
 

Expressões gráficas e orais  

dos Wajãpi do Amapá 

 
Dominique Tilkin Gallois 

Universidade de São Paulo 
 
 

Oficina "Desafios para uma candidatura ao Patrimônio Mundial" 
Rede Colaborativa do Centro Lúcio Costa – IPHAN 

 
Rio de Janeiro, novembro de 2014 



O repertório de padrões kusiwarã comporta cerca de 25 padrões básicos que 
são sempre aplicados no corpo na forma de composições. 



Padrões gráficos 
kusiwarã são 

aplicados no corpo 
com jenipapo e 

resinas cheirosas, 
sobre uma base de 
pasta de urucum 
misturada com 

gordura de macaco  



Padrões gráficos kusiwarã são aplicados no corpo com jenipapo e resinas 
cheirosas, sobre uma base de pasta de urucum misturada com gordura de 

macaco  





 
Trajetória do “bem cultural”, desde sua formação 

 
A arte gráfica kusiwarã e os 
saberes orais que lhes são 
associados, constituem uma 
prática e um sistema de 
conhecimento que remonta, 
segundo os Wajãpi, ao começo 
dos tempos, quando todos os 
seres do universo, 
originalmente indiferenciados 
(sem cor, transparentes, todos 
“como a gente”), distinguiram-
se entre si através do uso de 
marcas próprias que 
reencontramos até hoje nos 
grafismos usados para decorar 
o corpo dos humanos Wajãpi. 

 
 



 
Trajetória do “bem cultural”, desde sua formação 

 Nesse sentido, a formação desse “bem cultural” é contemporâneo da formação da 
própria humanidade. Formação que consistiu na apropriação, pelos humanos, das 
marcas de outras gentes: gente-cobra-grande, gente-pássaro, gente-abelha, gente-
peixe... 

Pelo nosso conhecimento, desde os tempos da origem e até hoje, os padrões 
kusiwarã são as marcas de jiboia, sucuri, borboleta, surubim, passarinhos e de 
muitos outros seres. E, por isso, esses desenhos são deles, nós só imitamos nos 
nossos corpos. 

 



Patrimônio: de quem para quem? 
 

No contexto das políticas de patrimônio, temos de considerar outra perspectiva, na 
medida em que “bens” culturais só se formam a partir da ação do estado sobre 
práticas culturais que, sem essa intervenção, não se constituiriam necessariamente 
em “bens”.   
 

Para os Wajãpi, os padrões gráficos kusiwarã constituem um modo de conhecer, 
gerando práticas e saberes muito diversificados. O termo específico remete às 
marcas dos donos das águas e da floresta, que continuam existindo, mantendo 
relações com os humanos. Não são, portanto, um “bem cultural” dos Wajãpi.  



Patrimônio: de quem para 
quem? 
 
Mas, hoje, os Wajãpi também 
admitem que no âmbito das políticas 
de patrimônio, essa arte gráfica e os 
saberes associados constituem um 
bem cultural dos Wajãpi, do Brasil, da 
Humanidade. E os Wajãpi se colocam 
firmemente como responsáveis pelo 
uso adequado das marcas kusiwarã. 
 

Essa herança não é de uma só pessoa, 
é de todos os Wajãpi que vivem nessa 
região, na TI Wajãpi... Nós Wajãpi não 
queremos que os não-índios peguem 
nossas imagens (fotos e desenhos) 
para divulgar ou vender nas cidades 
sem a nossa autorização 



Formulações e valores 
atribuídos às expressões 
gráficas e orais 

Não é da natureza dos saberes e 
práticas criadoras de significados 
culturais, como o sistema gráfico e 
a arte verbal dos Wajãpi do Amapá, 
serem associados à identidade. 
Nem era sua função ou 
característica constituírem-se como 
"patrimônio". Porém, com os 
impactos das transformações 
sociais, ambientais e econômicas a 
que vêm sendo submetidos, devido 
à crescente dependência da 
economia regional e de práticas 
assistencialistas desconexas, 
fortalece-se, gradativamente, entre 
os Wajãpi, o entendimento da 
diferença que sua condição de 
"índios" representa.  

 



Mais da metade da população wajãpi nasceu num contexto em que novas 
instituições – como a escola – são apropriadas e valorizadas como práticas 
cotidianas mais atraentes que o modo de vida dos "antigos". Mas é 
também nesse contexto que festas, arte gráfica e tradições orais passaram 
a serem reconhecidas como suportes para a expressão de um repertório 
diferenciado de saberes. 



