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RESUMO 

Este artigo explora alguns dos impactos da alfabetização e do letramento entre o 

povo Koripako do Alto Rio Içana. A partir de pesquisa e informações etnográficas, 

apresentam-se os desdobramentos da absorção da escrita e do letramento, seu uso e 

algumas implicações centrais nessa sociedade. O objetivo deste artigo é dimensionar 

resultados particulares do encontro de culturas, tendo o povo Koripako como alvo 

dessa observação e visando contribuir para a compreensão de demais cenários 

similares. 
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INTRODUÇÃO 

A oralidade e a escrita são, comumente, temas de pesquisa em meio a 

sociedades simples e complexas. Agregado a esse assunto, inclui-se 

também o letramento (desenvolvimento das habilidades de domínio 

da leitura e registro aplicadas ao contexto social que envolve a 

escrita), um termo que, desde a década de 80, tem sido alvo de 

grande discussão no universo educacional brasileiro, abrangendo 

desde a sua semântica até sua relação com a alfabetização (SOARES, 

2004). A Antropologia tem estudado as implicações da escrita, em 

especial, nas sociedades que transmutam da cultura oral para a 

grafada. 

 

Com base na pesquisa etnográfica, desenvolveremos uma observação 

dos impactos da alfabetização e do letramento na 

sociedade Koripako nas últimas décadas. 

 

O objetivo deste estudo é observar, dimensionar e traçar comentários 

sobre o encontro de culturas, tendo o povo Koripako – e sua recente 

relação com o letramento – como ponto de observação e análise.  

 

Boa parte dos dados aqui apresentados é proveniente da observação 

in loco dos fatos sociais relacionados ao cotidiano do povo Koripako, 

num período de 11 anos (1996-2007) de convivência com o mesmo, 

morando na aldeia Jerusalém, no Alto Rio Içana. Durante esse 

tempo, pelo menos quatro anos foram gastos mais intensamente na 

aquisição da cultura e da língua, bem como na minha inserção e na 

participação direta no dia a dia do povo. Como missionário e 

linguista, tive oportunidades ímpares acompanhando, observando e 

me relacionando com esse povo num contexto mais profícuo e 

informal, como mencionado por Evans-Pritchard ao referir-se à 

atuação missionária em contexto intercultural (1972). 

 

Além desses dados mais objetivos, este estudo também lança mão de 

vários trabalhos etnográficos de pesquisadores dos povos Arawak, 

assim como de outras etnias que fazem parte da área etnográfica do 

Alto Rio Negro, como: Nimuendajú (1982), Hill (1988), Silverwood-
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Cope (1990), Wright (1999), Journet (2000), Weigel (2000), 

Aikhenvald (2003), Garnelo (2003), Koch-Grünberg (2009), 

Carvalho (2011) e Silva (2012), entre outros. 

 

Também foram utilizados os dados relatados nos escritos da 

missionária evangélica norte-americana Sophie Müller (1952), a qual 

contatou o povo Koripako no fim da década de 40 e foi responsável 

por um trabalho revolucionário de relação intercultural com essa 

etnia, incluindo a introdução da escrita e a alfabetização maciça do 

povo, de tal modo que algumas comunidades atingiram a proporção 

de 95% de alfabetizados numa época em que a sociedade envolvente 

brasileira ainda apresentava um alto índice de analfabetismo 

(VIEIRA, 2004). O seu trabalho, e os desdobramentos dele, chamou 

a atenção de pesquisadores de todas as partes, deixando várias 

indagações sem respostas. Entre o povo, mesmo depois de sua morte, 

ela continua sendo lembrada, amada e insubstituível.  
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1 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

A base de nosso referencial teórico é o relevante estudo do 

antropólogo inglês Evans-Pritchard, que descreve a adaptação social 

como parte da Antropologia social (1972). Utilizamos, das suas 

teorias, o que abrange as trocas, as intervenções e as mudanças a 

partir das relações interculturais e a relevância da antropologia, 

prevendo as possíveis mudanças e suas consequências através de 

uma análise desse fenômeno (idem). Em relação ao impacto do 

letramento em uma cultura oral, elencamos a referência que Evans-

Pritchard faz ao mencionar que, dentre outros, a educação produz 

mudanças significativas ao modo de vida tradicional de uma 

sociedade (idem). 

 

Outra referência deste estudo são as obras de Jack Goody e Walter 

Ong, entre outros, que falam a respeito da oralidade, da escrita e das 

transformações que podem ser causadas pela novidade da grafia em 

sociedades orais. 

 

Enquanto Goody trata mais das consequências sociais do letramento, 

Ong discorre sobre a diferença de oralidade primária (referência à 

cultura sem contato com a escrita alfabética) e da secundária (da 

cultura já influenciada pela tecnologia da escrita) e de como uma 

afeta significativamente a outra (1998). Sobre isso, nota-se ainda 

com Ong que a mudança do padrão de pensamento decorrente da 

introdução da tecnologia da escrita depende do nível de contato e de 

absorção da mesma pelo grupo. 

 

Vale salientar que o assunto de oralidade e escrita, bem como do 

letramento, não estão ligados a nenhuma escola teórica, como aponta 

Ong (op cit). Isso não indica falta de relevância para a pesquisa 

antropológica, pois tais fenômenos desencadeiam transformações 

significativas nas sociedades, levando ao pesquisador o desafio de 

interpretar as culturas dentro desse contexto de mudanças nas 

estruturas sociais, econômicas, políticas e religiosas (op cit). Seu 

estudo tambem ressalta que as transformações sociais resultantes da 

mudança da cultura oral para a cultura escrita não devem ser vistas 

como algo necessariamente negativo, uma vez que a cultura escrita 
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proporciona possibilidades à comunicação e à própria existência 

humana – que não poderiam existir sem a escrita (idem). 

 

Essa percepção também é compartilhada por Lenita Assis ao 

descrever o impacto social que o letramento trouxe para etnia Dâw, 

proporcionando-lhes a valorização da língua, a preservação da 

cultura e do idioma – atráves de compilações de mitos outrora apenas 

guardados na memória de alguns e agora escritos e disponíveis para 

todos, contribuindo na recomposição da autoestima do grupo e 

possibilitando ao povo as interlocuções para reivindicar seus direitos 

com a sociedade envolvente – quer represetada pelo Estado, quer 

pelas organizações indígenas (s.d.). 

 

O impacto social decorrente da introdução da escrita e do letramento 

no contexto aqui estudado é um assunto intimamente ligado ao 

encontro de culturas e aos desdobramentos resultantes desse tipo de 

relacionamento. Roque de Barros Laraia se refere a um dos tipos de 

mudança cultural que resulta do encontro de culturas o qual, segundo 

ele, trata-se de um dos temas mais estudado pelos antropólogos, ao 

ponto de ter sido desenvolvido um esquema conceitual introduzido 

inicialmente na academia como aculturação. Segundo Laraia, a 

mudança de cultura evidencia o dinamismo que faz parte da essência 

da própria cultura, a qual não pode ser vista como estável (2009). 

Assim, a mudança não ocorre de uma forma passiva, pois os atores 

sociais optam por uma nova tecnologia, ou um novo sistema cultural, 

por encontrarem nessas mudanças as respostas que não estavam 

sendo satisfatoriamente propostas pelo sistema tradicional (idem). 

Com esse embasamento teórico, debrucemo-nos na vivência 

Koripako de letramento, seu impacto e suas implicações. 
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2 ÁREA ETNOGRÁFICA DO ALTO RIO NEGRO 

 

A região do Alto Rio Negro, conhecida como área etnográfica, faz 

parte do noroeste amazônico e é formada por mais de 22 etnias 

representates das famílias linguísticas: Arawak (Baniwa, Koripako, 

Tariana e Warekena), Tukano Ocidental (Cubeu, Dessano, Pira-

tapuya, Tuyuka, Tukano, Wanano), Maku (Dâw, Hupdeh, 

Yuhupdeh), Tupi (Nheegatu), entre outros (MELATTI, 2002). 

Etnografia dos Koripako do Alto Rio Içana 

A etnia Koripako faz parte da família linguística Arawak, habitante 

do noroeste da Amazônia, na área etnográfica do Alto Rio Negro. O 

povo vive em áreas limítrofes entre o Brasil, a Colômbia e a 

Venezuela, margeando os rios: Içana (Brasil), Cuiari e Guainia 

(Colômbia) e Orinoco (Venezuela). 

 

Para este trabalho, descreveremos mais especificamente sobre o 

grupo habitante do Alto Rio Içana, um afluente da margem direita do 

Rio Negro. Esse grupo contabiliza uma população de 

aproximadamente 1200 pessoas, distribuídas em 15 assentamentos,
1
 

sendo um deles no Yawiali (igarapé Jauaretê),
2
 afluente do Içana 

abaixo da comunidade Keradaro (São Joaquim), e outro, 

Yaawinaaliam (Punta Tigre), no lado Colombiano, onde o Rio Içana 

“marca” o limítrofe entre Brasil e Colômbia. Fora esses, há também 

dois assentamentos menores chamados de sítios,
3
 formados por até 

cinco famílias.  

