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MARAGETÃ MAATOREJXEÃWA 

 
 

Ã te‟omara a‟era mõ xexema‟eaparapy, maira xema‟eãjpe, a‟e ekwe axe‟eg Apyãwa 

xamaxerekakatoãwa re. Ã kwee a‟era mõ ãkwaxiãt wexemiexãka, marygato mῖ 

xixama‟e awã ramõ. Kwewiwe ra‟ẽ xane xiroty nyn xeraxama‟eãwa ranõ, ima‟ewo mῖ 

ta‟yri wi we xerekyra gỹ xerexeka re. Xexe‟apeãwa a‟era mõ inogatogatowo xema‟ãwa 

ramõ aranowa takãra re, axekwe akoma‟e xeapaãwa re ranõ. Marygato mῖ xane Apyãwa 

ramõ xixama‟e. Te‟omara ywypyete a‟era mõ Awa‟yawera ma‟eãwa Takaripe, 

ikome‟owo ma‟era mõ aoxekatoete xanewe Takãra. Takãra a‟era ma‟ejxe‟i e‟yma 

xanewe Apyãwa ramõ, a‟epe akoma‟e ixama‟e mῖ ma‟e kwaapãwa re.  Iapamatãta kwee 

axegenopy awaxewetekwera gỹ, marywykãwa kwaapãra gỹ, maragetã kwaapãra gỹ, 

marama‟eãra gỹ, ata‟ywa gỹ mokõj tajpe. Amowera xowe kwee apyyk gỹ marymaryn 

kaajpe, tarywa re ka ramo, te‟omaãjpe, xema‟eãjpe, axekwe takawyteripe ranõ. A‟eete 

ramõ mῖ a‟epe gỹ ixe‟egi ma‟ema‟e re, xereywy paapara re, mi ma‟e ireekwe re. Ewῖ 

a‟era mõ ityni xama‟aranopãwa, xamagetaãwa, xamaxerekakatoãwa. Emanyn a‟era 

xexe‟apeãwa, wete‟omaparepy ipyyrowo gỹ xe‟apeãwa re, ma‟era aoxekatoete xanewe 

takãra awa‟yawera ma‟eãwa ramõ. 

 

 

XE'EGETEAWYMA: Apyãwa; Tapirapé; Takãra; Awa‟yao Xeapaãwa Rarywa. 
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RESUMO 

 

 
Este texto apresenta os resultados da minha pesquisa de Mestrado em Letras e 

Linguística, realizada a partir de experiência e vivência junto ao meu povo Apyãwa, 

habitante da Terra Indígena Urubu Branco, situada na Região do Médio Araguaia, Mato 

Grosso, com o objetivo central de constituir um conjunto de estudos e reflexões sobre a 

Takãra (Casa Cerimonial) e rituais de iniciação, interpretados a partir do fluxo do 

discurso social Apyãwa. As reflexões se deram em torno do tema Takãra no contexto de 

formação do Apyãwa, que expressam conhecimentos produzidos a partir de diferentes 

modos de se relacionar com o mundo. Para esta pesquisa, foram realizadas entrevistas 

com sábios, professores e lideranças nas duas aldeias Apyãwa, Tapi‟itãwa e 

Wiriaotãwa. Outro método utilizado foi a participação nos eventos e atividades culturais 

nas aldeias, atividades escolares, participação das conversas noturnas na Takãra, onde 

são abordados assuntos e problemas relacionados ao povo e às biodiversidades do 

território Apyãwa. Espero que os resultados dessa pesquisa possam subsidiar reflexões 

feitas em contextos de formação Apyãwa sobre a Takãra e o ensino de juventude no 

espaço. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Povo Apyãwa; Povo Tapirapé; Takãra; Rituais de Iniciação. 
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ABSTRACT 

 

 
This text presents the results of my Master's degree in Linguistics, carried out from 

experience and living with my people Apyãwa, inhabitant of the Urubu Branco 

Indigenous Territory, located in the Middle Araguaia Region, Mato Grosso, with the 

central objective of constitute a set of studies and reflections on Takãra (Cerimonial 

House) and initiation rituals, interpreted from the flow of the Apyãwa social discourse. 

The reflections took place around the theme Takãra in the context of the formation of 

Apyãwa, which express knowledge produced from different ways of relating to the 

world. For this research, interviews were carried out with sages, teachers and leaders in 

the two villages Apyãwa Tapi‟itãwa and Wiriaotãwa. Another method used was 

participation in cultural events and activities in the villages, school activities, 

participation in evening conversations in Takãra, where issues and problems related to 

the people and the biodiversity of the Apyãwa territory are addressed. I really hoped that 

the results of this research can support reflections made in Apyãwa training contexts 

about Takãra and the teaching of youth in space. 

 

 

KEY-WORDS: Apyãwa People; Tapirapé People; Takãra; Initiation Rituals. 
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CAPÍTULO 1 

 

MINHA TRAJETÓRIA DE PESQUISADOR 

 

O meu nome que consta no meu documento de identidade é Gilson Ipaxi‟awyga 

Tapirapé. Porém, atualmente, o nome que eu uso socialmente é Tenywaawi, sendo que 

meu primeiro nome foi Warakaona. Isto, porque, culturalmente, mudamos de nome 

conforme a nossa fase de vida, como expliquei em meu artigo (cf. TAPIRAPÉ, 2016).  

Nasci no dia 19 de dezembro de 1983, na aldeia Orokotãwa, literalmente, „aldeia 

de urucum‟, na Terra Indígena Tapirapé/Karajá, localizada próximo ao município de 

Santa Terezinha-MT.  Lá passei a minha infância e pré-adolescência.  

 Recordo-me pouca coisa da minha infância, sei que era uma criança agitada, xey 

„minha mãe‟ sempre me dizia isso. Lembro-me que adorava brincar com meus 

amiguinhos nos terreiros ou quintal de casas, era de costume, com arco e flecha. Às 

vezes nós atirávamos nos passarinhos ao redor de casa ou então íamos à beira do lago 

atirar nos peixinhos. Pois, o lago passava a uns 500 metros de nossas casas. Ali 

tomávamos banho e brincávamos de xapie‟ema „pega-pega‟. Outras boas recordações 

que eu tenho desses momentos são coletas de frutas silvestres, pois este lugar era rico de 

frutos e não precisava ir muito longe para coletar.  

Quando anoitecia, na época, todos se reuniam na frente de suas casas, onde os 

adultos conversavam e nós crianças fazíamos muita bagunça. Brincávamos de 

mani‟akawỹ, literalmente„roda-roda‟, de xapakanῖ „gavião‟, e outras brincadeiras. As 

brincadeiras ficavam mais divertidas, quando era noite de lua cheia, a aldeia ficava toda 

iluminada e nós nos divertíamos. Nesse tempo, ainda não tínhamos a famosa televisão 

na aldeia. Portanto, nossa infância era livre e repleta de alegria, diversão e muitas 

aprendizagens em termos culturais. 

Minha vida escolar iniciou-se em 1990, na Escola Estadual Indígena Tapirapé, 

na mesma aldeia onde eu nasci. Fui matriculado aos sete anos de idade, foi quando tive 

o primeiro contato com a escola e o mundo da escrita. Lembro que sofri bastante no 

início, era muito difícil para eu entender, porque eu tinha que ficar ali, naquele lugar, 

metade do dia, ao contrário de antes, quando eu ficava o dia inteiro livre para fazer o 

que eu gostava. Sentia-me preso e obrigado a fazer o que não era de costume, a 

“escrita”. 

O mundo que eu conhecia era o mundo da minha família, dos meus amigos e da 
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liberdade, aquele no qual eu interagia e aprendia naturalmente, sem necessidade de 

escrever e ficar só ali naquele lugar. A sala incomodava-me, aliás, não só a mim, todas 

as crianças com quem estudei nessa fase de vida. Nesse tempo a escola era o que pouco 

importava para mim, pois eu aprendia mais com o mundo da minha vivência, através de 

comunicações simbólicas da natureza, como cantos de pássaros, movimentos dos rios, 

das árvores, dos ventos e muitos outros.   

O tempo foi passando e o professor talvez começasse a perceber isso. Daí adotou 

uma prática pedagógica que nunca esqueci, a “aula passeio”. Esta merece um destaque 

especial, porque fez e faz sentido para o ensino de crianças indígenas, em geral.  

Como a própria palavra diz, “aula passeio” acontecia fora da escola, em 

diferentes espaços e momentos, muitas vezes, no centro da aldeia, onde o professor nos 

ensinava histórias do povo, da aldeia, da Takãra e outros conhecimentos ligados a nós, 

sem necessidade de usar escrita. Em outros momentos levava-nos ao rio, onde 

aprendíamos conhecimentos sobre pescaria, lugares sagrados e especializados, no que 

diz respeito a ma‟eaiwa retyma „lugar de bicho‟, levava-nos ao cerrado, onde 

coletávamos frutos e aprendíamos suas histórias e regras de consumo etc. Não era todo 

dia, mas tinha uma relevância imensa, porque aproximava o nosso aprendizado da 

natureza tradicional do nosso aprender. 

Sobretudo, porque aquilo que aprendíamos e conhecíamos durante aula passeio 

possibilitava que na sala de aula fizéssemos desenho e formássemos nomes. A partir 

desses nomes, aprendíamos formar outras palavras semelhantes e, assim, 

sucessivamente. Dessa forma, as aulas começaram a fazer sentido para mim, porque 

conhecia e aprendia conhecimentos reais primeiro para depois conhecer suas 

representações na escrita. Sinceramente, dessa forma, descobri muito rápido o segredo 

da escrita e aprendi a escrever e a ler. Aprendi também contar números.  

Quando me lembro disso, sinto saudade, especialmente, do professor Ronaldo 

Komaoro‟i Tapirapé, que nos deixou no ano de 2000, atingido por um raio. Professor 

esse que foi muito importante na minha vida estudantil. Saudades dos lindos momentos 

de aulas, em especial aula passeio, até então, o único professor que se dedicava em 

ensinar as crianças Apyãwa dessa forma, ou seja, com aula passeio.      

Até o 5° ano do ensino fundamental, aprendi somente a escrever na língua 

materna e sabia também um pouco de operações básicas de matemática. Daí em diante, 

comecei o desafio de aprender o português em diferentes disciplinas como Língua 

Portuguesa, História, Geografia, Ciências da Natureza e outras disciplinas.  
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Na época, do 6° até o 9° anos, estudávamos também com professores não 

indígenas que atuavam na escola. Suas práticas de ensino eram totalmente diferentes, 

cada um aplicava conteúdo dentro de suas próprias disciplinas, obviamente, retirados de 

livros didáticos que eram fora do contexto da minha realidade. Pois, a escola recebia 

muitos livros de todas as disciplinas oferecidos pelo estado. Portanto, eram muito 

difíceis para mim, porque mal entendia português e todos os conteúdos eram estranhos. 

Isso dificultou bastante a minha aprendizagem, no princípio. 

Recordo-me de que apenas três professores Apyãwa lecionavam para nós nessa 

fase: o professor Paroo‟i, que dava aula de Geografia; o professor Orokomy‟i, na 

Matemática, e o professor Ieremy‟i, na Língua Materna. Não me lembro, se isso era por 

falta de professor ou por falta de formação para atuarem em outras disciplinas. 

 De uma coisa tenho certeza, aprendia mais com os professores Apyãwa, porque 

conversava a mesma língua comigo, apesar de usarem conteúdos também retirados de 

livros. A aula de Língua Materna era mais tranquila, afinal, todas as atividades eram 

feitas nessa língua e os conteúdos desenvolvidos eram do contexto de nossa realidade. 

Já nas outras disciplinas o desafio era maior, porque, além de escrita, tinha que aprender 

a falar português para me comunicar com os professores não indígenas. E isso não foi 

nada fácil. Como sabemos, português, para nós indígenas, além de uma segunda língua, 

é uma língua estrangeira, como se costuma dizer, é a língua de outro mundo. Portanto, 

foi muito difícil de aprender, ainda mais naquela idade.  

Lembro-me que nessa idade meu pai já cobrava muito de mim, não gostava que 

eu faltasse à aula. E, todas as vezes que ele recebia jornal Porantim, do CIMI, pedia 

para eu ler na sua frente e em voz alta. Apesar de não ter muitas leituras nesta língua 

nunca o recusava. Seu pedido para mim era uma ordem e era sagrado, já que isso faz 

parte do processo de formação de uma liderança indígena no cenário atual. Ele era 

exigente e sempre fazia isso comigo, e a minha mãe adorava me ver lendo. Às vezes, eu 

a deixava emocionada com a minha leitura, porque não era comum ver crianças da 

minha idade fazer leitura nessa língua, pois nem todos os pais faziam esse tipo de 

exercício com seus filhos.  

Meu pai sempre queria que eu fosse uma grande liderança, defensor de direitos 

indígenas e falava-me muito da luta de Airton Krenak, Mário Juruna, Daniel Kabixi e 

outros nomes importantes de lideranças indígenas. Então, incansavelmente, exigia que 

eu aprendesse mais português, outras coisas, pouco importavam para ele, sem saber que 

isso iria me afastar dos valores culturais. É claro que ninguém ainda conhecia bem a 
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educação escolar e, assim, a expectativa de muitos pais era que os filhos se tornassem 

conhecedores de língua portuguesa. Como já mencionei, para serem defensores de 

direitos garantidos nas legislações. O que vejo hoje, totalmente pelo contrário, aprender 

falar português e não ter conhecimento cultural é sinônimo de se perder pelo caminho. 

Porque o poder da defesa dos direitos indígenas se constrói a partir dos conhecimentos 

culturais, percebi isso só depois de muito tempo, quando já estava fazendo o curso de 

graduação.    

Sendo dessa forma, desde o 6° ano, tomei gosto pela leitura, exclusivamente na 

língua portuguesa, que me levou aos poucos desgostar da epistemologia Apyãwa.  

Em 1997 mudamos para a aldeia Majtyri, ano em que a aldeia Orokotãwa foi 

abandonada e a escola foi levada para a aldeia Majtyri. Lá conclui meus estudos, no 

nível fundamental, em 1998. Naquele tempo não havia ainda implantado o ensino médio 

na escola. Então, mesmo tendo concluído o ensino fundamental, eu continuava 

estudando com a turma do 9° ano para não ficar parado. Como já destaquei, o propósito 

era único, aprofundar meu conhecimento de português, não só escrita como também 

falar nessa língua, como bem meu pai queria. Assim, eu participava mais nas aulas dos 

professores não indígenas. Busquei, dessa forma, me aprofundar na área, por outro lado, 

me afastando dos saberes culturais que eu tanto amava na minha infância. 

Casei-me em 1999, tive a primeira filha em 2000, foi quando me afastei dos 

meus pais e da escola. Neste ano, tive que acompanhar a família da minha esposa que 

havia se mudado para a aldeia Tapi‟itãwa, Terra Indígena Urubu Branco. Lá passei por 

difícil experiência, longe dos meus pais, não tive o mesmo sucesso. Durante esse ano, 

não frequentei as aulas, minha responsabilidade se tornou outra, para sustentar minha 

família.  

No final do mesmo ano, mudei para a aldeia Wiriaotãwa, onde até hoje moro 

com minha família. Ali, me afastei de vez da escola por alguns anos, porque não tinha 

turma com quem pudesse estudar. Mas não havia esquecido os conselhos e orientações 

do meu pai, sendo assim, sempre que podia eu fazia leitura em casa.  Na época só tinha 

uma sala anexa da Escola Indígena Estadual Tapi‟itãwa funcionando nessa aldeia, que 

atendia uma turma “multisseriada”, que era composta por crianças do 1° ao 6° anos. 

Em 2003, ingressei na primeira turma do curso Aranowa‟yao - “Novos 

Pensamentos”, como é chamado o curso de ensino médio, na Escola Indígena Estadual 

Tapi‟itãwa, o qual conclui em 2006. 

Confesso que cometi muitos erros durante esse período. De tanto que era 
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convencido, não gostava de estudar na e sobre língua materna, como também 

conhecimentos da minha cultura, que eram e são tanto abordados no curso. Diferente 

das experiências vividas no ensino fundamental, daquela época, o Aranowa‟yao tinha e 

tem uma proposta fantástica, que naquela idade ainda não havia percebido. Não me 

dava conta ainda de perceber se as atividades sobre os conhecimentos próprios e sobre 

os problemas existentes nas nossas aldeias tinham finalidade de buscar solução para 

esses problemas. Como também não entendia a importância de pesquisas e de registros 

dos conhecimentos que são voltados diretamente para o resgate e o fortalecimento da 

sabedoria do nosso povo. 

Lembro-me que, nessa época, os sábios Apyãwa já se preocupavam muito com a 

transformação da cultura jovem, de querer ser Maira „branco‟, o que eu chamo de 

processo de MAIRIZAÇÃO, o interesse de ser Maira, pois muitos tinham o mesmo 

propósito que eu, de aprender a cultura não indígena/Maira, e, assim, não se dava 

importâncias para os conhecimentos próprios tratados no curso.  

As aulas de Arte e Práticas Culturais, por exemplo, que eram ensinadas pelos 

mestres Apyãwa, eram consideradas como algo sem valor. Até então, essas eram as 

duas únicas disciplinas em que se trabalhavam conhecimentos reais da vida, onde não se 

tratava da escrita ortográfica, mas, sim, a escrita simbólica da vivência Apyãwa. Onde o 

aprender não se enquadra no escrever e falar sobre, mas sim, do conhecer 

conhecimento, do tocar e sentir conhecimento e fazer fazendo o que é de fato 

conhecimento.    

Davam-se importâncias maiores para disciplinas como Língua Portuguesa, 

Matemática, Ciências da Natureza, Geografia, História, Sociologia, Antropologia e 

outras, onde atuavam professores não indígenas. Pois, o projeto trazia muitos 

professores formados de fora para lecionar para nós, no curso, isso porque ainda não 

tinha professores Apyãwa com formação para atuarem no mesmo. Poucos tinham 

magistério e alguns iniciavam o curso superior na licenciatura intercultural oferecido 

pela UNEMAT (Universidade Estadual de Mato Grosso).  

O engraçado é que, nessas disciplinas, na maioria das vezes, eram também 

trabalhados conhecimentos Apyãwa e nunca se reclamava, obviamente, pelo fato de que 

se abordava na língua portuguesa. É evidente que nessas disciplinas se fazia leitura e 

produção de texto somente em português, porque os professores não eram falantes da 

nossa língua. Então consideravam-se momentos oportunos para aprender falar essa 

língua tão desejada da juventude Apyãwa. E foi nesses momentos que eu comecei a 
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usar, de fato, o português, durante apresentações de trabalhos.   

E, assim, deixei muita coisa importante passar, em termo cultural, não só na 

escola, como também na questão social. Confesso também que nessa idade não gostava 

de participar dos rituais praticados pelo meu povo, achando que isso era do passado, 

como ainda vejo atitudes de muitos jovens, hoje, que agem dessa forma. 

No mesmo ano em que comecei a estudar no ensino médio, eu comecei também 

a trabalhar como professor de geografia e história, na sala anexa da Aldeia Wiriaotãwa, 

contratado pelo estado de Mato Grosso. Acredito que consegui esse emprego apenas 

pelo pouco conhecimento que tinha de português, já que não tinha experiência alguma 

na área ou qualquer outra qualificação. São outras tristes recordações da minha 

trajetória que eu guardo.  

Se, como aluno, já cometi tantos erros, imagina como professor. Tudo que eu 

aplicava na sala era retirado de livro de geografia e história. Nem sequer trabalhava com 

conhecimento Apyãwa, aliás, como trabalhar, se eu mesmo não dava importância para 

esse conhecimento? Escola para mim era lugar unicamente para ensinar conhecimento 

escrito e conforme suas limitações disciplinares. E, como atuava nas disciplinas, em que 

nada é escrito sobre nossos conhecimentos, então, entendia que nelas não era para serem 

estudados nossos conhecimentos.  

Como já destaquei, ser professor, para mim, era transmitir o que constava nos 

livros didáticos, conforme disciplinas, porque era isso que acontecia, normalmente, na 

minha época, no ensino fundamental. Escola era muito disciplinada. Cada professor 

fazia questão de cumprir suas obrigações, conforme disciplina na qual atuava. Desse 

modo, a noção que eu tinha de ensinar era copiar no quadro o que constava no livro e, 

em seguida, passar exercícios para meus alunos. E só eram bem avaliados alunos que 

conseguiam atingir ou que se aproximavam das respostas contidas nos livros. É triste 

dizer isso, mas é o que acontecia nas minhas aulas, antes de minha formação no ensino 

superior.   

Em 2007 ingressei no ensino superior, no Curso de Educação Intercultural da 

UFG (Universidade Federal de Goiás), foi minha primeira experiência de viver e de 

estudar fora da aldeia. Experiências também de estudar com diferentes povos indígenas, 

com diferentes realidades linguísticas e culturais, ocasião em que o português foi a 

língua de interação entre nós. Como era minha primeira experiência fora da aldeia, 

passei por várias dificuldades em termos de estudos, que aos poucos fui superando. 

Comecei a ter mais gosto pela leitura, e tinha recebido muito apoio de minha família, 
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principalmente dos meus amigos que me ajudaram em tudo que podiam. 

 Essa experiência levou-me a entender por qual razão os Apyãwa nunca 

admitiram que seus filhos saíssem fora para estudar. Em diversos momentos presenciei 

cenas lamentáveis acontecendo contra nós, por parte dos não indígenas, em todos os 

lugares que frequentávamos. Pois, a presença de preconceito e da discriminação ainda é 

forte contra indígenas no nosso país.  A dificuldade da universidade em lidar com a 

diversidade também é muito grande, mas sempre enfrentávamos com muita garra e, 

claro, para mostrar que o nosso país é constituído por pluridiversidade.  

