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A monumentalização do sagrado e o 
Registro de patrimônio imaterial como 
processo de territorialização dos povos 
indígenas do Alto do Rio Negro

Pedro Henrique da Silva Paes

Resumo:	Elaborando	uma	reflexão	entre	as	categorias	
de território e lugar a partir da concepção de patrimô-
nio imaterial estabelecida pelo decreto n.º 3.551 de 04 de 
Agosto de 2000, nosso objetivo é problematizar como 
o sentido de territorialidade para os povos Tariano e 
Tukano	foi	reafirmado	a	partir	do	registro	da	Cachoeira	
Sagrada de Iauaretê como patrimônio imaterial bra-
sileiro. Assim, a combinação entre os objetos naturais 
que	 compõem	o	 local	 e	 as	 experiências	 coletivas	fixa-
das no espaço nos permitirá problematizar o processo 
de	 reafirmação	 identitária	 desses	 povos	 nativos	 e	 sua	
respectiva “relevância nacional a memória, a identida-
de e a formação da sociedade brasileira”.1 Para atingir 
nosso objetivo, articulamos os sentidos de território, 
lugar, identidade e fronteira a partir de uma perspec-
tiva histórica, ou seja, estabelecendo relações entre 
presente	e	passado,	permitindo	o	diálogo	com	reflexões	
sociológicas,	antropológicas	e	geográficas.

1  Inciso IV, § 1°, Artigo 1° do Decreto 3.551/2000, p. 01. Link (Acesso em 23 de Dezembro de 2019): http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/

D3551.htm;
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Introdução:

Na região do Alto do Rio Negro, no estado do Ama-
zonas, a qual compreende os rios Uaupés e Papuri, 
encontramos dez comunidades multiculturais ligadas 
ao tronco linguístico Tukano Oriental, Aruaque e Maku. 
Ali, a Cachoeira de Iauaretê demarca as fronteiras das 
terras indígenas por ser limítrofe ao território colom-
biano no noroeste da Amazônia.

Etimologicamente,	a	Cachoeira	de	Iauaretê	signifi-
ca “cachoeira da onça”. Mitologicamente, foi ali que se 
estabeleceu o calvário do mais importante ancestral do 
povo Tariano, Ahkomi, o qual se transformava no pei-
xe kupeice e em plantas para fugir de seus inimigos. Já 
para o povo Tukano, a cachoeira seria o ponto inicial 
de ocupação desse território uma vez que é nesse local 
que a cobra canoa teria levado os primeiros ancestrais 
dos povos nativos. Desse modo, o local sagrado está 
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intimamente ligado às narrativas de origem e de ocu-
pação dos povos indígenas do alto do Rio Negro.

Além da relação de sagrado construída pelos po-
vos Tukano e Tariano, os vários objetos que compõem 
a paisagem da Cachoeira de Iauaretê representam 

capítulos das narrativas históricas e da resistência 
indígena. As pedras, as árvores e a água se tornam 
referências	 acionadoras	 de	 memórias	 de	 conflitos,	
violências, disputas territoriais e de seus ancestrais. 
Pelo compartilhamento dessas narrativas e das várias 
experiências do cotidiano em um mesmo espaço, esses 
povos nativos constroem territorialidades possíveis de 
sustentar sua identidade coletiva.

Iauaretê - INRC dos Povos Indígenas do Alto Rio Negro (2006). Foto: Ana Gita Oliveira

Se a história do território brasileiro é necessaria-
mente a história da expansão de suas fronteiras (LITT-
LE, 2004, passim), vemos que o desenvolvimento urbano 
e industrial chega a impactar de forma mais incisiva as 
comunidades indígenas que habitam a Amazônia, sobre-

tudo, a partir do século XX 
(HECK; LOEBENS; CAR-
VALHO, 2005, passim). Du-
rante as primeiras décadas 
do século XX, as comuni-
dades indígenas do Alto do 
Rio Negro têm seus terri-
tórios violentados e dis-
putados por sujeitos que 
querem ocupar e colonizar 
esse território a partir dos 
moldes da civilização oci-
dental. A título de exem-
plo, são nítidos os atos de 
violência praticados pelos 
comerciantes brasileiros e 

colombianos contra os povos Tariano e Tukano na histó-
ria recente do Noroesse da Amazônia.

Entretanto, a trajetória de resistência dos povos dos 
rios Uaupés e Papuri ganha um novo contorno a partir 
de 1927 com a chegada da missão dos salesianos que, 
apesar de ser contra a violência física dos comerciantes 
locais, propagaram violências simbólicas contra a cultu-
ra tradicional desses povos e suas crenças. As terras que 
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esses povos ocupavam eram propriedade dos missioná-
rios salesianos até o ano de 1998, quando então foram 
demarcadas como Terra Indígena do Alto do Rio Negro.

Os missionários salesianos fazem parte da congre-
gação católica fundada em meados do século XIX pelo 
sacerdote piemontês João Melchior Bosco. Segundo os 
princípios da Sociedade de São Francisco de Sales, como 
é	conhecida	a	congregação	oficialmente,	tem	a	missão	de	
oferecer assistência aos jovens pobres e contidos nas mais 
diversas situações de vulnerabilidade social. No Brasil, os 
salesianos iniciam suas obras em 1883 com a fundação do 
Colégio Salesiano Santa Rosa de Niterói, Rio de Janeiro, e 
chega à região do Rio Negro no início do século XX com a 
fundação da Inspetoria Salesiana São Domingos Sávio em 
Manaus. Com a chegada dos primeiros missionários sale-
sianos em 1915, iniciam missões nessa região, ligadas a três 
campos principais: indígena, meio ambiente e juventude.

