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A Federação das Organizações 
Indígenas do Rio Negro 
(FOIRN) é uma associação 
civil, sem fins lucrativos, sem 
vinculações partidárias ou 
religiosas, fundada em 1987 
para defender os direitos dos 
povos indígenas que habitam a 
região do Rio Negro, no estado 
do Amazonas, Brasil. Compõe-se 
de 88 organizações de base, que 
representam as comunidades 
indígenas distribuídas ao 
longo dos principais rios 
formadores da bacia do Rio 
Negro. São cerca de 750 aldeias, 
onde habitam mais de 35 
mil índios, compreendendo 
aproximadamente 10% 
da população indígena do 
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grupos étnicos diferentes, 
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km2 no Noroeste Amazônico 
brasileiro. A FOIRN foi 
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utilidade pública estadual pela 
Lei nº 1831/1987.
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ROTAS DE CRIAÇÃO 
E TRANSFORMAÇÃO
Narrativas de origem dos povos indígenas do rio Negro

GERALDO ANDRELLO, ORGANIZADOR
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“Os textos reunidos neste livro visam estimular a reflexão 
que vem sendo empreendida por meio de um diálogo entre 
pesquisadores brancos e indígenas na região do alto rio Negro, 
Estado do Amazonas, acerca de como fazer pesquisa, do que 
e como registrar, de como tratar das histórias contadas pelos 
mais velhos e de como estimular os mais jovens a se envolver 
nesse tipo de atividade. Mais uma vez, é bom lembrar que a 
pesquisa etnográfica no rio Negro deixou há algum tempo 
de ser prerrogativa de antropólogos, que há muita gente 
na região envolvida nesses processos de registro, e que 
colaboração é a nova palavra de ordem”

Autores: Adeilson Lopes da Silva, Aloisio Cabalzar, Ana Gita de Oliveira, 
André Martini, Caco Xavier, Deise Lucy Oliveira Montardo, Eduardo 
Góes Neves, Ernesto Avila, Geraldo Andrello, Guillermo Rodríguez, 
Laise Diniz, Luis Cayón, Luiza Garnelo, Moisés Luiz da Silva, Nelson 
Ortiz, Pedro Lolli, Poani Higino Pimentel Tenório, Raoni Valle, 
Renata A. Alves, Roberto Marin, Stephen Hugh-Jones, Sully Sampaio
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CONHECIMENTOS INDÍGENAS 
PESQUISA  INTERCULTURAL
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Mapa da 
região no 
verso!"

Este livro dá sequência à série iniciada com “Manejo do Mundo. 
Conhecimentos e práticas dos povos indígenas do rio Negro”, 
também publicado no contexto da parceria entre o Instituto 
Socioambiental (ISA) e a Federação das Organizações Indígenas 
do Rio Negro (FOIRN) em 2010. Como o primeiro – seu “irmão 
mais velho”, como se diz no rio Negro – o presente volume 
dedica-se igualmente a um tema de enorme relevância na vida 
dos povos indígenas da região: a inscrição de suas histórias 
de origem na paisagem natural. Trata-se, assim, de explorar 
por diferentes ângulos a íntima associação entre história e 
geografia, uma memória social guardada ao longo do curso 
dos rios, nas cachoeiras, pedrais, praias, estirões, remansos, 
paranás e assim por diante, com os quais nos deparamos ao 
navegar por esses percursos. Esse tema vem sendo objeto de 
uma série de pesquisas e iniciativas envolvendo antropólogos 
e intelectuais indígenas, com o intuito de promover registros 
dos conhecimentos embutidos nas paisagens em novos meios. 
Em seu conjunto, os trabalhos aqui reunidos oferecem ao leitor 
uma amostra importante dessas experiências de pesquisa, 
bem como dos múltiplos diálogos que vêm buscando estimular 
entre pesquisadores, brancos e indígenas, e instituições 
acerca de como, ao mesmo tempo, valorizar os conhecimentos 
tradicionais e promover o desenvolvimento sustentável no Rio 
Negro. Diálogos, em suma, em torno dos modos criativos de 
habitá-lo e, assim, respeitá-lo.