Outra prática comum acontecer entre meus colegas do curso, oriundos de povos 

diferentes, era o envolvimento com as bebidas alcoólicas, das quais o povo Apyãwa 

tinha e tem maior medo, quando a juventude sai da aldeia. Mas deu para entender que 

basta ter cuidado e procurar não se envolver nessas coisas e evitar sair com pessoas que 

estão acostumadas com essa prática. Dessa forma procuro manter-me diante dessas 

situações. 

Mas o que me chamou muito atenção no curso e que me fez refletir bastante 

sobre a minha atitude pessoal em relação ao universo cultural do meu povo foram meus 

parentes Tapuia que, por não falarem mais sua língua original, perderam também outras 

práticas culturais, no que diz respeito a cantos, danças e outras práticas tradicionais. E, 

por causa disso, se emocionavam ao ver apresentações culturais de colegas de estudo, o 

que era e é muito valorizado pelo curso. Por isso, dificilmente falavam sobre cultura 

sem se emocionar, por lembrarem a trajetória triste que passaram e passam diante de 

opressores.  

 Ao ver essa triste realidade, percebi que a minha atitude pessoal e minha postura 

profissional contribuíam muito com este fato, com a perda cultural. Desde então, 

busquei me autocriticar, refletindo bastante sobre tudo o que eu havia cometido na 

minha prática de ensino escolar, como também no meu lugar de viver e, claro, em 

relação aos valores culturais do meu povo. Foi quando minha visão sobre o mundo da 

minha cultura começou a se abrir, bem como as concepções sobre a educação escolar 

indígena, o papel do professor indígena, o que me ajudou a entender os erros que havia 

cometido nesses anos todos. 

Lá, também conheci professores com bagagens enormes sobre educação escolar 

indígena, bem como sobre línguas e culturas indígenas. Professores estes que fizeram 

com que eu percebesse e abandonasse de vez a visão colonialista que eu tinha sobre 

mim mesmo. Especialmente, a professora Maria do Socorro Pimentel da Silva, a 
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professora Mônica Veloso Borges (Koxamy) e o professor André Marques do 

Nascimento, entre outros.     

Quero aqui registrar, que, no início, levei um susto quando cheguei ao curso, eu 

que era cegamente apaixonado pela cultura Maira me surpreendi, principalmente, com 

os temas abordados no curso, que geralmente eram e são conhecimentos relacionados às 

questões e conhecimentos indígenas. Lembro que eu não era o único a me surpreender 

com isso, vi muitos colegas de estudos reclamarem disso. Tanto é que muitos pensaram 

em desistir, assim como eu também pensei. Tudo isso, porque éramos todos colonizados 

mentalmente pelas disciplinas. Lembro até hoje a fala de um amigo assim: “O curso tá 

sem graça, eu vim aqui para aprender sobre biologia, mas estamos só discutindo nossa 

cultura. Saí da aldeia para aprender coisas novas!” 

Sinceramente, era muito comum ouvir conversas como essa, nos corredores do 

apartamento onde ficávamos hospedados e nos horários de intervalos. Até então, não 

tínhamos o mínimo conhecimento sobre a Interculturalidade e a Transdisciplinaridade, 

que são os princípios pedagógicos do curso. Não foi fácil, mas aos poucos fui me 

dedicando ao curso, entendendo seus objetivos, inclusive os conceitos dessas duas 

palavras que eram muito discutidos nos dois primeiros anos.  

Destaco aqui, especialmente, Transdisciplinaridade, simplesmente uma palavra, 

mas que é capaz de romper com a ideia fronteirista, que é disciplina. O que eu aprendi é 

que Transdisciplinaridade tem um modo de pensar que busca integração absoluta entre 

os conhecimentos, de modo que não haja mais fronteiras, entre as disciplinas. Do meu 

ponto de vista, isso busca romper não só com a ideia de disciplina, que sempre dominou 

a educação escolar, ou seja, a divisão dos saberes em categorias, mas também busca 

quebrar com o colonialidade dos saberes. É importante, nesse sentido, ressaltar que o 

entendimento dos conceitos me levou a perceber que a visão “disciplinar” só contribui 

com a ameaça à estrutura organizacional do nosso povo, já que nela não se pode fazer 

diálogos entre saberes. 

Ao contrário disso, Transdisciplinaridade aproxima-se do modelo do nosso 

ensinar e aprender indígena, justamente por ter uma visão de coletividade. Modelo que 

hoje defendo e recomendo para as escolas indígenas. Pois, só esse princípio consegue 

nos livrar das práticas que nos levam a cometer graves erros no ensino escolar. 

Destaco também momentos de atividades de Projeto Extraescolar e Estágio 

durante o curso, ocasiões em que aprendi a gostar de fazer pesquisa sobre conhecimento 

da minha cultura, como também gostar de ensinar sobre a minha cultura. Momentos 
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esses que me fizeram entender que a escola não é o único lugar de ensinar. Portanto, 

aprendi a utilizar diferentes espaços de saberes, envolvendo a participação dos sábios 

nas atividades, conforme cada conhecimento trabalhado. Sem dúvida, esses 

contribuíram fortemente para o entendimento e fortalecimento de ideia da 

transdisciplinaridade, ou seja, de saber lidar com o conjunto epistemológico.  

Afinal, são dois momentos extremamente relevantes para a nossa formação 

como professores indígenas. O primeiro busca explorar espaços epistêmicos próprios do 

povo para o desenvolvimento de atividades e que busca envolver a participação de toda 

a comunidade. Portanto, é momento não só de registro de conhecimento, mas sim, de 

interação social, em que buscamos sentir e viver nossos conhecimentos. Neste caso, o 

aprender não se faz a partir da escrita ortográfica, mas da natureza e da simbologia da 

nossa vivência.  

Já o segundo é o período de estudo e da pesquisa próprio de formação para 

professor. Busca, na verdade, a construção de novas práticas educativas que poderão 

contribuir, com certeza, com a aprendizagem dos alunos. Portanto, é também período 

para avaliarmos nossas práticas pedagógicas, no sentido de criar novas possibilidades de 

ensino no contexto próprio da vivência do povo, de modo que a educação escolar possa 

contribuir, de fato, na formação de alunos. Neste sentido, pesquisamos e articulamos 

saberes para a organização de uma nova prática pedagógica.   

Outro momento importante durante o curso, que contribuiu grandiosamente com 

a mudança de minhas atitudes em relação aos saberes linguísticos e culturais, foi a 

pesquisa do „Observatório da Educação Escolar Indígena‟, no qual fui bolsista por dois 

anos, trabalhando formação de palavras da língua Apyãwa. Foi a oportunidade que me 

levou também a gostar de estudar minha língua materna e que foi decisivo para a 

escolha da área de minha formação, Ciências da Linguagem. Destaco, ainda, minha 

participação na Ação „Saberes Indígenas na Escola‟, como muito relevante para minha 

formação de professor e de pesquisador da minha língua e da minha cultura. 

Desde então, procuro desenvolver trabalhos conforme aprendido no curso, 

articulando os saberes, como também busco articulação entre a escola e a comunidade, 

de modo a fortalecer a estratégia de estímulo aos jovens Apyãwa para que conheçam, 

protejam e valorizem os saberes culturais, em especial, os conhecimentos linguísticos. 

Hoje, sempre uso o termo des-mair-izar ou des-mair-ização, que é o contrário de mair-

ização, para dizer que não tenho mais o mesmo pensamento de querer ser maira.  

Conclui o curso de graduação em 2011 e, logo em seguida, tive oportunidade de 
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fazer o curso de especialização na mesma instituição. Este aconteceu entre 2012 e 2013. 

Nessa época, já atuava no ensino médio, na minha área de concentração, Ciências da 

Linguagem, na qual meu projeto de ensinar já não era o mesmo, pois não consigo mais 

pensar sobre ensinar sem metodologia transdisciplinar. Acontece que trabalhei muito 

pouco como professor, pois no mesmo ano assumi o cargo de coordenador do 

„Programa Mais Educação‟. Entre 2014 e 2015, fui coordenador pedagógico da Escola 

Indígena Estadual Tapi‟itãwa. E, nos anos de 2016 e 2017, fiquei na função de direção 

da mesma escola.  

  É interessante ressaltar que, durante esses anos, segui desenvolvendo atividades 

relacionadas à questão cultural, com o intuito de valorizar, fortalecer e multiplicar o 

saber e as tradições do povo, junto às crianças e aos adolescentes, estudantes das escolas 

Apyãwa, em diálogo com a comunidade. A cada término do semestre, os estudantes 

faziam apresentações culturais como a dança Apyãwa, a dramatização de histórias e 

mitos, a pintura corporal e a prática do esporte tradicional com arco e flecha. Todas as 

atividades que se sucederam durante esses períodos contribuíram, sem dúvida, para a 

concepção e o desenvolvimento de cada um que estava presente nas atividades. 

Trata-se também da continuação do trabalho que faço na educação em prol da 

comunidade, buscando discutir possibilidades de sustentabilidade cultural dentro do 

território Apyãwa, considerando o atual debate sobre a epistemologia linguística. 

Trabalho que também visa formar os jovens para que esses possam ser protagonistas e, 

assim, defender e buscar meios alternativos de sustentabilidade para cada situação 

recorrente nas aldeias. Afinal, essa é uma preocupação central dos pais e do povo 

Apyãwa. 

Ressalto ainda que, hoje, o próprio Apyãwa pode contar, escrever, registrar a sua 

história, sendo protagonista da sua história e da sua cultura, não mais mero expectador. 

Podendo participar de forma ativa e com um olhar holístico da realidade, do mundo 

interno e externo à aldeia. Sabendo transitar e dialogar nesses dois universos: do 

conhecimento científico e do conhecimento tradicional. Esta tem sido minha busca, 

depois que aprendi o conceito de Transdisciplinaridade.  

Neste sentido, promovemos muitos debates em torno da prática transdisciplinar, 

no sentido de atualizar a prática que vinha sendo feita para com a formação de nossa 

juventude. Debates estes, que, com certeza, contribuem e fortalecem os interesses das 

comunidades Apyãwa, uma vez que motivam a atuação sobre a realidade e o cotidiano, 

bem como sobre a vivência prática do povo.  
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1.1. UM POUCO DE MINHA TRAJETÓRIA PARA CHEGAR AO MESTRADO 

 

Desde que conclui os cursos de graduação e especialização, tive um sonho de um 

dia fazer mestrado. Isto porque, embora tenha terminado esses cursos, ainda me sentia 

despreparado em termos de defesas de nossos direitos nas legislações brasileiras. Cabe 

destacar que a minha vontade é representar o meu povo nas políticas indígenas, no 

sentido mais amplo, de modo a recompensar, de alguma forma, suas confianças e 

credibilidades na minha pessoa.  

Pois, entendo que estudar e ter formação são um compromisso e 

responsabilidade não só com ensinar, mas, de modo geral, é buscar meio alternativo em 

termo da vida, para melhor convivência do povo. Neste sentido, procuro sempre buscar 

novos desafios, no sentido de me aperfeiçoar e para melhor contribuir na questão 

política do povo Apyãwa. E, sobre esse sonho, sempre conversei com a professora 

Mônica Veloso Borges (Koxamy), com quem, desde início do Curso de Educação 

Intercultural, compartilho meus interesses acadêmicos.   

E, numa das etapas do Curso de Educação Intercultural na UFG, no início do 

mês de agosto de 2017, a professora Koxamy, como nós Apyãwa chamamos Mônica 

Veloso Borges, me convidou para atuar junto com ela no Estudo Complementar 

“Línguas Indígenas V” com alunos Apyãwa do curso. Em 2015 nós já havíamos dado 

aulas juntos, de “Línguas Indígenas III, IV e V” para os alunos Apyãwa e Guajajara das 

turmas de 2010 e 2011 desse Curso, também a convite dela. Contamos nossa 

experiência em Tapirapé e Borges (2016).  

Nesses dias do mês de agosto de 2017, a professora Koxamy começou a me falar 

do edital e da seleção do Programa de Pós-Graduação em Letras e Linguística que tinha 

saído há poucos dias. A professora Maria do Socorro Pimentel da Silva também 

conversou comigo e me convidou para concorrer à seleção. Animado com a novidade, 

quando voltei para aldeia conversei com meus pais, meus/minhas irmãos/ãs, com minha 

esposa e meus/minhas filhos/as, que estaria concorrendo à seleção de mestrado, e, caso 

desse tudo certo, estaria me mudando para Goiânia em 2018. Apesar de novidade não 

ter sido muito animadora, foi aceita por todo mundo. 

Desde então, comecei a pensar em tudo que podia surgir pela frente, e, além de 

me organizar para a seletiva, organizei o grupo para concorrer junto comigo. Em um 

encontro pedagógico conversei com meus primos Paroo‟i (Nivaldo Korira‟i/Paroo‟i 
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Tapirapé) e Yrywaxã (Koria/Yrywaxã Valdvane Tapirapé), melhores amigos e colegas 

de longas datas, que também apresentavam interesses em fazer mestrado. Mas, como 

eles não são da área de Linguística e estavam interessados na Antropologia, 

conseguimos o edital da antropologia para eles.  

Nessa época meu primo Kaorewygi (Iranildo Arowaxeo‟i/Kaorewygi Tapirapé), 

este da área de Linguística, outro interessado, estava atuando como professor na aldeia 

Avá-Canoeiro em Minaçu, no estado de Goiás. Por meio de telefone e redes sociais 

conversei com ele a respeito disso. A ideia era juntar mais gente, pois, se conseguisse 

passar sozinho e morar na cidade, seria muito mais sofrimento. Já pensando também 

para junto, se conseguíssemos passar, dividir as despesas da cidade. Por causa de muitas 

demandas e trabalho Paroo‟i deixou de concorrer. 

A corrida neste momento já era contra o tempo, o prazo da primeira etapa 

(projeto de pesquisa) estaria vencendo no dia quinze de setembro de 2017. Para quem 

não está acostumado com limitações e tipo de projeto de pesquisa acadêmica, a 

dificuldade já começa por aí, na escolha de linha de pesquisa. Por que com tantas coisas 

interessantes a serem pesquisadas nos estudos linguísticos, temos que escolher uma para 

pesquisar? Momentos de muitos raciocínios, onde se decide fundamento de sua vida 

acadêmica a partir do assunto com o qual se identifica mais.  

Nesse sentido acabei escolhendo meu projeto de pesquisa na LP4 (“Forma e 

funcionamento de línguas naturais com ênfase em língua portuguesa, línguas indígenas 

e língua de sinais”), com o projeto “Campos Lexicais do Apyãwa (Tapirapé): Língua 

Utilizada pelo Povo no Cotidiano, na Mitologia, nas Cantigas, na Relação com Meio 

Ambiente e na Cosmologia”.  Nessa linha de pesquisa minha discussão tem sido um 

pouco mais aprofundada e ao longo da pesquisa meu projeto foi mudando. 

Quando eu fui começando a desenvolver meu projeto, aconteceu um desastre na 

minha vida. Perdi a minha mãe no dia 10 de agosto de 2017. Naquele dia sofri também 

acidente de moto, quando soube da notícia. Posso dizer que fiquei totalmente destruído 

mentalmente e fisicamente, sem condições de nada. Parece que o mundo tinha acabado 

para mim, perdi a noção de viver.  

Com o passar do tempo, com apoio dos meus primos, especialmente Yrywaxã e 

Paroo‟i, sempre a meu lado me dando forças, e a professora Mônica Veloso Borges 

(Koxamy), por meio de ligações telefônicas me apoiando, aos poucos fui me 

acostumando com a situação. Com isso, já na reta final, faltando praticamente uma 



34  

semana para vencimento do prazo, resolvi retomar e escrever meu projeto de pesquisa, 

conseguindo mandar no último dia, via correio, conforme estava dito no edital.  

Escrever projeto não foi muito difícil, mas considero fundamentação teórica 

como parte mais difícil de um projeto de pesquisa. Difícil porque a fundamentação 

teórica é constituída pela teoria que fornece sustentação ao projeto na sua íntegra e é o 

elemento gerador do problema e da hipótese. Além disso, onde se indica a escolha das 

técnicas e o tipo de material informativo que será necessário para a pesquisa. E é nesse 

momento do projeto que se definem a concepção teórica e os conceitos fundamentais 

que serão utilizados. E para isso precisa de muita leitura para sua formulação.  

Mas também porque é um curso com padrão eurocêntrico, que não leva em 

consideração diversidade linguística e cultural. Como sabemos, sobre os conhecimentos 

indígenas, quase nada é encontrado, não tem obras de grandes autores que podem servir 

de bases teóricas dos trabalhos. Neste caso, encontrei muitas dificuldades para essa 

situação específica. 

Confesso que não fiquei muito confiante com o que tinha elaborado naquele 

momento, porque ainda estava muito abalado com o fato ocorrido. Na verdade eu fiz a 

prova por causa do meu primo Yrywaxã, que tinha me dito que, se eu não fizesse, ele 

não podia mais concorrer também. Isso porque a ideia era minha de concorrer junto.  

No final das contas, deu tudo certo, tirei nota 10.0 no projeto de pesquisa e meu 

primo Kaorewygi tirou 9.0. O Yrywaxã também tinha conseguido uma nota boa na 

Antropologia e, sendo assim, foi aprovado na primeira etapa. Recebi a notícia através da 

professora Mônica Veloso Borges (Koxamy), por telefone. Isso era motivo de 

comemoração, mas, pelo contrário, fiquei muito triste e emocionado, porque não havia 

mais completas as pessoas da minha família com quais gostaria de comemorar.   

A segunda e a terceira etapas aconteceram no mês de novembro de 2017, ambas 

presenciais. A segunda etapa aconteceu no dia 06/11 e a terceira etapa nos dias 20, 21 e 

22/11. Para consegui realizar essas provas, eu e Yrywaxã tivemos que pedir dinheiro 

emprestado da comunidade para arcar com nossas despesas durante essas duas etapas. 

Feito isso, tudo aconteceu dentro dos que tínhamos programado.   

Entre as três etapas de seletiva de mestrado em estudos linguísticos a prova 

escrita (segunda etapa) é a mais difícil. Como sabemos, escrever um texto dissertativo 

bem estruturado já é difícil, imagina dois textos dissertativos dentro de quatro horas, 

porque eram duas questões na prova. Naquele momento fiquei no total desespero, não 

conseguia escrever e o tempo passava.  
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Quando comecei a escrever, o tempo já estava quase pela metade. Mas também a 

primeira questão era mais complicada, foi um texto poético e era para interpretar com 

olhar crítico e linguístico. Ler um texto poético já é fora do comum e, quando se trata de 

interpretação de um texto desses, torna-se mais difícil ainda. Parece-me que foi difícil 

para todos nós que estávamos ali. Escutei muitos colegas comentando sua dificuldade 

em relação a essa primeira questão, depois da prova. Muitos chegaram até a me 

perguntar a respeito disso. Se para eles/as que são falantes dessa língua ficou difícil, 

imagina para mim na situação de segunda língua, respostas que tinha dado a eles/as.  A 

outra questão era relacionada à linha de pesquisa em que cada um se inscreveu e mais 

ligada ao projeto de pesquisa, portanto, um pouco mais tranquila.  

Sinceramente achei a prova escrita muito difícil, e sai de lá preocupado com a 

ideia na mente de não ter me saído bem na prova diante dos concorrentes não indígenas. 

Pensei bastante nessa questão, pois sempre achei que os estudantes não indígenas são 

mais preparados do que nós indígenas. Por isso muitas indagações se construíram na 

minha mente que teria resposta só depois de resultado. Entre elas, como será que eles/as 

escreveram, será que meus textos terão condições de concorrer com os textos 

produzidos por eles/as? Será que eu consegui interpretar a primeira questão como 

eles/as? Mais uma vez o resultado foi positivo, provando para mim que estava 

equivocado ao construir aquelas indagações. Nesta prova a minha nota foi 7.5, a mesma 

nota do meu companheiro Kaorewygi.  

A terceira e última etapa foi bem tranquila. É uma prova oral, ou seja, entrevista, 

quando a banca fez-me as seguintes perguntas: Por que o interesse de fazer mestrado? 

Qual era minha disponibilidade para o curso de mestrado? Como eu me manteria no 

curso caso não conseguisse bolsas? Por que escolhi este tema? Onde e como pretendia 

desenvolver minha pesquisa? E se aceitaria outro/a orientador/a, caso as duas escolhidas 

(Professora Mônica (Primeira Opção) e Professora Socorro (Segunda Opção)) não 

pudessem? 

Respondi todas as perguntas com muita segurança, pois todas elas foram 

relacionadas a mim e ao meu projeto, e, portanto, não tive dificuldade. Nessa eu tirei 

nota 9.0. Por fim, consegui ser aprovado com a nota final 8.83, sendo o sexto colocado 

na concorrência total. Meus companheiros de estrada Yrywaxã
1
 e Kaorewygi também 

                                                      
1
 Yrywaxã defendeu sua dissertação de mestrado em Antropologia Social, “A produção do corpo e da 

pessoa entre os Apyãwa – Resguardos, alimentos para os espíritos e transição familiar”, em 18/09/2020 

(cf. TAPIRAPÉ, 2020). 
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conseguiram ser aprovados.  

 

1.2. DESAFIOS E DIFICULDADES NO CURSO DE MESTRADO 

 

Depois de todos esses processos, apesar de alguns obstáculos na seletiva, 

entendo que ingressar no mestrado não é o difícil. Problema maior vem depois de ser 

aprovado na seletiva.  

Para estar nesse curso não precisa estar preparado apenas para estudar, mas, sim, 

para todos os desafios e dificuldades pela frente. Entre eles, o mais difícil é se distanciar 

da família e conviver numa sociedade capitalista. Lembro-me da emoção e o choro da 

minha família quando sai da aldeia com destino ao estudo. Se distanciar do meu pai, 

principalmente, foi muito dolorido, porque, depois da perda da minha mãe, sempre 

procurei ficar próximo dele lhe dando forças, assim como meus/minhas irmãos/as têm 

feito ultimamente.  

