às 15h. Além de finalizar a escavação 

em Popy, era preciso tapar também a escavação de Mytera.  

A finalização da escavação incluía ainda o desenho da estratigrafia e as fotos finais, o 

que demandou um trabalho intenso de toda equipe. Como era uma escavação bem mais 
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funda que as outras, estas atividades finais demandaram mais tempo. Apesar do atraso, no 

entanto, conseguimos finalizar tudo, voltando para a aldeia satisfeitos com empreitada. No 

caminho de volta, já falavam sobre a próxima escavação, e Japukuriwa disse que devíamos 

voltar para uma temporada de dois meses, pois ainda havia muito para escavar. Nazaré 

propôs que a próxima escavação fosse realizada na aldeia Jakaré, e Aikyry lembrou da aldeia 

de Wynamea, aquela onde o machado roncava. Apesar de cansados, estávamos todos 

contentes e animados com a experiência.  

Aikyry me perguntou, então, se – com as escavações finalizadas – já era possível abrir 

a roça sobre o sítio. Eu disse que ficava dividida. Eu entendia que, se há poucos lugares para 

roça, talvez fosse preciso usar aquele lugar. Lembrei que a abertura da roça certamente faria 

muitas coisas aparecem, mas – afinal – o que se faria com elas? Expliquei que, da forma 

como eu entendia, enquanto as coisas estiverem enterradas, elas estão de alguma forma 

guardadas. Ele se interessou por esta imagem, de ver a terra como uma espécie de lugar 

onde as coisas ficam guardadas, e concluiu que era uma forma de deixar para as outras 

gerações, como se fosse um museu. Fiquei encantada com esta analogia. 

Por hora, esta Karanã Tapererã segue coberta de mata, e a Área 1 ainda está aberta. 

Aikyry me disse que já levou alguns visitantes, mas ainda não fez a cobertura de palha. A 

instalação arqueológica que eu havia pensado acabou gerando uma instalação museológica, 

totalmente concebida e administrada por Aikyry e sua família.  



PARA FINALIZAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certa vez perguntei a um ancião: Todas as pedras que 
vemos ao redor estão vivas? Ele refletiu por algum tempo 

e então respondeu, ‘Não! Mas algumas estão’   

Hallowell 1960: 24 (apud Fausto 2008b: 199) 
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Logo nos primeiros contatos que eu tive com os Wajãpi, durante oficinas de 

formação de pesquisadores indígenas, eu percebi que na Terra Indígena Wajãpi – como em 

outras áreas do Amapá e da Amazônia em geral – havia muitos sítios arqueológicos. Mas eu 

também percebi, e este é o elemento mais importante, que além dos sítios arqueológicos 

havia muito para se conhecer sobre o que os Wajãpi pensam a respeito dos sítios. Sem falar 

no tanto que os Wajãpi conhecem sobre outras coisas que nós arqueólogos não 

consideramos sítios, mas que podem funcionar como sítios nos seus próprios termos.  

Com o desenrolar da pesquisa, ficou muito claro para mim que – para além dos sítios 

arqueológicos e seus materiais – eu estava interessada em conhecer a maneira como os 

Wajãpi constroem narrativas sobre o passado utilizando vestígios, os traços materiais que 

seguem disponíveis hoje na sua terra.  O que eu estou salientando é que não existe uma 

relação direta entre um vestígio e a história que se conta dele, é preciso construí-la, criando 

um emaranhado de coisas, lugares e pessoas.  

Este é um processo, de fato, que não está restrito ao modo wajãpi de explicar 

vestígios do passado. A ciência, ainda que a partir de outra lógica, também constrói estes 

emaranhados, porém – como Latour (1994) tem ressaltado – nós cientistas somos treinados 

para apagar os traços subjetivos desta construção, “purificando” os fatos até torná-los 

supostamente objetivos. Ao acompanhar a construção que os Wajãpi operam deste 

processo, observei – como Viveiros de Castro (2002a) já apontara – que o modo indígena 

reforça justamente o polo dos sujeitos, utilizando um amplo manancial de percepções 

sensíveis para sustentá-lo (de modo análogo ao que Joana C. de Oliveira [2012a] também 

observara sobre modos de conhecer as plantas e seus domínios entre os Wajãpi).  