 

 

 

                                                           
1 Na região do Alto Rio Negro esses assentamentos são chamados de comunidades. 
2 Yaawiali é o nome desse igarapé na língua Koripako, significa Rio-da-Onça 

(BEZERRA, 1998), conhecido em Língua Geral (Nyeengatu) como Jauaretê. 
3 Assim chamados para diferenciar das comunidades que possuem um número mais 

expressivo de habitantes. 
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Os Koripako do lado brasileiro reconhecem como seu território as 

áreas que vão desde a jusante, acima das comunidades Baniwa Siusí 

e Aracu
4
 e tendo Matapi como primeira comunidade, até a montante, 

onde há a última comunidade brasileiro-colombiana denominada 

Camanaus. Abaixo desses limites, consideram como área Baniwa, 

que abrange todo o Médio Rio Içana e seus afluentes (rios Ayari, 

Kyari e Baixo Cuiari).  

 

Uma característica geográfica do Alto Içana, que contrasta com o 

Médio e Baixo Içana, é o fato de ser uma região, como disse Theodor 

Koch-Grünberg, “extensa das grandes corredeiras” ([1909] 2005, p. 

219), com “quedas respeitáveis e perigosas” (Idem). É certo que sua 

narração tem base na descrição feita por uma família baniwa sobre a 

                                                           
4 O território dos Koripako representados pelos clãs principais: Komadamnanai 

(Oriundos-do-Pato), Kapittimnanai (Oriundos-do-Quati) e Payoalieni (Filhos-do-

Pacu) é mencionado por Theodor Koch-Grünber (2005: 219). 
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região, uma vez que ele não teve a oportunidade de conhecer 

pessoalmente tal área (Idem); pois, muito provavelmente, se ele 

tivesse conhecido, teria intensificado os adjetivos conferidos a tais 

acidentes naturais. As citações baseadas em informações de terceiros 

sobre essa região têm sido repetidas por vários outros pesquisadores, 

como Nimuendajú, que acreditava ser o Alto Rio Içana área 

colombiana (1982). E, assim, as comunidades do Alto Içana são, 

como seus habitantes mesmo dizem, “esquecidas por tudo e todos” 

(BEZERRA, 1996-2007), devido as tais cachoeiras,
5
 poucos se 

dispõem a ir além do território baniwa. 

 

Suas principais atividades de subsistência são a agricultura (plantio 

básico de mandioca-brava, banana e abacaxi), a caça, a pesca e a 

coleta de frutas sazonais. Como fonte de renda, confeccionam uma 

variedade de artesanatos: cestarias, ralos e objetos feitos a partir do 

pau-brasil – como arco e flecha, pilões e réplicas em miniatura de 

canoas e animais.
6
  

 

Baniwa, Koripako, Waakoenai ou Walimanai? 

 

Na literatura etnológica e linguística, essa etnia tem sido denominada 

de Curipaco, Coripaco, Curipáca, Kuripako, Kurripako, Kurripáku, 

Koripako e, indistintamente, como Baniwa do Içana ou Baniwa-

Koripako. O povo do Alto Içana se identifica como Koripako,
7
 

deixando claro, todavia, que seus parentes que vivem na Colômbia é 

que são os Koripako verdadeiros (tendo em vista que esse termo 

identifica o dialeto falado pelo grupo de lá), já que os do Brasil 

possuem um dialeto aproximado com o dos Baniwa (BEZERRA: 

                                                           
5 Totalizando aproximadamente oito cachoeiras/corredeiras mais acidentadas que 

exigem bastante esforço físico na tarefa de atravessá-las, ora arrastando o bote ou 

canoa pelas pedras que margeiam essas cachoeiras, ora descarregando e 

recarregando toda a bagagem. 
6 Esse trabalho artesanal era usado como fonte de renda para aquisição de bens da 

sociedade envolvente; e o mesmo tem sido gradativamente deixado de lado depois 

de passarem a receber os “benefícios sociais” como: aposentadoria, bolsa família, 

auxílio maternidade etc. 
7 Será usado aqui o termo Koripako e não Kuripako, seguindo a nova ortografia 

dessa língua, tendo em vista que na mesma não há, graficamente, a vogal “u”. 

(SANTOS, 1997; SANTOS, s.d. e BEZERRA, 2004). 
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1996-2007; RAMIRIZ: 2003). Eles não aceitam a nomenclatura 

‘Baniwa’, pois, afirmam, possuem um idioma próprio,
8
 mas, 

reconhecem que podem entender “quase tudo” da língua Baniwa.  

 

As pesquisas linguísticas atestam que os habitantes do Médio e Alto 

Içana e seus afluentes falam uma mesma língua com variações 

dialetais, havendo entre esses dialetos mais de 80% de semelhança,
9
 

como demonstra Henri Ramirez na sua análise sistemática do dialeto 

conhecido como Baniwa do Içana (2003).  Percebe-se, assim, que a 

diferença plausível entre esses dois grupos içaneiros é puramente 

dialetal, uma vez que, culturalmente, compartilham dos mesmos 

mitos de origem (MELATTI, 2007) e, consequentemente, da mesma 

visão de mundo, como também se reconhecem como “parentes”. 

Algo já descrito por Theodor Koch-Grünberg quando fez menção à 

ideia que o clã Baniwa Walipere-dakeenai (Netos-das-Plêiades) tinha 

do mundo pós-morte. Eles incluíam os clãs Koripako como 

habitantes do mesmo paraíso içaneiro por serem seus parentes: 

 

[...] Este país maravilhoso é o Além somente dos Siusí-

tapuyo (Oaliperi-dákeni)10 e dos seus parentes Ipéka-tapuyo 

(Kumáta-minanei), Kuatí-tapuyo (Kapiti-minanei), Tatú-

tapuyo (Adzáneni) e Tariána, isto é, de todas as tribos de 

puros Arauak do Içána e do Caiarý-Uapés. (GRÜNBERG, 

2005, p. 191) 

 

                                                           
8 Julio Cesar Melatti menciona essa insistência de determinados grupos rionegrinos 

afirmarem que falam línguas distintas, mesmo que sejam dialetos inteligíveis de uma 

mesma língua (2002). 
9 Ver nos anexos uma lista comparativa dos principais dialetos da língua Arawak. 
10 Os nomes desses clãs são colocados por Theodor Koch-Grünberb primeiramente 

em Nyeengatu e, entre parênteses, em língua Baniwa. Todavia, nota-se a dificuldade 

dele em transcrever corretamente os nomes que seriam: “Oaliperi-dákeni” = 

Walipere-dakeenai (Netos-das-Plêiades); “Adzánei” = Adzaneeni (Filhos-do-Tatu-

Canastra), ambos clãs baniwa e  “Kumáta-minanei” = Komada-Minanai (Oriundos-

do-Pato); “Kapiti-minanei” = Kapitti-Minanai (Oriundos-do-Quati), esses dois 

últimos reconhecidos clãs Koripako do Alto Rio Içana. (BEZERRA, 1998; 

RAMIREZ, 2001). 
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Ainda quanto ao etnônimo Koripako, não se tem por certo tratar-se 

de uma autodesignação, todavia, assim são chamados na Colômbia e 

no Alto Içana, como já foi mencionado. Essa palavra tem sua origem 

no dialeto falado nas comunidades colombianas, as quais, para 

dizerem “não”, falam: kori. De maneira que o termo Koripako é 

formado a partir da junção de kori (não) e paako (fala-se), 

transmitindo a ideia: os que falam ‘kori’ para dizer ‘não’ 

(BEZERRA, 1998 e RAMIREZ, 2003). Esse termo é usado e 

apontado por vários linguistas da Colômbia, bem como da 

Venezuela, como uma forma de classificar os dialetos principais 

dessa língua, considerando isoglossa a forma como cada grupo fala o 

advérbio de negação, incluindo, às vezes, o advérbio de afirmação 

(GONZALEZ-NAÑEZ, 1985; RAMIREZ, 2003; GRANADILLO, 

2010). Pelas evidências, nota-se que esse modo de classificação, 

tomando como base de identificação a forma como cada um deles 

pronuncia a palavra não, seja endógena. Theodor Koch-Grünberg faz 

menção disso ao falar sobre os habitantes do Médio e Baixo Içana: 

Esses indígenas são conhecidos com o nome de Baniwa e se 

denominam assim diante dos brancos. É um nome coletivo que 

abrange, nesta região, todas as tribos do grupo Aruak. Seus vizinhos 

do norte chamam os Baniwa do baixo Içana com o apelido de 

Karútana ou de Korekarú,
11

 por causa do costume deles de usar 

constantemente “karú” (não), “karopakápa (não há). (GRÜNBERG, 

2005, p. 67). 

Sophie Müller menciona que os Koripako da Colômbia se referiam 

aos parentes içaneiros como “falantes da língua Karom 

[especificidade desse dialeto para se dizer não]” (1952, p. 1). 