Recebi muitos conselhos e orientações dos familiares, de algumas lideranças 

Apyãwa e dos meus amigos antes de me mudar para Goiânia. A preocupação maior 

nessa altura foi com parte financeira e os cuidados que se deve tomar da cidade. Pois, 

para morar na cidade, tem que ter cuidado muito grande com as coisas que acontecem. 

Quando se trata em estudar e morar na cidade, estamos tratando de uma cultura 

em que a base de vida é o dinheiro, sem isso nada funciona. É nessa parte que 

estávamos menos preparados, todos nós três ficamos desempregados depois de 2017, 

devido a esse estudo que estaríamos fazendo. A sorte nossa é que nós temos duas 

pessoas maravilhosas com imenso coração, a professora Mônica Veloso Borges 

(Koxamy) e a professora Themis Nunes da Rocha Bruno (Noxa‟i), que contribuíram 

imensamente com a nossa permanência na cidade de Goiânia.  

Graças a essas duas professoras conseguimos uma casinha de boa qualidade, 

porém não tinha nada dentro. Ainda com ajuda delas, conseguimos obter coisas básicas, 

por exemplo, colchões, lençóis, travesseiros, fogão de duas bocas, gás de cozinha, água, 

panelas, pratos, colheres e um pouquinho de alimentação, para iniciar nossa vida na 

cidade. Depois conseguimos geladeira, TV e mesa com cadeiras. E, aos poucos, fomos 

nos organizando. Todos nós três conseguimos bolsas de estudos logo no início do 

semestre com as quais conseguimos nos manter.  

Na verdade tinha essa noção de sofrimento. Acontece que meu sonho de fazer 

mestrado sempre foi muito grande. Por isso decidi enfrentar, embora sabendo de 
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desafios e dificuldades pela frente. Só não imaginava que o mestrado era tão puxado. 

Muitas leituras e na maioria das vezes os textos em línguas estrangeiras, como inglês e 

espanhol. Bem que alguns tempos atrás meus amigos da Educação Intercultural me 

falaram: Valteir Xerente, que fez mestrado da UFT, e Renato Krahô, que também fez 

nesta Universidade. É um curso difícil e muito diferente daqueles (Licenciaturas) com 

que estamos acostumados. 

Ao ter contatos com os textos, precisei lidar com a sensação incômoda, a de 

perceber que não seria capaz de aprofundar e desenvolver meus conhecimentos com 

certas questões da vida acadêmica como gostaria. No início, achei que precisaria de um 

intérprete ao meu lado ao longo do curso para poder realmente começar a entender o 

mundo da leitura acadêmica, porque nada faz sentido estudar sem ter domínio de 

escritas. Sinceramente, me senti inferiorizado e analfabeto, no início, por não conseguir 

ler textos em inglês e espanhol, pois a maior parte dos textos que estudei durante 

disciplinas obrigatórias são escritos com essas línguas, porque sobre muitos assuntos 

não tem nada escrito em português. São línguas com que não tenho contatos e que não 

tenho domínios. Portanto, acabou, muitas vezes, influenciando negativamente com 

minha participação nos debates.  

Mas aos poucos fui superando isso, participando cada vez mais dos debates na 

aula, apesar de poucas leituras, mostrando diferentes atitudes e conhecimentos em 

relação aos assuntos abordados. Acredito eu que a presença indígena nos espaços 

acadêmicos causa impacto na visão de muitos, porque nós temos costumes de provocar 

debates, além de discutir textos e relacionar com os fatos reais da nossa sociedade 

indígena. E isso não é comum nos espaços acadêmicos.  

Como sabemos, o que vale na academia é o conhecimento dito científico, ideias 

de grandes autores. São escritores colonizadores que não levam em consideração 

diversidades existentes no universo. Então, procurei usar a oportunidade muitas vezes 

para contrapor, pois a ciência não é única; existem várias ciências, assim colocando em 

debates conhecimentos especificamente dos Apyãwa. Com esse tipo de debates os 

maira não estão acostumados, mas sim, seguir modelo padrão.  

Sem dúvida a presença minha e do meu primo Kaorewygi os incomodava, pois 

não é comum ver estudantes indígenas na Pós-Graduação. Afinal, somos de outro 

mundo, onde a realidade é outra. Temos costumes de nos posicionar diante dos fatos. 

Nesse sentido entendo que a presença indígena pode provocar impacto na linha de 

debate acadêmico, porque nem sempre conhecimento científico é compatível com as 
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realidades existentes. 

O interessante é que nos conteúdos em que pouco participei das aulas os 

estudantes maira mais participavam e, nos conteúdos que mais participei, eles menos 

participavam. Talvez isso ocorresse por falta de conhecimento também ou porque não 

têm mesmo interesse de discutir a questão.  

Fiquei impressionados com jeito de maira aprender, tudo é na base de autores. 

Lembro-me de uma coisa que achei interessante quando estudamos sobre “Zona de 

Contato”, em uma disciplina, sobre o qual poucos autores publicaram. Os maira que 

estudaram comigo apresentaram enormes dificuldades de formular seus argumentos 

para discutir e até mesmo para escrever sobre. Com isso ficou claro, para mim, porque a 

visão de colonizador sobre povos considerados minorizados ainda é bastante recorrente 

no país.  

Se os maira aprendem a partir de obras de autores, não tem como ter 

conhecimentos relacionados com fatos reais de minorias ou indígenas, porque quase 

nada são escritos. Sobre indígenas sabemos que eles tiveram com certeza contatos com 

livros de histórias escritos há 500 anos como se o mundo indígena parasse naquela 

época.  

E, assim, conclui minhas disciplinas e fiz minha pesquisa e escrevi esta 

dissertação, que conta com conhecimentos e informações que vêm do meu próprio 

povo, coletados em campo, nas aldeias Apyãwa, em março e abril de 2019. Gravei 

entrevistas, depoimentos, discursos e narrativas. A maior parte deste material foi 

coletada nos momentos de rituais, especialmente sobre as fases de vida Apyãwa, no que 

diz respeito à formação do homem na Takãra.  

Esta dissertação é dividida em quatro capítulos. O primeiro é dedicado a minha 

trajetória de pesquisador, focalizando desde a minha vida estudantil até os momentos 

atuais.  

No segundo capítulo, apresento um panorama geral da pesquisa, abordando o 

contexto de sua realização e o modo como foi realizada.  

O foco do terceiro capítulo é a história recente do povo Apyãwa, desde os 

primeiros contatos com os povos Javaé e Karajá, até sua instalação na serra do Urubu 

Branco, destacando a acelerada depopulação pela qual passou, na primeira metade do 

século XX, em decorrência de epidemias trazidas pelo contato com maira. Neste 

capítulo, abordo também o uso da língua Apyãwa na atualidade e a luta do povo para 

sua manutenção.  
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No quarto capítulo, examino a Takãra conforme a definição Apyãwa e a relação 

que o povo mantém com a mesma. Abordo também a divisão do espaço na Takãra, a 

relação dos grupos de Wyrã com esses espaços e os trabalhos realizados pelos mesmos 

grupos, durante os rituais. Por fim, abordo as fases de vida de Akoma‟e „homem‟ desde 

konomῖ  „menino‟ até a fase de maryke‟yri „idoso‟. Analiso, ainda, todos os processos de 

rituais pelos quais akoma‟e passa. 

Por último trago minhas palavras finais sobre a pesquisa e as referências usadas. 
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CAPÍTULO 2 

 

CONTEXTO E TRAJETÓRIA DESTA PESQUISA 

 

Esta pesquisa foi realizada em duas aldeias Apyãwa, sendo elas Tapi‟itãwa e 

Wiriaotãwa. Ambas foram escolhidas, porque são aldeias onde tenho mais convívio 

familiar em relação às outras. Em Tapi‟itãwa, mora meu pai, onde vou quase todos os 

dias visitá-lo, uma das razões pela qual esta aldeia foi escolhida para realização desta 

pesquisa.  

A razão maior da opção por esta aldeia é que Tapi‟itãwa é a aldeia central do 

nosso povo, a única que tem Takãra, a Casa Cerimonial, onde todos nós Apyãwa nos 

juntamos nas grandes ocasiões de festas e rituais, como também nas reuniões sobre 

assuntos que envolvem questões fundiárias, educação e saúde e nas quais são abordados 

assuntos e problemas relacionados ao nosso povo. Portanto, a aldeia mais ideal para 

realização de qualquer pesquisa sobre conhecimento relacionado à Takãra. 

 

 

Foto 1: Aldeia Tapi‟itãwa. Fonte: Waraxowoo‟i Maurício Tapirapé (2017). 

 

 

Já Wiriaotãwa é uma das seis pequenas aldeias Apyãwa, onde eu moro e onde 

pude também desenvolver algumas pesquisas em relação a este estudo, a partir da minha 

convivência diária na comunidade. 
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Figura 1: Aldeia Wiriaotãwa. Autor: Adilson Xaopoko‟i Tapirapé (2019). 

 

 

Neste caso, todas as informações aqui obtidas foram coletadas em diversos e 

distintos momentos reais de convivência Apyãwa, como na realização de festas e rituais, 

na confecção de artesanatos, na pescaria, na narração de história, nas reuniões e nas 

conversas noturnas na Takãra. Por ser membro do povo e falante de língua Apyãwa, a 

minha metodologia de coleta de informações foi basicamente e naturalmente a partir da 

minha convivência com o meu povo. Isto é, a partir da interação com os demais, no que 

se refere à observação, ao ouvir, ao experimentar e ao perguntar, que são os principais 

instrumentos nossos de ensinar e aprender. 

É interessante ressaltar que o pesquisador de seus próprios conhecimentos, com 

essa técnica, tem o livre trânsito no local, podendo realizar suas observações, interagir 

com os sábios até chegar à análise dos dados, obtendo conclusões de sua pesquisa. A 

grande vantagem dessa técnica em relação às outras é que ela permite a captação 

imediata e corrente da informação desejada, sem necessidade de se dizer que está 

pesquisando.  

Afinal, para nós Apyãwa, esta é a nossa maneira de formar novas gerações. Isto 
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é muito relevante, porque, além da proximidade que temos com as pessoas da 

comunidade, essa prática de pesquisa nos permite fazer perguntas a qualquer momento 

sobre assuntos que se discutem. Pois entendemos que quem está perguntando no 

momento da realização de tal coisa está buscando aprender. Assim sendo, fiz o máximo 

para participar de todos os principais eventos realizados nessas aldeias.  

Por outro lado, foram consultadas obras bibliográficas de autores que estudaram 

conhecimentos e língua Apyãwa, como Praça (2007), Paula (2014) e Leite (1977-1990). 

E, principalmente, consultei obras produzidas pelos intelectuais Apyãwa referentes à 

nossa cultura e língua, como Josimar Xawapare‟ymi Tapirapé (2010), Xaopoko‟i 

Tapirapé (2010), Wariniay‟i Agnaldo Tapirapé (2006) e Nivaldo Korira‟i Tapirapé 

(2017), Xario‟i Carlos Tapirapé (2010) e Makato Tapirapé (2012). Estes estudos 

possibilitaram-me, além de minhas observações, pensar a formulação de entrevistas 

sobre o tema de minha pesquisa, inclusive sobre saberes e conhecimentos nele 

existentes.  

As pesquisas, em Tapi‟itãwa, aconteceram nos meses de março a abril de 2019 

(25/03/2019 a 01/04/2019), quando nós Apyãwa estávamos em festa, realizando o ritual 

de passagem do rapaz para fase adulta, chamado por nós de Awa‟yao Xeapaãwa, um 

dos momentos mais importantes entre nós Apyãwa. Neste período, os Apyãwa de todas 

as outras aldeias, ou seja, Myryxitãwa, Akara‟ytãwa, Tapiparanytãwa, Towajaatãwa, 

Wiriaotãwa e Inataotãwa, juntaram-se em Tapi‟itãwa, ficando hospedados, durante os 

rituais, nas casas de seus parentes próximos. Assim como os demais, eu e minha família 

(minha esposa e meus filhos) ficamos na casa do xeropy „meu pai‟ até o último dia do 

ritual.  

Em Wiriaotãwa as pesquisas ocorreram, no decorrer do mês de abril, em 

diversos momentos, especialmente, numa casinha ao lado da casa de 

tamojaraweri/xaryjaraweri „expressão usada pelo genro, quando se refere a 

sogro/sogra‟. Nesta aldeia, há um tradicional costume, ainda fortemente sendo mantido, 

da reunião dos grupos familiares, todos os dias de manhã, ou então, ao fim da tarde, no 

referido local, onde aproveitei, em alguns momentos de visitas para coletar algumas 

informações sobre awa‟yao xeapaãwa „festa de rapaz‟. Nessa casinha fica o fogão 

tradicional e, próximo dele, acontecem às refeições feitas em conjunto pelo grupo 

familiar.  

Os Apyãwa, como já citado, têm um respeito muito grande pelo sogro e pela 

sogra, assim como sogro e sogra têm pelo genro, e, por isso, visitar tamojaraweri e 
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xaryjaraweri é mais que uma obrigação, uma vez que, se não houver isso, pode 

repercutir negativamente a nível familiar ou até mesmo a nível social Apyãwa. Por isso, 

eu e minha esposa visitamos constantemente os pais dela, assim como os outros 

familiares que moram com eles, todos os dias de manhã e, às vezes, de tardezinha.  

De todos os rituais de que até agora participei com o meu povo, este foi o 

primeiro em que mais me envolvi, porque o propósito não foi somente participar do 

ritual, mas, sim, com o principal objetivo de atender à demanda de meus estudos. Desde 

o começo procurei acompanhar, da melhor forma possível, os movimentos, a 

organização e a preparação de tudo o que ali acontecia naquele momento, tanto na 

Takãra, no interior desta casa, ou no Takawytera, pátio da Takãra, como também nas 

casas e seus terreiros.  

 A Takãra e o seu pátio Takawytera são os espaços especializados onde se 

realizam a maior parte dos rituais Apyãwa. É uma grande casa, construída no centro da 

aldeia, conhecida também como casa dos homens, porque é onde as mulheres não 

entram. Geralmente, os rituais se iniciam na Takãra e, em seguida, saem para 

Takawytera onde podem ser vistos pelas mulheres, já que elas não podem entrar. É um 

espaço onde os jovens Apyãwa são educados, recebem conselhos, orientações e ordens 

dos mais velhos, quando passam de uma fase para outra.   

Além disso, nessa casa são aprendidas também atividades, como confecção de 

artesanatos, narração de histórias, cantos e a prática do respeito aos outros etc. 

Takawytera, além de servir às funções rituais, constitui-se num espaço privilegiado para 

a coesão social do grupo, uma vez que nele são realizadas as reuniões noturnas das 

quais participam somente os homens.  

Nessas reuniões são debatidos todos os assuntos que dizem respeito à vida do 

povo, como problemas de terra, educação, saúde, organização de caçadas, pescarias, 

combinação para realização de rituais, abertura de novas roças, bem como assuntos da 

vida cotidiana da aldeia. Além disso, serve também para nomeação das pessoas, tanto 

homens, quando passam de uma fase para outra, quanto mulheres, quando chegam à 

primeira menstruação.  

Deste modo, procurei atuar diretamente com pessoas ligadas ao que chamamos 

de tarywaxãra „dono da festa‟, visitando suas casas, horas antes de irem para Takãra, 

participando dos momentos iniciais de preparação, ouvindo, especialmente, conselhos e 

orientações de famílias aos rapazes que realizaram suas festas. Na Takãra sempre me 

coloquei próximo à awa‟yao „rapaz‟.  
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Dessa forma, pude acompanhar de perto todos os detalhes que se referem aos 

usos do awa‟yao no ritual, bem como os tipos de conversas ou discursos ligados a 

Awa‟yao xeapaãwa, que é um dos focos desta pesquisa. Awa‟yao xeapaãwa é o ritual de 

celebração da terceira fase de iniciação masculina, a passagem dos jovens para o mundo 

adulto, com certas regras e normas a serem cumpridas.  O ritual ocorre durante 

marakayja „uma dança que acontece durante o dia‟ e durante o Ka‟o „ritual que 

acontece a noite toda‟.  

Como sabemos, o pesquisador, para coletar dados reais de fato, tem que estar 

atento a tudo, como aconteceu no caso desta pesquisa sobre o ritual de Awa‟yao 

Xeapaãwa. Para isto, foi necessário utilizar câmera de celular para fotografar 

acontecimentos no interior da Takãra, para filmar as conversas no momento 

preparatório do rapaz, como conselhos e orientações dos anciãos sobre os cuidados que 

se deve tomar na ocasião e para gravar algumas conversas que achei interessantes, por 

exemplo, relatos de experiências e de acontecimentos vivenciados pelo povo, narração 

de histórias e mitos.  Além desses recursos, utilizei também o caderno de campo para 

algumas anotações, principalmente, sobre as diferentes linguagens que usaram, em 

certos momentos, os líderes cerimoniais, inclusive, a juventude, durante as danças. Os 

mesmo recursos foram também utilizados para coleta de informações, em Wiriaotãwa. 

Em Wiriaotãwa, na maioria das vezes, pesquisei no período de manhã, como já 

destaquei, numa casinha ao lado da casa do tamojaraweri/xaryjaraweri, no momento de 

visita entre famílias. As visitas são frequentes nesta casa, quando um sai outro chega e 

assim sucessivamente. Conforme verifiquei, o ideal para esta pesquisa foi o período de 

manhã, quando um maior número de pessoas se juntava. Quanto mais gente se juntava, 

mas interessante ficava para mim, pois, assim, pude coletar diversas e distintas maneiras 

de ensinar, que estão diretamente ligadas às fases de vida. Afinal, são tratados vários 

assuntos naquelas ocasiões. Acontece que as visitas duravam pouco tempo, mas isso 

nada impediu que eu pudesse realizar minhas obrigações, pelo contrário, todos os 

assuntos foram relevantes. Algumas conversas durante esses encontros foram gravadas 

e outras anotadas no meu caderno de campo. 

É importante frisar que, nessa aldeia, trabalhei mais de perto com a família do 

meu primo, que é casado com a irmã da minha esposa. Esta família permanecia mais 

tempo com a gente naquela casinha, possibilitando que eu tivesse mais oportunidade de 

trocar ideias e experiências com meu primo. Em alguns momentos, até pude discutir 

questões problemáticas enfrentadas pela comunidade, como a insatisfação com 
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xema‟eãwa „ensino e aprendizagem‟ de crianças na aldeia. Nessas discussões 

incluíamos contratos de professores que não haviam sido feitos na época, o atendimento 

à saúde, pelo qual ele é responsável, além do projeto do atual governo, que viola os 

direitos indígenas.  

As mulheres, normalmente, faziam confecção de artesanato de miçanga, muitas 

vezes ajudando umas às outras na confecção do mesmo, naturalmente conversando e 

narrando as ocorrências nas aldeias, sobre ritual que havia sido feito recentemente e 

outros fatos relativamente ligados à cultura familiar. Tamojaraweri e xaryjaraweri, 

como de costume, dificilmente participavam da conversas, mas são eles quem 

culturalmente dão conselhos e orientações naquela comunidade. Portanto, são uns dos 

entrevistados desta pesquisa.  

Para essa entrevista, contei com a contribuição da minha esposa, pois, em função 

de respeito às normas culturais, eu e tamojaraweri ou xaryjaraweri, não nos 

comunicamos diretamente e é a minha esposa quem faz a intermediação quando precisa. 

Aliás, todas as intermediações naquele espaço são feitas através dela, uma vez que, no 

mesmo, existem papéis bem definidos que autorizam quem pode falar, para quem pode 

falar e o modo como se fala. Sendo assim, apenas a orientei de como e sobre o que 

entrevistar. Não foi necessário organizar roteiro, como é normal para uma entrevista, 

pois a proposta foi de ouvir livremente dos entrevistados o modo como cada um pensa 

sobre as fases de vida, e a função da Takãra nesse processo. 

No período de ritual propriamente dito, as visitas em algumas casas, como a da 

minha tia e da minha prima, foram oportunidades que me proporcionaram coleta de 

outras informações na esfera familiar. Nessas visitas, pude presenciar a total dedicação 

de mulheres à confecção de adornos utilizados na ocasião de festa, como tamakorã 

„artefato de algodão, usado abaixo do joelho‟; maapy „bracelete‟; e ma‟yranemãja 

„colar de miçangas usado no peito e outros artefatos que fazem parte da atividade 

feminina (cf. Foto 26, em que todos esses adornos são ilustrados). Pude também 

participar diretamente de conversas, nessas ocasiões. 

O que normalmente fiz foi sentar-me junto, muitas vezes, com celular ligado 

para gravar as conversas e ficar ouvindo sobre o que falavam entre si. Outras conversas 

que não pude gravar por algumas razões culturais foram anotadas no diário de campo. 

As anotações eram feitas, depois que eu voltava para a casa do meu pai, pois o caderno 

ficava guardado lá.  

Na Takãra, como já mencionado, foram feitas pesquisas com um número grande 
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de pessoas participantes dos rituais. As principais informações coletadas foram a partir 

dos discursos dos líderes tradicionais, como chefes de cerimônias, contadores de 

histórias, e das lideranças mais experientes, como caciques ou as falas daqueles que são 

de movimentos indígenas. Estas são pessoas para com as quais os jovens têm maior 

respeito e com as quais também ganham experiências de vida.  

Segui, desse modo, gravando o máximo possível, desde o começo do ritual, 

conversas referentes a Awa‟yao Xeapaãwa. Essas conversas incluíam os usos de 

artefatos especiais do Awa‟yao durante a festa, como akygetãra „grande cocar feito com 

pena de rabo de arara, de urubu-rei e de jaburu‟; temekwãra „tembetá‟; xywaypyo 

„adornos do braço feitos com pena de rabo de arara‟; e inimaxigoo „manto de fio de 

algodão‟ (cf. Fotos 26, 27 e 28, em que esses adornos são ilustrados).  