Quando os missionários chegaram à região do Alto 
do Rio Negro, na década de 20, o Tuxaua Leopoldino, 
cacique da etnia tariana, organizou o estabelecimento 
desses religiosos. Entretanto, desde a chegada dos sale-
sianos, os povos indígenas sob a liderança de Leopoldino 
foram	influenciados	a	se	afastarem	de	suas	tradições	com	
o argumento de supostamente estarem ligadas às ativi-
dades	maléficas	 e	 anticristãs.	 Desse	modo,	 as	malocas,	
antigas construções habitacionais dos povos indígenas, 
foram destruídas e diversos utensílios domésticos ou or-
namentais foram sendo abandonados. Interessados na 
catequização dos indígenas e no enriquecimento de sua 

2  Processo n° 01450.010743/2005-75.

cultura material, os missionários salesianos afastaram 
esses objetos móveis dos povos tukano e tariano ao mes-
mo tempo em que foram se apropriando desses mesmos 
objetos para serem expostos em várias instituições de me-
mória que preservavam e contribuíam na manutenção dos 
valores brancos, cristãos e ocidentais, por exemplo, o Mu-
seu do Índio de Manaus mantido com recurso do Patrona-
to Santa Teresinha das Irmãs Filhas de Maria Auxiliadora.

Procuramos	basear	nossa	reflexão	em	torno	de	um	
olhar restrito aos documentos e as impressões dos po-
vos indígenas assentadas no processo de registro da Ca-
choeira de Iauaretê. Utilizamos, por exemplo, o Decreto 
n.° 3.551/2000; a portaria n.° 200/2016; o Inventário Na-
cional de Referências Culturais elaborado pelos técnicos 
do Iphan acerca das comunidades indígenas na região 
do Alto do Rio Negro e concluído em fevereiro de 2008; 
o parecer do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultu-
ral2 e o dossiê elaborado pelo Iphan sobre a Cachoeira 
de Iauaretê. Esse corpus documental, disponibilizado 
no	endereço	eletrônico	do	Iphan,	nos	permitiu	refletir	
sobre o conceito de lugar e território compreendido 
pela política federal de patrimônio imaterial, como se 
deu o processo de monumentalização da cachoeira de 
Iauaretê, e as iniciativas de execução e monitoramento 
da salvaguarda do bem em questão.

O Inventário Nacional de Referências Culturais 
(INRC) é um instrumento da política patrimonial brasilei-
ra elaborado em 1999 que diferentemente do tombamento 
ou do registro, que preveem ações legais para o 



Interações e sentidos: experiências com o Inventário Nacional de Referências Culturais 103

impedimento da descaracterização de um bem cultural e 
sua	respectiva	difusão,	identifica	e	documenta	esses	bens	
“para as [diversas] possibilidades de preservação” (COR-
SINO, 2000, p. 08). Esse instrumento, além de aproximar 
gestores e detentores, acompanha as ideias de democrati-
zação propagadas a partir da década de 80 quando a nação 
brasileira repensava seu regime político e o Iphan repen-
sava sua trajetória. Disso, surgiu esse instrumento basea-
do no conceito de “referências culturais” que “veio deslocar 
o foco dos bens [...] para a dinâmica de atribuição de sen-
tidos e valores”, isto é, “para o fato de que os bens culturais 
não valem por si mesmos, não têm um valor intrínseco. O 
valor lhes é sempre atribuído por sujeitos particulares e 
em função de determinados critérios e interesses histori-
camente condicionados” (Fonseca, 2000, p. 113).

Segundo Antônio Augusto Arantes Neto (2000), os 
inventários são documentos elaborados sobre deter-
minado espaço delimitado que procura descobrir as 
conexões entre as comunidades e as várias manifesta-
ções materiais ou imateriais presentes em determina-
do território. Portanto, apesar desses inventários serem 
aplicados por técnicos do patrimônio, as referências te-
óricas	que	influenciam	esse	instrumento	são	baseadas	
no entendimento antropológico de cultura. Assim, ao 
orientar a aplicação desses inventários, o antropólogo 
Antônio Augusto Arantes Neto adverte:

[...] os procedimentos de inventário criados para o INRC 
não se aplicam a situações de emergência – como ocorre 
em áreas impactadas por projetos e empreendimentos de 

naturezas variadas – nem se prestam à realização de 
censos pretensamente exaustivos em unidades territo-
riais mal delimitadas. Nosso primeiro desafio foi tornar 
viável a identificação e a documentação, dentro dos temas 
destacados, de conjuntos de referências ou bens culturais 
que fossem significativos para grupos sociais especí-
ficos. O segundo, foi manter a associação desses bens aos 
conjuntos (sistemas) e aos contextos que lhes dão sentido. 
E, finalmente, evitar a produção de um tipo de registro 
que congelasse o processo social formador desses bens, 
como se eles fossem objetos sem história. Para atender a 
esse conjunto de exigências, fazemos enfaticamente a reco-
mendação de que se proceda ao acompanhamento a médio 
prazo da dinâmica cultural nos sítios inventariados, não 
só acrescentando o inventário como atividade corrente e 
rotineira da instituição [...] como também procedendo 
à devolução dos resultados produzidos, submetendo-o 
à crítica da população envolvida e enriquecendo-o com 
as suas contribuições [Grifo Nosso] (ARANTES NETO, 
2000, p. 24).

 
Dessa forma, entendemos que o INRC deve ser 

aplicado	enquanto	recurso	de	identificação	e	documen-
tação das práticas culturais em um dado território. As-
sim, recorrendo ao INRC elaborados pelos técnicos do 
Iphan acerca das comunidades na região do Alto do Rio 
Negro, buscamos problematizar como esse documento 
evidenciou, para as políticas de preservação institucio-
nalizada pela autarquia federal, as diversas manifesta-
ções culturais desses povos indígenas. Isto é, o registro 
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da Cachoeira de Iauaretê e sua respectiva introdução no 
Livro dos Lugares resultaram dessa documentação. Não 
seria possível, como veremos, selecionar um saber, uma 
celebração ou uma forma de expressão dos indígenas 
que viviam no alto do Rio Negro, pois foi reconhecida 
a complexa cultura praticada nessa região e as reivindi-
cações políticas indígenas dinamizavam as concepções 
entre patrimônio material e imaterial.