Todavia, esse tipo de classificação confunde alguns pesquisadores 

que trabalharam com ajudantes Koripako cujas mães são falantes do 

dialeto dito Baniwa do Içana ou dialeto Central; caso ocorrido com 

Simone Valadares que, em sua pesquisa linguística, coletou dados 

com ajudantes que usavam indistintamente vocábulos de ambos os 

dialetos (Valadares 1993, p. 14). 

                                                           
11 Karútana, uma palavra na língua Baniwa que significa “os que [falam] karo [para 

dizer não]”. Korekarú (kori “não” e karo “não”, possível indicação de um grupo 

com mistura dialetal). 
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Nota-se, portanto, que tal divisão está intimamente ligada ao dialeto 

de cada grupo dessa etnia. Dos primeiros pesquisadores aos atuais, 

há o reconhecimento da existência de uma divisão tripartida da 

dialetologia do povo Arawak do Içana, incluindo os da Colômbia e 

da Venezuela. Assim como Nimuendajú, Ramirez classifica esses 

dialetos tendo como base a região tradicional dos três grupos. Ele 

chama os do Alto Içana, junto com os do Alto Cuiari e Guainia, de 

falantes do “dialeto Setentrional”; os do Médio Içana, Ayari e Kyari 

de falantes do “dialeto Central”; e os da Venezuela de falantes do 

“dialeto Meridional” (Nimuendaju, 1982: 175 e Ramirez, 2003).  

  

Diante de todo esse arrazoado de palavras, há a consciência de que 

falta um etnônimo ideal que englobe todos esses falantes de 

Koripako ou de Baniwa. Recentemente, surgiram certos neologismos 

apresentados por alguns pesquisadores,
12

 mas não foram muito bem 

aceitos, pois, travam-se de palavras as quais a etnia não tomava 

como autodesignação; sobre isso Henri Ramirez fala com 

propriedade: 

 

É evidente que falta um termo apropriado para designar o povo que 

fala esta língua e que vive esta cultura(...) De qualquer forma, 

palavras como Wáakoenai ou Walímanai são apenas sugestões 

erradas feitas por antropólogos de passagem que não falam esta 

língua e tentam nos fazer crer o contrário: estes termos não podem 

ser usados para designar os Baniwa ou os Kuripako simplesmente 

porque eles não fazem referência específica a este povo. (RAMIREZ, 

2003, p. 10) 

 

                                                           
12 Em alguns trabalhos, Robin Wright usa o termo Walimanai, colocando entre 

parênteses o nome Baniwa (2008). Essa palavra, na língua do povo, significa os da 

nova geração, sendo um adjetivo não específico a essa etnia. Enquanto Waakoenai – 

falantes de nossa língua – foi usado por Jonathan Hill para o grupo Koripako que 

vive na Venezuela, acreditando ser uma palavra mais apropriada que Baniwa ou 

Koripako para se referir à totalidade desses Arawak (1995); a questão é que esse 

vocábulo não é uma autodesignação e é usado pelos Koripako para quaisquer 

pessoas, indígenas ou não, que saibam falar a língua deles (WRIGHT, 1993 e 

BEZERRA, 1998). 
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Sendo assim, o autor deste trabalho seguirá usando o termo Koripako 

para os habitantes do Alto Içana, por ser esta a maneira como eles 

próprios se apresentam em suas relações interétnicas. Entre eles, para 

autodesignação, usam o nome do clã a que pertencem (KOCH-

GRÜNBERG, 2005). 

 

Os Koripako do Alto Rio Içana na literatura etnográfica  

 

Como foi descrito antes, devido aos acidentes geográficos 

(cachoeiras e corredeiras) presentes na região onde estão localizadas 

as comunidades dessa etnia, pouquíssimos pesquisadores se 

propuseram a viajar para lá, preferindo apenas citá-los e tecer algum 

comentário sobre seus povoamentos com base nos comentários 

apontados por indivíduos das comunidades do Baixo e Médio Içana. 

Assim, tornou-se comum, baseado não em uma pesquisa in loco, 

denominar também as comunidades do Alto Içana de Baniwa do 

Içana. 

 

Parece-nos que o primeiro etnólogo a mencionar especificamente o 

grupo do Alto Içana foi Theodor Koch-Grünberg: 

 

Um pouco antes de nossa partida chegou uma família Ipéka, 

um belo indígena, esbelto, com traços elegantes... Estavam 

voltando para o alto Içána, onde esta tribo Aruák, acima das 

grandes cataratas, reside em uma série de aldeias. 

(GRÜNBERG, 2005, p.76) 

 

Como a autoidentificação desse povo geralmente está ligada ao nome 

do clã, Koch-Grümberg prefere fazer menção a eles usado o nome do 

clã a que pertencem, normalmente com um termo não da língua 

Kuripako ou Baniwa, mas da Língua Geral (Nyeengatu), assim, ao 

fazer menção da família Ipéka – palavra da Língua Geral que quer 

dizer pato – em koripako, o nome desse clã é Komadamnanai 

(Provenientes-do-Pato) e por meio dessa família, ele tem a 

informação de que há comunidades no Alto Içana, embora ele, 

pessoalmente, nunca as tenha visitado.  
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Depois, ele cita outros clãs Koripako que vivem no Alto Içana, acima 

de onde habitam as comunidades dos Walipere-dakeenai 

(Descendentes-das-Plêiades) ou, em Língua Geral, Siusi. O autor 

também faz referência ao clã dos Komadamnanai e a outros dois clãs 

que vivem em várias comunidades do Alto Içana até hoje, os 

Kapittimnanai (Provenientes-do-Quati) e os Payoalieni (clã do pacu, 

literalmente: Filhos-do-Pacu): 

 

Um dia de viagem acima do Aiarý, com a Yandú-Cachoeira, 

começa uma região extensa das grandes corredeiras do 

Içana, entre as quais as cachoeiras de Aracú e de Yuruparý 

são quedas respeitáveis e perigosas. Em toda esta região 

residem ainda os Siusý-tapuyo. Acima das corredeiras estão 

assentados os Ipeka-tapuyo (Kumáta mínane Ý) e acima 

deles os Kuatí-tapuyo (Kapítipmínane Ý). Muito longe, nos 

rios-fontes do Içana, finalmente, vivem os Padzóalieni. 

(GRÜNBERG, 2005, p. 219) 

 

Temos uma menção específica a eles feita por Nimuendaju, no 

relatório apresentado ao SPI do Amazonas e Acre, datado de 1927 

(com apenas um equívoco: ele achava que essas comunidades do 

Alto Içana estavam estabelecidas em território Colombiano): 

 

[...] Dali para cima começam os sítios dos Ipaca-Tapuya 

[Komadamnanai]. Acima destes habitavam dantes os Pacú-

Tapuyas, cujos últimos restos eu encontravara no Acutí-

Igarapé; depois seguem-se os Tapiíra-Tapuya, e, finalmente 

já nas cabeceiras do Içána, e dantes também no seu 

contravertente, os Papanáuaos Cuatí-Tapuia. Todo o curso 

do Içána, acima da Yandú-Cachoeira, é considerado como 

pertencente á Colombia. (NIMUENDAJU, 1927, p. 136). 

 

De forma mais profusa, temos um arsenal de publicações feitas por 

Robin Wright, antropólogo americano, que desenvolveu sua pesquisa 

de campo entre os pajés e benzedores do clã Baniwa Hohodeeni do 

Rio Ayari, região da Hiipana (Wapuí-Cachoeira), tida por esse grupo 
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como o centro do mundo, e onde, segundo as cosmogonias do povo, 

os seres humanos surgiram. Nimuendaju focalizou seus trabalhos nos 

mitos e no xamanismo desse clã para, deles, obter a base dos 

movimentos religiosos messiânicos que eclodiram na região do Alto 

Rio Negro (WRIGHT, 1992; 2007). Já seu colega, Jonathan Hill, fez 

sua pesquisa de campo entre algumas comunidades Koripako da 

Venezuela, contribuindo para a etnografia desse povo através de sua 

análise dos ritos e cantos xamanísticos (1983). E com os Koripako da 

Colômbia, temos Nicolas Journet, que pesquisou sobre as estruturas 

sociais do grupo (1981). 

 

Mais recentemente, foi publicado um artigo sobre os petróglifos 

existente na região do Alto Içana, por Caco Xavier (2012). O 

articulista está desenvolvendo uma boa dissertação, focalizando a 

religiosidade Koripako em seu contexto atual; e contribuindo 

valiosamente para a etnografia desse grupo específico. Há também 

um trabalho realizado por Fabiane Venante dos Santos sobre o 

relacionamento entre os militares do 3º Pelotão do Exército de 

Fronteira com os Koripako. 