Além disso, gravei também narrativas sobre xekakopãwa „resguardo‟, 

xetanogãwa „momentos de definição de caráter e comportamento de uma pessoa‟, bem 

como o mito da dança do marakayja „dança realizada durante a festa de rapaz‟. Outras 

gravações importantes foram feitas durante a dança do Ka‟o. E muitos acontecimentos 

não foi possível gravar, mas foram anotados nos cadernos de campo, como já destaquei. 

As fotografias e filmagens foram feitas durante marakayja, marakaxawãja e 

marakao, essas duas últimas são danças rituais que acontecem, no final da tarde, após a 

dança de marakayja. Para isto, contei com a colaboração de 03 rapazes, meus 

orientandos do ensino médio que se dispuseram em me ajudar nesta parte.  

Outro importante momento de coleta de informações foram as entrevistas. 

Busquei entrevistar, principalmente, os homens de diferentes idades, considerando seus 

perfis e responsabilidades nas suas comunidades, com o objetivo de adquirir profundas 

informações sobre os rituais de iniciação. Porém, para não deixar de fora a participação 

feminina no trabalho, consegui entrevistar uma mulher. Tais entrevistas foram feitas 

com 04 pessoas, sendo 02 gravadas em Tapi‟itãwa e outras 02 em Wiriaotãwa. Além 

das entrevistas, as conversas com algumas pessoas foram fundamentais para este 

trabalho. Em vista disso, os nomes dessas pessoas vão aparecer na lista das que 

contribuíram de modo significativo com essa pesquisa. 

Antes de cada entrevista, expliquei que a mesma seria parte de meu estudo e 

pedi para que cada entrevistado falasse, de modo geral, sobre o ritual de iniciação, tanto 

do homem quanto da mulher. É importante dizer que não pedi que os entrevistados 

falassem sobre outras questões, mas, à medida que foram falando sobre este assunto, 

outras situações foram aparecendo. Como sabemos, nossos conhecimentos nunca estão 
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separados uns dos outros, mas sempre estão interligados entre si.  Desse modo, deixei 

que cada um falasse livremente, sem minha intervenção.  

Todas as gravações foram feitas nos terreiros das casas dos entrevistados, na 

presença de outras pessoas da família, como esposa, os filhos, genros, noras, netos etc., 

possibilitando uma possível interferência na conversa, caso os presentes quisessem. 

Em seguida, apresento um quadro contendo informações sobre as pessoas 

entrevistadas (aldeias, idade e sexo) e os cargos que ocupam. Todas elas são casadas ou 

casados e têm filhos e netos. 

 

QUADRO 1: PARTICIPANTES DA PESQUISA 

PARTICIPANTES 

DA PESQUISA 

ALDEIA IDADE SEXO FUNÇÃO 

Korako Tapirapé Tapi‟itãwa 89 Masculino Liderança cerimonial 

Orope‟i Tapirapé Tapi‟itãwa 67 Masculino Liderança tradicional 

Ikaikã Tapirapé Wiriaotãwa 75 Masculino Liderança tradicional 

Koxaoni Tapirapé Wiriaotãwa 62 Feminino Liderança tradicional 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

 

Feitas as entrevistas, foram providenciadas cópias de gravações em um te‟omara 

xygãwa „pendrive, em língua Apyãwa‟ (te‟omara „trabalho‟; xyga „guardar‟; -ãwa 

„nominalizador‟, denominação de artefato no qual se guardam trabalhos, arquivos etc), 

onde estão armazenados com segurança para que os registros não se percam. Em 

seguida, essas informações foram todas transcritas e, aos poucos, foram digitalizadas. 

Utilizei as informações coletadas nas entrevistas para verificar ou confirmar os 

conhecimentos e práticas que tenho visto durante os rituais. Dessa forma, o trabalho de 

transcrição exigiu audição exaustiva das gravações o que permitiu identificar, nas falas 

de entrevistados, os temas já observados durante a pesquisa.  

No próximo capítulo falarei sobre o povo e a língua Apyãwa. 
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CAPÍTULO 3 

 

O POVO E A LÍNGUA APYÃWA 

 

3.1. Quem são os Apyãwa 

 

Nós, povo Apyãwa, „o povo Tapirapé‟, como é chamado pela sociedade maira 

„não indígena‟, somos um povo Tupi-Guarani, contamos hoje com uma população 

acima de 900 pessoas, segundo o levantamento feito em 2019, pelos profissionais do 

posto de saúde da aldeia Tapi‟itãwa. Atualmente vivemos em duas áreas indígenas 

situadas no nordeste do estado do Mato Grosso, a saber: a Área Indígena 

Tapirapé/Karajá e a Terra Indígena Urubu Branco, conforme mostra o Mapa 1. 

 

 

Mapa 1: Terra Indígena Urubu Branco e Terra Indígena Tapirapé/Karajá 

 

Fonte: Bruno (2013, p.19). 
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 A Área Indígena Tapirapé/Karajá localiza-se na foz do rio por nós chamado 

Awiowy „rio Tapirapé‟, afluente do Paranyo „rio Araguaia‟, abrangendo terras do 

município de Santa Terezinha e Luciara, no estado de Mato Grosso. Sua extensão é de 

66.166 hectares, demarcada, homologada e registrada em cartório. A Terra Indígena 

Urubu Branco, por nós denominada Yrywo‟ywãwa, literalmente „bebedouro de urubu 

branco‟, atinge uma extensão de 167.533 hectares e está situada entre os municípios de 

Santa Terezinha, Porto Alegre do Norte e Confresa-MT. Também é demarcada, 

homologada e registrada em cartório. 

 É nessa área que se concentra a maior parte da população Apyãwa, distribuída 

em sete aldeias: Tapi‟itãwa, Myryxitãwa, Akara‟ytãwa, Tapiparanytãwa, Towajaatãwa, 

Wiriaotãwa e Inataotãwa. Deste total, uma parte da população vive em uma outra aldeia 

chamada Majtyritãwa, na Terra Indígena Tapirapé/Karajá, onde também estão duas 

aldeias do povo Inỹ, chamadas Itxala e Hawalora, conforme consta nos mapas a seguir. 

 

Mapa 2: Aldeias Apyãwa da Terra Indígena Urubu Branco 
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Fonte: Mapa desenhado por Adilson Xaopoko‟i Tapirapé (2019). 

 

 

 As aldeias localizadas à beira da MT 432, no sentido Oeste-Leste são: 

Tapi‟itãwa, Myryxitãwa e Akara‟ytãwa. As aldeias localizadas no sentido Norte-Sul, a 

partir de Tapi‟itãwa são: Tapiparanytãwa, Towajaatãwa, Wiriaotãwa e Inataotãwa. 
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Mapa 3: Aldeias da Terra Indígena Tapirapé/Karajá 

 

Fonte: Mapa desenhado por Paxeparyga Tapirapé (2020). 

 

 

 

Conforme os pesquisadores não indígenas que estudaram sobre o nosso povo, 

como Baldus (1970), Wagley (1988) e Toral (2006), os territórios que hoje ocupamos, 

não é o que há alguns séculos atrás ocupávamos. Com base nesses autores, por volta de 

1600, o nosso povo vivia numa região situada entre os rios Tocantins e Xingu, buscando 

fugir dos maira e das expedições escravagistas.  

Segundo os pesquisadores, os Apyãwa desceram um pouco mais e, 

posteriormente, passaram a viver em uma região próxima ao encontro dos rios Araguaia 

e Tocantins. Os fatos são confirmados pelas narrativas contadas pelo nosso povo, uma 

vez que, nesta região, segundo os sábios das nossas aldeias, tivemos contatos com 

diferentes povos indígenas, como o povo Irewee „povo Javaé‟ e povo Inỹ ou Karajá, 

com os quais nossos antigos mantiveram, temporariamente, relações pacíficas e 

amigáveis.  

Segundo Korako Tapirapé, um dos narradores de histórias do nosso povo, hoje 

com 89 anos de idade, morador da aldeia Tapi‟itãwa: 

 

A‟epe ro‟õ raka‟ẽ xaneypy agỹ ika axapyxapyri Irewee agy ramõ, 

akajxe ro‟õ raka‟ẽ a‟egỹ ramõ. Karaxã tanã ro‟õ raka‟ẽ kwewiwe 
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nimõj xaneree. Ikwarakwarãt ro‟õ ra‟ẽ axapyri akawo, maryn taxe 

raka‟ẽ ikwaãwi axawi ma‟ema‟e, ã raka‟ẽ imaxapyrowo marawykãwa, 

mĩ ma‟ema‟e itymipyra, akwaãp raka‟ẽ axaxe‟ega, axekwe akwaãp 

ra‟ẽ axaeka. (KORAKO TAPIRAPÉ, 2019, Entrevista em 

15/05/2019). 

 

 

„Ali os nossos antigos conviveram bons tempos com os Irewee, 

mantendo boas relações entre eles. Já com os Inỹ nem tanto, pois não 

se davam bem. Passavam a conviver tempos e meses compartilhando 

suas experiências de vidas, a ocasião em que aconteceram trocas de 

artefatos, produtos agrícolas e, de modo especial, trocas linguísticas e 

culturais‟. (tradução minha). 

 

 

 

Conforme Korako, esta convivência acabou não durando por muito tempo. 

Ocorreu que os Apyãwa perceberam que estavam sendo traídos pelos Irewee. Como 

dizem nossos historiadores, amagetã ro‟õ rak‟ẽ xaneree karaxã Irewee agỹ: „Os 

Karaxã, que não se davam bem com a gente, convenceram os Irewee para se unirem 

contra nós‟. 

Ainda de acordo com o narrador de histórias, axamaaryp ro‟õ raka‟ẽ Karaxã 

agỹ Irewee agỹ ramõ xanexokaãwa re: „Os Karaxã e os Irewee planejaram tudo, como 

podiam atacar e acabar com facilidade com o povo Apyãwa‟ (KORAKO TAPIRAPÉ, 

2019). Mas, antes que isso acontecesse, um Irewee, que era um dos grandes amigos do 

nosso povo, sensibilizado com a situação, avisou o seu melhor amigo Apyãwa sobre o 

fato e foi este quem alertou seus companheiros para fugirem.  

Desse modo, amizades e boas relações terminaram em inimizades. E, assim, os 

Apyãwa seguiram em busca de um novo espaço, em direção ao lugar onde até hoje nos 

encontramos. É interessante ressaltar que os Apyãwa nunca foram guerreiros brutos, 

sempre foram pacíficos e sempre agiram em legítima defesa. Para evitar os confrontos 

com os inimigos do passado, constantemente, mudava-se de lugar. 

Em meados de 1900, o nosso povo já ocupava o território que hoje chamamos de 

Yrywo‟ywãwa. Segundo pesquisadores maira, naquela época a população contava com 

cerca de 1500 pessoas, agrupadas em várias pequenas aldeias, na região próxima da 

serra Yrywo‟ywãwa „Urubu Branco‟. Como diz o senhor Korako, naquela época havia 

aldeias como Moo‟ytãwa, Maakotãwa, Xexotãwa, Xowatãwa, Takarookywetãwa, 

I‟axoratãwa e Tokynookwatãwa entre outras. 

Porém, mesmo afastando-se dos seus inimigos referidos acima, o nosso povo 

continuava sendo perseguido por eles, como é destacado por Korako: 
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Xanekwatãt panẽ raka‟ẽ xerexata Karaxã wi, axe tanã ro‟õ 

raka‟ẽ xanemayj xanemota. Axe tanã raka‟ẽ agã pe ipa‟ymete 

xaneree xanererekawo karaxao. (KORAKO TAPIRAPÉ, 

2019, Entrevista em 15/05/2019). 

 

„Mesmo afastado dos Karaxã eles nos perseguiam, mas os 

guerreiros mais temidos, que o nosso povo enfrentava nesta 

região, eram os guerreiros Kayapó‟. (Tradução minha). 

 

 

 

Este período também foi marcado pelo maior contato com maira (seringueiros 

em busca de novos seringais, antropólogos, missionários, dentre outros) que passavam 

esporadicamente pelas aldeias. Este contato resultou em uma tragédia, os Apyãwa foram 

contaminados com as doenças trazidas por eles, como malária, gripe, catapora, sarampo 

e outras doenças. Foi um período muito difícil e de sofrimento para o nosso povo, 

naquela época, pois centenas de pessoas morreram por causa do contato com os maira, 

fato que contribuiu imensamente com a diminuição da população. 

Até então, nenhum pesquisador maira conseguiu registrar uma outra tragédia 

com os Apyãwa, o que, segundo nossos sábios, foi o principal fator que levou a 

população do nosso povo a despencar. Trata-se da história de um raizeiro, o Koro‟i, que 

era um grande conhecedor de medicinas tradicionais. Segundo o senhor Korako, este 

homem não era Paxẽ, mas conhecia de tudo das medicinas curativas, como também das 

medicinas mortais. Portanto, ele era conhecido como uma das pessoas responsáveis para 

fazer tratamento naquela época, embora todos sabiam do seu lado negativo.  

Como sabemos, antigamente todas as doenças sofridas pelas pessoas eram 

curadas, de modo geral, pelos Paxẽ, através das medicinas tradicionais. Mas chegou a 

um ponto em que o Koro‟i acabou se equivocando e causou grande mortalidade no 

nosso povo, como é destacado por Júnior Okario‟i Tapirapé, em Trabalho de Conclusão 

do Curso do Projeto Aranowa‟yao, Ensino Médio - Novos Pensamentos (TAPIRAPÉ, 

2018): 

 

Essa história nunca foi contada pelos autores que pesquisaram o povo 

Apyãwa, o motivo da depopulação Apyãwa. De acordo com alguns 

sábios (as), o nosso pajé era maior responsável pela saúde da 

comunidade. Eles que tratavam os doentes para não morrer. 

Antigamente o nosso povo não conhecia medicina dos brancos. Só que 

neste grupo também existiam pessoas maldosas (Feiticeiro), que 

faziam mal as pessoas. O trabalho do raizeiro era perigoso, conhecia 

ervas que podiam curar ou ser usadas para matar as pessoas. Por isso 

esse tipo de pessoa se preparava bem para usar as ervas que curavam. 

Se a pessoa não era preparada causava desastre na comunidade. Isso 

ocorreu com raizeiro Koro'i, uma história que o povo nunca esquece. 
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Esta história sempre é lembrada pelos mais velhos. Ele era um grande 

criminoso. Uma vez durante a caçada coletiva encontrou uma erva 

denominada Wiririywyrã e trouxe para sua casa. A intenção não era 

matar todo mundo, mas sim o inimigo. Quando chegou à aldeia, 

Koro'i bem assustado pediu a sua esposa jogasse da mão a raiz que 

estava na peyra, mas era tarde demais. Koro‟i e sua mulher foram os 

primeiros a se contaminarem. Tokyna diz que Koro‟i foi sepultado 

vivo. O veneno da raiz era tão forte que contaminou aldeia inteira. O 

veneno causava muita dor de cabeça que não era curada.  Assim o 

veneno se espalhou matando várias pessoas das Aldeias. Os pajés não 

conseguiram controlar, pois eles também estavam contaminados com 

veneno. Eles não deram conta de sepultar as pessoas porque cada dia 

morriam várias pessoas. A maioria dos corpos não era sepultada e 

ficava jogado igual bicho exposto aos urubus. Muitas pessoas fugiam 

para outras aldeias para escapar, mas não adiantava nada. Esse foi um 

motivo trágico que reduziu completamente a população Apyãwa. Os 

sobreviventes da tragédia de cada aldeia se reorganizaram construindo 

suas aldeias longe do perigo e uma dela é Ipirakwaritãwa, atual aldeia 

da antiga Tapi‟itãwa. (TAPIRAPÉ, 2018). 

 

 

Como se pode perceber, são números incalculáveis de mortes Apyãwa e não são 

relatados em nenhuma pesquisa feita pelos etnógrafos e antropólogos que pesquisaram 

sobre o povo Apyãwa. 

Desse modo, no final da década de 40, dos 1500 indivíduos restavam no máximo 

100 pessoas, agrupados na atual aldeia Tapi‟itãwa. Cabe salientar, que esta aldeia, 

antigamente, era chamada de Ipirakwaritãwa.  

De acordo com Orope‟i, narrador também de histórias do nosso povo, a atual 

Tapi‟itãwa foi atacada, pela última vez, pelos inimigos Karaxao, em 1947, quando as 

casas todas foram queimadas, três mulheres foram mortas, uma criança e uma moça 

raptadas.  

Conforme explicado por Orope‟i: 

 

Karaxao ro‟õ raka‟ẽ mĩ apa‟ym awyrera rexe.Exanamĩ ro‟õ raka‟ẽ‟ã 

Tapi‟itaryjme ipa‟ymi xaneree, Taropã xe ro‟õ raka‟ẽ aka akoma‟e 

ramõ, a‟egã xe ro‟õ raka‟ẽ ã maxepepe‟i aawaxãt. Amõ agỹ ro‟õ 

raka‟ẽ aa ipirã pe, ataãra mõ, amõ agỹ xowe ro‟õ raka‟ẽ kape aa. 

(OROPE‟I TAPIRAPÉ, 2019, Entrevista em 21/05/2019) 

 

„Os Karaxao eram guerreiros oportunistas, esperavam momentos 

certos para atacar a aldeia. Por exemplo, nesta última vez que eles 

atacaram a atual Tapi‟itãwa só havia crianças e mulheres e apenas um 

homem chamado Taropã se encontrava na aldeia, e foi quem sozinho 

enfrentou os guerreiros Kaiapó. Nesse dia a maioria dos homens havia 

saído para pescar, caçar e alguns foram para a roça‟. (Tradução 

minha).  
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Como já citado, quando ocorreu o último confronto com os inimigos Karaxao, 

os Apyãwa já se encontravam bastante reduzidos em decorrência das sucessivas 

epidemias que os abateram desde os anos dos primeiros contatos com os não indígenas, 

bem como com os fatos trágicos relatados por Júnior Okario‟i. Após esse conflito, 

restavam apenas 47 pessoas do povo Apyãwa. 

Abalados após a ocorrência, o nosso povo abandonou esse lugar, mais uma vez, 

em busca de nova sobrevivência. Nesses tempos difíceis foram acolhidos, por algum 

período, pelo senhor Lúcio da Luz, criador de gado que ocupava a região hoje chamada 

Tyhã, área conhecida como Gleba São Pedro. De lá, o Serviço de Proteção ao Índio 

(SPI) levou o nosso povo para a aldeia Itxala, do povo Karajá, na atual Terra Indígena 

Tapirapé/Karajá, onde estava instalado o posto Heloisa Alberto Torres. Neste local, 

conviveram uns tempos junto com o povo Karaxã, até então seus inimigos de alguns 

tempos atrás. 

Em 1950, com a ajuda de algumas pessoas, como o Valentim e os missionários 

Dominicanos, o nosso povo resolveu construir uma nova aldeia, chamada Orokotãwa, 

próximo ao posto do SPI. Segundo o entrevistado Ikaikã Tapirapé, nesta nova aldeia, 

aos poucos, a população foi esquecendo-se da tragédia e começou a reativar seus 

conhecimentos que estavam perto da extinção. Desse modo, a aldeia Orokotãwa é 

entendida, por nós, como o ponto de partida para um novo recomeço social. 

É interessante enfatizar que, uma consequência direta desta nova proximidade 

com os Karaxã foram os casamentos contraídos entre, sobretudo, homens Apyãwa e 

mulheres Karaxã. Como já vimos, com a drástica diminuição da população Apyãwa, 

existia, no início dos anos 1950, um grave desequilíbrio populacional de gênero. E havia 

poucas mulheres Apyãwa em idade hábil para se casar. Portanto, uma solução para esta 

questão foi o casamento de alguns homens Apyãwa com mulheres Karaxã, da aldeia 

próxima ao posto do SPI, Itxala, o que certamente foi um fator que contribuiu para a 

continuidade do povo Apyãwa e deu início a uma prática de casamento entre Karaxã e 

os Apyãwa que até hoje é comum nas nossas aldeias Apyãwa. 

Em 1952 chegaram à aldeia Orokotãwa, as Irmãzinhas de Jesus, Geneviève 

Helène, chamada por nós de Mareaxigi e outras, que tiveram um papel crucial no 

declínio do número de óbitos por doenças dos maira (não indígenas) que ainda 

acometiam os Apyãwa. Elas atuaram como enfermeiras, a despeito dos escassos 

recursos disponíveis, estabilizando o quadro demográfico, embora ainda tenham 

enfrentado epidemias com óbitos (IRMÃZINHAS DE JESUS, 2002). 
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É importante, portanto, frisar que, o nosso povo, que parecia estar fadado à 

extinção, obteve um novo alento com a chegada das Irmãzinhas de Jesus, que vieram 

morar com a gente, no intuito de cuidar de nossa saúde, além de nos apoiarem em 

questões territoriais. Vale, ainda, dizer que esta congregação difere em muitos aspectos 

de outras missões católicas e evangélicas junto aos povos indígenas e, por isso, não 

posso deixar de tecer um breve comentário sobre sua atuação. O seu trabalho não foi 

pautado na doutrinação e conversão dos Apyãwa, nem na construção de escolas e 

hospitais. É uma missão que se caracteriza pelo apoio ao povo Apyãwa, manifesto na 

convivência respeitosa com o mesmo. O cuidado com a saúde, aliado a esta postura 

diferenciada dessas freiras, são fortes fatores que contribuíram para a sobrevivência e o 

considerável aumento populacional do nosso povo. 

Wagley (1988, p. 210) constatou, em suas idas a campo, que o respeito das 

mesmas aos costumes Apyãwa, bem como o encorajamento e o estímulo a que estes 

indígenas continuassem realizando seus rituais e falando sua língua, eram ingredientes 

que asseguravam aos Apyãwa „uma identidade como povo‟. Também sobre o trabalho 

das Irmãzinhas de Jesus, diz Toral (IRMÃZINHAS DE JESUS, 2002, p. s/n) 

  

Radical nos meus 20 anos, confesso que era contra toda e qualquer missão 

religiosa entre índios. O tempo foi passando e eu, como antropólogo, dentro das minhas 

limitações, fui conhecendo os Tapirapé em diversos trabalhos que realizei entre eles. 