Beto Ricardo  

MANEJO DO MUNDO - CONHECIMENTOS E PRÁTICAS DOS POVOS 
INDÍGENAS DO RIO NEGRO 
Aloisio Cabalzar (org.). ISA/FOIRN, 239 págs., 2010.
Manejo do Mundo é assunto abrangente. São vivências cotidianas 
e rituais das comunidades ao longo do ciclo anual, no manejo 

apropriado dos peixes, animais da terra, aves, 
insetos, das atividades da agricultura, pesca, caça 
e coleta, das doenças de cada tempo. Esse livro 
reúne vinte e dois textos sobre conhecimentos 
indígenas e pesquisas interculturais a respeito 
do tema, no alto rio Negro (Brasil e Colômbia). 
Vencedor do Prêmio Jabuti 2011, na categoria 
Ciências Humanas.



Localização das experiências relatadas nesta publicação

 Mapeando lugares sagrados 18

 No caminho da Cobra de Pedra 42

 Tras las huellas de nuestro territorio 54

  Projeto “Podáali: valorização da música Baniwa”  
e a maloca casa do conhecimento 72

  Experiências, eventos e lugares no  
mundo Baniwa 90

 Arqueologia rupestre no baixo rio Negro 102

 Escrita na pedra, escrita no papel 138

 Lugares sagrados y caminos de curación 168

 A escrita de Ñaperikoli 195

 Nos caminhos dos Yuhupdeh 211

  A história dos Tariano vista  
pela oralidade 223
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KUMURÕ, BANCO TUKANO
Aloisio Cabalzar. ISA&FOIRN, 64 págs., 
2003.
O livro conta a história do milenar 
banco cerimonial confeccionado pelos 
artesãos tukano. Os Tukano dizem que o 
homem desajuizado não sabe se sentar. 
O livro que conta a história do banco, 

esculpido em um único bloco de madeira, tem 64 páginas 
e uma rica coleção de fotos que revela as etapas desse 
minucioso trabalho artesanal. 

ARTE BANIWA ! CESTARIAS DE ARUMÃ
Beto Ricardo & Pedro Martinelli. 
ISA&FOIRN, 64 págs., 2001.
Um registro orientado pelos próprios 
Baniwa do alto Içana, sobre o processo 
de produção e a simbologia da sua 
milenar e sofisticada cestaria de fibra de 
arumã, utilizada para o processamento 
da mandioca brava e famosa por seus 
grafismos peculiares. 

PEIXE E GENTE NO ALTO RIO 
TIQUIÉ
Aloisio Cabalzar (org.). ISA, 340 págs., 2005. 
Resultado de mais de quatro anos 
de uma pesquisa intercultural e 
insterdisciplinar, enfoca a relação 
dos Tukano e Tuyuka com os peixes 
do alto rio Tiquié, no noroeste da 

Amazônia. Fruto da parceria entre o ISA, as associações 
indígenas do alto Tiquié, o Museu de Zoologia da USP e a 
FOIRN, a publicação traz os resultados de uma pesqui-
sa inédita sobre a diversidade de peixes do rio Tiquié, 
reunindo os conhecimentos indígenas e o conhecimento 
icitiológico. Importante na cosmologia e na alimentação 
desses povos, os peixes voltam a ser tema

MAPA"LIVRO POVOS INDÍGENAS DO RIO NEGRO
Aloisio Cabalzar & Beto Ricardo (orgs). 
ISA/FOIRN. 3ª edição, 126 págs., 2006.
Uma introdução à diversidade socio-
ambiental da região do alto e médio 
rio Negro, no noroeste da Amazônia 
brasileira. É composta pelo mapa 
Terras e Comunidades Indígenas no 
Alto e Médio Rio Negro e por livro de textos com fotos, 
iconografia e mapas temáticos. Destina-se, prioritaria-
mente, a um público local de multiplicadores indígenas 
(lideranças, professores e agentes de saúde) e profissionais 
de instituições de serviços, públicas ou privadas, que 
atuam na região.

EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA DO RIO NEGRO 
1998 ! 2011 
Flora Dias Cabalzar (org). ISA/FOIRN, 431 págs., 2012.
Essa publicação foca a educação escolar indígena no alto e 
médio rio Negro entre 1998 e 2011. O Projeto “Educação Esco-
lar Indígena do Rio Negro”, desenvolvido por ISA e Foirn, foi ins-
pirador de uma ampla reforma da educação escolar na região, 

mas ainda incompleta. Permitiu avançar a 
discussão em muitas comunidades e com 
os representantes dos poderes públicos. O 
principal objetivo dessa reforma tem sido 
garantir autonomia às diferentes comuni-
dades e povos, para desenvolverem seus 
próprios projetos educativos, sintonizados 
com sua visão de presente e futuro, sua 
qualidade de vida e autoestima.