Do ponto de vista dos Wajãpi do 
Amapá, o sistema gráfico 
kusiwarã tem valor excepcional, 
justamente por evidenciar um 
"estilo próprio" e por 
representar uma forma 
adequada de enunciar sua 
especificidade cultural. Sua 
valorização interna tem crescido 
com sua utilização para marcar 
fronteiras simbólicas e políticas.  

 



Estratégias de valorização ao longo do processo de candidatura   
 

O encaminhamento da candidatura dos Wajãpi à UNESCO só foi possível 
graças à um conjunto de ações envolvendo diferentes setores da 
comunidade indígena (chefes tradicionais, jovens lideranças, diretorias 
das organizações representativas) ao longo dos dois anos anteriores, 
consolidando seu empenho em desenvolver ações de salvaguarda de 
seus saberes e práticas tradicionais.  

 



No que diz respeito à produção de conhecimentos, duas ações foram 
especialmente significativas:  

 
 A preparação e realização de uma exposição etnográfica no Museu do Índio – 

Funai, no RJ, que contou com intensa participação dos professores e lideranças 
indígenas. 
 

 A mobilização de chefes tradicionais e professores wajãpi – através de 
reuniões de trabalho na Terra Indígena e de reuniões técnicas com 
representantes wajãpi no RJ – visando a produção de subsídios para 
elaboração dos dossiês e para o encaminhamento do registro da Arte gráfica 
Kusiwa pelo IPHAN.  

 

 Essas ações adensaram colaborações já existentes. Entre elas, vale 
mencionar o trabalho de acompanhamento antropológico que 
desenvolvia junto aos Wajãpi desde os anos 80, o engajamento de 
uma pequena equipe de alunos de pós-graduação em Antropologia 
da USP, a colaboração de Catherine Gallois em oficinas de desenho 
e na organização e tratamento de um banco de imagens. E a partir 
de 2002, a colaboração com a equipe do Museu do Índio, que foi 
indispensável no acompanhamento de todo o processo de 
encaminhamento dos dossiês ao IPHAN e à UNESCO. 

 



• No que diz respeito à representatividade, a questão não se colocou de 
forma significativa no momento do encaminhamento da candidatura, que 
foi iniciativa de um povo indígena específico. Não cabia aos 
representantes desta comunidade discutir a representatividade de sua 
arte gráfica e saberes orais, comparando com práticas similares em outras 
comunidades indígenas.  

 

• A única decisão tomada pelos Wajãpi do Amapá é que eles não desejavam 
compartilhar sua iniciativa com os Wayãpi que vivem na Guiana Francesa. 
Essa decisão foi tomada quando a UNESCO sugeriu que a candidatura 
incorporasse elementos das práticas realizadas pelos Wayãpi do alto rio 
Oiapoque – Guiana Francesa. O argumento dos Wajãpi do Amapá foi 
aceito, evidenciando distância social e cultural significativas entre as duas 
parcialidades – do Brasil e da França – e considerando a impossibilidade 
de desenvolver, em conjunto, ações de salvaguarda.   

 



 
 

Construção da justificativa de adequação do bem à categoria de 
“valor universal excepcional”, passando pelas categorias de 

patrimônio local, regional e nacional 
  
 Várias razões explicam porque os Wajãpi escolheram os padrões 

gráficos kusiwarã e os saberes orais associados como mote do dossiê 
submetido à UNESCO.  

 

Para os líderes mais jovens, a escolha relacionava-se à dificuldade que 
vem encontrando para proteger sua arte gráfica de um uso 
indiscriminado, para fins comerciais ou publicitários. O que 
interessava aos mais velhos era afirmar a beleza das pinturas 
corporais, para rebater argumentos dos jovens, que alegam não usá-
las para não serem objeto de comentários preconceituosos por parte 
dos karaikõ que frequentam suas aldeias; também lhes interessava 
consolidar o argumento de que de nada adianta “escrever” se os 
jovens não são capazes de “ouvir”.  

 



Na verdade, as discussões preparatórias evidenciavam que a escolha das 
expressões gráficas e orais associadas adequava-se aos interesses tanto dos 
jovens como dos anciãos, assim como de seus parceiros, porque esse sistema 
gráfico encerra, de forma exemplar, a dinâmica da transmissão de 
conhecimentos, em que desenho e narrativa se constituem como criações 
sempre inéditas, marcadas não apenas por um estilo próprio ao grupo – ou 
seja, uma “tradição” - mas pela autoria de quem as executa.   