Conhecendo um pouco a história e os movimentos territoriais do grupo, conheço a 

extensão do trabalho das Irmãzinhas. Por estar familiarizado com as terríveis condições 

em que o grupo se encontrava quando passaram a viver entre eles, é que avaliei a 

missão das Irmãzinhas. Elas, verdade seja dita, não “salvaram” ninguém, não 

converteram moribundos, nem obrigaram ninguém a tomar remédio. Aliás, do ponto de 

vista tradicional, sua missão foi um fracasso, pois não existe nenhum Tapirapé 

convertido e muito menos uma Igreja Tapirapé. Tudo isto para dizer que foram os 

próprios Tapirapé que se salvaram. As Irmãzinhas deram o apoio, estavam lá, sempre. 

(Toral, in: IRMÃZINHAS DE JESUS, 2002, p. s/n)
2
 

 

 

 

Como aponta Paula (2001, p. 17), a saída de Yrywo‟ywãwa para a área próxima 

aos Inỹ trouxe algumas mudanças na vida Apyãwa. Antigamente eles estavam 

acostumados a viver no pé da serra, em regiões de mata alta, e foram obrigados a se 

acostumar a viver na beira de rios grandes como Awiowy „rio Tapirapé‟ e Paranyo “rio 

Araguaia”, numa região formada por cerrado e área inundada, com poucas áreas 

adequadas ao cultivo, prática costumeira dos Apyãwa. A mandioca, o milho e alguns 

                                                      
2
 Trecho retirado da primeira orelha interna da capa do livro “O renascer do povo Tapirapé” 

(IRMÃZINHAS DE JESUS, 2002). 
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outros produtos, juntamente com a caça, constituíam-se como as principais fontes de 

alimentação. Não viviam perto de grandes rios, e o peixe era pescado apenas 

esporadicamente.  

Ao passar a morar na aldeia Orokotãwa, na beira de Awiowy e tão perto de 

Paranyo, o peixe passou a ser alimento cotidiano na dieta alimentar Apyãwa. É 

importante salientar que ambos os rios são ricos de peixes. Outra alteração é a escassez 

de terras boas para a agricultura perto da aldeia. As roças precisaram então ser feitas 

consideravelmente mais longe do que a distância habitual. Ao invés da caça, que 

anteriormente supria a maior parte de suas necessidades de proteína, a pesca passou a 

ser mais importante. 

A partir do fim da década de 50, conforme indica Toral (2006, p. 25), os 

Apyãwa tiveram que buscar alianças com a população regional, com a Prelazia de São 

Félix do Araguaia, a FUNAI (Fundação Nacional do Índio) e com os seus vizinhos, os 

Inỹ, com o objetivo último da luta pela terra. Nesta época, companhias paulistas de 

colonização com apoio da SUDAM (Superintendência de Desenvolvimento da 

Amazônia) obtiveram autorização do governo do estado do Mato Grosso para lotear e 

comercializar a área onde hoje se encontram a cidade de Santa Terezinha e os territórios 

indígenas (cf. Comunidade Tapirapé, 1996; Paula, 2001). 

Depois de tantos sofrimentos e dificuldades de sobreviver, após a última guerra 

contra os inimigos Karaxao, finalmente em 1983 o nosso povo conseguiu a demarcação 

da terra conhecida, hoje, como Terra Indígena Tapirapé/Karajá, com a extensão de 

66.166 hectares e teve seu processo de regularização fundiária concluído, incluindo a 

completa retirada de maira da mesma. Foi homologada pelo decreto 88.194 de 

23/03/1983 e registrada no Cadastro de Registro de Imóveis de São Félix do Araguaia 

sob a matrícula R3440, Livro 2, na data de 16/07/1984. Também foi registrada no 

Serviço de Patrimônio da União (SPU), no Mato Grosso, em 08/07/1987 (fonte: 

FUNAI, 2008; Toral, 2006).  

Entretanto, apesar de ter conseguido uma nova terra, o nosso povo nunca se 

esquecia de Yrywo‟ywãwa, pois este era e ainda é considerado o lugar apropriado para 

nossa sobrevivência, visto que o território é rico de matérias primas, ligadas às 

realizações de nossos rituais, bem como de caça, além de ser considerada como terra 

boa para a produção agrícola. 

Além disso, quero aqui salientar algo pontual, porque o Yrywo‟ywãwa nunca 

deixou de ser um lugar de referência do nosso povo, apesar das várias décadas vividas 
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longe dele. Segundo os mais velhos, no território, por nós denominado, atualmente, de 

Majtyri, não se encontrava taquari „uma espécie de taquara fina‟, específica para 

confecção de flecha. Portanto, nossos antigos sempre visitavam essa área para buscar 

esses materiais para a confecção de suas flechas, bem como para caçar e visitar lugares 

considerados sagrados, como Yrywo‟ywãwa. Mas fica claro que as expedições 

periódicas à antiga morada não tinha objetivos puramente econômicos. A questão 

continuava sendo que referências basilares estavam localizadas ali, no Yrywo‟ywãwa. 

E foi numa dessas viagens que eles (Apyãwa) perceberam que a região 

arqueológica do nosso povo estava sendo destruída pelos não indígenas. As matas 

estavam sendo derrubadas para o plantio de pasto e, por exemplo, em cima da antiga 

aldeia Ipirakwaritãwa havia sido construído um retiro. Além da dilapidação dos antigos 

cemitérios, a invasão dos maira e o avassalador desmatamento ameaçavam a serra de 

Yrywo‟ywãwa, sagrada para os Apyãwa. 

Esse fato, de certo modo, obrigou o nosso povo a retornar para o território 

tradicional. Pronto para enfrentar quaisquer tipos de agressões, em 1993, algumas 

famílias se mudaram para esta região, com objetivo de assegurar o território de 

Yrywo‟ywãwa. Desde então, a luta pela retomada de Yrywo‟ywãwa começou. O local 

escolhido para o retorno foi exatamente a antiga aldeia Ipirakaritãwa, hoje sendo 

chamada de Tapi‟itãwa, embora sendo tomada por pastos e pelo retiro, como dito antes. 

Os Apyãwa expulsaram o retireiro e se instalaram na sua casa. O que se seguiu foi 

novamente um intenso processo de luta pela terra. 

Os nossos pais lembram que, durante a luta pela demarcação, enfrentaram uma 

resistência fortíssima das fazendas que ali estavam instaladas e de políticos locais da 

região, em especial os da cidade de Confresa. Relatam, ainda, que foram anos de fortes 

ameaças contra nós por parte dos fazendeiros e políticos da cidade vizinha. Mas, 

finalmente, em 1998, Yrywo‟ywãwa „Terra Indígena Urubu Branco‟ foi demarcada e 

homologada, com extensão de 167.533 hectares, e, em seguida, registrada no cartório. 

 Mas a situação desta terra é um pouco mais complicada, pois, continuamos 

enfrentando posseiros ao lado norte da terra. Os grandes latifundiários na parte sul do 

território foram retirados e indenizados e, nos lugares das fazendas, foram criadas 

aldeias. Entretanto, a parte norte da área continua invadida até hoje por famílias de 

posseiros. Eles continuam o desmatamento para formação de pastos nesta localidade.  

Desse modo, a história do nosso povo, ao longo do século passado, é marcada 
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por uma impressionante trajetória, um povo indígena que correu o risco de deixar 

fisicamente de existir, mas que foi capaz de criar caminhos de sobrevivência digna.  

Mesmo passando por diversas situações negativas nunca deixou de lutar pela 

sobrevivência cultural e linguística, assim, conseguindo preservar o conhecimento 

tradicional até hoje. Preservar a língua e a cultura ainda é uma expressão recorrente e 

central até hoje nas discussões dos Apyãwa. Porém, ao meu modo ver, hoje, a 

população jovem tem posição oposta e o interesse maior é de aprender a língua e a 

cultura da sociedade nacional.  

 

 

3.2. A escola Apyãwa  

 

Para iniciar esta seção sobre a escola Apyãwa, é necessário situar um pouco o 

momento histórico do povo que viveu a partir da década de 70, especialmente, na luta 

pela demarcação de sua terra. Como vimos na seção anterior, os Apyãwa vinham de 

muitos sofrimentos, certamente, quase foram extintos. E os poucos que restaram, 

enfrentaram uma dura realidade, naquela década, para garantir sua permanência física e 

sobrevivência cultural, no território que hoje chamamos de Área Indígena 

Tapirapé/Karajá.  

Apesar de haver uma aldeia já construída na região, o território ainda se 

encontrava em questão de luta pela posse da terra. Afinal, era ocupado pelos posseiros e 

fazendeiros, com os quais o nosso povo se enfrentava. Até então, poucas pessoas sabiam 

falar português, nesta época, o que dificultava para o nosso povo, conversar com 

autoridades que respondiam pela questão. Como diz o senhor Ikaikã, hoje com 75 anos 

de idade, liderança que presenciou e lutou pela demarcação: “Naraxe‟ekwaagatoj panẽ 

karae mĩ maira xe‟egimo, aoxetee karae araxapyyk arakawo”. „Não sabíamos falar 

direito o português, mas mesmo assim lutávamos‟ (IKAIKÃ TAPIRAPÉ, 2019).  

Portanto, este é o fato pelo qual os Apyãwa pediram a instalação de uma escola 

na aldeia, justamente para aprender português e lutar pela demarcação de terra. 

Conforme Paula (2000, p. 82), seria importante no fornecimento de “instrumentos 

valiosos na luta pela defesa do território, como por exemplo, decifrar mapas sobre os 

quais os fazendeiros e funcionários da FUNAI discutiam os limites da área indígena”. 

Desse modo, a história da instalação de uma escola na aldeia Apyãwa está 
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estreitamente ligada ao processo de luta pela demarcação da área indígena. Pois, existia 

um sentimento geral entre as lideranças do nosso povo, naquela época, de que havia 

uma grande lacuna, no tocante ao entendimento do português. Como já dito, nesse 

período, algumas pessoas já falavam razoavelmente bem o português, mas nas inúmeras 

conversas e negociações que eles necessitavam ter com as comissões da FUNAI que 

iam à aldeia, e nas idas deles próprios à sede da FUNAI, em Brasília, percebiam as 

dificuldades que encontravam para se expressarem como realmente gostariam.  

Outro desejo que se soma a essa questão é a vontade de dominar também a 

escrita do português. Não foram poucas as vezes que precisaram enviar ofícios à 

FUNAI ou a outros órgãos do governo, com as suas propostas de demarcação da área ou 

mesmo com denúncias sobre a atuação das fazendas e posseiros junto a eles. É correto 

imaginar que o nosso povo possuía alguns aliados naquele momento que mediavam este 

trabalho: a Prelazia de São Félix do Araguaia e as Irmãzinhas de Jesus. Mas havia um 

forte anseio deles próprios serem capazes de redigir tais documentos e interpretar 

corretamente os ofícios e mapas. 

Como se pode perceber, para o nosso povo, a escola, neste período, era uma 

coisa nova. Portanto, segundo Ikaikã: “Arapatãt panẽ karae, axe tanã karae 

aoxekatoe‟ym ikwaawe‟yma ekaeka”. „Ainda que precisássemos tanto, não podíamos 

aceitar sem ter conhecimento a respeito dela‟ (IKAIKÃ TAPIRAPÉ, 2019). 

 Em verdade, tinham noções de que ela era um instrumento colonizador e 

apagador dos conhecimentos indígenas, já que nela só eram ensinados conhecimentos e 

escritas não indígenas. Neste sentido, no princípio, as discussões entre lideranças 

Apyãwa e as pessoas que defendiam nossos conhecimentos, como as Irmãzinhas, eram 

intensas. Desse modo, a liderança nos afirma que: “Iypy ramõ karae niwaxãj araxe‟ga 

xema‟eãwa re, a‟eete ramõ karae Apyãwa ikyyxe xema‟eãwa wi, weka makaxymawa wi. 

„Implantar escola na aldeia Apyãwa não foi fácil no começo, pois Apyãwa tinha medo 

da escola, tinha medo de perder seus costumes‟ (IKAIKÃ TAPIRAPÉ, 2019), pois 

sabemos o porquê.  

Basta lembrar os fatos ocorridos com os demais povos indígenas, com a 

implantação de escola e missionários nas aldeias. Acontece que a instituição religiosa 

que trabalhou com o nosso povo, desde sua chegada, foi extraordinária, ao contrário do 

que conhecemos na história do Brasil. Não chegou, como os demais missionários, com a 

perspectiva desestruturadora de catequizar, batizar e civilizar. Conforme afirmações do 

Korako: axa‟yxa‟yg panẽ karae, axe tanã karae nipareemoetej, axekwe naxikaj xane 



60  

emigã re. Xane Apyãwa ramõ xanekaãwa xanereka xanexe‟ega ne. „Bem que até 

tentaram, mas não seguiram com a ideia, porque os Apyãwa não precisavam ser 

católicos para sobreviver. A vida para os Apyãwa é ter cultura e a língua 

viva‟(KORAKO TAPIRAPÉ, 2019). 

Essa atitude crítica e política é própria dos Apyãwa, que já é conhecido, 

historicamente, na luta pela questão fundiária e pelas questões culturais. Um dos 

argumentos bastante comuns entre os Apyãwa é: “não adianta querer impor de fora 

para dentro, se é para vir, então, obrigatoriamente, vai ter que se adaptar ao nosso 

modo de ser”. 

Assim, ao invés de catequizar os Apyãwa, as pessoas que representaram a 

instituição, na aldeia, se integraram ao nosso modo de vida e buscaram elas mesmas 

serem Apyãwa, respeitando e participando ativamente das suas atividades culturais e, 

por outro lado, atuando na assistência à saúde e na luta pela demarcação do território, 

mas sem deixar de ser o que eles ou elas eram. Esse é o modo como os Apyãwa pensam 

a interculturalidade, de integridade e relação harmoniosa. Pois entendemos que, se 

inserindo em um determinado mundo, se percebe melhor suas diferenças, modo de 

pensar e agir das pessoas que nele vivem, o que pode resultar em uma relação dialógica. 

Por isso, não foi fácil implantar a escola, por ser um instrumento de fora. 

De acordo com o senhor Ikaikã, a escola só foi aceita depois de várias discussões 

e debates sobre seus pontos positivos e negativos para e na comunidade. E, assim, 

justamente com o apoio da Prelazia de São Félix do Araguaia - MT, ligada ao CIMI – 

Conselho Indigenista Missionário, órgão da Igreja Católica, a primeira escola foi 

implantada em 1973. Vale dizer que, as Irmãzinhas de Jesus, que não lidavam com a 

educação escolar, entraram em contato com a Prelazia de São Félix do Araguaia, 

solicitando professores para que pudessem atuar na nossa aldeia.  

Por sua vez, a Prelazia entrou em contato com um casal de educadores de São 

Paulo, Luiz Gouvêa de Paula e Eunice Dias de Paula, que até hoje moram na aldeia com 

a gente. Assim como as Irmãzinhas de Jesus, eles chegaram com o objetivo de uma 

estadia permanente. É importante ainda lembrar que o Luiz e a Eunice não foram os 

primeiros professores não indígenas que lecionaram na aldeia, mas as experiências 

anteriores haviam durado um curtíssimo tempo, em alguns casos, algumas semanas. 

Desse modo, a escola aconteceu mesmo com a chegada do casal de professores. 

Se a escola era para atender às expectativas do nosso povo, ela não poderia 

simplesmente repetir o modelo assimilacionista, a educação “bancária”, no dizer de 
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Paulo Freire, na qual se dá um simples repasse de conhecimentos tidos como prontos e 

acabados para o aluno, considerado como um mero receptor passivo. Dessa forma, com 

certeza, estaria cometendo a mesma gravidade em que a escola catequética foi inserida 

(PAULA, 2000, p. 83). 

Como destaca Wanpurã de Paula (2018, p. 36), a implantação da escola Apyãwa, 

em 1973, buscou caminho diverso em relação a esta lógica. É sob a perspectiva de 

contribuir com a autonomia de um povo que a escola Apyãwa se estabelece, não só 

como um espaço de ensino, mas como o encontro entre a educação crítica, partindo da 

cultura, saberes e tradições, articulada com a luta pela terra.  Essa perspectiva vem na 

contramão das políticas governamentais que, desde “a educação missionária ou escola 

de catequese” (MELIÀ, 1979, p. 47), buscava “integrar” as populações indígenas, com 

o objetivo de descaracterizá-las, facilitando a ocupação de seus territórios tradicionais. 

Neste caso, como o Luiz e a Eunice ainda não tinham uma formação sobre esse 

contexto indígena, resolveram conhecer um pouco mais a língua e a cultura do nosso 

povo, antes de iniciarem as atividades. Luiz Gouvêa de Paula, em sua dissertação de 

Mestrado em Linguística, conta como foi a experiência nos primeiros tempos: 

 

No decorrer desses vinte e sete anos de convivência, minha esposa e eu 

participamos do processo de implantação da educação escolar e de formação de 

professores indígenas entre os Tapirapé. Apoiados no pressuposto do pedagogo 

Paulo Freire de que a alfabetização deveria se dar a partir de temas geradores 

relevantes para a comunidade e de palavras chaves de seu universo vocabular, 

nos convencemos, desde o início, de que a melhor forma de os Tapirapé se 

apropriarem da lectoescritura seria através de sua própria língua.  Depois de 

alguns estudos iniciais e da criação de um alfabeto para a língua Tapirapé, 

iniciamos um trabalho de alfabetização de jovens e de adultos, na língua 

indígena, em setembro de 1973 (GOUVÊA DE PAULA, 2001, p.11-12). 

 

É interessante notar que os Apyãwa desejavam uma instituição escolar diferente 

das outras escolas que vinham sendo implantadas nas comunidades indígenas em todo o 

país. Uma escola adaptada à sua organização social, ou seja, levar a escola para sua 

aldeia, mas criando seu regimento próprio para funcionamento. Não ao contrário, aquela 

em que a escola é instalada na aldeia, mas que funciona com a mesma proposta das 

demais escolas. 

Mais uma vez destaco aqui, se a escola era pensada, pelos Apyãwa, como 

instrumento valioso na luta pela defesa do território, não podia também deixar de 

discutir outras questões relacionadas à instituição. Isto é, para colocar os debates sobre a 

interculturalidade, no sentido de pluralizar, problematizar e desafiar a noção de um 
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pensamento e conhecimento totalitários, únicos e universais (CANDAU, 2009, p. 25). 

Como podemos observar, o povo Apyãwa buscou desde o início, a construção de 

uma política de ensinar mais voltada para a realidade dos seus membros. Ou seja, uma 

política que pudesse contribuir, não só com a aprendizagem da língua portuguesa, mas 

com o projeto demandado do povo, que diz respeito à manutenção da identidade e que 

respeite e valorize os saberes tradicionais do povo, no sentido de se apropriar e 

transformar a escola em um espaço próprio de ensino Apyãwa. 

De acordo com Wanpurã de Paula (2018, p. 37), já era evidente, no entanto, que 

a experiência da escola foi não somente a de ensinar português, mas de viver a cultura 

Apyãwa, para nela ancorar todo o processo de ensino e aprendizagem, rompendo, 

inclusive, com os modelos de escolas “indígenas” no Brasil, herdados e fundamentados 

pelos moldes jesuíticos, nos quais a metodologia partia do princípio da salvação 

religiosa dos “selvagens”, baseados nos preceitos católicos de evangelização, muito útil 

aos interesses do capital, desintegrando a base cultural das populações indígenas. 

Essa perspectiva, atualmente, é respaldada por uma legislação que permite aos 

indígenas desenvolverem propostas educacionais que valorizem suas línguas, suas 

práticas culturais e seus lugares de pertencimento étnico, ao mesmo tempo em que lhes 

abrem as portas para novas formas de inserção na sociedade não indígena brasileira, 

com ênfase em uma cidadania que respeite e integre as diferenças. É nesse pensamento 

que a escola Apyãwa se fundamenta, desde o início. Uma proposta que se apresenta 

como um espaço político e de debate de questões relevantes para o povo Apyãwa. 

De acordo com Walsh (2010), não como algo ligado a uma localidade e 

temporalidade do passado, mas como conhecimento que tem temporaneidade para, 

criticamente, ler o mundo, para compreender (re)aprender e atuar no presente.  

Conforme Pimentel da Silva (2011), conceber o currículo assim, ou seja, de 

modo crítico, produtivo e útil, permite ressaltar seu caráter político e histórico e 

entender a instituição escola não apenas como um lugar onde se realiza a construção de 

conhecimento, mas, além disso, como um lugar onde se reflete criticamente acerca das 

implantações sociais, políticas e econômicas. O currículo fundamenta-se em uma 

política de valorização cultural, na busca de articulação entre teoria e prática, que 

facilite a integração em diferentes espaços e projetos de atividades de ensinos. 

Dessa forma, atualmente, nós povo Apyãwa temos as duas escolas funcionando 

dentro do que havíamos esperado. A Escola Estadual Indígena Tapirapé, na Aldeia 



63  

Majtyritãwa, localizada na Área Indígena Tapirapé/Karajá, e a Escola Indígena Estadual 

Tapi‟itãwa, localizada na Terra Indígena Urubu Branco.  

 

 

Foto 2: Escola Indígena Estadual Tapi‟itãwa. Fonte: Demilson Makarore Tapirapé (2019). 

 

As duas escolas contam com Projeto Político-Pedagógico próprio e oferecem 

ensino fundamental e médio. Os profissionais são todos Apyãwa, habilitados em 

licenciaturas interculturais, oferecidas pela Universidade do Estado de Mato Grosso 

(UNEMAT) ou pela Universidade Federal de Goiás (UFG). 

Os princípios pedagógicos que fundamentam os trabalhos das nossas escolas, 

hoje, são os expressos nas Diretrizes para a Política Nacional de Educação Escolar 

Indígena (MEC, 1993), reassumidos no „Referencial Curricular Nacional para as 

Escolas Indígenas‟ (RCNEI – MEC, 1998): os princípios da interculturalidade, do 

bilinguismo, da especificidade e da diferença. 