Visto a utilização dessa ampla documentação, ape-
sar de utilizar conceitos e autores da antropologia, da 
geografia	e	da	sociologia,	nos	distanciaremos	da	defi-
nição de Bernard Cohn (1998) sobre etnohistória. Isto é, 
narrar a história dos povos indígenas utilizando catego-
rias e métodos provenientes da antropologia cultural e 
social na qual busca compreender a história das comu-
nidades étnicas não europeias. Aqui nos restringimos 
à pesquisa documental e não partimos para o trabalho 
de campo que, segundo Cohn, é a base de formação do 
etnohistoriador. Portanto, neste trabalho procuramos 
associar a história das políticas indigenistas e patrimo-
niais através do registro da Cachoeira de Iauaretê como 
patrimônio imaterial brasileiro.

No próximo tópico, problematizaremos a inser-
ção da Cachoeira de Iauaretê como bem registrado em 
2006 no Livro de Registro dos Lugares, associando sua 
relação com outros livros de registros e debatendo os 
intercâmbios conceituais entre as categorias de “lu-
gar” e “território”. Com isso, buscamos pensar como o 

3  Inciso IV, § 1°, Artigo 1° do Decreto 3.551/2000, p. 01. Link (Acesso em 23 de Dezembro de 2019): http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/

D3551.htm;

território	 se	 configura	a	partir	das	 relações	 e	práticas	
sociais estabelecidas em um espaço delimitado, cons-
truindo sentidos identitários próprios, mas que são re-
conhecidos como singular na formação de um projeto 
nacional a partir da chancela de patrimônio imaterial 
atribuída pelo Iphan.

Lugar e território: Por uma reflexão dos livros 
de registro do patrimônio imaterial brasileiro

 Com o Decreto n.º 3.551 de 04 de Agosto de 2000, 
a política brasileira de patrimônio formaliza um novo 
instrumento jurídico de preservação, o registro. Espe-
cificamente,	 esse	 instrumento	 chancela	 o	 que	 conhe-
cemos como patrimônio imaterial, ou seja, os sabe-
res populares, as celebrações religiosas, as formas de 
expressão (pinturas corporais, dança, teatro e outras 
técnicas), além dos lugares sagrados e do cotidiano de 
grupos humanos.

 Assim como os bens materiais que são tombados 
são incorporados aos livros de tombo, as manifestações 
culturais que se tornam patrimônio imaterial são intro-
duzidas nos livros de registro. Dentre esses, o Livro de 
Registro dos Lugares é o que incorpora a Cachoeira de 
Iauaretê. Segundo o Decreto n.º 3.551/2000, nesse livro, 
“serão inscritos mercados, feiras, santuários, praças e 
demais espaços onde se concentram e reproduzem prá-
ticas culturais coletivas”.3  Além desse livro de registro, o 
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decreto ainda garante a existência dos seguintes livros: 
dos Saberes, das Celebrações e das Formas de Expressão.

Na Cachoeira de Iauaretê, poderia ainda preser-
var, por exemplo, os saberes da medicina popular, as 
celebrações sagradas dos povos nativos ou as várias ex-
pressões dos povos Tariano e Tukano. Além de espaço 
sagrado e tessemunho do processo de ocupação dos po-
vos nativos do Alto Rio Negro, esse mesmo lugar revela 
o cotidiano da população ribeirinha e os saberes sobre 
os rios, plantas e animais nativos. Portanto, é a partir da 
relação entre lugar, território e identidade que buscare-
mos	refletir	sobre	o	processo	de	patrimonialização	do	
bem imaterial em questão.

 Primeiramente, quando o Decreto n.º 3.551/2000 
nomeia o Livro de Registro dos Lugares, percebemos, 
segundo nossa interpretação, que há determinada con-
cordância do conceito de “lugar” tal como o elaborado por 
Yi-Fun Tuan (1983). Segundo a concepção desse autor, 
“lugar”	se	define	como	objeto	delimitado,	racionalizado,	
estável e manipulável que apresenta propriedades físi-
cas	significadas	pelas	ações	humanas.	Assim,	ao	mapear	
recursos,	ocupar	o	território	e	definir	seus	rituais	sagra-
dos, os povos nativos estabelecem experiências que pos-
sibilitam construir realidades no espaço.4 Desse modo, 
salientamos que o “lugar” delimita o espaço tornando-o 

4 Segundo a concepção de Tuan (1983), a experiência são ações realizadas por sujeitos com a intenção de conhecer e construir a realidade a partir 

das	suas	sensações,	percepções	e	concepções.	Ainda	segundo	o	autor,	“[...]	Experimentar	é	aprender,	significa	atuar	sobre	o	dado	e	criar	a	partir	

dele” (p.10). Desta forma, entende que espaço é movimento e liberdade, enquanto lugar é objeto no qual reconhecemos os odores, as formas e 

aspectos.

manipulável. Entretanto, esse objeto delimitado estará 
em constante processo de transformação por depender 
das experiências humanas. Ao orientar a metodologia 
elaborada	pelo	Departamento	de	Identificação	e	Docu-
mentação (DID), ligado ao Iphan, o manual de aplicação 
do INRC nos fornece o conceito de lugar: 