CACHOEIRA DE IAUARETÊ: LUGAR 
SAGRADO DOS POVOS INDÍGENAS 
DOS RIOS UAUPÉS E PAPURI #AM$.
Iphan, 148 págs., 2007. 
Estudo que serviu de base para o 
processo de patrimonialização cultural 

da dita cachoeira e seu registro no Livro dos Lugares do 
Iphan/Ministério da Cultura.

COLEÇÃO NARRADORES INDÍGENAS 
DO RIO NEGRO " VOLUME 1
Antes o Mundo Não Existia – Mitologia 
dos antigos Desana-Kẽhíripõrã
Umus! Pãrõkumu (Firmiano Arantes 
Lana) e Tõrãm" Kẽhíri (Luiz Gomes Lana). 
Unirt/Foirn, 264 págs., 1995.
Este volume reúne os mitos mais impor-
tantes da cultura Desana, na versão de um dos seus grupos 
de descendência, os Kẽhíripõrã ou “Filhos (dos Desenhos) do 
Sonho”, ao qual pertencem os narradores. Trata-se de uma 
edição que abre a coleção Narradores Indígenas do Rio Negro, 
destinada prioritariamente ao público indígena da região.

COLEÇÃO NARRADORES INDÍGENAS 
DO RIO NEGRO " VOLUME 2
A Mitologia Sagrada dos Desana-Wari 
Dihputiro Põrã
Américo Castro Fernandes (Diakuru) 
e Dorvalino Moura Fernandes (Kisibi). 
Unirt/Foirn, 196 págs.,1996.
Esta coletânea de narrativas míticas é o se-

gundo volme da coleção “Narradores Indígenas do Rio Negro. 
Memória, Identidade, Patrimônio Cultural e Perspectivas para 
o Futuro”. Este volume reúne os mitos mais importantes da 
cultura dos Umurï mahsã, “Gente do Universo”, assim como se 
autodenominam os Desana, na versão do grupo de descen-
dência Wari dihputiro põrã, os “Filhos de Cabeça Chata”.

COLEÇÃO NARRADORES INDÍGENAS 
DO RIO NEGRO " VOLUME 3
Waferinaipe Ianheke - A Sabedoria dos 
nossos Antepassados – histórias dos 
Hohodene e dos Walipere-Dakenai do 
rio Aiari.
Acira/Foirn, 191 págs.,1999.
Tradução, organização, apresentação e 
revisão: Robin M. Wright.
Narradores: José Marcelino Cornelio (Uaupui Cachoeira), 
Ricardo Fontes (Ucuqui Cachoeira), Manuel da Silva (Uau-
pui Cachoeira), Luís Manuel (Ucuqui Cachoeira), Inocêncio 
da Silva (Santarém), Maria (Canadá).

COLEÇÃO NARRADORES 
INDÍGENAS DO RIO NEGRO " 
VOLUME 4
Upíperi Kalísi - Histórias de Anti-
gamente - Histórias dos antigos 
Taliaseri-Phukurana (versão do 
clã Kabana-idakena-yanapere
Manuel Marcos Barbosa (Ke-
dali), Adriano Manuel Garcia (Kali), Pedro Garcia 
(Pukutha), Benjamin Garcia (Kali). Unirva/Foirn, 
287 págs., 2000.
Esta coletânea de narrativas míticas é o quarto 
volme da Coleção “Narradores Indígenas do Rio 
Negro”. Este volume, que é também o segundo 
dedicado às narrativas míticas de um grupo arawak 
do rio Negro, reúne os mitos mais importantes da 
cultura dos Taliaseri “Tariana”, na versão de Manuel 
Marcos Barbosa e Adriano Manuel Garcia, ambos 
originários do grupo de descendência (clã) de Kali, 
mais conhecido sob o nome de Kabana-idakena-
-yanapere. Além das narrativas míticas e de 
algumas histórias sobre Curupira, inclui um depoi-
mento de grande importância sobre a chegada dos 
primeiros brancos na região do rio Negro.