Pensar a arqueologia como uma maneira de construir narrativas sobre o passado, 

que estejam pousadas nos vestígios materiais, foi o caminho que me propus nesta pesquisa, 

ativando diálogos sobre estes vestígios e as formas de conhecê-los. Este é um esforço que 

contribui não apenas em reflexões para a arqueologia, mas também na própria 
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sistematização do conhecimento wajãpi, alinhando-se com os esforços já empreendidos 

pelos Wajãpi e seus parceiros na valorização dos conhecimentos tradicionais e sua 

autodeterminação (p.ex. Gallois 2006; Awatac et alli 2012). Tal fortalecimento interno, no 

entanto, como parte de um processo bem mais amplo em que os Wajãpi estão envolvidos, é 

– no âmbito desta tese – um resultado indireto, um objetivo com o qual me alinho, porém 

que não determinou o andamento da pesquisa. De fato, um anseio destes só poderá ser 

contemplado a médio ou longo prazo, escapando dos limites circunscritos nesta pesquisa.  

O que esta tese pode, de fato, alcançar é um objetivo mais preciso: tornar aparente 

um modo de conhecer nativo que pode ser visto como correlato à arqueologia. A base da 

pesquisa que empreendi está sobre uma proposição de Roy Wagner (2010), que – 

transposta para a arqueologia – sugere que todos são arqueólogos. Ainda que partindo de 

outras vias, esta ideia já foi exercitada por outros colegas (Hammilakis 2008) e tem sido 

sugerida no contexto de debates sobre a descolonização da arqueologia (entre outros 

Gnecco & Hernández 2008; Haber 2009; Bruchac 2010; Bezerra 2011a; Gnecco 2012).  

Ao acompanhar e promover o encontro dos Wajãpi com a arqueologia, guiada por 

discussões não apenas da arqueologia, mas também da antropologia – e partilhando este 

processo com a antropóloga Dominique T. Gallois (que me levara até lá) – busquei criar uma 

base de comunicação que permitisse fluxos complementares. Eu não era a única interessada 

em aprender outro modo de conhecer, os Wajãpi também partilhavam desta mesma 

curiosidade em relação ao conhecimento que tenho sobre arqueologia, afinal o principal 

grupo com quem interagi foi a turma de pesquisadores wajãpi. A troca de conhecimentos 

foi, portanto, a base de construção da nossa relação.  

O processo teve início com encontros rápidos, mediados por Gallois, em que tive 

meus primeiros contatos com a turma de pesquisadores wajãpi e alguns conhecedores. O 

interesse por arqueologia cresceu rapidamente, e logo ficou evidente que os vestígios dos 

antigos eram um tema que movimentava a curiosidade deles. Ao longo dos anos, conforme 

realizei viagens pelo interior da Terra Indígena Wajãpi e contribuí em oficinas de formação 

em pesquisa, também incentivei encontros na cidade, especialmente com visitas ao 

Laboratório de Arqueologia Peter Hilbert (do IEPA), onde coleções cerâmicas, peças líticas e 

ossos humanos serviam como mediadores entre nossos interesses. Embasados sobre 
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sistemas de conhecimento distintos, os vestígios do passado são um elo comum entre nós. 

Neste sentido, não tenho dúvida alguma que foi a arqueologia que nos aproximou.  

Como exponho na abertura desta tese, durante minha primeira viagem com os 

Wajãpi, percebi o quanto não havia sido treinada – na formação científica – a controlar o 

choque cultural que necessariamente ocorre no encontro entre sujeitos com bases 

epistemológicas distintas. A posição confortável de especialista é uma ótima justificativa 

para mantermos tudo igual: 

Como custa negar uma colherinha, negar uma porta, negar tudo o 
que o hábito lambe até dar-lhe uma suavidade satisfatória. Quanto 
mais simples é aceitar a fácil solicitação da colher, usá-la para mexer 
o café. (Júlio Cortázar, abertura do Manual de Instruções | Histórias 
de Cronópios e de Famas) 

O conforto do hábito, no entanto, não foi capaz de acalmar meu espírito inquieto. A 

história sobre um tempo em que as pedras ainda eram moles, como me contou pela 

primeira vez o pesquisador Rosenã Wajãpi, tornava minha explicação de especialista 

absolutamente irrelevante. As marcas que vimos nas pedras na beira do rio Inipuku 

pareciam nos afastar. Informados por sistemas de conhecimento distintos, eu e ele tínhamos 

explicações divergentes sobre os mesmos vestígios. Afirmar a autoridade do conhecimento 

científico em um contexto desses criava uma interdição que – no mínimo – impedia trocas 

entre nós. Cada um com sua explicação, podíamos seguir viagem sem qualquer problema – 

como de fato ocorreu.  