Em relação à interculturalidade, um dos princípios que caracterizam a escola 

Apyãwa, já que ela é uma instituição da sociedade não indígena que se encontra em 

processo de apropriação do povo, assumimos o que explicita o Parecer n° 14/99 do 

CNE: 
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No caso das escolas indígenas, para que seja garantida uma educação 

diferenciada, não é suficiente que os conteúdos sejam ensinados por meio do uso das 

línguas maternas: é necessário incluir conteúdos curriculares propriamente indígenas e 

acolher modos próprios de transmissão do saber indígena. Mais do que isso, é 

imprescindível que a elaboração dos currículos, entendida como processo sempre em 

construção, se faça em estreita sintonia com a escola e a comunidade indígena a que 

serve e sob a orientação desta última. (BRASIL, 1999). 

 

 

Vemos que, neste caso, o saber construído historicamente por nós e as práticas 

pedagógicas, estão colocados em primeiro plano. A orientação recomenda que estejam 

no cerne mesmo dos currículos. Assim, em todas as áreas de conhecimentos são 

trabalhados os saberes próprios dos Apyãwa a respeito de quaisquer assuntos, 

orientados pela presença de verdadeiros mestres da cultura Apyãwa nos trabalhos 

escolares, os únicos que poderão garantir modos próprios de transmissão do saber 

indígena, dessa forma, também garantindo a presença da língua Apyãwa, em situações 

reais de uso, e garantindo um lugar de relevância nesses trabalhos.  

A presença viva e atuante da comunidade Apyãwa em todas as atividades 

referentes à formação de seus jovens garante também os princípios de 

interdisciplinaridade. Se a interculturalidade é a luta de resistência e de reconhecimento 

da diversidade, segundo os Apyãwa, não se pode pensar em disciplina para trabalhar 

conhecimentos indígenas, já que disciplina tem a ideia de fragmentação. No mínimo, é 

necessário partir da ideia de interdisciplinaridade, na qual, pelo menos pode haver 

diálogo entre os saberes.  

Este princípio também está prescrito pelo Parecer n° 14/99 do CNE, afirmando 

que: 

Na observância da Interdisciplinaridade as escolas terão 

presente que: 

I- A Interdisciplinaridade, nas suas mais variadas formas, 

partirá do princípio de que todo conhecimento mantém um 

diálogo permanente com outros conhecimentos, que pode ser 

de questionamento, de negação, de complementação, de 

ampliação, de iluminação de aspectos (...) (BRASIL, 1999). 

 

 

Ainda, em relação a este princípio, ressaltamos a importância da 

interdisciplinaridade, que possibilita interações que permitam aos alunos a compreensão 

mais ampla da realidade, reafirmando a sua relevância para o aprendizado. Por esta 

razão, as disciplinas devem ser didaticamente solidárias para atingir esse objetivo (CNE, 

Inciso IV, Art. 8°).  
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No caso de nossos alunos Apyãwa, este princípio nos parece extremamente 

relevante, uma vez que rompe com concepções fragmentárias de processos de ensino-

aprendizagem, aproximando-se da cosmovisão articulada que o povo Apyãwa mantém a 

respeito da realidade. 

Outro princípio estabelecido nesta Resolução, também adotado pela escola 

Apyãwa, uma vez que ele permite a garantia da especificidade que uma escola indígena 

requer, é o princípio da Contextualização (Artigo 9°, incisos I, II e III), que aponta a 

necessidade de os conhecimentos serem relacionados com a prática ou a experiência do 

aluno, a fim de adquirir significado; a relação entre teoria e prática requer a 

concretização dos conteúdos curriculares em situações mais próximas e familiares do 

aluno, nas quais se incluem as do trabalho e do exercício da cidadania. 

 Este princípio possibilita que os conhecimentos sistematizados pelo povo 

Apyãwa façam parte da vida cotidiana da escola, garantindo, desse modo, um desenho 

curricular específico para o povo e, mais ainda, permitindo que o sistema educativo 

tradicional vá incorporando a instituição escola, imprimindo nela as características da 

cultura e da organização social do povo. 

Como vemos, são princípios bastante adequados, de modo geral, com uma 

política de educação escolar indígena que busque respeitar os valores próprios dos 

povos indígenas. Vale frisar que as crianças e os jovens indígenas são extremamente 

criativos e uma escola que impõe a padronização, certamente, impede a rica 

expressividade que esses alunos apresentam em ambientes propícios a que esta 

criatividade se manifeste.  

Por outro lado, o reconhecimento dos direitos humanos relativos aos povos 

indígenas tem a ver com a luta maior que esses povos travam para terem territórios 

reconhecidos e suficientes para lhes garantir a vida. Só assim poderão ter acesso aos 

bens sociais e culturais que lhes são próprios, bem como a outros bens necessários na 

situação pós-contato, o que somente uma educação intercultural pode proporcionar. 

O domínio da escrita possibilitou a nós, Apyãwa, a correção da ortografia da 

nossa própria língua e este aspecto demonstra, mais uma vez, o protagonismo nosso em 

relação à escrita alfabética, tecnologia até então não dominada por nós, como destaca 

Paula: 

 

O modo como os Apyãwa têm continuamente participado da 

reelaboração do sistema ortográfico, desde as correções 

iniciais, até a iniciativa de solicitar um encontro para discutir 
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especificamente sobre o assunto, bem como as preocupações 

com o futuro da língua, que se encontra em relação diglóssica 

com o português, e a busca de soluções para enfrentar esta 

situação, apontam para o fato de que a escrita vem sendo 

efetivamente incorporada à atual sociedade Tapirapé 

(PAULA, 1999, p. 46-47). 

 

 

A escrita, hoje, cumpre várias funções para os Apyãwa. Por um lado, há o 

registro das tradições orais, como as narrativas míticas e os cantos rituais, escritos na 

língua materna. Por outro, as interações com a sociedade não indígena, necessitam 

passar pela modalidade escrita, como a produção de documentos para o Ministério 

Público, entre outros. Estes documentos são redigidos em língua portuguesa. 

 

 

3.3. A Língua Apyãwa  

 

A Apyãwa Xe‟ega „língua Tapirapé‟ pertence ao Subgrupo IV da Família Tupi-

Guarani, do Tronco Tupi, segundo a classificação de Rodrigues (1986) e Rodrigues; 

Cabral (2002), juntamente com o Asuriní do Tocantins, o Avá-Canoeiro, o Guajajára, o 

Parakanã, o Suruí (Mujetire), o Tembé e o Turiwára (extinta).  

Notamos que a nossa língua se encontra em pleno uso. Embora tenha passado 

por vários processos de mudanças, ela continua sendo usada amplamente pela 

comunidade Apyãwa de todas as aldeias, em quaisquer espaços sociais de convivência. 

Podemos, assim, ouvir os Apyãwa falarem nossa língua, em rituais, em reuniões da 

comunidade, em conversas informais de família, na tomada de decisões, durante 

atividades cotidianas, na pescaria, caçada etc. 

Sendo assim, podemos afirmar que todos nós Apyãwa falamos a nossa língua 

como a primeira língua. É a primeira língua adquirida pelas crianças. Na escola, tanto 

no ensino fundamental como no ensino médio, ela é a língua de transmissão de 

conhecimentos para todas as áreas de conhecimentos. As crianças são alfabetizadas 

nessa língua e, a partir da 3° fase do 2° ciclo, começam a ter contato com a escrita da 

língua portuguesa.   

Vale ressaltar que a grande maioria domina também o português como segunda 

língua, o que nos leva a nos percebermos como bilíngues, pois, além de nossa língua, 

falamos o português. Em algumas famílias, no caso de casamento interétnico, têm 
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pessoas que entendem e falam mais de duas línguas. “Trata-se das famílias que em 

função de casamento com outros povos como Karajá, Kaiabi, Javaé, Avá-Canoeiro e 

Bakairi são trilíngues que, além de Tapirapé e português, falam essas línguas 

respectivamente” (PAULA, 2014, p. 23).  

Vejo que, até os seis anos, a maior parte de nossas crianças só fala a língua 

Apyãwa, e, portanto, são monolíngues. A partir desta idade é que começam a adquirir e 

entender um pouquinho da língua portuguesa, tanto na escola quanto fora dela. A 

aquisição do português fora da escola acontece de maneira informal através de contatos 

com os falantes do português ou através dos meios de comunicação presentes nas 

aldeias, como televisão, celular, mp3, câmera digital etc. Já, através da escola, o 

português é adquirido de modo mais formal a partir do sexto ano, como já foi dito. 

De maneira geral, as crianças começam ter contato maior com o português a 

partir do 2° ciclo, 3° fase, do ensino fundamental. Nesta fase de ensino a escola 

Apyãwa, de modo geral, oferece, além de língua materna, outras disciplinas como 

português, ciências da natureza, matemática, geografia e história, conduzidas pelos 

próprios Apyãwa.  O fato é que, grande parte do material utilizado, pelos professores, 

para ensino de jovens e crianças, nestas disciplinas, é escrito na língua portuguesa. 

Vale ressaltar que esse fato ocorre não por falta de materiais escritos na língua 

do nosso povo, pois vejo que a escola Apyãwa, hoje, conta com um número 

significativo de livros escritos em língua Apyãwa ou sobre a língua Apyãwa, para o uso 

pedagógico. Temos, por exemplos: Xeparama‟eawa - Cartilha Tapirapé (PAULA; 

GOUVÊA DE PAULA, 1987); Xanetãwa Paragetã - a história das aldeias antigas 

(COMUNIDADE TAPIRAPÉ, 1996); Iypywiwe Arexemoonãwa Ra‟ygãwa 

(TAPIRAPÉ, 2005); Matemática Tapirapé - sistema de contagem, marcadores de 

tempo e medidas (SILVA, 2007); Festas e rituais Tapirapé (TAPIRAPÉ, 2009); 

Xe‟egyao – Apyãwa Xe‟egimõ/Maira Xe‟egimõ (dicionário de palavras novas) 

(TAPIRAPÉ; TAPIRAPÉ; TAPIRAPÉ; TAPIRAPÉ; GOUVÊA DE PAULA, 2010); 

Apyãwa Ywypypypiãra: a riqueza da terra indígena Tapirapé: animais, peixes e aves 

(BORGES; FERREIRA; BRUNO, 2011); As bebidas tradicionais do povo Apyãwa 

(TAPIRAPÉ, 2013); Xemamara‟aãwa. Peixes da Área Tapirapé: os que já existiram e 

os que ainda existem (BORGES; FERREIRA; BRUNO, 2014); Maragetã'ieyjete 

(FERREIRA; PAULA; SILVA; PAULA, 2016); Historinhas Divertidas (FERREIRA; 

PAULA; SILVA; PAULA, 2017), entre outros. 

Cabe, portanto, o professor saber escolher e explorar conteúdos significativos e 
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que fazem sentidos para a formação de nossas crianças. No entanto, ao invés de pensar 

dessa forma, muitos professores Apyãwa preferem ainda utilizar aqueles materiais que 

nos levam muitas vezes a cometer graves erros ao ensinarmos nossas crianças. Afinal, 

são materiais produzidos para as escolas não indígenas e que contêm certos conteúdos 

que não fazem nenhum sentido para a formação Apyãwa. 

As crianças dos casais formados com pessoas de outras etnias, de modo geral, 

desde pequenas têm contato com as duas línguas utilizadas pelos pais para se 

comunicarem, porque cada um fala com a criança na sua língua materna. E, muitas 

vezes, desde pequenas, essas crianças convivem simultaneamente com as três línguas. 

Além de duas línguas indígenas, têm o português, que é usado na comunicação entre os 

pais. 

Esse fato acontece mais com os casais formados pelos Apyãwa com Inỹ ou 

Javaé, visto que os homens dessas etnias dominam bastante o português e esta é a língua 

usada pelo casal para comunicação mútua. Também pode contribuir para isso o fato de 

que a Língua Inỹ e a Língua Apyãwa pertencem a troncos linguísticos diferentes. Como 

sabemos, o Karajá e o Javaé são línguas do Tronco Macro-Jê e o Tapirapé é uma língua 

do Tronco Tupi, Família Tupi-Guarani. Ao contrário disso, os casais formados com os 

Kaiabi muitas vezes se comunicam exclusivamente na língua Apyãwa, porque são 

línguas muito parecidas. Afinal, as duas línguas são Tupi-Guarani e, o que tenho visto, é 

que isso ajuda a aprender a língua Apyãwa com muita facilidade, pois os Kaiabi, em 

pouco tempo, falam fluentemente a nossa língua. 

Desse modo, percebemos que a língua Apyãwa não só é a primeira língua 

adquirida como é também a mais falada pela população. Ela é a língua mais utilizada na 

comunicação entre nós Apyãwa, nas práticas educativas, nos trabalhos, nas cerimônias e 

rituais, na pescaria, caçada etc. e até mesmo nas cidades, principalmente quando saímos 

para estudar, para tratamento de saúde, como também, para reuniões fora da aldeia. É 

também a mais falada nas instituições públicas presentes nas nossas aldeias, como na 

escola e posto de saúde, pois a maioria dos funcionários são Apyãwa. 

Mesmo nos assuntos que envolvem a cultura não indígena ela é a língua 

preferida pela população. Isso é fundamental para o fortalecimento e a valorização de 

sabedorias nela guardadas. Já a língua portuguesa é utilizada somente para comunicação 

com as pessoas que não falam a língua Apyãwa. Ou seja, o uso dessa língua depende 

praticamente da situação e dos interlocutores.  

Mas o que nos deixa bastante preocupados é que a língua portuguesa está cada 
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vez mais presente nas nossas aldeias, pois tudo que chega é escrito em português. Por 

exemplo, alimentação, objetos e instrumentos, transportes, roupas, meio de 

comunicação etc. É evidente que, com eles, entraram outras palavras que estão 

relacionadas às suas utilizações. Estas entram causando impacto muito grande na 

estrutura de nossas falas, porque ocupam lugares das palavras da nossa língua. Sendo 

assim, muitas palavras da nossa língua estão em desuso, porque são substituídas pelas 

palavras não indígenas.  

A pesquisa nos revela que os meninos estão aprendendo a língua portuguesa 

muito mais cedo em relação às meninas. Pois, eles têm mais contato com a língua 

portuguesa, principalmente através dos meios de comunicação mencionados. Também, 

porque têm mais liberdade de ter acesso a essas coisas, pois, vejo que, recebem 

incentivos e motivações dos pais para aprenderem português.  

Podemos afirmar que, ainda nos dias atuais, se reflete o desejo antigo de alguns 

pais, de querer que seus filhos cresçam falando bem a língua portuguesa, para saber 

dialogar com os governantes, a fim de resolverem as questões territoriais, questões de 

educação e de saúde. Isso porque, na nossa cultura Apyãwa, normalmente, quem sai 

para a cidade em defesa de direitos, são homens. Já as meninas são mais dedicadas às 

atividades culturais, como confecção de pulseiras de miçanga, tecelagem, colares, 

brincos e outros artefatos.  

Importa ressaltar que, há algumas décadas atrás, essa realidade era bem 

diferente. Pois lembro que os jovens Apyãwa aprendiam o português somente na escola. 

Mas também porque, naquela época, não tínhamos os meios de comunicação que temos 

hoje nas aldeias, como já mencionei. E, assim, muitos jovens de até 15 anos eram 

monolíngues em língua materna.  

 Ocorre que, na atualidade, os contatos com a sociedade não indígena também 

são muito frequentes, pois a cidade de Confresa fica muito próxima. Como bem afirma 

Paula (2014, p. 26): 

a sede do município dista apenas 30 km da área indígena, o que 

facilita um intenso contato com a cidade. Os professores, agentes de 

saúde e aposentados necessitam deslocar-se até a agência bancária a 

fim de receberem seus vencimentos. Os benefícios concedidos pelo 

governo federal, como Bolsa Família e o Auxílio Maternidade, 

também são recebidos na cidade. No comércio local, os Tapirapé 

fazem compras de alimentos, roupas, calçados e outros utensílios. No 

hospital recebem atendimento médico e, por vezes, são internados. O 

pólo de saúde indígena também está localizado na cidade e há vários 

Tapirapé atuando como funcionários da SESAI (Secretaria Especial de 

Saúde Indígena). A direção da escola tem que se dirigir 

constantemente à assessoria pedagógica, instância da Secretaria de 
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educação de Mato Grosso, para encaminhar documentos da escola. 

Além do mais, há uma estrada estadual que atravessa a Área Indígena 

Urubu Branco, possibilitando o trânsito de muitos não índios pelas 

aldeias. Há um ônibus fazendo uma regular entre Santa Terezinha e 

Confresa três vezes por semana, passando por duas aldeias dentro da 

área indígena. (PAULA, 2014, p. 26). 

 

 

Mas, vejo que, um dos principais fatores que levam as crianças a aprenderem o 

português mais cedo é a televisão e o celular. Com a televisão e o celular nas aldeias, as 

crianças e os jovens Apyãwa não só estão aprendendo português mais cedo, mas 

deixando de praticar muitos elementos culturais do nosso povo. As brincadeiras 

tradicionais, por exemplo, tytykãwa „amarelinha‟, mani‟akawy „brincadeira de roda‟, 

xapakani „gavião‟, xapie‟ema „pega-pega‟, e tapire‟ore‟o e xamainãwa „treinamento 

para ser um bom atirador com arco e flecha‟, que faziam parte do cotidiano das 

crianças, estão deixando de existir. Sem dúvida, junto com elas, as palavras que se 

referem a essas brincadeiras também se deslocam. 

Essas brincadeiras são substituídas por futebol, desenhos animados, filmes de 

terror, que fazem parte dos programas de televisão e dos jogos baixados através de 

aplicativos de celulares. Vemos que a televisão e o celular, hoje, ocupam mais tempo 

tanto das crianças quanto dos jovens Apyãwa. E tudo que se aprende por meio deles é 

experimentado na comunidade. 

E, assim, com essa nova realidade, muitas outras práticas culturais do nosso 

povo estão em riscos de perderem seus espaços e, claro, a nossa língua poderá viver 

uma situação de conflito muito grande com a língua maira. Aliás, já vemos que ela não 

está sendo utilizada como era de se esperar, isto é, nas falas de grande maioria das 

pessoas ouvimos muitas palavras da língua portuguesa ocupando espaço que é da língua 

Apyãwa. Algumas já foram incorporadas, fazendo parte da conversa do dia a dia da 

comunidade.  

Ouvimos frequentemente, por exemplo, em vez de pexe xikaro „vamos almoçar‟, 

muitas pessoas falando pexe xi-almoçá, trocando a raiz verbal karo por „almoçar‟; no 

lugar de pexe xixemaryj‟yg „vamos brincar‟, „pexe xi-brincá‟, substituindo a raiz verbal 

xemaryj‟yg por „brincar‟; em vez de pemoagato „vocês organizam‟, „pe-organizá‟, com 

a raiz verbal moagato, perdendo espaço para „organizar‟. E assim recorrentemente. 

E, assim, é muito comum ouvir hoje a palavra portuguesa na fala de grande 

maioria das pessoas. Porém, muitos conseguem falar, exclusivamente, na nossa língua 

Apyãwa, principalmente os mais velhos. Em vez de fazer o mesmo, a população mais 
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jovem tenta só acrescentar o português na sua fala. Essa situação aos poucos está se 

agravando, acontecendo em vários espaços frequentados pelos Apyãwa, como na 

escola, na reunião da comunidade, no jogo de futebol, na sala de televisão etc. Embora 

tenhamos palavras para todos os assuntos que discutimos ou que desejamos discutir, a 

nossa língua parece que está passando por uma situação difícil. 

Vejamos outros exemplos a seguir: 

 

(01) Neste exemplo apresento a fala de um professor na sala de aula, na etapa 

do curso de Aranowa‟yao “Novos Pensamentos - ensino médio”.  

 

 

“ÃJ-TREGAR EKWE CADA UM PENOPE APOSTILHA PARA IAPAWO LEITURA E I-

RESUMI-WO TEXTO, TÁ. MAS TEM QUE SER LEITURA SILENCIOSA, TÁ. 

QUALQUER COISA KE PE-SUBLINHAR PALAVRAS DESCONHECIDAS, PARA 

DEPOIS EMIGÃ I-RESOLVE-WO, TÁ. PEJ-TENTENDER TA‟E? TUDO BEM A‟ERA MÕ, 

PODE A‟ERA MÕ I-COMEÇAWO”. 

 

Tradução em português: „Eu vou entregar uma apostilha para cada um de vocês para 

vocês fazerem leitura e depois resumir o texto, tá? Mas tem que ser leitura silenciosa, 

tá? Qualquer coisa, se tiver palavras desconhecidas, sublinhem para depois resolvermos 

isso, tá? Entenderam bem o que é para fazer? Então tudo bem, podem começar‟. 

 

(02) No exemplo a seguir apresento a fala de uma liderança na reunião da comunidade 

(barracão da comunidade).  Nesta reunião a comunidade estava discutindo a invasão da 

Terra Indígena Urubu Branco. 

 

 

“NAXIXE-ORGANIZA-J „Ã XEREKAWO KWI. TEM QUE XEREXE-ORGANIZA-WO 

KWI, A‟E TANÃ TODO MUNDO JUNTO XIKA XERE-LUTA-WO KWI. EMANYN TANÃ 

EKWE XI-PERDER XEREYWY. CADA VEZ SÓ IKE MESMA PESSOA XE XANEYWY PE 

RANÕ. SE EKWE XIAMOLECER IXOPEXEREKAWO A‟E EKWE SEMPRE NYN A-

ACONTECER AKAWO”. 

 

Tradução em português: „Estamos muito desorganizados. Precisamos nos organizar 

para todo mundo lutar em conjunto. Caso contrário, perderemos nossa terra. Cada vez 
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mais, as mesmas pessoas que foram retiradas estão ocupando de novo nossa terra. Se 

ficarmos amolecendo, sempre vai acontecer assim‟. 