 

Fora esses, temos ainda os dados sobre os Koripako do Alto Içana 

nos livros de Sophie Müller, nos relatos sobre sua primeira viagem à 

região por volta de 1949, sendo a primeira da qual se tem 

conhecimento que não menciona apenas esse povo e suas 

comunidades, mas que enfrentou as cachoeiras acima das 

comunidades Aracu e Siusi, com ajuda de índios baniwa, adentrando 

o território dos Koripako para alfabetizá-los e evangelizá-los 

simultaneamente, sobre a qual falaremos mais a frente. Ela diz: 

 

We’re just come out at a village called Jeeri-ikana, which 

means “sun shines.” The Indians here are coming along with 

us to San Joaquin. [Estamos acabando de sair de uma aldeia 

chamada Jeeri-Ikana, que significa "sol brilha." Os índios 

aqui estão vindo junto com a gente para São Joaquim.]13  

(MÜLLER, 1952, p. 41) 

                                                           
13 Tradução do autor. 
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Em seu livro, ela ainda fala de sua passagem pela comunidade 

Makaloanaa (Panã-Panã) (MÜLLER, 1952, p. 41) e, depois, 

menciona sua estadia em São Joaquim (ibid., p. 43), comunidade que 

hoje convive com a presença do 3º Pelotão Especial de Fronteira 

(PEF).  

 

Organização Social 

 

Os Koripako do Alto Içana estão organizados socialmente em clãs 

que têm como representante um animal ancestral mítico. Sendo os 

principais: os Kapittimnanai (Provenientes-do-Quati), os 

Komadamnanai (Provenientes-do-Pato) e os Payoalieni (Filhos-do-

Pacu), (NIMUENDAJÚ, 1985, p. 175; BEZERRA, 1998)
14

 – 

possuindo esse último clã uma representação bem reduzida na região 

do Alto Içana. Uma distinção entre esses e os clãs dos seus parentes 

Baniwa, do Médio Içana, é que não há uma ordem reconhecidamente 

hierárquica entre os três principais clãs, que são vistos como parentes 

afins e têm status igualitário. Suas comunidades são formadas por 

um misto de membros desses clãs (incluindo também alguns de clãs 

Baniwa ou de outras etnias). Todavia, refere-se às comunidades 

como pertencentes a um clã específico, isto é, a família que 

inicialmente se estabeleceu no local  (BEZERRA, 1996-2007).  

 

Quanto ao aspecto físico de suas comunidades e moradias, em geral, 

habitam em casas feitas de taipa com cobertura de folhas de caranã 

(planta da família das arecáceas), alocadas ao redor de um salão 

comunitário
15

 e um templo cristão, às margens do Rio Içana. Cada 

comunidade é administrada por um líder chamado de “capitão”, 

escolhido pelos que compõem a comunidade e assistido 

religiosamente por anciãos (presbíteros) e diáconos, conforme a 

adesão à tradição cristã evangélica (XAVIER, 2013; BEZERRA, 

1996-2007). 

                                                           
14 No caso, Nimuendajú se refere aos três clãs Koripako, usando termos na Língua 

Geral que era usada pelos seus ajudantes, no caso: Pacú-Tapuya (Povo-Pacu ou 

Payoalieni em Koripako), os Coatì (clã Quati ou Kapittimnanai) e Ipéca-Tapuya 

(Povo-Pato ou Komadamnanai). (NIMUENDAJÚ, 1982,  p. 175) 
15 Usado para refeições comunais e reuniões diversas. 
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Os pesquisadores Robin Wright e Jonathan Hill optaram por usar o 

termo fratria em referência à unidade social desse povo – indicando 

que cada fratria é formada por quatro ou cinco sibs (WRIGHT, 1992 

e HILL, 1995). Nesse caso, tanto um como outro não conviveram 

com as comunidades do Alto Içana. O autor prefere usar o termo clã, 

que tem sido bem aceito pela maioria dos escritores quando em 

referência às unidades sociais dessa etnia (KOCH-GRÜNBERG, 

2005; NIMUENDAJÚ, 1982; JOURNET, 1981; MELATTI, 2002, 

dentre outros), por entender que o mesmo se adequa bem à forma 

como essa etnia se organiza, possuindo cada clã um emblema comum 

e uma região tradicional específica conforme foram distribuidos por 

seus ancestrais míticos (JOURNET, apud VENENTE SANTOS, s.d., 

p. 8); e também por não encontrar – nas comunidades do Alto Içana 

– sibs como subdivisões frátricas segundo a configuração que Wright 

descreveu, baseado nos dados coletados com os Baniwa Hohodeeni  

do Ayari (1998). 

 

Os Koripako, à primeira vista, formam uma unidade com tendência 

endogâmica – têm a maioria de suas uniões matrimoniais dentro da 

sua própria etnia – como atesta Galvão (in MELATTI, 2002, p.113), 

numa interpretação que segue o padrão ético (partindo dos 

pressupostos do observador). Seguindo esse pressuposto, tal grupo se 

distingue das etnias rionegrinas, que praticam a exogamia linguística 

(Idem), todavia, numa perspectiva interclânica, seguindo o padrão 

êmico,
16

 esse grupo pratica a exogamia clãnica/étnica, uma vez que 

cada clã é visto como outra etnia. Isso também é atestado quando 

tomamos como matriz a comunidade Koripako Jerusalém, formada 

por uma família Kapittimnanai (Provenientes-do-Quati), incluindo 

nela também membros dos clãs: Komadamnanai (Provenientes-do-

Pato), Payoalieni (Filhos-do-Pacu), Moliweeni (clã Baniwa da 

Sucuriju), Walipere-dakeenai (clã Baniwa das Plêiades) e outras 

etnias como Cobeu e Tukano. (BEZERRA, 1996-2007). Entre eles, 

pratica-se a patrilinearidade e pratrilocalidade (HILL, 1984, p.531; 

GARNELO, 2007, p.197).  

                                                           
16 Ronaldo Lidório, falando de observação cultural, pontua sobre “padrão ético” 

como uma visão exógena e o “padrão êmico” como uma visão endógena. (2011, p. 

69-74) 
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Visão de Mundo 

 

A visão de mundo dos Koripako se distingue dos demais grupos do 

Alto Rio Negro especialmente pelas crenças em certos demiurgos 

que são apresentados nos mitos como o panteão dos pajés primevos, 

sendo Ñapirikoli (aquele-do-interior-do-osso) o principal deles que 

surge concomitantemente com Yooli
17

 e Eeri
18

 e, depois, Kaali 

(Possuidor-do-tubérculo),
19

 a partir de um osso que uma velha 

encontra no caminho num período de belicosidade intermitente.
20

 Os 

mitos envolvendo esses seres estão espalhados em toda área do Alto 

Rio Negro, tendo suas variantes entre as etnias do Uapés (BRÜZZI, 

1994 e AIKHENVALD, 2003, p. 13-15). Depois, com a absorção de 

princípios cristãos, esses seres metafísicos foram, por alguns, 

confundidos com a Trindade, como um indígena da comunidade 

Panã-Panã uma vez falou: “Na nossa língua também temos o nome 

para Deus Pai, Jesus e o Espírito Santo; Ñapirikoli é o Pai, Kaali é o 

filho e Yooli é o Espírito. É tudo a mesma coisa.” (BEZERRA, 1996-

2007). 

 

Completando esse panteão, temos, por fim, o ser mais controverso e 

de uma periculosidade
21

 sem igual: Kowai, conhecido em língua 

Geral como Yurupari, sendo apresentado como fruto de uma relação 

                                                           
17 Em Baniwa, chama-se Dzooli ou Dzooliwheri, ser metafísico tido como o 

originador do paricá e tabaco dos pajés, aquele que habilitou os pajés para as 

práticas mágicas (ibid; WRIGHT, 1998, p. 32; RAMIREZ, 2001ª). 
18 Outra variação desse nome é: Meriri (BRÜZZI, 1994:155-164); provavelmente do 

morfema Baniwa -mhereeri (irmão-menor); era um ipotshoakaita (pajé chupador de 

objetos patogênicos); ser metafísico que habilitou os pajés para chuparem, isto é, 

tirarem do corpo dos doentes, a patogênese. 
19 Outra variação desse nome é Kaalittairi (proveniente do tubérculo); de forma 

específica, o tubérculo da mandioca; é visto como o ser metafísico originador da 

mandioca e seus produtos (farinha, beiju e caxiri) e os frutos comestíveis como 

banana, abacaxi etc.(BRÜZZI, 1994) Tendo uma característica distinta dos demais 

por ter o corpo formado completamente de mandioca (BEZERRA, 1996-2007). 
20 Sobre a origem desses demiurgos, os mitos variam extraordinariamente dentro da 

mesma etnia (BRÜZZI, 1994); ao ponto de um baniwa dizer que cada pessoa tem o 

seu Ñapirikoli (o-que-surgiu-do-osso), isto é, a sua própria versão desses mitos. 
21 Sua grande periculosidade leva seu pai Ñapirikoli a matá-lo; ele também é tido 

como o “dono das doenças”, de forma que os pajés, em transe, recorrem a ele em 

busca do remédio para combater a doença. 
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incestuosa entre Ñapirikoli e sua tia Amaro (a mulher primeva).  

Dele, tem-se a origem do Podaali (Dabucuri), incluindo o rito de 

iniciação masculina, flautas e danças sagradas (vetadas às mulheres) 

e das principais doenças. Ele também é tido como o originador das 

doenças e é a ele que os pajés, em transe, pedem orientação em busca 

do antídoto contra os males que afligem os seus pacientes 

(WRIGHT, 1999). 