Toda atividade humana produz sentidos de lugar. Nes-
se inventário serão incluídos especificamente aqueles que 
possuem sentido cultural diferenciado para a população 
local. São espaços apropriados por práticas e atividades de 
naturezas variadas (exemplo: trabalho, comércio, lazer, re-
ligião, política, etc.), tanto cotidianas quanto excepcionais, 
tanto vernáculas quanto oficiais. Essa densidade diferen-
ciada quanto a atividades e sentidos abrigados por esses lu-
gares constitui a sua centralidade ou excepcionalidade para 
a cultura local, atributos que são reconhecidos e tematizados 
em representações simbólicas e narrativas. Do ponto de vis-
ta físico, arquitetônico e urbanístico, esses lugares podem ser 
identificados e delimitados pelos marcos e trajetos desenvol-
vidos pela população nas atividades que lhes são próprias. 
Eles podem ser conceituados como lugares focais da vida 
social de uma localidade (IPHAN, 2020, p. 32).
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Ao delimitar o espaço da Cachoeira de Iauaretê e 
transformá-la em patrimônio imaterial nacional, os 
detentores do bem5	 ressignificam	 esse	 objeto	 enquan-
to representação do seu cotidiano, assim como de sua 
identidade e das resistências nativas. Desta forma, mo-
numentalizar a Cachoeira de Iauaretê é torná-la um sím-
bolo da cultura brasileira e defender valores culturais rei-
vindicados pelos povos nativos dos rios Uaupés e Papuri. 
Por monumento, concebemos, através da experiência 
conceitual do Ocidente, “tudo que pode evocar o passado” 
e “liga-se ao poder de perpetuação, voluntária ou invo-
luntária, das sociedades históricas” (GOFF, 2016, p. 486).

Portanto, o processo de monumentalização da ca-
choeira de Iauaretê nada mais é que a iniciativa do Es-
tado brasileiro, fundado nos parâmetros ocidentais de 
sociedade, inserir um bem cultural indígena no circui-
to de símbolos patrimoniais. Em contrapelo, as etnias 
indígenas presentes no alto do Rio Negro subvertem o 
sentido de “monumento da cultura”, que também é um 
“monumento da barbárie” (BENJAMIN, 1994, passim), 
a partir das suas experiências coletivas para criar ins-
trumento legal de resistência e reivindicação política, 
assim como construir, ou fazer com que reconheçam, 

5	 	Entendemos	como	detentores	do	patrimônio	imaterial	através	da	definição	da	Portaria	200	emitida	pelo	Iphan	em	18	de	Maio	de	2016,	ou	seja,	

“denominação dada às comunidades, grupos, segmentos e coletividades que possuem relação direta com a dinâmica da produção, reprodução 

de determinado bem cultural imaterial e/ou seus bens culturais associados, e para os quais o bem possui valor referencial, é parte constituinte 

da	sua	memória	e	identidade.	Os	detentores	possuem	conhecimentos	específicos	sobre	esses	bens	culturais	e	são	os	principais	responsáveis	pela	

sua transmissão para as futuras gerações e continuidade da prática ao longo do tempo”; BAE – Boletim Administrativo Eletrônico do Iphan n.º 

1.172– Edição Semanal de 20/05/2016, p. 23. Link (Acesso em 23 de Dezembro de 2019): http://portal.iphan.gov.br/uploads/legislacao/portaria 

_n_200_de_15_de_maio_de_2016.pdf;

parâmetros particulares e autênticos de reconhecimen-
to da própria memória indígena.

Assim, reconhecemos que o processo de patrimo-
nialização se torna instrumento de reivindicação polí-
tica principalmente quando inferimos que a história da 
ocupação territorial brasileira é marcada por guerras, 
extinções e diásporas (LITTLE, 2004 e OLIVEIRA, 1998). 
Isto é, a preservação do patrimônio indígena pelas polí-
ticas públicas nacionais está ligada a demandas sociais 
que ganharam força entre as décadas de 70 e 80 do sé-
culo XX, se observar a proliferação dos movimentos so-
ciais pós-redemocratização.

Segundo Paul Little (2004, p. 258), o Estado-nação 
edifica	 uma	 “ideologia	 territorial”	 que	 “reivindica	 um	
espaço	geográfico	para	o	uso	 exclusivo	dos	 ‘membros’	
da sua comunidade nacional”, ou seja, baseia-se nos 
valores do nacionalismo, da soberania e da hegemonia 
territorial. Entretanto, o antropólogo ainda defende 
que territórios soberanos não são antagônicos a terri-
tórios autônomos, reservas indígenas ou de remanes-
centes	quilombolas,	 já	que	define	“autonomia	 como	o	
exercício do poder de decisão local sobre o uso dos re-
cursos	naturais,	políticos,	fiscais	e	culturais	em	um	de-
terminado território ou região” (p. 280).
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O reconhecimento de bens culturais indígenas como 
patrimônio brasileiro visibiliza territórios historicamente 
ocultados frente à preponderância do território do Esta-
do-nação. Ademais, enfatizamos que a conquista desses 
direitos culturais traduz a busca pelo o direito à diver-
sidade frente à hegemonia da dita cultura nacional que 
historicamente esteve intimamente ligada às represen-
tações brancas e das elites agrárias. Nesse sentido, jun-
to à demarcação das terras indígenas ou da regulamen-
tação de áreas de preservação ambiental, o patrimônio 
também é capaz de se posicionar como política pública 
de reconhecimento territorial uma vez que estabelece 
interpretações	sobre	o	processo	de	ocupação	e	de	reafir-
mação identitária.

A Cachoeira de Iauaretê, quando chancelada como 
patrimônio nacional, torna-se lugar simbólico da insti-
tucionalização	e	unificação	das	comunidades	étnicas	do	
Alto Rio Negro e envolve-se na atualização promovida pe-
los grupos indígenas ao movimento de territorialização 
iniciado na década de 70, ou seja, “movimento pelo qual 
um objeto político-administrativo [...] vem a se transfor-
mar em uma coletividade organizada, formulando uma 
identidade própria, instituindo mecanismos de tomada 
de decisão e de representação, e reestruturando as suas 
formas culturais” (OLIVEIRA, 1998, p. 56). 