 

(03)  O exemplo seguinte contém informações de como os jovens Apyãwa falam 

durante o jogo de futebol. 

 

 

“PRIMEIRA RODADA WE „Ã A-COMEÇAR, A‟ERE XOWE EKWE SEGUNDA 

RODADA. SEGUNDA RODADA PAWIRE EKWE ELIMINATÓRIA, XYREAGY. 

NATYWI EKWE SALDO DE GOL, QUEM EKWE I-GANHAR A‟EGÃ EKWEAXE-

CLASSIFICAR”. 

 

Tradução em português: „Começou a primeira rodada ainda, depois vai ser a segunda 

rodada. Depois que terminar a segunda rodada, será a eliminatória, tá bom rapaziada.  

Não terá saldo de gol, quem vencer vai ser classificado‟. 

 

(04) Aqui apresento as conversas de crianças, jovens e adultos na sala de televisão.  

 

“- E-LIGAR TV XEREXEWE, ATAI, XIEXÃK JORNAL.  

- IE EKWE AJXAMATÃT CARROSSEL.  

- JORNAL EKWE XIEXÃK PORQUE MI CARROSSEL PEMA‟E SÓ BESTEIRA RE XE”. 

 

 

Tradução em português: 

„- Menina, liga a TV para nós, vamos assistir jornal.  

- Eu quero assistir Carrossel‟.  

- Nós vamos assistir jornal, porque vocês aprendem só besteiras com Carrossel‟. 

 

“PEXE XIEXÃK HOMEM DE FERRO KWI. HOMEM DE FERRO PÃ MI I-FORTE‟YGOO 

WÃ. NEM MI NA-SENTIR AMAXOMÃWA. I MI NÃO É POUCO IPARA-SALVAR 

AKAWO”. 

 

 

Tradução em português: „Vamos assistir Homem de Ferro. Homem de Ferro é forte 

demais. Ele não sente quando alguém bate nele. E não são poucos os que ele salva‟. 
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Como se pode ver, embora sendo falada por toda a população Apyãwa, a nossa 

língua está passando por um enorme processo de mudança. Vemos que, ao invés de 

aprender e se preocupar em conhecer valores socioculturais e linguísticos nossos, os 

jovens dedicam-se às práticas adotadas da cultura não indígena como, por exemplo, ver 

televisão. E, junto com essas práticas, com certeza estão valorizando as palavras 

portuguesas que se referem a elas. Desse modo, enquanto surgem as novidades 

introduzidas de fora nas aldeias, outros elementos da nossa cultura se deslocam, 

certamente deixando de existir no espaço. E, óbvio, carregando consigo as palavras com 

elas relacionadas, inclusive as técnicas de suas realizações. 

É importante ressaltar que, em primeiro lugar, para mantermos nossos 

conhecimentos vivos, a nossa língua precisa estar viva, pois ela é o principal veículo de 

transmissão de valores culturais. Mas, sabemos também, que a língua, para continuar 

viva, precisa que os falantes cuidem dela, pois, são eles quem são responsáveis pela sua 

utilidade e pela sua manutenção no universo. Caso contrário, ela some pouco a pouco 

até morrer. Nesse sentido, se a nossa língua e a nossa cultura estão nessas situações, é 

porque o universo cultural passa por uma grande transformação, infelizmente, pouco 

favorável à nossa luta. 

Preocupados com a situação, temos realizado várias ações em busca de 

mecanismos que nos ajudem na sustentabilidade da epistemologia linguística. Entre 

elas, a criação de Xe‟egyao „novas palavras‟, livro contendo uma lista de palavras 

Apyãwa para substituírem palavras do português usadas comumente na nossa fala. 

A ideia surgiu desde 1998, quando Josimar Ieremy‟i, professor de língua 

Apyãwa, começou a perceber o intenso envolvimento do povo em relação ao mundo 

não indígena. Nessa época já havia entrado muitas coisas da cidade nas aldeias e, junto, 

as palavras que estão relacionadas a elas. Com isso as mudanças aconteceram muito 

rapidamente. Além de empréstimos, a língua começou sofrer a invasão do português. 

Desde então, iniciou-se a criação de novas palavras em Apyãwa para os objetos e as 

realidades que de fora entraram nas aldeias, como eletrodomésticos, alimentação, 

roupas, utensílios etc. O fato é que este trabalho não era visto como hoje é visto, como 

política de valorização e fortalecimento da língua Apyãwa. 

 Este trabalho começou a ser valorizado em 2009, quando aconteceu o 1º grande 

seminário da língua Apyãwa, na aldeia Tapi‟itãwa, onde se discutiu a língua e as 
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mudanças no seu uso, empréstimos e invasão, criação de novas palavras, ensino de 

línguas na escola, dentre outras questões. O evento fez com que as pessoas percebessem 

a situação em que a nossa língua estava. A partir daí, o povo começou a se envolver 

nessa atividade, criando mais palavras e usando essas novas palavras no seu dia a dia.  

Em 2010 aconteceu o 2º grande evento, onde foi apresentada uma enorme lista 

de palavras recentes criadas. A ideia desse seminário era socializar, discutir e aprovar 

essas palavras. Esses eventos resultaram em um livrinho chamado Xe‟egyao – Apyãwa 

Xe‟egimõ/Maira Xe‟egimõ (Tapirapé et alii, 2010), hoje bastante utilizado no ensino de 

jovens e crianças Apyãwa, na escola como também na comunidade.  E isso está 

contribuindo fortemente para a vitalidade do uso da língua Apyãwa, pois a ideia desse 

livro é justamente isso, dar suporte aos trabalhos dos professores no sentido de garantir 

o uso desejado da língua.    

 

 

Figura 2: Capa do Livro Xe‟egyao – Apyãwa Xe‟egimõ/Maira Xe‟egimõ.  
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Figura 3: Página 05 do Livro Xe‟egyao – Apyãwa Xe‟egimõ/Maira Xe‟egimõ. 

 

 

Figura 4: Página 13 do Livro Xe‟egyao – Apyãwa Xe‟egimõ/Maira Xe‟egimõ. 

 

 

A seguir, discutirei a Takãra e a Takawytera. 
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CAPÍTULO 4 

 

TAKÃRA E AS FASES DA VIDA DE AKOMA’E 

 

4.1. TAKÃRA E TAKAWYTERA 

 

A Takãra é a denominação de uma grande casa que é construída no centro da 

aldeia Apyãwa e possui uma estrutura em formato oval, com duas portas em cada uma 

das suas laterais. É uma casa com padrão diferente das demais construções Apyãwa, 

pois, vejo que, até hoje, é confeccionada nos moldes tradicionais, no que diz respeito 

tanto à sua forma quanto em relação ao material utilizado. Sua posição no centro da 

aldeia está relacionada com o nascer e o pôr do sol. As duas portas voltadas ao 

Kwarapaãwa “nascente do sol”, expressão Apyãwa que diz respeito ao lado leste, são 

mais utilizadas e é por elas que acontecem a entrada e a saída das pessoas e dos espíritos 

nos diversos rituais. É deste lado que está localizado Takawytera. 

 

 
 

Foto 3: Takãra. Fonte: Waraxowoo‟i Maurício Tapirapé (2019). 

 

 

 

Takawytera é a designação do pátio da Takãra, onde ocorre a maioria dos rituais 

e as reuniões noturnas dos Apyãwa. Vale a pena ressaltar que a totalidade da vida ritual 
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dos Apyãwa está condicionada à existência da Takãra na aldeia, visto que, em situação 

contrária, não há rituais que aconteçam. Isto é, todo o ciclo ritual somente deverá existir 

continuamente, do começo ao fim, a partir da Takãra. Só em caso de morte de um 

membro da comunidade pode ser interrompido, uma vez que os Apyãwa mantêm uma 

regra de luto com duração de até mais de cinco meses. Sendo assim, a Takãra é 

conhecida, popularmente, como casa cerimonial ou como centro de realizações de 

cerimônias e rituais Apyãwa, uma vez que o seu pátio „Takawytera‟ é o lugar onde 

acontece a maior parte das cerimônias e rituais do povo. Há alguns rituais que 

acontecem dentro da Takãra, Xaneramõja, por exemplo. 

 

 
 

Foto 4: Takawytera e o ritual de O‟ymarakã. Fonte: Waraxowoo‟i Maurício Tapirapé (2019). 

 

 

 

Segundo explicação cosmológica do povo, a Takãra, antes tudo, é a casa e o 

espaço de vivência dos Axyga “Espíritos”, como dizem os sábios, lugar de concentração 

de Xane‟yga „Nossos Espíritos‟, os quais são representados pelo povo em rituais. 

Conforme a nossa cosmologia, são aqueles com os quais nós interagimos e coexistimos, 

de modo especial, durante todos os períodos de rituais.  

Importa, no entanto, frisar que, quando os Apyãwa dizem Xane‟yga, não se trata 

de apenas Espíritos humanos, mas de todos os seres cosmológicos, uma vez que, 

segundo afirmação Apyãwa, o local é habitado por toda gente invisível do universo, 

inclusive Espíritos de pássaros, de animais, de peixes etc. Entre essa gente invisível 
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estão os Axyg maryjxe „Espíritos perigosos‟, aqueles para com os quais o povo tem o 

maior respeito, como Iraxao e Tawã „espíritos de guerreiros adversários mortos pelos 

Apyãwa‟, como Xyreni e Topaxo, considerados muito perigosos, pois existe uma 

narrativa histórica em que os mesmos aparecem como responsáveis pela morte de duas 

crianças. 

 

 
 

Foto 5: Tawã. Fonte: Waraxowoo‟i Maurício Tapirapé (2019). 

 

 

 

 

Desse modo, segundo o Inamore, um jovem Paxẽ „Xamã‟, de 33 anos de idade, 

da aldeia Wiriaotãwa, nos afirma que: 

 

Xagato pe panẽ Takãra towoho ranõ, axe tanã xemĩmi i‟arimoho, 

awa‟ixe retyma mõ pawã. Niwaxãj mĩ ewĩ yna axyaxyga ipype kwĩ. 

A‟e mĩ ewĩ axamanyypãp ota tarywa rereka ramõ, aka mĩ a‟egỹ 

tarywa re ranõ kwĩ. (Narrativa contada por INAMORE TAPIRAPÉ, 

em reunião familiar, 12/04/2019). 

„Na vida real nós vemos que a Takãra é uma casa enorme, mas, 

espiritualmente é muito mais enorme do que conhecemos, pois não é 

de uma gente só. Ali vivem diversos espíritos. E quando realizamos 

nossos rituais todos eles se juntam a nós, pois eles também participam 

de rituais‟. (Tradução minha). 

 

Dessa forma, do ponto de vista do Paxẽ, entendemos que a Takãra, apesar de ser 
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uma casa muito grande, fisicamente, ainda é considerada um espaço muito pequeno, já 

que, em outras dimensões da vida, o mundo no seu interior é muito muito maior, por ser 

um espaço que sustenta as numerosas moradas dos Axyga, aonde todas as sociedades 

sobrenaturais, segundo o Inamore, vivem em coletividades, sem necessidade de 

limitações de espaço. Como diz Inamore, “A‟e mĩ ewĩ axamanyypãp ota tarywa rereka 

ramõ, aka mĩ a‟egỹ tarywa re ranõ”: de certo modo, esta é a afirmação de que a vida 

nesta dimensão é repleta de alegria; todos, pois, interagem e se comunicam entre si em 

uma única linguagem, que podemos chamar de „monolinguismo cosmológico‟, por ser 

um padrão comunicativo dominado somente pelas comunidades invisíveis. 

Ao que entendemos, isto, na verdade são sistemas de comunicações que giram 

em torno da espiritualidade, aquilo que ocorre por meio de sinais e manifestações 

simbólicas da natureza, por nós interpretados como linguagens cósmicas. Trata-se, 

portanto, do diálogo comunicativo da natureza e do universo, que, por sua vez, só é 

entendido pelos Paxẽ, por terem forças espirituais capazes de dominar mundos 

sobrenaturais, além das linguagens cósmicas, através das quais eles (paxẽ) interagem 

com os espíritos da natureza e com o próprio universo. Isso tudo nos evidencia que para 

o Paxẽ nada é desconhecido no universo. 

Conforme o Inamore, na perspectiva cosmológica, em termos de capacidade de 

comunicação ou linguagem, todos os seres, tanto os humanos, quanto os seres não 

humanos, são iguais, no entanto, as linguagens são diferentes. Neste caso, segundo ele, 

os Paxẽ „Xamãs‟ comunicam-se com seres cosmológicos com a mesma língua que 

falamos. O que significa que, na perspectiva cosmológica, a sociedade Apyãwa e a 

sociedade invisível estão intrinsecamente relacionadas. Desse modo, na Takãra, do 

mesmo modo que acontece interação entre os Axyga, nós, humanos, ao frequentarmos 

este espaço, também interagimos e compartilhamos da existência com eles, de modo 

muito especial, em todos os períodos de rituais, em uma relação cósmica e dialógica. 

 



80  

 

Foto 6: Iraxao. Fonte: Waraxowoo‟i Maurício Tapirapé (2019). 

 

 

Nesse sentido, entendemos que a Takãra é essencialmente importante e vital 

para a continuidade da relação e da harmonia do nosso povo com o mundo 

cosmológico. Importa, portanto, ressaltar que, a ausência dela pode afetar diretamente 

essa relação com a redução da conectividade com esses seres, obviamente, porque a 

natureza da harmonia e das conexões entre Apyãwa e os Axyga depende da Takãra. 

Pelo fato de ser casa dos Axyga, segundos os sábios, a Takãra tem seu padrão e 

regulamento definido, nunca pode ser construída em local que não seja o centro da 

aldeia, como explica o senhor Orope‟i, mestre de rituais Apyãwa, de 67 anos de idade, 

morador da aldeia Tapi‟itãwa: 

 

Takãra a‟era mõ awyrixe‟i e‟yma kwi, ma‟era tã niratyrykawi, 

maryjxe xanewe. Emanyn raka‟e itori kwewiwe, a‟era ekwe ewi 

emanyn ika. Marygato mõ ro‟õ xika eratyryka, Xane‟yga retyma kwi. 

(OROPE‟I TAPIRAPÉ, Entrevista 21/05/2019). 

 

„Takãra não é uma casa qualquer, por isso nunca se pode mudar de 

lugar, seu formato e posição. Desde sua origem é construída dessa 

forma e é dessa forma que vai permanecer, pois, não seria bom para 

nós se mudássemos. Não sei o que poderia acontecer com a gente se 

mudasse, porque é a casa dos nossos Espíritos‟. (Tradução minha).  
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Foto 7: Aldeia Tapi‟itãwa e a localização da Takãra, no centro. Fonte: Waraxowoo‟i Maurício Tapirapé 

(2019). 
 

 

Neste sentido, a Takãra, para nós Apyãwa, não é simplesmente uma casa, mas 

sim, um símbolo sagrado, regulamentado e padronizado a partir das nossas relações com 

o mundo dos Axyga. Ou podemos chamá-la de centro de conexões com os diversos 

mundos e saberes, já que ali coexistimos e nos mantemos em conexões com diferentes 

seres cosmológicos.  

Tendo consciência disso, desde longas datas, nós Apyãwa procuramos manter 

total respeito pelas leis e as demandas dessa casa, através do conhecimento do Paxẽ, 

figura muito respeitada na sociedade. Vale lembrar que o Paxẽ, além de conhecimentos 

da vida real, domina também os conhecimentos espirituais e a dinâmica invisível do 

mundo, bem como o poder de curar e de causar mortalidade com sua força sobrenatural. 

Desta maneira, é ele que faz todas as intermediações entre os Apyãwa e os Axyga, tanto 

na Takãra como também nos outros espaços especializados socialmente frequentados.  

Portanto, cabe a nós a obrigação de levar absolutamente a sério o que dizem a 

respeito dos Axyga e de fazê-los ingressar no mundo visível. Desse modo, todos os 

rituais do nosso povo são representações de seres invisíveis com os quais os pajés estão 

em contato permanente. Esta é uma visão do mundo que começamos a aprender e a 

reconhecer desde muito cedo, compreendendo a sabedoria contida nela. Seu 
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ensinamento cosmológico, vindo até nós através das palavras xamânicas, portanto, é 

muito valioso, no sentido de que contém o entendimento do sistema de comunicação 

cósmica para o equilíbrio do mundo Apyãwa, através da Takãra. 

De acordo com Tapi‟iri Tapirapé, Paxẽ de 54 anos de idade, morador da aldeia 

Wiriaotãwa: 

 

Xane‟yga a‟era xanererekajxeajryn Takãra re kwĩ, Takare‟yjme tanã ikaay 

xaneree. Emĩ ramõ mĩ amõ ramõ xanerekaway kwĩ, i‟ywyteray paraygop pamĩ 

wã. Axekwe ipakaki ata‟ywagỹ re kwĩ, tarywa kwaaparagỹ re. Ma‟era tã mĩ 

i‟ywyteray? Nixetygãwi a‟era mõ, a‟eete ramõ mĩ nakaroj ranõ. (Narrativa 

contada por TAPI‟IRI TAPIRAPÉ, em reunião familiar, 12/04/2019). 

 

 

„Só mantemos vida harmoniosa com xere‟yga „nossos espíritos‟ através da 

existência da Takãra, caso contrário vivemos em contradição com eles, pois, 

eles ficam muito zangados e podem causar graves problemas na sociedade, 

principalmente aos chefes das aldeias e os chefes de rituais. Sabe por que que 

eles ficam zangados? É porque, sem a Takãra, eles ficam sem abrigo, ficam 

expostos ao sol e à chuva e, ao mesmo tempo, sem se alimentar‟. (Tradução 

minha) 

 

 

 

No que diz respeito à alimentação, é importante ressaltar que os Axyga se 

alimentam de comidas oferecidas nos rituais. Tanto é que existe uma série de regras a 

serem seguidas, antes de iniciar o consumo. Na verdade, são ritos ou gestos que 

materializam, de algum modo, a exigência de que a alimentação seja, primeiro, 

experimentada por eles, Axyga. Desse modo, somos nós que consumimos, mas a comida 

é dos Axyga, que de algum modo participam do seu consumo com a gente. Vale 

ressaltar também que cada Axyga recebe seu alimento próprio, pois cada um tem seu 

alimento predileto, que durante o ritual nunca pode ser substituído por algo qualquer. 

Por exemplo, em ritual de Tawã, nunca pode faltar taxao „carne de porcão‟, tatã 

„banana‟, kawĩ „mingau‟, matãwa de taxao „pirão de porcão‟ e o‟i „farinha de 

mandioca‟. Ou melhor dizendo, sem isso não há ritual de Tawã.  
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Foto 8: Alimentação do Tawã. Fonte: Waraxowoo‟i Maurício Tapirapé (2019). 

 

 

 

 

Do mesmo modo, nunca pode haver o ritual de Iraxao sem Taxao „porcão‟, kawĩ 

„mingau‟, matãwa „pirão‟ e o‟i „farinha‟. Caso não consiga Taxao, podem-se oferecer 

xawaxi „jabuti‟, que estão entre os alimentos prediletos do Iraxao. 

Segundo o Paxẽ, se, por acaso, não se cumprem determinadas regras, os Axyga 

sentem-se menosprezados e podem atingir com seus males os integrantes dos rituais. 

Esta forma de interação, como espécie de homenagem, nos leva a entender que, na 

Takãra, em termos de rituais, só se cumprem normas determinadas por eles, „Axyga‟. O 

que, na verdade, nos comprova que, ali, de fato é universo dos Xane‟yga.  

Ainda, conforme o Tapi‟iri, os Axyga não só convivem na Takãra, mas vivem 

entre a gente o tempo todo, nos acompanham em todas as atividades ritualísticas e, em 

caso, de mau desenvolvimento de um ritual, espíritos considerados perigosos são 

capazes de nos empurrar ou nos atropelar, de certo modo, causando com que a gente 

tropece. Isto é verídico e comum acontecer quando realizamos nossos rituais. O que nos 

leva a entender como os seres do universo estão, de fato, integrados na nossa cultura, 

dando profundos significados ao nosso modo de ser e viver, através da Takãra. 

Pude presenciar, em várias ocasiões de rituais, fatos como esse durante danças e 

refeições na Takãra. Quando isso ocorre (tropeço), os sábios ou Paxẽ costumam nos 

dizer assim: “Mawej kwĩ are‟ixe‟ã araka pexe pawã”!  „Calma pensam que só nós é que 

estamos aqui!?‟. Indiretamente ele está se referindo a Axyga.  São coisas que pessoas 
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comuns (aquelas que não são Paxẽ) não conseguem ver, mas percebem ou 

compreendem através de explicações de Paxẽ.  

É importante, portanto, reafirmar que na Takãra há coisas existentes que só 

podem ser ditas e feitas ou compreendidas pelos Paxẽ, que são pessoas com as quais 

Axyga se comunica, como já mencionado. Isso fica evidente, quando o mestre Apyãwa 

diz: “Não sei o que poderia acontecer com a gente se mudasse, porque é a casa dos 

nossos espíritos”. Deste modo, não só buscamos cumprir e seguir suas normas, mas 

também buscamos entender segredos de interações e comunicações com o mundo 

sobrenatural no espaço, especialmente, na Takãra e na Takawytera.  

 Alguns tempos atrás pude também presenciar fatos raríssimos acontecerem com 

nossos líderes cerimoniais quando ficamos um bom tempo sem realizar rituais. 

Enquanto trabalhava na roça, Wario, um grande chefe de rituais, feriu seu dedo do pé, 

pisando num pau seco, o que o levou a perder o mesmo dedo. Não era um corte 

profundo, mas, como era a mando de Axyga, mesmo sendo tratado com medicamento 

hospitalar, seu dedo apodreceu. Logo em seguida outro acidente aconteceu com o 

Korako, também um chefe de rituais. Durante a caçada de taxao „porcão‟ este sofreu 

picada de cobra, que quase o levou a óbito.  