 



Essa capacidade de compor grafismos e compor narrativas em forma 
sempre renovada evidencia claramente a contemporaneidade das culturas 
indígenas. Pois artes gráficas e artes de narrar são plenamente tradicionais 
justamente porque não são feitas apenas de coisas do passado. 

Assim, a explicitação da dinâmica subjacente à transmissão cultural que embasa 
o dossiê wajãpi distancia-se dos argumentos convencionais a respeito da 
chamada “ancestralidade” indígena e deixa claro que os Wajãpi não estão 
interessados em eternizar elementos de sua cultura. 



Passados mais de 10 anos, resultados foram obtidos nesse sentido e as organizações 
indígenas dos Wajãpi saíram fortalecidas.  

As parcerias multiplicaram-se, outras não vingaram. 

O objetivo era o de alcançar maior 
respeito e compreensão de sua 
capacidade de integrar objetos, 
técnicas e reflexões aos seus 
modos de perceber e se posicionar 
no mundo. Sua expectativa era a 
de poderem executar o conjunto 
de atividades propostas no “Plano 
integrado de valorização dos 
conhecimentos tradicionais para o 
desenvolvimento socioambiental 
sustentável da comunidade Wajãpi 
do Amapá”, que seria 
implementado pelo Conselho das 
Aldeias Wajãpi / Apina com apoio 
de instituições parceiras. 
 



Se por um lado, organizações como a UNESCO se preocupam em promover 
o valor das tradições culturais de povos indígenas e se a legislação brasileira 
há muito tempo vem assegurando aos índios o devido respeito à suas 
formas de ocupação territorial, suas formas de organização social e política, 
além do seu direito a uma educação diferenciada, ainda é muito 
problemática a implementação de medidas efetivas nesse sentido. 

 

 

A inclusão das formas de 
expressão gráficas e orais dos 
Wajãpi no registro de Obras 
Primas do Patrimônio Imaterial 
da UNESCO poderia assim 
representar uma oportunidade 
excepcional para expor – se não 
para resolver – toda uma série 
de contradições na assistência 
fornecida a este grupo e a outros 
grupos indígenas na Amazônia. 
 



Transformações, continuidade e transmissão do “bem cultural” 
 

O grande desafio que esse título da UNESCO – bem como o registro pelo 
IPHAN - coloca aos mais diversos setores culturais, indigenistas e políticos 
do país é que ele não parabeniza os povos por guardar intocados ou 
"eternizar" elementos de sua cultura, mas, sim, pela sua capacidade de 
continuar percebendo o mundo à sua maneira, integrando objetos e 
reflexões novas, que são transmitidas de acordo com sua tradição. 
  

Ao analisarmos transformações nas práticas culturais,  
devemos sempre considerar que: 

  
1. As práticas de conhecimento de povos indígenas indicam que toda 
cultura é aculturação (não é endógena, vem de fora). Ou seja, considerar 
a importância da “abertura ao outro” (cf. Lévi-Strauss) nos sistemas de 
conhecimentos indígenas. 
  
2. O saber tradicional é descrito na Convenção da Diversidade Biológica -
CDB como incluindo conhecimentos, práticas e inovações, não é um 
simples repositório de conhecimentos do passado. É um modo de 
produzir inovações e transmitir conhecimentos por meio de práticas 
específicas. "O que é tradicional no saber tradicional não é sua 
antiguidade, mas a maneira como ele é adquirido e usado", diz a CDB (cf. 
Manuela Carneiro da Cunha). 

 



 Cf. Definição adotada por ministros da cultura em reunião da UNESCO, 
2000: 

  

“O que é preciso preservar não é apenas da ordem da memória, mas da 
ordem do projeto: é preciso garantir a diversidade e torná-la renovável, e 
não fixar a resultante atual de evoluções seculares, que são produtos de 
um diálogo constante. É preciso garantir esse patrimônio adquirido, para 
permitir que ele se torne renovável”. 