COLEÇÃO NARRADORES 
INDÍGENAS DO RIO NEGRO " 
VOLUME 5
Dahsea Hausirõ Porã uk"she 
wiophesase merã bueri turi - 
Mitologia Sagrada dos Tukano 
Hausirõ Porã
Ñahuri (Miguel Azevedo) e 

Kumarõ (Antenor Nascimento Azevedo). Coidi/
Foirn, 255 págs., 2003.
Trata-se de livro da coleção Narradores Indígenas, 
publicada pela Foirn, que reúne narrativas míticas 
e histórias do povo Tukano, especificamente 
do grupo Hausirõ Porã, que habita o Médio Rio 
Tiquié, onde se localiza o povoado atual de São 
José I. Essas narrativas são transmitidas oralmen-
te de geração para geração. Os narradores são 
Ñahuri (Miguel Azevedo) e seu filho Kumarõ (An-
tenor Nascimento Azevedo). Várias histórias foram 
manuscritas e outras gravadas em fitas cassete. 

COLEÇÃO NARRADORES INDÍGENAS DO RIO 
NEGRO " VOLUME 6
#sã Yẽkisimia Masîke’ - O conhecimento de nossos 
antepassados - Uma narrativa Oyé.
Moisés Maia (Akîto) e Tiago Maia (Ki’mâro). Coidi/
Foirn, 123 págs., 2004.
Este livro traz a história dos Pa’ miri-masa, que em 
português significa Gente de 
Transformação e que inclui diversos 
grupos indígenas da família linguís-
tica Tukano Ocidental. Estão entre 
eles os Desana, Tukano, Pira-Tapuia, 
Arapasso e Tuyuka, que tradicio-
nalmente habitam o Rio Uaupés e 
seus afluentes Papuri e Tiquié. 

COLEÇÃO NARRADORES 
INDÍGENAS DO RIO NEGRO " 
VOLUME 7
Livro dos Antigos Desana - 
Guahari Diputiro Porã
Dominique Buchillet (organiza-
dora); Tõrãmu Bayaru (Wences-
lau Sampaio Galvão) e Guahari 
Ye Ñi (Raimundo Castro Galvão) (narradores). 
ONIMRP/FOIRN, 687 págs., 2004.
Trata-se do sétimo volume da Coleção Narradores 
Indígenas e terceiro das narrativas mitológicas dos 
Desana que vivem nos rios Papuri e Tiquié, ao lon-
go do Alto e Médio Rio Negro e na cidade de São 
Gabriel da Cachoeira. Os narradores deste volume, 
Wenceslau Sampaio Galvão e Raimundo Castro 
Galvão moram na comunidade Santa Marta, no 
Igarapé Ingá, afluente do Igarapé Urucu. Dividido 
em duas partes, a primeira trata da história da 
criação do mundo e da humanidade e da chegada 
dos ancestrais dos povos indígenas atuais na região 
do Rio Negro. A segunda reúne outras histórias 
importantes como a origem do fogo, da mandioca, 
dos artefatos de pesca etc. As narrativas foram 
gravadas em Desana, transcritas na língua, e depois 
traduzidas para o português, no período entre 
1986 e 1997, pela organizadora.

COLEÇÃO NARRADORES 
INDÍGENAS DO RIO NEGRO " 
VOLUME 8
Bueri Kãdiri Mar!riye - Os ensina-
mentos que não se esquecem
Dominique Buchillet (organiza-
dora); Diakuru (Américo Castro 
Fernades) e Kisibi (Durvalino 

Moura Fernandes) (narradores). Unirt/Foirn, 167 
págs., 2006.
Trata-se do oitavo volume da Coleção Narradores 
Indígenas do Rio Negro e quarto das narrativas 
dos Desana, um dos povos indígenas que habita 
o rio Tiquié, na região do Alto Rio Negro (AM). Esta 
publicação complementa outra, de 1996, intitulada 
A Mitologia Sagrada dos Desana, segundo volume 
da coleção Narradores Indígenas. Dividido em 
cinco capítulos, o primeiro aborda as constelações, 
fundamentais para a vida dos Desana, que se 
guiam por elas para seguir o tempo. O segundo 
capítulo tem como tema os diferentes instrumen-
tos musicais utilizados, as falas cerimoniais, cantos 
e danças, que são de extrema complexidade. Já o 
terceiro capítulo trata das festas de caxiri (bebida 
fermentada) e das comemorações das variações 
do tempo. O quarto capítulo descreve os símbolos 
numéricos usados em tempo de guerra e o último 
capítulo conta a história da perseguição empre-
endida pelos brancos contra os índios do Tiquié. 
Os narradores são pai e filho. O filho, Durvalino é o 
primogênito e pela tradição desana aprende com o 
pai a tradição do clã e sua sabedoria. 
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