Ainda sobre a concepção de territorialidade,6 
Paul Little (2004) salienta a importância da cos-
mografia	 para	 a	 manutenção	 e	 estabelecimento	 de	

6	 A	partir	de	Robert	David	Sack,	Paul	Little	(2004)	define	“a	territorialidade	como	o	esforço	coletivo	de	um	grupo	social	para	ocupar,	usar,	

controlar	e	se	identificar	com	uma	parcela	específica	de	seu	ambiente	biofísico,	convertendo-a	assim	em	seu	’território’”	(p.	253).

um	território.	Segundo	o	antropólogo,	a	cosmografia	se	
manifesta através do “histórico de ocupação” territorial, 
do vínculo afetivo estabelecido, do regime de posse da 
terra, seus usos sociais e suas formas de defesa. Ainda 
salienta que “a categoria de identidade pode se ampliar 
à medida que a identidade de um grupo passa, entre 
outras coisas, pela relação com os territórios cons-
truídos	 com	 base	 nas	 suas	 respectivas	 cosmografias”	
(LITTLE, 2004, p. 264). Nesse sentido, a Cachoeira de 
Iauaretê	 representa	 esse	 movimento	 de	 identificação	
com	a	terra	ocupada	e	refletir	sobre	seu	processo	de	pa-
trimonialização nos possibilita pensar a historicidade 
de	reafirmação	identitária	dos	povos	Tukano	e	Tariano.

Portanto, ambos, territorialidade e patrimônio cul-
tural,	se	configuram	como	categorias	no	campo	do	ima-
terial. Os valores atribuídos a um território delimitado, 
a uma construção histórica ou a uma manifestação 
cultural fazem sentido no momento em que os sujei-
tos	que	dão	significado	a	esses	símbolos	se	relacionam	
e reconhecem seu potencial identitário. Entendemos 
identidade segundo a perspectiva de Max Weber (2004), 
enquanto instrumento político acionado quando um 
grupo reivindica o direito à diferença para conquistar 
suas demandas sociais. 

Considerando o bem cultural do povo Tukano e 
Tariano como patrimônio nacional, respectivamen-
te como marco que sugere fronteiras, compreende-
mos que a Cachoeira de Iauaretê congrega os grupos 
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nativos do Alto do Rio Negro reunidos por experiências 
coletivas, incentiva as trocas culturais e a miscelânea 
das relações sociais e políticas. Se o bem cultural re-
presenta o marco entre o moderno e o tradicional, vis-
to que desde o início do século XX o desenvolvimento 
urbano e industrial chega a impactar o cotidiano dos 
povos	nativos	ou	mesmo	geograficamente	representa	a	
demarcação entre o território colombiano e da Amazô-
nia legal, os povos indígenas que habitam esta região 
transitam entre esses diversos territórios.7

Visto os fatores que levam um bem imaterial ser 
reconhecido como patrimônio nacional, salientamos: 

7 Segundo Fredrik Barth (2000) fronteiras étnicas são espaços de interseção entre territórios que demarcam o lugar ocupado por grupos 

de indivíduos reunidos por experiências coletivas, constituindo-se de um campo de comunicação cultural e provocando aproximações ou 

distanciamentos entre a diversidade humana.

o que se preserva na cachoeira não é propriamente sua 
materialidade enquanto objeto situado no espaço do e 
componente de uma dita paisagem natural, mas as ex-
periências, as relações, os sentidos de territorialidade 
que os povos Tariano e Tukano construíram em torno 
desse lugar. Como veremos, o objetivo do registro da 
Cachoeira de Iauaretê pelo Iphan é motivar a recons-
trução das malocas, o repatriamento dos objetos sagra-
dos e incentivar a manutenção das práticas tradicionais 
entre as gerações. No próximo tópico, nos deteremos 
mais	 especificamente	 no	 processo	 de	 patrimonializa-
ção do bem material aqui discutido.

Oficina	de	cartografia	-	INRC	dos	Povos	Indígenas	do	Alto	Rio	Negro	(2006).	Foto:	Acervo	IPHAN
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Patrimônio e território: O processo de registro 
como processo de etnogênese do território 
indígena

Realizando	reflexão	em	torno	das	fronteiras	chile-
nas e do processo de territorialização do povo Mapuche 
da época colonial, Guillaume Boccara (2007) nos apre-
senta três categorias transversais ao processo de identi-
ficação	dos	grupos	humanos	e	os	espaços	que	ocupam.	
São	esses:	etnogênese,	etnificação	e	espaço	fronteiriço.	
Segundo o antropólogo, primeiramente, etnogênese se 
define	como	“processo	de	reconfiguração	social,	políti-
ca,	 econômica	 e	 cultural	 que	 implica	 a	 redefinição	do	
sentimento identitário e desemboca na emergência de 
uma nova formação social ou de uma nova entidade e 
identidade étnica” (BOCCARA, 2007, p. 59).

Desse modo, ao pensar o processo de patrimonia-
lização da Cachoeira de Iauaretê como processo de et-
nogênese do território indígena do Alto do Rio Negro, 
captamos o primeiro como um evento que impulsio-
nou transformações culturais, políticas e até econômi-
cas visto que o desenvolvimento do turismo social na 
região se torna iniciativa de salvaguarda. Já, o curso 
de reconhecimento do bem como patrimônio brasilei-
ro proporciona a essas comunidades um progressivo 
sentimento	de	reafirmação	cultural	 frente	às	históri-
cas agressões físicas ou simbólicas praticadas pelos já 
citados missionários salesianos e comerciantes brasi-
leiros e colombianos. Ademais, posteriormente, com 
a ampla divulgação e promoção do bem chancelado 

como patrimônio imaterial, as comunidades indíge-
nas passam a possuir novo instrumento de barganha 
política,	já	que	seu	lugar	sagrado	é	ressignificado	pelo	
reconhecimento federal.