  

 Cf. Contribuições de Manuela Carneiro da Cunha: 

  

“Raça”, e mais tarde “cultura”, junto com outras noções tais como 
“trabalho, dinheiro e higiene” – todas elas são bens (ou males) exportados. 
Os habitantes da periferia foram obrigados a adotá-las, da mesma 
maneira como tiveram de comprar mercadorias manufaturadas [...] Não 
resta dúvida de que a maioria deles adquiriu esta última espécie de 
“cultura”, a “cultura para si”, e agora podem exibi-la para o resto do 
mundo. Entretanto, essa é uma faca de dois gumes, já que obriga seus 
possuidores a demonstrarem performaticamente a “sua cultura”. 

 



É o que também preocupa os Wajãpi. Na 
carta encaminhada ao Ministério da 
Cultura no momento da Candidatura, 
escreveram: 

 

 “Nós queremos que os não-índios 
conheçam nossa cultura para respeitar 
nossos conhecimentos e nosso modo de 
vida. Se os não-índios não respeitam 
nossa cultura, até os nossos próprios 
jovens podem começar a desvalorizar 
nossos conhecimentos e modos de vida. 
Por isso, nós queremos apoio para 
continuar este trabalho com os nossos 
parceiros, de formação dos Wajãpi e 
também de formação dos não-índios 
para entender e respeitar os povos 
indígenas” (07.11.03 – in Museu ao Vivo, n° 25). 

 



No diagnóstico realizado pelos professores e pesquisadores wajãpi em 
2005, com ajuda de assessores da USP e da ONG Iepé, foram identificados 
vários fatores de risco para a continuidade e durabilidade das formas de 
expressão gráfica e de transmissão oral.  

  

 Entre eles, é especialmente delicado o desinteresse dos jovens pelos 
acervos e pelas práticas tradicionais, em função de sua aproximação 
crescente com modos de vida da população não-indígena, que continua 
vendo a diferença cultural dos Wajãpi com olhar e reações 
preconceituosas. Essa discriminação tem levado muitos jovens a esconder 
e depreciar sua identidade indígena, levando alguns a crises mais 
profundadas de angústia e disputas com os adultos, que resultaram 
inclusive em suicídios.  

 

 Um novo diagnóstico está sendo realizado este ano, inteiramente a 
cargo de 5 pesquisadores Wajãpi, no âmbito do processo de Revalidação 
do Registro da Arte Gráfica Kusiwa (projeto conduzido pelo Museu do 
Índio, com apoio do IPHAN).  

 

Diagnóstico 



Resumo:  etapas de formação e consolidação do “bem cultural” 
 

 1.  Ações de valorização dos saberes e práticas 
tradicionais dos Wajãpi através da formação de 
professores indígenas, elaboração de material didático, 
através Instituto de Pesquisa e Formação Indígena – Iepé 
(em continuidade às ações iniciadas pelo Centro de 
Trabalho Indigenista desde 1992. Colaboração de 
antropólogos e alunos do Núcleo de História Indígena e do 
Indigenismo – NHII/USP. 

 

 2.  Ações de valorização das manifestações culturais e 
conhecimento tradicional dos Wajãpi, através da 
colaboração entre Museu do Índio – Funai e NHII/USP 
[pesquisa colaborativa, organização de acervo 
documental, organização da exposição etnográfica Tempo 
e Espaço na Amazônia: os Wajãpi”] 



Resumo:  etapas de formação e consolidação do “bem cultural” 
 

 3.  Em 2001, os Wajãpi solicitam a José Carlos Levinho, diretor do 
Museu do Índio apoio para a proteção de sua arte gráfica. O 
Museu do Índio organiza reuniões dos Wajãpi com o IPHAN e 
promove a  elaboração de uma primeira versão do dossiê 
“Expressões gráficas e orais dos Wajãpi do Amapá”, a cargo de 
Dominique T. Gallois. Esse dossiê subsidiou o registro, pelo 
IPHAN, da Arte gráfica Kusiwa, no Livro de Registros das Formas 
de Expressão, em dezembro 2002.  

 

 4.  Em 2002, adequação de uma versão final do dossiê de 
candidatura a ser encaminhado à UNESCO. A discussão nas 
aldeias de um plano de ações a ser proposto à UNESCO, a 
exemplo do que foi feito para a elaboração do dossiê, foi 
orientada por pesquisadores do Núcleo de História Indígena e do 
Indigenismo da Universidade de São Paulo/NHII-USP, incluindo a 
antropóloga Dominique Gallois, e com a colaboração dos 
assessores do Programa Wajãpi desenvolvido pelo Instituto de 
Pesquisa e Formação em Educação Indígena (Iepé). 