 

Em sua visão de mundo, os Koripako incluem o perspectivismo 

ameríndio (CASTRO, 2002), no qual humanos, seres metafísicos e 

animais partilham de uma mesma essência, tendo o diferencial 

apenas na parte física e externa – uma casca/roupagem que pode ser 

trocada de acordo com a conveniência e necessidade. Esse 

pensamento é largamente evidenciado nos seus mitos e nas fábulas 

tradicionais, narrados no seu cotidiano e dramatizado outrora em 

ritos xamanísticos (BEZERRA, 2002), como se pode verificar na 

parte de um texto narrado pelos Koripako Clarindo e Mário 

Rodrigues: 

 

[...] Os urubus-fêmeas chegaram para colher pimenta, 

tiraram suas camisas, e já estavam na forma de gente. O 

rapaz que viu isso observou onde elas guardaram suas 

camisas, isto é, suas penas, e escondeu-a da moça que ele se 

agradou. Depois que chegou o momento para retornarem, 

foram pegar suas camisas, e à medida que se vestiam 

voavam de volta para sua comunidade. E aquela da qual o 

rapaz escondeu a camisa, ficou ali parada sem poder voar. E 

assim, ele a tomou como sua mulher [...]. Em casa, quando 

ele trazia caça, ele sempre separava a parte dela, pois para 

ela comer, tinha que deixar apodrecer, e quando a caça 

estava toda cheia de vermes, era aí que ela comia. Pois aos 

seus olhos os vermes eram peixes como: surubim, pacu, 

aracu, etc. (BEZERRA, 2002, p.16-19) 

 

Rituais e crenças 

 

Na década de 50, essas comunidades receberam ensinamentos 

religiosos por meio de uma missionária evangélica norte-americana 
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chamada Sophie Müller (descreveremos sobre isso mais adiante), os 

Koripako incorporaram valores e cerimoniais cristãos que 

substituíram certos rituais tradicionais como a Podaali “festa de 

dádivas recíprocas”, conhecida na língua Geral como dabucuri, que 

consistia em doações mútuas de frutas sazonais (açaí, bacaba, 

pupunha etc.) e de caça/pesca defumada entre parentes afins das 

comunidades próximas. A festa era organizada por uma das 

comunidades, reafirmando as alianças, e incluía cerimônias e 

realizações diversas (os rituais de iniciação masculina, trocas 

matrimoniais, danças com as flautas [Yapoloto]
22

 e trombetas-

surubim [Kolirina] sagradas, uma distribuição profusa de caxiri 

[HILL, 1984; WRIGHT, 1998; AIKHRNVALD, 2003; KOCH-

GRÜMBERG, 2005, e GARNELO, 2007]). Todo esse cerimonial foi 

trocado por Santas Ceias mensais e conferências bíblicas semestrais, 

e agregaram outros conceitos e práticas ao que já lhes era conhecido 

em uma franca resignificação dinâmica na cultura Koripako. Do 

Podaali tradicional, os homens mais velhos trazem no tórax 

cicatrizes horizontais, como uma recordação de um dos rituais 

sangrentos,
23

 as chicotadas com o Kapetti (chicote ritual), um ritual 

oriundo também de Kowai (KOCH-GRÜMBERG, 2005). 

 

As crenças essenciais desse povo, alicerçadas nos rituais e práticas 

xamanísticas (na língua Koripako chamadas de malirikali), 

continuam não apenas na memória dos antigos, mas praticadas por 

alguns e temidas pela maioria. Na maioria de suas comunidades não 

se veem mais os xamãs tradicionais, mas isso não significa que as 

práticas mágicas “desapareceram”, ou que seus especialistas são 

figuras de um passado distante. As práticas de abluções, diversas 

formas de adivinhações, pertencentes à prática e ao conhecimento 

xamanístico, atestam isso (BEZERRA, 1996-2007; WRIGHT, 1998 

e GARNELO, 2003).  Houve troca de alguns rituais da religião 

                                                           
22 Havia algumas flautas sagradas, feitas de paxiúba, nomeadas de Kowai (tomadas 

como a representação física desse ser, que foi o filho incestuoso de Ñapirikoli com 

Amaro), a quem a cerimônia com danças era destinada. De forma que o Podaali 

transitava entre o sagrado e o profano, como cerimônia de manipulação para que o 

responsável pelo crescimento das frutas continuasse favorecendo eles com fartas 

colheitas (KOCH-GRÜNBERG, 2005) 
23 Assim Koch-Grünberg descreve. 
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tradicional para a cristã e uma reconfiguração cultural embasada nas 

expectativas endógenas, em busca de uma vida melhor, e refletidas 

nos movimentos messiânicos dos quais os Baniwa fizeram parte 

(WRIGHT, 1999). Todavia, vale salientar que os significados por 

trás dos símbolos não mudaram, apenas agregaram princípios 

cristãos ao conhecimento do povo, uma vez que, na cultura 

Koripako, o poder está associado ao acúmulo de saber/conhecimento 

e à habilidade de repassar esse saber através dos mitos que até hoje 

são passados de geração a geração. No passado, fazia parte do 

processo do rito de iniciação dos rapazes a responsabilidade dos 

anciãos e xamãs de darem conselhos e repassarem a sabedoria dos 

antepassados (WRIGHT, 1998). 

 

 

Relações interétnicas 

 

Devido aos constantes acessos aos centros urbanos Mitú (na 

Colômbia) e São Gabriel da Cachoeira (no Brasil), municípios que 

estão incluídos geograficamente na grande área etnográfica do Alto 

Rio Negro, os Koripako podem desenvolver diversos contatos 

étnicos. 

 

Dessa forma, eles possuem contato com os Cubeo (etnia da família 

linguística Tucano Oriental), em especial com os da comunidade 

Tapurucuara, próximo à cidade de Mitú e mantêm um 

relacionamento pacífico em decorrência das trocas matrimonias 

(KOCH-GRÜNBERG, 2005). Os dados quantitativos revelam que 

há, em quatro comunidades do Alto Içana, indígenas Cubeo que 

tomaram para si mulheres Koripako e fixaram residência junto aos 

seus sogros. (BEZERRA, 1996-2007). Apenas na comunidade 

Hiipakaradali (Jerusalém), há três homens Cubeo casados com 

mulheres Koripako e uma mulher Cubeo casada com um Koripako.  

Os contatos dos Koripako também se estendem aos seus parentes 

Baniwa, com os quais as trocas matrimoniais são mais correntes que 

as com os Cubeo, seguindo a orientação de “proximidade 

socioespacial”, da qual descreve Cácio Silva (2012). 
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No que diz respeito aos contatos com os não índios, alguns anciãos 

Koripako relatam relações conflitantes de seus antepassados com 

guerreiros brancos que possuíam chapéu de metal – possíveis 

espanhóis (BEZERRA, 1996-2007). Todavia, os contatos marcantes 

se deram na época da súbita evidenciação da borracha, quando 

muitos Koripako passaram a trabalhar nos seringais servindo a 

patrões num sistema de aviamento; sendo atraídos pelos objetos que 

gradativamente se tornaram seus bens de consumo (rede de tecido, 

roupa, machado, terçado, sabão e sal). E depois que a borracha 

entrou em franca decadência, a mão de obra indígena continuou 

sendo recrutada para o trabalho de extração de outros látex como 

sorva, balata e outros produtos florestais (ASSIS, 2001). Nos locais 

de extração desses produtos, os Koripako mantinham contato não 

apenas com os patrões, mas também com companheiros de trabalho 

de várias etnias, como narram os anciãos que estiveram envolvidos 

na extração de balata e de sorva. (BEZERRA, 1996-2007). 

 

Há relatos de contatos esporádicos com comerciantes colombianos 

que viajavam pelas comunidades em busca de farinha e artefatos 

indígenas, trocados por machado, roupa, anzol etc. (Müller, 1952). 

Há indícios também de visitas de padres vindos da Colômbia, antes 

da década de 40, porém, eles não trouxeram influência significativa 

para o grupo, restando de suas relações apenas o nome que os 

mesmos deram a comunidade Keradaro, isto é, São Joaquim 

(XAVIER, 2013).  

 

O contato que destacaremos, pelos desdobramentos que o mesmo 

promoveu, aconteceu em 1949 quando a missionária evangélica 

norte-americana Sophie Müller, que tendo alfabetizado e 

evangelizado as comunidades Koripako colombianas (a partir da 

comunidade Sejal no Rio Guainia), desceu pelo Rio Cuiari, entrando 

no Médio Rio Içana e, depois de ter visitado as comunidades do Rio 

Ayari, chegou, por fim, ao Alto Rio Içana. Podemos ponderar que 

essa tenha sido a relação mais marcante que esse povo teve com os 

não índios, pois trouxe uma nova configuração e trocas culturais que 

perduram até o hoje (1952; 2003). Entre o grupo do Alto Rio Içana, 

pode-se dizer que houve uma incorporação absoluta da religião e das 

práticas cristãs protestantes, diferindo de seus parentes Baniwa, que 
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se encontram divididos entre comunidades que incorporaram o 

protestantismo e, outras, o catolicismo – nesse último caso, fruto de 

uma ação tática de conter a evangelização trazida por Sophia Müller 

ao Içana, como Valéria Weigel menciona sobre a razão da formação 

tardia da missão salesiana no Baixo Içana, fixando-se na comunidade 

Assunção (2003).  