Opondo-se ao conceito de etnocídio, os termos et-
nogênese	e	etnificação	empregados	por	Boccara	(2007)	
nos possibilitam problematizar como os povos Tariano 
e Tukano passaram pelo processo de reorganização so-
ciocultural através do aparato legal da política de pa-
trimônio do Estado brasileiro de maneira autônoma, 
o que permitiu negociações políticas através da inter-
mediação do Iphan. Portanto, aqui defendemos que o 
processo de patrimonialização da Cachoeira de Iauare-
tê estaria ligado à culminância das lutas indígenas pelo 
direito à terra e à diferença em contrapartida à identi-
dade brasileira homogeneizante.

Segundo o Decreto n.º 3.551/2000, para um bem 
se adequar ao processo de registro de patrimônio ima-
terial, há a necessidade de seguir os seguintes passos: 
1- apanhamento da documentação técnica; 2- elabo-
ração da instrução do registro que pode ser através do 
Inventário Nacional de Referências Culturais (INRC);  
3- Emissão do parecer do Iphan no que diz respeito à 
relevância do registro para a cultura nacional; 4- Remis-
são do processo ao Conselho Consultivo do Patrimônio 
Cultural para deliberações e sua respectiva publicação 
no	 Diário	 Oficial	 da	 União.	 Após	 o	 reconhecimento	
como patrimônio imaterial brasileiro, o bem tem ampla 
divulgação e promoção e passa por um processo de rea-
valiação cultural ao menos a cada 10 anos.
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Para entender como se deu o processo de patrimo-
nialização e monumentalização da Cachoeira de Iaua-
retê nesta seção nos utilizamos, sobretudo, do Inven-
tário Nacional de Referências Culturais dos indígenas 
do Alto Rio Negro elaborado pelo Iphan com auxílio da 
Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro 
(FOIRN) e do Instituto Socioambiental (ISA) e o dossiê 
que culmina todo o processo de aproximação, execu-
ção do registro e outras ações que permitiram a difu-
são do bem. Essa publicação estimula a preservação e 
a inscrição das práticas culturais em torno do bem no 
momento em que esse documento foi escrito, ou seja, 
reconhecendo que essas práticas estão em constante 
transformação,8 assim como, “contribui para o reco-
nhecimento e a visibilidade das questões que envolvem 
a salvaguarda do patrimônio cultural desses povos in-
dígenas pela sociedade brasileira” (IPHAN, 2007, p. 11).

No caso da Cachoeira de Iauaretê, o registro foi 
resultado do trabalho interinstitucional iniciado em 
Maio de 2004. Nesse período o Iphan, a FOIRN e o ISA 
iniciaram o inventário que ainda contou com a parti-
cipação das escolas indígenas. Assim, destacamos a 
relevância das escolas de currículo diferenciado que 
entre muitas outras ações incentivam a preservação 
das tradições dessas comunidades nativas. O grupo 
supracitado se reuniu para apresentar a metodologia 
do	INRC	para	a	comunidade	e	 identificar	os	bens	de	

8 Sobre a noção de cultura, a Resolução n° 001 de 03 de agosto de 2006 considera: “toma-se tradição no seu sentido etimológico de “dizer através 

do	tempo”,	significando	práticas	produtivas,	rituais	e	simbólicas	que	são	constantemente	reiteradas,	transformadas	e	atualizadas,	mantendo,	para	

o grupo, um vínculo do presente com o seu passado”.

referência cultural. Até fevereiro de 2008, quando foi 
encerrado	o	processo	de	inventário,	foram	identifica-
dos locais sagrados, manifestações míticas do saber 
popular e objetos do cotidiano da comunidade, por 
exemplo, os cacuris (armadilhas de pesca). Essas re-
ferências culturais estavam relacionadas ao cotidiano 
das seguintes comunidades étnicas: Tariano, Tukano, 
Dessana, Pira-Tapuia, Baniwa, Werekena, Tuyuka, 
Baré, Uanano, Arapasso e Barasana.

Inicialmente, como orienta o manual de elabora-
ção do INRC, a delimitação do universo do inventário 
esteve ligada ao percurso do Rio Negro na região me-
tropolitana de Manaus. A escolha interinstitucional 
buscou compreender que “os sistemas culturais [...] 
têm	[...]	uma	geografia	própria,	que	dependerá	da	na-
tureza das relações sociais existentes num determinado 
espaço	físico”	e	que	“a	segmentação	ou	a	estratificação	
social corresponderá a clivagens e diferenças culturais, 
com graus variados de permeabilidade, que deverão 
ser levadas em consideração na delimitação da área do 
inventário” (IPHAN, 2000, p. 32). Isto é, buscando se 
orientar	 pelo	 critério	 sociopolítico,	 definido	 pelo	ma-
nual do INRC, o grupo que esteve elaborando inventá-
rio entre 2004 e 2008 procurou considerar as práticas 
culturais indígenas relacionadas à capital amazonense, 
ou seja, a escala espacial estabelecida considera que o 
próprio rio se constitui como fronteira entre o espaço 
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urbano e o território indígena. Assim, os diversos su-
jeitos que contribuíram para esse processo trafegavam 
por esta fronteira e dialogavam com os dois espaços.

O processo de registro da Cachoeira de Iauaretê 
como patrimônio imaterial foi acionado pela Federação 

das Organizações Indígenas do Rio Negro (FOIRN), em 
07 de Fevereiro de 2005. O pedido encaminhado ao pre-
sidente do Iphan, Antônio Augusto Arantes, ainda con-
tou com a contribuição do reitor da Universidade Federal 
do Amazonas (UFAM), prof. Hidembergue Ordozgoith 

Mapa 1: Área delimitada para a elaboração do inventário dos indígenas do Alto do Rio Negro.