Contudo, para além da viagem, a pesquisa implicava em outros encontros, e era 

preciso – portanto – encontrar uma saída menos habitual do que manter cada conhecimento 

na sua caixa. Como tenho argumentado, os vestígios são pontes entre os sistemas de 

conhecimento, eles não apenas permitem como de fato constroem aproximações entre 

diferentes. As marcas na beira do rio Inipuku, diferentemente do que me pareceu em um 

primeiro momento, eram nossos elos de ligação.  

Esta pode parecer uma observação banal, mas foi a chave para que eu percebesse a 

possibilidade de exercitar um encontro em que a simetria operasse entre nós. É claro que – 

como todo processo – foi necessário percorrer o caminho para entender por onde estava 

andando. Ainda que eu já houvesse exercitado algumas práticas almejando maior simetria 
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com coletivos de não-cientistas (p.ex. Cabral & Saldanha 2009), o que comecei a construir 

com os Wajãpi foi uma espécie de radicalização da arqueologia como modo de conhecer, 

não apenas sobre os vestígios, mas sobre a própria relação de encontro entre nós.  

Ao entender a arqueologia como uma prática de sentido, em que conhecimentos são 

construídos através de uma costura entre vestígios materiais e saberes imateriais, eu estava 

ali tentando perceber outro modo de expressar essa prática. Levar a sério esta possibilidade 

implicava justamente em voltar à raiz da arqueologia, não como disciplina moderna, mas 

como prática social, como uma maneira de dar sentido aos vestígios de outros tempos. A 

radicalização, neste sentido, era tanto uma quebra com um fazer habitual, consensual, 

moderado, quanto um aprofundamento no sentido básico do estudo das coisas antigas.  

Se de fato – como sugeria Wagner – era possível pensar que os Wajãpi são 

arqueólogos, ao longo da jornada que resultou nesta tese procurei desvendar que 

arqueologia era esta que eles praticavam.  

Através de reuniões e oficinas, criamos as primeiras bases de diálogo. Gradualmente, 

ofereci à turma de pesquisadores uma iniciação em arqueologia científica, buscando ativar 

neles não apenas o reconhecimento de um tipo de saber específico (como identificar um 

sítio arqueológico ou um tipo de cerâmica), mas – essencialmente – o entendimento sobre o 

processo de pesquisa, buscando expor a lógica que sustenta este conhecimento. Esta não é 

uma tarefa simples, nem considero que esteja consolidada, mas é essencial para fortalecer 

uma percepção de que a ciência é mais uma forma de conhecimento. O que nós arqueólogos 

dizemos, enquanto especialistas, são expressões de um modo de conhecer culturalmente 

definido. Parafraseando um botânico (in F. Grenand 2009), a arqueologia é a 

etnoarqueologia dos arqueólogos.  

A partir das oficinas, pude conhecer – e me deixar conhecer – a turma de 

pesquisadores, formada por 18 jovens das diferentes parcialidades wajãpi (wana kõ). Nestes 

espaços, situações de viagem foram criadas e seus resultados foram apresentados, servindo 

muitas vezes como local privilegiado para reflexões sobre a arqueologia, tanto científica 

quanto no seu modo nativo. É claro, como já salientei em outros momentos, que este 

conjunto de saberes que eu relaciono como arqueológicos não são vistos – pelos Wajãpi – 

como um conjunto fechado. Mas é como esforço de argumentação que eu considero – e 

busquei expor nesta tese – que eles são um modo de conhecer indígena de arqueologia.  
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Ao longo do processo, com a realização de um projeto voltado para o registro das 

marcas e das narrativas relacionadas a eventos dos tempos primevos, surgiu uma 

oportunidade singular de ampliarmos a prática da arqueologia. Foi a partir de uma 

apropriação dos Wajãpi, incentivada por mim e por Gallois, que a arqueologia tornou-se 

uma estratégia de registro de marcas que abarcavam muito além do que a arqueologia 

científica suportava. Foi a minha iniciação em uma arqueologia wajãpi.  