 



5.  Ministro Gilberto Gil entrega o título da UNESCO aos 
Wajãpi em dezembro de 2003, em Brasília. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  Desenvolvimento das ações de valorização através do 
“Plano de Salvaguarda do Patrimônio Imaterial Wajãpi”, cujas 
atividades iniciam em 2004 e são avaliadas através de um 
conselho consultivo instituído em 2005 (reuniões anuais). 

 

7.  Processo de revalidação do registro, pelo IPHAN, da Arte 
gráfica Kusiwa (2014-2015). 

 

 



Estratégias e instrumentos de gestão adotados 
 

Estratégias de gestão adotadas frente aos interesses econômicos e 
projetos de desenvolvimento: a questão do turismo 

 

 A questão do turismo não se coloca, uma vez que os Wajãpi são 
absolutamente contrários à iniciativas como esse dentro da Terra Indígena 

 

 Quanto aos interesses econômicos, manifestaram-se unicamente de 
forma indevida e escusa. Como a captação de desenhos publicados em 
catálogo do Museu do Índio, pelo escritório do arquiteto Rosenbaum, para 
impressão de pappeis de parede da Bobinex. O caso foi resolvido graças à 
intervenção do IPHAN e os Wajãpi receberam uma indenização/ 
compensação de R$ 150.000,00.   

 



Estratégias e instrumentos de gestão adotados 
 

Estratégias de gestão adotadas frente aos interesses econômicos e 
projetos de desenvolvimento: a questão do turismo 
 
Quanto aos projetos de desenvolvimento, estes se manifestam sobretudo 
através de ações assistencialistas ou seja, das intervenções de múltiplos 
setores públicos da prefeitura, do estado do Amapá e do governo federal, 
de modos desconexos e totalmente alheios às recomendações e objetivos 
do Plano de Salvaguarda.  
 
Para enfrentar essas dificuldades, os Wajãpi fortaleceram suas 
organizações representativas, sua participação em diversos conselhos 
locais e nacionais, bem como promovem regularmente reuniões com 
órgãos do governo para direcionar suas reivindicações e críticas. O IPHAN 
deu muito apoio à esse movimento, especialmente no que diz respeito às 
dificuldades enfrentadas com a Secretaria de Educação do Estado do 
Amapá. 
 

Entre os resultados mais interessantes desse esforço dos Wajãpi, estão o 
“Plano de ação” e o “Plano de gestão territorial da TI Wajãpi” (em fase de 
finalização, com apoio do PDPI-MMA). 

 



Essa gestão foi realizada através                                                                                       
da implementação de um   

Plano de Salvaguarda  

apoiado pelo IPHAN (2004-2013). 

 

Esse plano previu medidas de duas ordens, descritas como ‘componente 
externo’ e ‘componente interno’. 

 

De um lado, a implementação de campanhas de sensibilização e de 
capacitação dirigidas aos múltiplos agentes que atuam direta ou 
indiretamente junto a essa comunidade, para que compreendam e 
respeitem a riqueza e a dinâmica dos conhecimentos veiculados oralmente. 
Tratava-se de promover novas formas de relacionamento e de intervenção, 
adequadas à valorização de patrimônios diferenciados, em detrimento da 
promoção genérica da “cultura indígena”.  

  

Gestão do bem cultural frente aos 
processos de fiscalização da UNESCO e 
instituições de preservação dos países 
 



O segundo conjunto consiste num programa de múltiplas ações, visando 
a mobilização de todas as aldeias em atividades de pesquisa e valorização 
das formas de transmissão oral.  

 

Possibilitou a formação de uma turma de 19 pesquisadores Wajãpi, 
capacitados a iniciar o registro e a sistematização de aspectos do amplo 
corpus de saberes sócio-cosmológicos. Estava prevista também a 
continuidade da formação de professores bilíngues, responsáveis pela 
elaboração de um currículo diferenciado e pela implantação de uma escola 
“em língua wajãpi”.  

 

O plano também incluiu a promoção da participação dos Wajãpi em todas 
as ações de gestão dos recursos naturais de sua terra, em acordo com seus 
modos de ocupação e práticas de manejo, ambientalmente e socialmente 
sustentáveis, que deverão ser valorizadas pelas agências de assistência e de 
desenvolvimento que atuam naquela terra indígena e no seu entorno. 
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