Fonte: Arquivo digital do Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), acesso em 18 de Nov. de 
2020, link: https://sicg.iphan.gov.br/sicg/bemImaterial/acao/204/.
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Frota,9 da Secretária de Estado de Ciência e Tecnologia, 
profa. Marilene Correa da Silva Freitas,10 do Secretário de 
Estado da Cultura, Robério dos Santos Pereira Braga,11 e 
do presidente da Fundação Estadual de Política Indige-
nista e do Instituto socioambiental, Bonifácio José.12

A Federação das Organizações Indígenas do Rio Ne-
gro	 (FOIRN)	é	uma	associação	civil	 indígena	sem	fins	
lucrativos criada em 1987 com o intuito de defender a 
territorialidade de 23 povos indígenas, organizados 
em cerca de 750 comunidades, situados ao longo do 
Rio	Negro	e	de	seus	afluentes.	Considerada	referência	
mundial na defesa do território e dos direitos indígenas 

9  Hidembergue Ordozgoith Frota atua como professor titular da Universidade Federal do Amazonas (UFAM) desde 1977 e entre 2001 e 

2005 permaneceu como reitor da citada instituição. Ligado aos departamentos de Física e Engenharia, Frota atua na área de física da matéria 

condensada.	Como	reitor	contribuiu	para	a	expansão	da	UFAM	para	o	interior	do	Amazonas,	promovendo	a	inclusão	de	docentes	filhos	de	

seringueiros, pescadores e agricultores, assim como formalizando convênios que promovia o incentivo a cultura e a formação de professores.

10 Atualmente Marilene Correa da Silva Freitas é professora titular do departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal do Amazonas, 

atuando	nos	seguintes	temas:	Amazônia,	políticas	públicas,	política	científica,	teoria	sociológica	e	desenvolvimento	socioeconômico.	Entre	2003	e	

2007 foi Secretária de Estado de Ciência e Tecnologia do Amazonas na qual implantou o sistema estadual de Ciência e Tecnologia da Informação e 

estruturou a política estadual da área no Amazonas.

11 Robério dos Santos Pereira Braga possui graduação em Direito pela Universidade Federal do Amazonas e especialização em Administração de 

Política Cultural pelo Centro Nacional de Referência Cultural em convênio com a Universidade de Brasília e a Organização dos Estados Americanos 

(1978).

12 Bonifácio José Boniwa foi presidente da Federação Estadual dos Povos Indígenas (FEPI) e Secretário de Estado para os Povos Indígenas do 

Amazonas (Seind) na gestão de Omar Aziz do Partido da Mobilização Nacional (PMN) até 2011. Hoje destaca-se como liderança indígena do povo 

Baniwa do Alto do Rio Negro.

13  Estas informações se encontram distribuídas no endereço eletrônico da Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro (FOIRN), https://

foirn.org.br/ (acesso em 27 de Novembro de 2019), e no parecer do Conselho Consultivo do Iphan que determinou o registro da Cachoeira de 

Iauaretê em 2005, disponível no endereço eletrônico do Iphan, http://portal.iphan.gov.br/ (Acesso em 08 de Novembro de 2019).

14 Ritual praticado pelos povos indígena do Alto Rio Negro no qual se efetua trocas de conhecimentos entre as comunidades étnicas dessa 

localidade. Ver: LOLLI, 2010.

na América Latina, a FOIRN atua, sobretudo, na es-
truturação de uma economia indígena sustentável, no 
monitoramento ambiental e climático do Rio Negro, na 
governança territorial e ambiental e no fortalecimento 
das 60 associações locais13.

Nesse inventário foram documentadas e mapeadas 
várias das referências dos povos indígenas do Alto do 
Rio Negro, por exemplo, a evocação do Dabucuri,14 os 
benzimentos, as armadilhas de pescas instaladas na-
quele espaço e as várias cachoeiras presentes ao longo 
do rio. Por abrigar esse emaranhado de experiências 
culturais, a Cachoeira de Iauaretê se consolida como 
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espaço de referência cultural dos povos indígenas dessa 
região fronteiriça. Além disso, o dossiê elaborado pelo 
Iphan	ainda	contém	justificativa	para	a	escolha	da	Ca-
choeira de Iauaretê.

Em primeiro lugar, trata-se de um ponto de convergên-
cia de duas sub-regiões densamente povoadas, o Rio Papuri 
e o Alto Rio Uaupés, onde os Tariano, grupo oriundo da ba-
cia do Rio Içana, ao norte, e originalmente falante de uma 
língua aruak, articulam-se aos povos falantes das línguas 
tukano: Tukano próprio, Desana, Pira-Tapuia, Wanano 
e outros. Em segundo lugar, desde o final da década de 20, 
a Cachoeira de Iauaretê foi escolhida como lugar para im-
plantação do maior centro missionário salesiano no Rio 
Uaupés, que, ao longo de cinco décadas, abrigou alunos 
indígenas de todo o Distrito em seus internatos. Consistiu, 
portanto, em um centro de “catequese e civilização de ín-
dios”, onde várias gerações indígenas foram persuadidas a 
derrubar malocas, entregar adornos cerimoniais e abando-
nar rituais. (IPHAN, 2007, p. 27)

Logo,	com	esta	justificativa,	em	2006	a	Cachoeira	
de Iauaretê recebeu o título de patrimônio imaterial 
sendo o primeiro bem inscrito no Livro de Registro dos 
Lugares. Segundo o parecer conclusivo emitido pela 
Gerência de Registro do Iphan, Claudia Marina Vaz-
ques, o trabalho simultâneo entre os representantes 
técnicos da instituição e as comunidades indígenas 

15 Parecer do Conselho Consultivo do Iphan que determinou o registro da Cachoeira de Iauaretê em 2005. Disponível no endereço eletrônico do 

Iphan, http://portal.iphan.gov.br/ (Acesso em 08 de Novembro de 2019).

permitiu	 “identificar,	 esclarecer	 e	 conhecer	 vários	
elementos culturais, ambientais e políticos que or-
ganizaram a construção daquela paisagem cultural, 
bem como os processos históricos de contato com a 
sociedade nacional responsáveis pela transformação 
nas relações sociais e culturais dos povos indígenas da 
região do rio Uaupés”15. 