 

Em 1977, Ernesto Pinaicobo e João Batista Mendes, missionários da 

Missão Novas Tribos do Brasil (MNTB), depois de um tempo de 

atuação entre os Baniwa do Médio Içana, fixaram-se em São 

Joaquim e deram continuidade ao trabalho de alfabetização e de 

evangelização iniciado por Sophie Müller. Eles iniciaram as 

atividades da primeira escola em São Joaquim – registrada na 

SEDUC apenas na década de 80. Depois, vários outros missionários 

da mesma missão atuaram nessa área (MNTB, 2005). 

 

Por fim, outro contato intercultural, com marca significativa entre os 

Koripako do Alto Içana, deu-se através do estabelecimento do 3º 

Pelotão do Exército de Fronteira (3ºPEF) na comunidade São 

Joaquim, que foi precedido pelo destacamento que lá se fixou em 

1982 para iniciar as construções do pelotão – inaugurado em 1988. 

Essa proximidade beneficiou a região com atendimentos médicos e 

dentários, a tomada de responsabilidade de duas escolas, uma 

municipal e outra estadual, e a construção de uma pista de voo que 

possibilita o resgate aéreo de pacientes indígenas em situações de 

emergência (VENENTE SANTOS, s.d.). Tais relações interculturais 

promoveram um cenário gradualmente diferenciado entre os 

Koripako por meio de trocas de impressões, saberes e relações 

pessoais, além de resignificações de fatos sociais e religiosos. 
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3 OS IMPACTOS SOCIOCULTURAIS PROVENIENTES DA 

ALFABETIZAÇÃO E DO LETRAMENTO ENTRE OS 

KORIPAKO 

 

Várias pesquisas têm sido feitas na área de oralidade e de escrita a 

fim de que se entendam as consequências que a introdução da escrita, 

incluindo os processos que acompanham a mesma (alfabetização e 

letramento), causa nas sociedades de tradição oral. Diante dessas 

pesquisas, nota-se que os impactos decorrentes da absorção da escrita 

tomam proporções maiores ou menores dependendo do grau em que 

tais sociedades internalizaram essa tecnologia (ONG, 1998). 

 

No caso específico dos Koripako, para percebermos os impactos que 

a escrita/alfabetização acompanhada do letramento trouxe, é 

imprescindível observar como se deram o processo e a assimilação 

desse novo conhecimento de comunicação entre eles da década de 40 

aos dias atuais.   

 

A trajetória da cultura oral à cultura mista (oral e escrita) 

 

A cultura escrita abre possibilidades à palavra e à existência 

humana de uma forma inimaginável sem a escrita (ONG, op. cit., p. 

195). 

 

Na região do Alto Rio Negro, com exceção da área do Rio Içana, a 

escrita foi introduzida pelas missões salesianas, que se estabeleceram 

na região em 1915, efetivando um projeto educacional totalmente em 

português, sem considerar as línguas faladas pelas etnias com as 

quais atuavam (WEIGEL, 2003). 

 

Diferentemente do que aconteceu com as demais regiões rionegrinas, 

até 1948 os Koripako do Alto Rio Içana, bem como seus parentes 

Baniwa, viviam num contexto de “cultura oral primária” – como 

Goody nomeia as sociedades que não possuem nenhum contato com 

a escrita. (op. cit., p. 19). Nessa época, muitos dessa etnia já tinham 

experimentado vários contatos interétnicos, seja com pesquisadores, 

ou em suas idas esporádicas a São Gabriel da Cachoeira 

(GRÜNBERG, op. cit., p.76; NIMUENDAJU, 1982). E um número 
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significativo de homens koripako estava envolvido num sistema de 

aviamento com os chamados “donos dos seringais” – sistema, de 

certa forma, escravagista (ASSIS, 2001, p. 19). Foi nesse contexto 

que eles perceberam a tecnologia da escrita e passaram a desejá-la 

como um conhecimento que os colocaria na busca pelo estado 

igualitário com os não índios e como meio de reivindicar os seus 

direitos.  

 

Neste ínterim, chega para o meio desse povo a missionária 

evangélica norte-americana Sophie Müller, que incluiu no seu 

método de evangelização a alfabetização e o letramento na língua 

Koripako. Em 1949, depois de um ano vivido com os Koripako da 

Colômbia, ela visitou as comunidades içaneiras do Brasil, 

introduzindo a escrita que já havia recebido uma boa aceitação entre 

os representantes da etnia no lado colombiano (MÜLLER, 1952). 

 

Sophie propôs uma escrita de fácil assimilação, evitando sílabas 

complexas e usando o método Laubach de alfabetização; num curto 

período de tempo, conseguiu alfabetizar um número significativo de 

pessoas, as quais deram continuidade ao seu trabalho de maneira 

informal, alcançando indivíduos de todas as faixas etárias e sexo 

(ibidem, s.d.). De forma que, como resultado desse esforço, temos 

entre os Koripako um alto índice de alfabetismo, chegando, em 

algumas comunidades, à proporção de 95% de alfabetizados 

(MARTINELLI, 2000).  

 

É possível que surja aqui a pergunta: como trabalhar com a questão 

do letramento de forma informal, já que o povo em questão não tinha 

o hábito de sentar horas e horas para estudar, uma vez que a 

aquisição do conhecimento era recebida informalmente no dia a dia? 

Agindo intuitivamente, Sophie atuou de forma brilhante para que 

eles dominassem não apenas o conhecimento de decodificação 

grafofônica, mas também a habilidade de ler e interpretar o texto 

escrito e utilizá-lo. Na época, favorecendo especialmente o contexto 

religioso (cultos, aconselhamentos, devocionais, entre outros), ela 

preparou vários livretos litúrgicos, como também a tradução do Novo 

Testamento, introduzindo perguntas abaixo de cada parágrafo como 

método indutivo que levou os Koripako a um letramento num 
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contexto informal; utilizando esse método, fez com que pessoas de 

cultura oral, ao serem introduzidas à tecnologia da escrita, pudessem 

interpretar o texto lido e aplicá-lo no seu dia a dia (MÜLLER, s.d.). 

Como se pode ver no versículo de um salmo inserido num livreto 

religioso em Koripako: 

 

Salmo 32:5: “…Nokaitewatsa nomaatshikanaa pirhio phia Nominali 

Mawadzakakadali, nheette pipeekowatsa noodza ni(...) (¿Come Dio 

iaco waso?)” (Müller, [s.d.]). 

 

[“...Direi a minha maldade para ti Meu dono Eterno, e tu a lançarás 

de mim. (O que a Palavra de Deus fala para nós aqui?)]
24

 

 

Nota-se que a introdução da escrita juntamente com a alfabetização 

na língua materna entre os Koripako juntamente com os seus 

parentes Baniwa foi algo singular, pois diferentemente deles, a 

maioria das demais etnias dessa área etnográfica recebia ou tinha 

recebido uma abrupta introdução à escrita e à alfabetização apenas na 

língua portuguesa, por intermédio de missionários salesianos, como 

foi falado anteriormente (WEIGEL, 2003). 

 

Até a década de 60, os Koripako tinham recebido a alfabetização 

apenas na língua materna, e somente no início de 1970, com a 

introdução de uma escola na comunidade Jadu-Cachoeira, formada 

por missionários evangélicos, eles passaram a receber uma 

alfabetização bilíngue (idem) que lhes proporcionou um sentimento 

de maior igualdade com a sociedade envolvente. Vários Koripako 

saiam de suas comunidades para estudar nessa escola, como relata o 

senhor Francisco: 

 

Inicialmente aprendemos a ler só na nossa língua, mas 

depois os missionários que viviam em Jadu-Cachoeira 

começaram uma escola lá, e assim alguns de nós foram 

estudar lá. Eu mesmo estudei lá, e era bom porque não era só 

em nossa língua, mas também passamos aprender no 

português. E depois eu voltei e passei a ensinar aqui em 

                                                           
24 Tradução do autor. 
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nossa comunidade Jerusalém. Foi assim. (ancião Francisco, 

in: BEZERRA, 1996-2007). 

 

Após essas iniciativas, em 1983, a Secretaria de Educação do 

município de São Gabriel da Cachoeira passou a assumir a 

responsabilidade com a educação e solicitou aos missionários que 

atuavam no Içana a promoverem cursos de capacitação de 

professores, na época chamados de monitores; assim, vários cursos 

organizados pela missionária Adauta Eger foram dados para que os 

próprios indígenas Koripako e Baniwa pudessem oficialmente 

assumir a responsabilidade de alfabetização nas escolas do 1º ao 4º 

ano do ensino fundamental (WEIGEL, 2003; D/MNTB, 2005).  A 

partir disso, um novo rumo foi tomado na busca por uma melhor 

escolarização que lhes proporcionasse maior conhecimento do 

universo da sociedade envolvente, sempre com a expectativa de mais 

autonomia e novas possibilidades de interação com o conjunto 

econômico e político do município no qual estão inseridos 

(WEIGEL, op. cit., p. 10-11; ISA, 2011). 

