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INTRODUÇÃO:

Os povos originários do continente americano, especialmente na região da América Latina,

tem uma compreensão de mundo que precisa ser revisitada considerando-a na condição de

compreensão filosófica. Apresentamos aqui uma visita à vida intelectual da comunidade

Borari, um vislumbre à noção tradicional de conhecimento sob a ótica dos Borari a partir de

três narrativas trazidas por um estudante Borari da UNICAMP e, como esse saber ou

saberes borari se relaciona(m) com as teorias tradicionais de conhecimento operantes

dentro da academia e com a filosofia indígena a partir de autores indígenas brasileiros

contemporâneos. Uma reflexão que considera aspectos multilíngues e multiculturais.

METODOLOGIA:

Esse trabalho iniciou-se com uma revisão bibliográfica sobre os Borari em primeira e

terceira pessoa onde se constatou que em termos de publicação advindas do conhecimento

Borari produzido pelos próprios indígenas Borari, o que possuíamos eram artigos voltados

para questões mais pedagógicas do que filosóficas, práticas de ensino, etc, e em terceira

pessoa, algumas dezenas de publicações, sobretudo nas áreas das Ciências Sociais, em

especial a Antropologia e, também na área da Educação. Sob essa possibilidade e

considerando ainda a pandemia e a impossibilidade de uma ida à campo, em um processo

auto-organizatório originado no desenrolar da própria pesquisa, como proposto pelo
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professor Michel Debrun em Identidade nacional Brasileira e auto-organização de

organização da professora ítala M. Looffredo d’ottaviano e Maria Eunice Q. Gonzalez

(coleção CLE -2009) onde elementos distintos, aqui no caso, o conhecimento advindo dos

Borari a partir do próprio estudante indígena, e, a teoria tradicional do conhecimento se

encontraram para novas conexões inauditas, tomou-se então substratos da literatura oral do

próprio estudante indígena Borari proponente do projeto, colocando-se como fonte para a

própria pesquisa, enquanto ganhavam formas reflexões à partir dos substratos orais em

diálogo com a teoria da epistemologia tradicional apresentada por Luiz Henrique de Araújo

Dutra e da lógica clássica de Aristóteles evocada no conjunto Metafísica de Aristóteles de

organização de Andrônico de Rodes, e, mais adiante em um diálogo com a filosofia indígena

contemporânea a partir dos livro A Queda do Céu de Davi Kopenawa e Ideias para adiar o

Fim do Mundo de Ailton Krenak.

*Imagem à esq.: plantas medicinais dos Borari; à direita.: cobertura de casa Borari

*Artesão Borari tecendo Waturá ou Paneiro

*Imagem à esq.: artesão Borari; à direita.: retirada de cipó
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RESULTADOS E DISCUSSÃO:

Tendo como base que a noção de epistemologia, chamada também de gnose em outras

épocas, é um bem comum a todos os povos e culturas humanas, o encontro entre essas

diferentes formas de perceber o mundo, aqui o conhecimento acumulado, revisado e

atualizado de maneira sistemática na academia e o conhecimento acumulado do povo

Borari, gerou inquietações pertinentes à pesquisa como por exemplo onde estariam

fundamentadas as noções de objetividade e subjetividade do povo Borari e se essas noções

fariam sentido tomando os substratos apresentados.

O questionamento que surge é de que talvez partindo do ponto de vista da lógica

clássica, não se poderia inferir que algumas proposições verdadeiras para um Borari (por

exemplo o uso do rabo do tatu para curar infecções do ouvido) possa ser considerada

conhecimento, porque a lógica clássica parte de definições do que é verdadeiro ou não que

talvez não façam sentido para um Borari e, ainda assim não deixar de ser verdade para um

detentor desse conhecimento Borari, e isso, partindo do pressuposto que existe

conhecimento ou conhecimentos do povo Borari.

CONCLUSÕES:

Passando a tensão inicial entre as diferentes formas de ver o mundo, a dos Borari e

a do âmbito acadêmico, vemos desdobramentos que ultrapassam os limites deste projeto,

no avanço da compreensão do que seja (e se existe) a noção de verdade para os Borari e

também uma necessidade de talvez ao menos por hora para que exista um caminho

possível em diálogo intercultural para visitar a compreensão de mundo dos Borari

considerando-a na condição de compreensão filosófica, a prescindir da dualidade tão

definida entre o que seja objetivo e o que seja subjetivo, ou talvez investigar o que seria

objetivo e subjetivo para os Borari, aumentando ou diminuindo a gama que inclui ou um ou

outro se for o caso.

Nesse sentido e sob as limitações projetadas pela pandemia e a impossibilidade de

uma visita às comunidades indígenas Borari na região do Baixo Rio Tapajós no Pará, na

terra indígena Alter do Chão, abriu-se um possível caminho de diálogo entre a filosofia

indígena a partir de autores indígenas contemporâneos (Davi Kopenawa e Ailton Krenak).
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Esse novo diálogo abriu uma nova possibilidade de compreensão do que seria

conhecimento para os Borari, e marcou uma retomada às questões iniciais que levaram a

esse projeto e discussão, se haveria noção tradicional de conhecimento entre os Borari e se

existe, como se dá esse processo de elaboração e transferência de saberes?

O que surge aqui é que as noções de conhecimento da epistemologia e o que é

conhecimento para um povo indígena como os Borari ou o povo Yanomami do Davi

Kopenawa são tão diversos entre si que seus processos de validação e verificação de

conhecimento talvez sejam mutuamente opostos, que é possível que uma anule a outra

mutuamente, pois como se compreenderia a partir dos parâmetros da epistemologia

tradicional que sonho é conhecimento? pois para os Yanomami segundo o próprio

Kopenawa, o sonho tem metodologia própria de aprendizagem, e como ele mesmo diz, os

brancos não sabem sonhar, pois “seus professores não o haviam ensinado, como nós

fazemos”... o que nos vem a partir disso é que os interesses, objetos são muito diversos

entre essas diferentes formas de compreensão do mundo, e que o que é central para um

pode não ser para outro, para um pode ser o que é possível de comprovação pelos sentidos

conhecidos pela academia, para outro os sonhos, as vozes de seres espirituais, que são

sentidos e aprendidos quem sabe por uma outra gama de sentidos que o conhecimento

acadêmico talvez desconhece ou não o considere, e que são tão incompatíveis entre si, que

não há possibilidade imediata de usar parâmetros de validação de uma para justificar ou

verificar a outra, o que pensamos é que o conhecimento dos Borari, tem metodologia

própria, diversa das acadêmicas, mas que devem ser olhados de outro lugar, não com

parâmetros já pré-concebidos dentro da academia, mas com os próprios parâmetros de

análise dos borari, mas para isso precisaríamos de tempo entre os Borari para poder

aprender como se dá esse processo.
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