Como medida de promoção e divulgação das mani-
festações	culturais,	assim	como	medida	de	reafirmação	
identitária, a reconstrução de malocas e a repatriação 
de objetos expostos em museus foram reivindicações 
dos índios Tariano e Tukano (MARTINI, 2012). Outrora, 
as	malocas	se	firmavam	como	o	espaço	de	habitação	dos	
indígenas do Alto do Rio Negro, onde se instalavam as 
famílias daqueles grupos e empreendiam diversas ceri-
mônias	ritualísticas.	Essas	edificações,	além	de	oferecer	
moradia, se tornaram símbolos da referência cultural e 
da resistência indígena uma vez que com a chegada dos 
missionários salesianos nessa região, as comunidades 
tiveram que abrir mão das suas formas de morar e de se 
manifestar culturalmente em favor dos padrões trazi-
dos por esses grupos religiosos.

Os ornamentos sagrados foram devolvidos às 
comunidades indígenas em uma cerimônia organi-
zada pela Federação das Organizações Indígenas do 
Rio Negro (FOIRN) em 26 de Julho de 2009. A repa-
triação dos bens imóveis condiz com o processo de 
redefinição	 identitária	que	as	comunidades	estiveram	
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se apropriando desde a década de 80, ou seja, o que está 
sendo reivindicado não são objetos com valor material, 
apenas, mas objetos que representam o direito indíge-
na de contar sua própria história e que demonstram o 
combate às narrativas hierarquizadas e homogeneizan-
tes, propagadas pelo Estado e pela Igreja Católica. Além 
disso, potencialmente, as malocas, outrora destruídas 
pelos missionários salesianos, se tornam espaços de 
memórias dinâmicas e vivas. Portanto, a repatriação 
dos objetos indígenas à comunidade de origem obede-
ce às técnicas de memória distantes dos museus con-
vencionais presentes no Ocidente que desconectam os 
objetos	 da	 realidade	 e	 os	 reconfiguram	em	narrativas	
formadas pela organização e encadeamento desses ob-
jetos no espaço do museu (MENEZES, 1999). A maloca 
de Tuxaua Leopodino se torna espaço vivo de preser-
vação da memória e da conquista de praticar os rituais 
tradicionais dos povos Tukano e Tariano.

Conclusão:

Como vimos no tópico anterior, as escolas indíge-
nas com currículo diferenciado tiveram uma importân-
cia fundamental no processo de elaboração do Inventá-
rio Nacional de Referências Culturais das comunidades 
indígenas do Alto do Rio Negro e na patrimonialização 
da Cachoeira de Iauaretê. Se utilizando do lugar ins-
titucionalizado dessas escolas, os líderes das comuni-
dades indígenas puderam participar ativamente do 

reconhecimento da cachoeira como patrimônio imate-
rial brasileiro frente à participação de outros interessa-
dos nesse processo que institucionalmente já ocupavam 
lugar, seja nas universidades, em organizações não go-
vernamentais ou em cargos estaduais ou federais.

A educação e as propostas pedagógicas acompa-
nham as transformações do meio social. Assim, as con-
tribuições da Antropologia ao conceito de “cultura” se 
dão	de	maneira	significativa	no	que	diz	respeito	à	cons-
trução de uma teoria pedagógica que busca equilíbrio 
político entre as diferenças, sejam culturais, religiosas 
ou de gênero. Característica das teorias pós-críticas 
da educação, o currículo multiculturalista se baseia na 
diversidade cultural presente nas sociedades e no en-
tendimento de que a diferença na contemporaneidade 
se torna um direito a ser conquistado cotidianamente, 
assim como faz parte das disputas de fabricação do ci-
dadão (SILVA, 2007).

Podemos entender o currículo multiculturalista 
como um movimento renovador diante as pedago-
gias tradicionalistas que possuía caráter ideológico e 
entendia a “cultura” enquanto o conjunto de produ-
ções artísticas e intelectuais capazes de nivelar as so-
ciedades (MINTZ, 2010). Nesse sentido, reconhecer 
a diversidade entre as culturas é questionar a homo-
geneização cultural, ou seja, questionar o discurso de 
legitimação das classes dominantes que elegem deter-
minados signos e representações como o que deve ser 
preservado ou ensinado nas escolas.
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Maloca Tariana - INRC dos Povos Indígenas do Alto Rio Negro (2006). Foto: Acervo IPHAN

Como bem salientou Tomas Tadeu Silva (2007), 
questionar as relações de poder entre as culturas domi-
nantes e dominadas instiga a problematização das re-
presentações sobre um grupo social e evita a submissão 
de culturas do ponto de vista do “outro”. Historicamen-
te as manifestações culturais e o cotidiano dos grupos 
subordinados eram considerados “folclore” e “exótica”, 
despertando a curiosidade dos agentes dominadores. 
Portanto, o interesse do currículo multicultural, inte-
rétnico e pós-colonialista é trazer as interpretações e 

visões de mundo dos grupos dominados no trabalho de 
quebrar conceitos pré-estabelecidos.

Concluímos que foi possível captar como o sentido 
de territorialidade dos povos Tariano e Tukano estive-
ram associadas, antes de tudo, aos interesses políticos 
de	reafirmação	identitária	dessas	comunidades	indíge-
nas. Desse modo, a educação indígena diferenciada, o 
patrimônio e o território se uniformizaram para efeti-
var novos saberes em torno das narrativas de origem e 
novas formas de luta por emancipação.
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