 

Percebemos, então, alguns impactos associados à alfabetização e ao 

letramento inseridos no meio dos Koripako, os quais veremos a 

seguir. 

 

Intervenção, conversão e troca 

 

Os encontros de culturas são promovedores de trocas culturais 

inevitáveis. Tais mudanças ocorrem, em geral, por escolhas 

racionais, como Laraia exemplifica dizendo: 

 

[...] muito antes de conhecer o machado de aço, os nossos 

indígenas tinham a consciência da ineficácia do machado de 

pedra. Por isto, o nosso machado representou um grande 

item na atração dos índios. (op. cit., p. 95). 
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No que diz respeito ao que ocorreu com os Koripako, a alfabetização 

e o letramento vieram acompanhados do conhecimento religioso (no 

caso, o Cristianismo protestante) que desencadeou um processo de 

conversão geral dessa etnia, a qual trocou seus ritos tradicionais 

pelos evangélicos. Apesar de este movimento dinâmico sociocultural 

ser alvo de críticas diversas (WEIGEL, op. cit., p. 10), vários 

antropólogos reconhecem que, com exceção de algum caso acidental, 

em geral, o encontro de culturas promove um fenômeno 

independente dos interesses, sejam políticos, econômicos ou 

religiosos. E tais acontecimentos não são nocivos desde que não 

sejam resultados de imposições externas, mas escolhas do próprio 

grupo (LIDÓRIO, 2011; LARAIA, 2009). 

 

Rouanet expõe com clareza os critérios de autonomia que devem 

fazer parte dos direitos universais e da essência de liberdade de toda 

sociedade, abrangendo o direito a escolhas que promovam mudanças 

fundamentais políticas, sociais ou religiosas (1990). 

 

Vale salientar que tal impacto, antes de tudo, deve ser interpretado a 

partir dos próprios atores sociais que vivenciam o mesmo. Temos 

então o depoimento de um senhor Koripako que, questionado sobre 

as mudanças pelas quais passaram, relatou: 

 

Você não nos conheceu na época em que vivíamos antes que Sophie 

chegou em nosso meio, nos alfabetizando e ensinando a Palavra de 

Deus. Não gosto de nem lembrar o estado nosso naquela época. Pois, 

nossas festas sempre terminavam em bebedeira e brigas que muitas 

vezes terminavam em mortes. Espancávamos nossas esposas sem 

necessidade; era uma desgraça a nossa vida. Eu vivi tudo isso, e de 

jeito nenhum quero voltar atrás (ancião Francisco, in: BEZERRA, 

1996-2007).  

 

Na visão de mundo Koripako, tais mudanças refletem o dinamismo 

cultural e também são aceitas como respostas às insatisfações não 

solucionadas pelo sistema tradicional (LARAIA, 2009). 
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Valorização da língua e retomada da autoestima 

 

A valorização da língua materna acompanhada da retomada da 

autoestima, depois das relações pós-contato, têm sido um impacto 

proveniente também da alfabetização e do letramento. Sendo isso 

enfatizado por outros pesquisadores (ASSIS, s.d.). 

 

No contato com a sociedade envolvente, em especial com os patrões 

dos seringais, da balata, da piaçava etc., a língua dos Koripako era 

pejorativamente denominada de gíria; isso marcou de tal forma a 

região rionegrina que até hoje é comum que os caboclos de São 

Gabriel da Cachoeira se refiram às línguas indígenas como a “gíria 

dos índios”, ou mesmo os próprios indígenas, quando estão fazendo 

menção ao seu idioma para um não indígena, costumam dizer: 

“segundo a nossa gíria...” (BEZERRA, 1996-2007). Em depoimento, 

um Koripako da comunidade Jerusalém reforça esse ponto, 

salientando que a escrita e o letramento retomam a autoestima: 

 

Antes, os brancos com os quais tínhamos contato, só diziam 

que nossa língua era uma gíria, e assim sempre tínhamos 

vergonha da nossa língua que não era igual a do branco que 

pode ser escrita. Só que aí veio aquela dona Sofia, ela nos 

ensinou a ler e escrever em nossa própria língua, aí vimos 

que nossa língua era como qualquer outra língua. E logo já 

tínhamos a Palavra de Deus escrita em nosso idioma. Isso 

fez a gente ficar com o coração muito alegre. (FRANCISCO, 

apud, BEZERRA, 1996-2007). 

 

O idioma que havia sido designado como gíria nos contatos 

interculturais, conquistou o status de língua co-oficial no município 

de São Gabriel da Cachoeira, juntamente com as línguas Nheengatu 

e Tukano, segundo a lei 145/2002. Percebe-se que a valorização de 

suas línguas não tomaria tamanha proporção sem a escrita, pois, 

conforme Goody: “a cultura escrita abre possibilidades à palavra...” 

(op. cit, p. 195). 
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Libertação de um sistema escravagista 

 

Como dito antes, a escrita e a alfabetização foram introduzidas no 

Rio Içana entre os Baniwa e Koripako num período em que muitos 

indivíduos, em busca de mercadorias oferecidas por regatões e 

seringalistas que passavam nas aldeias arrebanhando mão de obra, 

submetiam-se a trabalhos escravagistas, situação que envolvia a 

maioria das etnias do Alto Rio Negro (ASSIS, 2001). 

 

Os velhos da etnia Koripako relatam que seus patrões determinavam 

quando eles estavam livres ou não para retornarem aos seus lares, 

alegando que precisavam primeiro saldar sua dívida. Os indígenas 

sempre aceitaram a situação por, na época, desconhecerem a escrita, 

mas isso mudou quando foram alfabetizados por Sophia, como relata 

um senhor Koripako da comunidade Jerusalém: 

 

Eu ia trabalhar, e o contrato era para um período de uns 9 meses. E 

fazia isso para conseguir roupa para minha mulher, conseguir anzol, 

terçado, machado, sabão. No início o patrão anotava a produção de 

cada trabalhador e dava em cima disso a paga. Só que naquela época 

não sabíamos se ele pagava certinho ou não; só sabíamos que 

trabalhávamos muito e no final a mercadoria era pouca. Mas isso 

mudou depois que aprendemos a ler e escrever. Pois nós fazíamos 

as nossas próprias anotações e assim podíamos dizer: o nosso 

pagamento é tanto. (apud, BEZERRA, 1996-2007). 

 

O sistema de aviamento patronal fez, de certa forma, muitos 

koripako prisioneiros. Na época, sem o conhecimento dos números e 

da escrita, eles não tinham ideia do real valor de suas dívidas ou do 

saldo que possuíam. A alfabetização lhes trouxe o conhecimento e a 

consequente liberdade desse sistema escravagista. Isso é bem 

relatado pelo ancião Koripako da comunidade Jerusalém. Ele diz: 

 

Na época da balata, íamos para Colômbia para trabalhar na 

extração de balata, pois precisávamos adquirir redes, 

machado, sabão, roupa, etc. E tínhamos que passar no 

mínimo seis meses para conseguirmos o básico. Só que, por 
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mais que trabalhássemos muito tempo, o nosso patrão só nos 

dava um pouco de mercadoria. E nos mostrava um papel 

dizendo que nosso saldo era insuficiente, mas ele dizia que 

estava sendo generoso e estava dando algumas coisas, porém 

nós precisaríamos vir trabalhar novamente para saldar a 

dívida. E nós nessa época não sabíamos contar, nem ler e 

assim não podíamos saber se o que ele dizia era verdade ou 

mentira, mas achávamos que ele nos enganava porque 

trabalhámos e recebíamos tão pouco e ele sempre dizia que 

estávamos devendo muito para ele, porque lá, se 

quiséssemos comer arroz, carne, etc, ele tinha lá, mas tudo 

era anotado para ser descontado e parece que era muito caro, 

porque nunca pagávamos nossa dívida. Só que tudo mudou 

depois que aprendemos a ler e conhecer os números, ele não 

podia mais nos enganar, ele anotava no caderno dele e nós 

num papelzinho. E assim ele não gostava de ver que 

sabíamos ler (apud, BEZERRA, 1998).  

 

Preservação da língua e da cultura 

 

É certo que em um encontro entre um grupo indígena e a sociedade 

envolvente há, notoriamente, perdas e ganhos. Perdas, especialmente 

destacadas na cultura indígena compreendendo símbolos, 

conhecimento e heranças que se diluem pela proximidade e atração 

da sociedade não indígena. Ganhos, especialmente aqueles que são 

fruto da escolha do próprio povo em uma aproximação dialógica e 

sem cores de imposição.  