Até aquele ponto as marcas que identificávamos convergiam, como aquelas da beira 

do Inipuku, fragmentos de cerâmica ou machados de pedra. No entanto, uma mudança 

profunda – para mim – se avizinhava. Ainda que nossas explicações sobre os vestígios 

fossem divergentes, informadas por sistemas de conhecimento distintos, as bases materiais 

sobre as quais as explicações se debruçavam eram as mesmas.  

Neste exercício de radicalizar a arqueologia como modo de conhecer, os Wajãpi me 

mostraram que a arqueologia deles dava conta de uma série de outras marcas que eu – 

como arqueóloga científica – não era capaz de perceber. Como todo sistema de 

conhecimento, foi preciso que eu aprendesse – ao menos parcialmente – sua lógica para 

poder seguir essa arqueologia que era revelada para mim. Fortalecendo a percepção de que 

as explicações arqueológicas são construídas no entrelaçamento dos vestígios materiais e 

dos saberes imateriais, foi preciso que aprendesse esta base imaterial que sustentava este 

modo de conhecer: as narrativas sobre os tempos primevos e os relatos dos antigos.  

Fazendo uso de etnografias disponíveis (especialmente Gallois 1988 e Oliveira 

2012a), assim como de materiais produzidos por Pesquisadores e Professores Wajãpi, fui me 

familiarizando com este acervo. Porém, foi de fato no convívio em viagens e nas oficinas que 

aprendi parte deste conjunto de narrativas essenciais para explicar a cosmogênese do 

mundo para os Wajãpi. Sem este aprendizado, não havia como perceber as marcas que 

afinal eram resultantes dos eventos narrados nestas histórias do começo do mundo. As 

marcas, neste sentido, são parte das narrativas, expressões materiais deste conhecimento 

imaterial.  

Neste exercício, foi preciso de fato que eu me deixasse ser afetada pelo 

conhecimento que era partilhado comigo. As narrativas expressavam claramente aquilo que 

Viveiros de Castro (1996, 2002b) cunhou de perspectivismo ameríndio, ou seja, a lógica de 

que entre todos os seres do universo existe uma única cultura, o que muda é o ponto de 
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vista de quem vê e vive a experiência. É assim que a cobra grande se vê como gente, ainda 

que apareça para nós – humanos – como cobra. É claro que eu já tinha alguma familiaridade 

com o conceito de perspectivismo, sendo uma leitora curiosa deste debate na antropologia. 

No entanto, ao lado dos Wajãpi, isto deixava de ser um conceito antropológico.  

Ao levar a sério o conhecimento que eles partilhavam comigo, buscando aprender a 

perceber onde estavam as marcas, como elas apareciam, no que elas implicavam, comecei a 

entender que o que eles viam era mais do que a imagem refletida na retina. Se eu e eles 

éramos capazes de olhar para o mesmo ponto e ver coisas diferentes, era porque eu ainda 

não sabia ver o que lá estava. De maneira análoga, também precisei aprender a ver os 

vestígios arqueológicos quando ainda era estudante, um aprendizado que também havia 

partilhado com os pesquisadores em oficinas e viagens.  

Aprender a ver, neste contexto, era um modo de conhecer as expressões de outros 

agentes do universo. A dificuldade, para mim, no entanto, estava no fato de que muitos 

destes outros agentes não aparecem em condições normais para humanos comuns, 

portanto eu não era capaz de vê-los.  O que eu demorei a perceber era que a maior parte 

dos Wajãpi com quem eu viajava e aprendia também não os via1, portanto, isto não deveria 

ser um impedimento para mim.  

Foi durante uma viagem, quando ouvíamos o velho Suinã descrever a aldeia da cobra 

grande que estava no fundo do rio, debaixo do nosso barco, que eu percebi que era capaz de 

experimentar o pensamento perspectivista2. Em meio a sua fala, um pacu pulou na água, 

chamando a atenção de todos. Eu vi um peixe pulando, mas meus companheiros viram o 

beiju que a cobra grande jogou para cima do telhado. Então eu notei que eu podia ter visto o 

beiju, pois eu sabia como eram as aldeias, e sabia como as mulheres faziam para guardar os 

beijus no telhado, e sabia que ali embaixo havia uma aldeia, e sabia que o beiju da cobra 

grande aparece para nós como pacu. Eu não vi o beiju, mas entendi que o pacu poderia 

aparecer como beiju. Talvez banal, esta percepção foi a chave para que eu seguisse os 

Wajãpi na prática desta outra arqueologia.  

                                                      
1
 Gallois (1988), ao discorrer sobre o conhecimento xamanístico entre os Wajãpi, já alertava que mesmo 

aqueles não iniciados ofereciam descrições tão pormenorizadas destes outros agentes quanto os xamãs de 
fato.  
2
 Remeto aqui à sugestão de Viveiros de Castro (2002a) sobre esta experimentação. 
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O que eu já intuía, sobre a riqueza deste modo de conhecer, mostrou-se para mim de 

forma muito clara. Não havia dúvidas que as penas dos pássaros, que aparecem como 

penas, eram resquícios de pinturas da festa primordial. Uma grande rocha no rio Oiapoque 

era a panela de caxiri. Um lajedo de pedra era aldeia do ser criador. E mesmo hábitos de 

alguns animais, como o voo alto do urubu, eram também marcas de eventos muito antigos, 

no início dos tempos. Para percebê-las, múltiplos sentidos eram ativados, inclusive o sonho. 

É uma arqueologia do sensível, mas – mais do que isso – é também uma arqueologia do 

invisível, ou melhor, uma arqueologia em que nem tudo é o que parece ser. Uma 

arqueologia, sem dúvida, na chave do perspectivismo.  

Para mim, foi particularmente instigante quando – em meio a este aprendizado – 

surgiu a oportunidade de realizamos uma escavação arqueológica. Quando eu finalmente 

conseguia apreender a ver marcas que apareciam como fenômenos comuns (as cores do 

Jacamim são minhas marcas prediletas), uma nova inversão na relação se configurava. Meus 

anseios antes, durante e depois da escavação (especialmente na escrita do Capítulo 5) 

voltaram-se para um temor de estar atropelando uma arqueologia wajãpi. Eu me indagava 

se haveria espaço na escavação – como lugar emblemático da prática arqueológica científica 

– para o conhecimento wajãpi.  

Foi preciso refletir sobre a prática, digerindo meus receios, para abraçar novamente a 

escavação como um exercício importante das trocas simétricas que estávamos praticando. 

Eu havia passado por um importante aprendizado com os Wajãpi sobre seus modos de 

conhecer vestígios de outros tempos, e eles continuavam curiosos sobre o modo que eu 

dominava. Se encontrar sítios arqueológicos já parecia um exercício simples e claro, escavá-

los ainda era uma incógnita.  

A escavação, da forma como a entendi, foi não apenas um campo de produção de 

conhecimento arqueológico científico, mas também um campo de interação, uma instalação 

arqueológica, espaço de encontro entre sistemas de conhecimento distintos. Afetada como 

fui pela arqueologia wajãpi, percebi que a escavação que realizamos também oferecia 

elementos importantes para seguir na reflexão sobre esta outra arqueologia. Se os 

resultados certamente contribuem para a arqueologia científica, com dados 

contextualizados de um tipo de sítio (montanha coroada) ainda pouco pesquisado nas 

Guianas, eles também iam além disso. Fizemos uma prática científica, porém tocada – e, 
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portanto, transformada – por uma prática indígena. Como apresentei no Capítulo 5, são 

resultados que apontam para a importância das percepções sensoriais na construção de 

explicações sobre os vestígios. Mais uma vez, é a articulação de coisas e pessoas, a 

subjetivação do mundo, que permite conhecer e ser conhecido.  

Ao cultivar a ideia de que todos são arqueólogos, busquei nesta tese criar um espaço 

para permitir – ou deixar perceber – seu florescimento. Junto com os Wajãpi, participando 

de um programa de formação em pesquisa coordenado pela antropóloga Dominique T. 

Gallois, ensinei e aprendi arqueologia. Arqueologia, a disciplina científica, mas – 

principalmente – a arqueologia como um modo de conhecer pousado nos vestígios de 

outros tempos, como uma forma de construir explicações sobre marcas no mundo sensível 

que persistem ao longo do tempo. Para que outras explicações existam, elas precisam ser 

tornadas aparentes. Foi o que tentei fazer.  
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