 

A área etnográfica do Alto Rio Negro, devido a sua localização 

limítrofe entre três países (Brasil, Colômbia e Venezuela) e 

consequente povoamento por um número significativo de etnias, 

promove incessantes encontros de culturas que desencadeiam em 

constantes trocas de conhecimento. Tais contatos entre culturas, 

característicos dessa região, têm desencadeado constantes mudanças 

(LARAIA, 2009), a ponto de ser comum, nos trabalhos etnográficos 

a respeito dessa localidade, falar-se de uma difusão cultural com 

implicações também linguísticas (Silva, 2012a).  

 

Vale a pena notar como determinadas etnias dessa região 

assimilaram outras línguas e, num processo gradativo, deixaram 
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espaço para a extinção parcial ou total do seu próprio idioma. É o 

caso dos Tariana que, em sua maioria, absorveram a língua Tukano, 

como se vê na atualidade; também da etnia Werekena (habitante do 

Rio Xié), que trocou sua língua pelo Nheengatu; e os Baré 

(habitantes do Rio Negro e Baixo Rio Içana), que tiveram sua língua 

extinta em consequência da absorção completa do Nheengatu – 

introduzido drasticamente pelos missionários católicos em diversas 

frentes de contato na região referida (ARKHENVALD, 2003). 

 

Nesse contexto, a introdução da escrita juntamente com o esforço da 

missionária evangélica Sophia Müller em alfabetizar e confeccionar 

material literário, visando o letramento e o ensino religioso dos 

Koripako, bem como dos Baniwa, é reconhecido como um fator de 

preservação dessas línguas (RAMIRES, 2003).   

 

Isso é notório quando se observa as comunidades rionegrinas, acima 

citadas, e outras que não tiveram suas línguas grafadas e, 

consequentemente, não participaram de nenhum processo de 

alfabetização no seu idioma; estas perderam ou estão perdendo 

gradativamente sua própria língua e assimilando outra língua 

indígena (utilizada em seus contatos sociais) ou o português, língua 

na qual lhes são introduzidos a escrita e o letramento.
25

  

 

É óbvio que, no encontro de culturas, as trocas de conhecimento não 

afetam apenas a língua, mas também a cultura como um todo. Por 

essa razão, a escrita – atrelada aos processos de alfabetização e de 

letramento – possibilita também o armazenamento de diversos 

saberes que, uma vez postos no papel, podem ser perpetuados a 

várias gerações. Assim, observamos o impacto da alfabetização e do 

letramento, promovendo a publicação de alguns livros com dados 

culturais na língua indígena, como o que foi escrito pelos alunos da 

escola Pamáali,
26

 o qual descreve os peixes da região do Içana e 

                                                           
25 Vale salientar aqui que, nessa última década, vários projetos de revitalização das 

línguas maternas, bem como estímulos à alfabetização nessas línguas têm sido 

realizados, seja por iniciativa das próprias organizações indígenas, governamentais 

ou não, que atuam nessa região (ISA, 2011; SILVA & SILVA, 2012). 
26 Uma instituição educacional de iniciativa indígena para alunos Baniwa e 

Koripako. 
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inclui desenhos dos diversos tipos de armadilhas tradicionais para 

pesca, apontando também os tabus ligados a dietas que restringem a 

alimentação de certos peixes (PAMAALI, 2006). Livros semelhantes 

a esse estão sendo disponibilizados nas escolas das comunidades do 

Içana e contribuindo para a preservação de sua língua, como mais um 

meio de retransmissão dos aspectos culturais.  

 

Crescente facilitação nas interlocuções com a sociedade 

envolvente 

 

Roberto Cardoso, em um dos seus artigos tratando das interlocuções 

entre indígenas e a sociedade envolvente, aponta algumas 

dificuldades comuns do diálogo interétnico, sendo uma delas a falta 

de domínio da língua nacional, que geralmente é dominada apenas 

por um número reduzido de representantes indígenas (2000).  

 

Sendo, como diz Cardoso, a inteligibilidade um dos pressupostos da 

ética discursiva (idem), a alfabetização e o letramento viabilizam 

esses diálogos e suprem a constante reivindicação das lideranças 

indígenas em busca de uma escolarização mais efetiva para que 

possam “aprender os regulamentos dos civilizados”, como ressaltou 

um líder indígena (idem, p. 227).  

 

Hoje, muitos Koripako participam intensamente do sistema 

educacional nacional e cursam o ensino fundamental em suas 

próprias comunidades. Outros dão continuidade aos estudos na 

cidade de São Gabriel da Cachoeira para adquirir um conhecimento 

que lhes proporcionará, entre outros proveitos, a habilidade de 

argumentação. Como fruto disso, temos várias associações indígenas 

formadas, como: a Federação das Organizações Indígenas do Rio 

Negro (FOIRN); a Organização Indígena Coripaco do Alto Içana 

(OICAI); a Organização Indígena da Bacia do Içana (OIBI);
27

 dentre 

outras.  

 

Não podemos deixar de mencionar a significativa migração de 

jovens indígenas para a cidade a fim de alcançar cursos superiores e, 

                                                           
27 Site da Escola Indígena Baniwa e Coripako Pamaali. 
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como dizem, “adquirir o conhecimento dos brancos”, por meio do 

qual obterão maiores recursos tecnológicos e promoverão 

melhoramento de vida – algo que vemos acontecer também nas 

pequenas cidades interioranas do nosso país (BEZERRA, 1996-

2007).  

 

Podemos observar que, diante dos diálogos interétnicos, novas 

conquistas surgem no meio dos Koripako, conquistas que 

possibilitam a tomada de novos horizontes, como a implantação do 

Ensino Fundamental completo em suas comunidades na década de 

90 (XAVIER, 2013).  

 

Nota-se que impactos, devido a processos de intervenção e troca, no 

encontro de culturas sugerem que – como bem expressou Franz Boas 

– cada cultura segue os seus próprios caminhos em função dos 

diferentes eventos históricos que enfrentou (LARAIA, 2009). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante do apresentado, pode-se reconhecer o relevante valor que a 

escrita representa para os Kuripako. A introdução da escrita, 

juntamente com os processos de alfabetização e de letramento numa 

cultura oral, acarreta indiscutivelmente vários impactos. No trabalho 

em questão, analisamos alguns dos impactos experimentados pela 

etnia Koripako. 

 

O primeiro grande impacto sofrido pelos Koripako, decorrente da 

introdução da escrita, aconteceu no seu sistema de crenças e rituais, 

levando esse povo a uma conversão generalizada ao Cristianismo 

protestante e refletindo uma insatisfação que passou a ser superada 

por algo que lhes proporcionava possibilidades antes não 

experimentadas; mudanças tais evidenciadas pelo dinamismo próprio 

de toda cultura, como é acertadamente destacado por Laraia (2009).   

Com o processo de alfabetização e letramento atingindo a maior 

parte de suas comunidades, o povo Koripako assumiu uma nova 

postura em relação à sua própria língua, passando a se valorizar mais 

como indivíduos, parte da sociedade na qual estão inseridos. Assim, 

a autoestima desse povo foi retomada, depois de tanto tempo 

convivendo com a obscuridade do desconhecido e tateando por 

novos saberes. 

 

A partir do novo conhecimento adquirido, os Koripako concluiram 

que não precisavam mais se submeter a patrões sem escrúpulos e não 

podiam mais ser enganados por eles. Antes, trabalhavam em regime 

de quase escravidão, já alfabetizados, começaram a lutar por seus 

direitos e prerrogativas. 

 

Outro aspecto da vida dos Koripako que foi impactado com a 

introdução da escrita diz respeito às novas possibilidades de 

preservação de sua língua e da sua cultura. O que antes era 

transmitido apenas oralmente, agora fica registrado para as futuras 

gerações, algo especialmente relevante numa época em que os jovens 

estão valorizando mais a língua nacional e os costumes da sociedade 

envolvente. 
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Isso nos leva ao último impacto que foi tratado neste trabalho. Como 

vimos, é natural que uma sociedade que entrou em contato com a 

escrita e com o processo de alfabetização e letramento queira 

alcançar novas posições na relação com a sociedade envolvente. 

 

Conclui-se que a escrita desempenha um papel de importância para o 

povo Koripako, pois, em face às mudanças resultantes do seu uso e 

da propagação, os dados apontam para um efeito positivo em 

diversos aspectos, apesar das naturais perdas de símbolos e heranças 

no encontro de culturas. Com certeza, os Koripako experimentaram 

um processo de transformação depois que a escrita se tornou parte do 

seu cotidiano. Tais transformações têm conduzido esse povo a lidar 

com as novas frentes de atração e lhes proporcionado um padrão de 

vida visto como melhor pelo próprio povo.  

 

Toma-se aqui a experiência de transformações vivenciadas pelos 

Koripako com o propósito de contribuir na compreensão de 

sociedades envolvidas em contexto similar. 
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ABSTRACT 

 
This article explores some of the impacts of literacy programs among the Koripako 

people on the Upper Içana River. Beginning with research and ethnographic 

information, the development of the absorption of literacy, its use, and some of its 

central implications in this society are presented. The purpose of this article is to 

show the dimensions of specific results to the encounter of cultures, having the 

Koripako people as the main target of observation with the aim of understanding 

other similar settings. 

 

Key word: Literacy; Writing; Impact; Literaty; Orality 
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