 Fatos como esses, na cosmologia Apyãwa, são sinônimos de alertas ou 

advertências, motivos de se preocuparem. Neste caso, os sábios que dominam a 

comunicação cósmica acostumam dizer que “Xane‟yga i‟ywyteray xanewe” „Nossos 

Espíritos estão zangados conosco‟, pois sabem que esses são símbolos ou sinais 

contidos no código espiritual, enviados pelos Axyga.  

 Na época, os Paxewera „os xamãs‟ da aldeia afirmaram que esses acidentes eram 

causados pelos Axyga, porque sentiam-se desvalorizados e desrespeitados. Conforme 

eles, os Axyga cansaram de esperar temi‟o „comida‟. Então, com muita urgência 

pediram para os Wyrã (grupos masculinos que serão apresentados mais adiante) a 

realização de Xepaanogãwa. Literalmente, este é um „ritual de comida‟, interpretado 

como oferenda para alegrar Axyga e recuperar a nossa boa relação com eles, ou melhor, 

oferta de alimento para nos apaziguar com os Axyga. 

 



85  

 

Foto 9: Takawytera e Xepaanogãwa. Fonte: Waraxowoo‟i Maurício Tapirapé (2019). 

 

 

 

 Para Xepaanogãwa, normalmente, é feito kawĩ „mingau‟, que pode ser de 

amendoim, milho ou de arroz. Geralmente, feito pela esposa do cacique ou de um líder 

cerimonial e que é consumido coletivamente na Takawytera, onde os participantes, 

exclusivamente os homens, ao consumirem Xepaanogãwa, pedem o bem estar ou a 

proteção aos Xere‟yga, de um modo muito especial dizendo da seguinte forma: Hyyhỹ, 

ie tanã ma‟eaiwa pa‟opa‟õ ropi taka ne! Literalmente, „Proteja-me, peço que aqueles 

que fazem mal para mim passem longe de mim!‟  

Vejo e sinto que essa, na verdade, é uma espécie de negociação cósmica, uma 

vez que, em troca de alimentação, os Axyga se acalmam, não causando mais problemas 

na vida do povo.  Isto ocorre, de certo modo, com os Axyga atendendo aos pedidos 

feitos pelos homens Apyãwa, o que nos revela a dinâmica da relação comunicativa entre 

o nosso povo e os seres do universo, aquilo que chamamos de dialogia cósmica, 

envolvendo certos símbolos e sinais como mensagens de avisos ou advertências. 

O mais revelador de tudo isso é que os fatos narrados nos mostram a importância 

da Takãra e da Takawytera para o funcionamento do nosso sistema de interação com o 

mundo dos Axyga e do mecanismo de comunicação cosmológica. Cabe a nós, 

entretanto, saber interpretar essas relações para nos mantermos em harmonia com os 

Axyga. Dessa forma, historicamente ou simbolicamente, a Takãra é entendida como 
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espaço de interações entre os humanos e o mundo sobrenatural ou com o próprio 

universo. Portanto, sua relevância é profundamente sagrada e, como já destaquei, a 

ausência dela na aldeia pode gerar situações de conflitos entre os Apyãwa e os Axyga, 

em termos de espiritualidade. Por isso, suas regras são ainda mantidas e rigorosamente 

cumpridas. 

Em termos de uso e regra, é preciso destacar que a Takãra é espaço 

exclusivamente masculino. O acesso ao seu interior é proibido para Koxỹ „mulher‟, 

interdição explicada em uma narrativa mitológica que relata o desrespeito a um dos 

Espíritos provocado por uma ancestral dos Apyãwa, fato que ocasionou um grande 

incêndio no qual quase todas as pessoas foram exterminadas (PAULA, 2014, p. 52.).  

Uma outra explicação mais básica entre nós Apyãwa sobre isso é que, ao entrar 

nesse local, uma mulher pode ser transformada em koxymene‟yma „prostituta‟, sendo a 

mesma possuída por todos os homens da aldeia naquele local. Para evitar que tal fato 

ocorra, as mulheres, quando precisam conversar ou compartilhar algumas informações 

com um homem que esteja na Takãra, sempre manda recado por algum konomĩ 

„menino‟ ou Xyre‟i‟i „rapazinho‟, que repassam seu recado para essas pessoas com 

quem ela deseja conversar. Ou, se não for o caso, as mesmas podem se aproximar da 

Takãra e gritar para as pessoas com quem ela quer falar, pedindo a sua saída para uma 

conversa. 

Sobre isso, desde kotataĩ „menina‟, as mulheres Apyãwa recebem orientações no 

seu convívio familiar para não desrespeitarem a norma da Takãra. Isto nos mostra 

também uma regra social muito definida a partir da Takãra. Revela também, a partir da 

proibição, embora as mulheres não entrem neste espaço, fatores importantes na 

formação de como ser mulher Apyãwa. 
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Foto 10: Moças Apyãwa. Fonte: Axawaj‟i Arnaldo Tapirapé (2019). 

 

 

 

 

 

Independentemente da norma a respeito da entrada no interior da Takãra, as 

mulheres têm suas participações indispensáveis nos rituais, pois são elas que assumem 

uma porção de responsabilidades para a realização de todos os rituais. Pois, a maior 

parte de adornos utilizados durante os rituais, tanto pelos homens como pelas mulheres, 

é feita por elas. São elas quem, geralmente, preparam as tintas e fazem as pinturas, além 
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de preparar todos os alimentos necessários para cada ritual. 

 

 

Foto 11: Mulher fazendo pintura. Fonte: Daniela Ikatopawyga Tapirapé (2019). 

 

 

 

Pelo menos entre nós Apyãwa, a pintura é tarefa exclusivamente das mulheres, 

para quem esta atividade se transforma em verdadeiro hábito, tanto quanto qualquer 

outra atividade básica, como cozinhar e cuidar dos filhos. A maioria sabe pintar e, 

portanto, a qualidade de pintora é considerada como atributo inerente à natureza 

feminina. Sendo uma atividade contínua, as mulheres se apresentam sempre com uma 

mão enegrecida e uma mão branca. Conduzem, assim, no próprio corpo, além da 
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pintura, a marca indelével de sua condição de pintoras.  

Dessa forma, as mulheres assumem papel fundamentalmente importante que, de 

algum modo, nos proporciona uma vivência em harmonia com Xere‟yga. Aliás, são elas 

protagonistas de alguns rituais como Iraxao e Axywewoja, dos quais as mesmas são 

donas de Espíritos. Por isso, são as mulheres donas de Axyga que vêm receber esses 

Espíritos e conversam com eles para pedir a proteção, no momento em que estes se 

aproximam de suas casas, durante os rituais. 

 

 

Foto 12: Iraxao e dança de mulheres. Fonte: Waraxowoo‟i Maurício Tapirapé (2019). 

 

 

 

 

 

Além de serem centro de vida cerimonial e espiritual, a Takãra e a Takawytera 

contêm outros princípios fundamentais para o nosso povo, uma vez que esses espaços 

assumem várias outras funções sociais importantes. Entre elas, a organização social do 

povo, como grupo de Wyrã, divisão da população masculina em dois grandes grupos. 

Outra função é a formação da juventude, no que diz respeito à educação para o 

desenvolvimento do corpo e para o gerenciamento de responsabilidades diante da 

necessidade familiar e social. Além disso, é espaço político de decisão, uma vez que, 

ali, são tomadas todas as decisões sobre questões relativas ao universo do povo. Dentro 

disso estão outras práticas relevantes que proporcionam sustentações de nossas 

epistemologias próprias. 
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O senhor Korako, especialista da cultura e de rituais Apyãwa, de 89 anos idade, 

morador da aldeia Tapi‟itãwa, em uma entrevista, destaca esse aspecto da seguinte 

forma: 

Ma‟era mõ tã xireka Takãra, tãwa arona. Tãwa 

maka‟apypoãwa, a‟era mõ mi xireka Takãra. Naxikajxej 

Takãra wi, mygã raka‟e mi nakajxej Takãra wi. Ma‟era mõ 

ta‟e, wyrã ramõ xanexemaxerekakatoãwa, tarywa apaãwa, 

xe‟exe‟gãwa, ma‟ere xemaxerekakatoãwa. Xepaanogãwa 

ramõ ewi ityni Takãra. A‟era mõ mi xireka Takãra, kwewi we 

raka‟e xireka. Ma‟ema‟e apaãwa Takãra, ywyrapãra, o‟ywa 

apaãwa. A‟era ewi ityni Takãra. Ma‟e‟i apaawe‟yma xe 

Takãra. Ewi ityni xanereka ywypy. Takãra apae‟yma ekwe 

ipawi xanereka, xipãp ekwe. (KORAKO TAPIRAPÉ, 

Entrevista 20/05/2019). 

 

„Sabe por que que nós temos a Takãra? Ela é a beleza da 

nossa aldeia. É a alegria da aldeia, por isso nós temos a 

Takãra. Nunca ficamos sem a Takãra, ninguém ficava sem a 

Takãra. Sabe por quê? Ela é lugar de nossa organização 

como Wyrã, grupos de pássaros. É lugar de fazer festas, de 

conversar, de nos organizar (reunião) e de nos preparar para 

nossas demandas. Ela existe para vivermos em paz com os 

Espíritos. Por isso nós temos a Takãra, desde muito tempo. A 

Takãra é lugar de fazer muita coisa como confecção de arco e 

flecha, por isso ela existe. Não se faz apenas uma coisa na 

Takãra. Ela é o centro da nossa vida cultural. Se vamos 

deixar de fazer a Takãra, nossa cultura vai desaparecer, 

vamos acabar‟. (Tradução minha). 

 

 

 

No depoimento do Korako, quando diz “Takãra é lugar de fazer muita coisa 

(...). Ela é o centro da nossa vida cultural. Se vamos deixar de fazer Takãra, nossa 

cultura vai desaparecer, vamos acabar”, é possível perceber que Apyãwa, sem a 

Takãra, não seria o mesmo povo.  

Nesse sentido, é importante salientar que a Takãra, além de universo de 

conexões com diferentes mundos, é o elemento chave da sobrevivência epistemológica 

Apyãwa. Pois, vejo que, sem ela, não seria possível manter nosso conjunto 

epistemológico, no que diz respeito a conhecimentos ritualísticos, narrativas sagradas, 

segredos mitológicos, conhecimentos cosmológicos etc.  

Do mesmo modo, também não seria possível manter padrões comunicacionais, 

„linguagens espirituais‟ que nos possibilitam conexões com diferentes mundos 

sobrenaturais, bem como manter a nossa organização chamada Wyrã, através da qual, 

historicamente, o povo Apyãwa difunde seus conhecimentos tradicionais aos jovens, 

através dos mitos, canções ritualísticas e os demais afazeres, difusão que se dá, de modo 
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especial, na Takãra, como também no seu pátio. 

 

 

Foto 13: Interior da Takãra. Fonte: Waraxowoo‟i Maurício Tapirapé (2018). 

 

 

Obviamente, esses conhecimentos estão diretamente ligados a tais espaços e vêm 

sendo transmitidos em memória viva, graças a Wyrã. 

Wyrã é o sistema de organização Apyãwa que divide a população masculina em 

duas grandes metades, na Takãra, sendo que Wyrã é a designação de pássaros. De 

acordo com o Orope‟i, esta organização está associada aos pássaros que convivem em 

bandos. Segundo o referido mestre Apyãwa, pelo fato de os Apyãwa (somente os 

homens) conviverem em coletividade, nesse espaço, um grupo é chamado de Wyraxiga 

„pássaros brancos‟ (garças), que comumente são vistos em bandos e outro grupo 

chamado de Araxã, referente aos papagaios, outra espécie de pássaros que também são 

comuns serem vistos em bandos. São traços que, na verdade, evidenciam a relação 

intrínseca entre os Apyãwa e os seres do universo, presentes nesse território. 

Essas metades são compostas por três subgrupos, aos quais pertencem os 

homens, de acordo com a fase de vida. A metade Wyraxiga, formada pelos grupos 

Wyraxiga (jovens), Wyraxigio (homens maduros ou adultos) e Wyraonoo (homens 
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idosos ou anciãos), ocupa a Takãra ao lado de Yapyra „final do rio‟, expressão Apyãwa 

quando se refere ao lado sul, ou direção da nascente do rio Araguaia. A metade Araxã, 

formada pelos grupos Warakorã (jovens), Araxã (homens maduros ou adultos) e 

Tarawe (homens idosos ou anciãos), ocupa a Takãra ao lado de Yxoro „boca do rio‟, 

expressão referente ao lado norte, onde se localiza a foz do rio Araguaia. Um homem 

liga-se à sociedade de pássaro de seu pai e, à medida que cresce, vai passando para o 

outro grupo etário na mesma metade à qual seu pai pertence. 

Não há uma divisão física desse espaço, no interior da Takãra, mas os Wyrã 

sabem qual é o espaço destinado a cada grupo e subgrupo, como podemos conferir na 

figura abaixo: 

 

 

 

Figura 5: Subdivisões dentro da Takãra. Autor: Gilson Ipaxi‟awyga Tapirapé (2019). 

 

 

 

 

Como se pode observar, a extremidade de cada metade da Takãra é reservada 

aos mais jovens, para os awa‟yaweri ou xyre‟i‟i „os rapazinhos‟, no dizer dos Apyãwa, 

„aqueles que ainda não se casaram‟. A parte intermediária de cada metade da Takãra é 

lugar dos atyma‟ekwera “homens maduros ou aqueles que já se casaram e possuem 

filhos. E, por último, o centro da Takãra é o lugar dos marykweri „anciãos ou idosos‟, 
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aqueles que têm netos ou bisnetos. Desse modo, existem seis subdivisões dentro da 

Takãra, sendo três para cada uma das metades cerimoniais. No entanto, as pessoas 

circulam livremente no interior da Takãra, mantendo essa separação, de forma mais 

evidente, na hora dos rituais. 

De acordo com Paula (2014): 

 

A designação das metades e suas três subdivisões envolve um intrincado 

complexo simbólico, pois os nomes são duplamente metaforizados. Assim, 

Wyraxiga „garça‟ no sentido referencial, quando está nomeando uma das 

metades e o subgrupo dos jovens desta mesma metade, perde essa conotação e 

passa a significar Xexoo ipexiga ma‟e „os que são pirarucu da pele branca‟. O 

subgrupo Wyraxigoo, que congrega os homens mais idosos desta metade são os 

Wyrã, Wyraxiga towoho ma‟e „os que são as grandes garças‟. Os ainda mais 

velhos, de 80 anos ou mais, os Wyraonoo, são os Tare‟yra, „os peixes traíras‟. 

Os Wyraxigio, que são os homens adultos da metade Wyraxiga, são designados 

Wyrã wetepe, „todas as aves‟ ou todos os homens desta metade‟. Do mesmo 

modo, a metade Araxã e o subgrupo desta metade que corresponde aos homens 

adultos significam Wyrã wetepe „todas as aves‟ ou „todos os homens dessa 

metade‟. Tarawe, o subgrupo dos homens mais idosos da metade Araxã são os 

Xexo, „peixe jeju‟, pois “o jeju é o chefe dos peixes, os que saem primeiro‟. O 

subgrupo Warakorã, que congrega os jovens da metade Araxã, no sentido 

referencial é a galinha d‟água, aqui significa Xexoo ipepiryga ma‟e „os que são 

pirarucu da pele vermelha‟. Peixes e aves emprestam, assim, suas qualidades e 

características físicas para nomear as metades da sociedade Apyãwa e suas 

subdivisões. É possível ver alguma analogia entre o peixe jeju e a função ritual 

destinada aos homens da metade Araxã, pois são eles que tomam a frente nos 

rituais, semelhante a esses peixes que saem na frente durante a piracema. 

(PAULA, 2014, p. 51, 52.) 

 

 

Segundo Ikaikã, liderança tradicional, de 75 anos de idade, morador da aldeia 

Wiriaotãwa, esse modo de organizar dos Apyãwa, é entendido como princípio do 

conjunto de normas de conduta a serem seguidas por uma pessoa ou grupo, no espaço, 

uma vez que cada pessoa e grupo possue uma responsabilidade muito grande neste 

espaço. Como afirma Ikaikã, Wyrã a‟era mõ xanexama‟aranopãwa, xane 

xemaxerekakatoãwa -  „Wyrã é nosso modo de nos conduzirmos no mundo, é o nosso 

modo ser diante dos compromissos‟. 

Esta afirmação, na verdade, nos leva a entender que essa organização visa uma 

maneira de dividir, não só espaço, como também compromissos e responsabilidades 

durante a realização de rituais. Do mesmo modo, busca uma forma de educar que nos 

forneça o nosso modo de ser e que possibilite que a nossa cultura venha a se reproduzir 

nas novas gerações.  
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O que tenho visto é que essa organização permite que os conhecimentos e 

saberes tradicionais sejam transmitidos às novas gerações, conforme suas fases de vida. 

Por exemplo, quando um konomĩ „menino‟ passa para o ritual de iniciação de xyre‟i‟i ou 

awa‟yao‟i „rapazinho‟, normalmente, ele recebe vários conselhos e orientações dos 

sábios, que são protagonistas da cultura, principalmente em termos de comportamentos, 

uma vez que, passando para essa fase, ele precisa de um bom comportamento diante dos 

outros, tanto na Takãra, quanto no espaço familiar. Pois, deixando de ser konomĩ, ele 

terá outros compromissos e responsabilidades na sociedade. 

Portanto, ele não poderá mais brincar e acompanhar konomiwera „grupo de 

meninos‟ e muito menos kotataiwera „grupo de meninas‟. Afinal, a partir desde 

momento, ele começa a ter convivência maior na Takãra, onde passa a ser educado, 

principalmente pelos Wyrã, sobretudo, a respeito da vida de um homem na sociedade. 

Isto se refere tanto ao conhecimento dos compromissos e responsabilidades diante dos 

grupos sociais, quanto às práticas de atividades desenvolvidas pelo homem no dia a dia.  

Esses conhecimentos, por sua vez, geralmente, são transmitidos ou comunicados 

através de narrativas míticas compostas pelas linguagens simbólicas, frequentemente 

ritualizadas. São conhecimentos ou modos de educar que contribuem eficazmente na 

formação de um homem Apyãwa, para gerenciamento de responsabilidades diante da 

necessidade familiar e social. 

Entretanto, vejo que os jovens aprendem conhecimentos necessários para a 

reprodução da vida não só na Takãra, como também no espaço familiar. Compreendo, 

que, com isso, os jovens sempre vêm ganhando experiências novas, participando e 

observando, por exemplo, a forma como os Wyrã se organizam, na Takãra, inclusive 

nos rituais. Ao mesmo tempo, aprendem a lidar com diferentes atitudes pessoais e 

comportamentais, no que diz respeito com quem pode falar, para quem pode falar e o 

modo como se fala. 

Desse modo, é indispensável a participação de todos os Wyrã na e para a 

realização dos rituais, desde a construção da Takãra, até a finalização de todo o ciclo 

ritual. 
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Foto 14: Construção da Takãra. Fonte: Waraxowoo‟i Maurício Tapirapé (2018). 

 

 

 

 

São momentos seguramente garantidos para reviver a cultura milenar do povo, 

nos quais ocorrem diversas maneiras de interagir e de se falar com os Axyga, que se 

caracterizam como usos especializados da língua Apyãwa. Como costuma dizer xeropy 

„meu pai‟ Orope‟i, é por meio das experiências vividas nesses espaços que nós 

aprofundamos nossos conhecimentos linguísticos e epistemológicos.  

Isso porque as tradições culturais do povo, no que se refere aos conhecimentos 

acumulados, à educação das gerações mais novas, às crenças, às representações 

simbólicas, à organização política, à reprodução sociocultural etc, são, absolutamente, 

manifestadas através de usos variados e especializados da língua do nosso povo. 

Xanexe‟ega, a nossa língua, é o meio pelo qual, de um modo muito especial, na Takãra, 

os sábios Apyãwa discorrem sobre a cultura ancestral e a história recente do nosso povo, 

explicam a origem mítica e a dinâmica invisível do mundo, além de descreverem as 

características da nossa organização social. 

Assim, constantemente renovamos, através de Takãra e Takawytera a 

capacidade de compreendermos e de percebermos complexos sistemas de pensamento e 

modos próprios de expressar, transmitir, avaliar e reelaborar os conhecimentos e as 

concepções sobre o mundo, no que se refere ao homem e ao sobrenatural. 

É importante, nesse sentido, reafirmar Takãra e Takawytera como lugares de 

resistências linguísticas e epistemológicas, uma vez que, através de rituais, mantêm 
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preservados conjuntos de conhecimentos e palavras milenares importantes que só são 

usadas nesses locais. Existem várias palavras antigas que só os rituais mantêm vivas 

através dos seus cantos. 

Nivaldo Korira‟i Tapirapé, formado pela UNEMAT, na área de Ciências Sociais, 

faz as seguintes reflexões, no corrente ano, em um slide apresentado na UFRJ: 

 

 

Se não existisse o ritual, muitas palavras poderiam desaparecer totalmente no 

tempo. Se parar para analisar palavras por palavras, dá para entender o que o 

nosso povo falava daquele jeito e, com o passar do tempo, essas palavras ou até 

mesmo as denominações de objetos ou outras coisas vão se modificando. 

Existem palavras na nossa língua que mudaram tanto que só os rituais mantêm 

vivas em todas as gerações. A maioria das palavras são irreconhecíveis como 

as do canto do Ka‟o. 

O ritual conta as histórias do povo como, por exemplo, a origem do povo, dos 

cantos, dos conflitos. Existem vários cantos assim que falam diretamente sobre 

a aldeia dos pássaros, onde os mesmos cantaram e depois foram passados de 

geração em geração e cantamos até hoje. Isso é incrível para o povo Apyãwa. 

Se analisarmos todos os cantos do Ka‟o, vamos detectar que nas versões 

sempre existem presentes os pássaros como: arara, papagaio, galinha d‟água, 

xexéu, garça, inhuma etc... (....) 

 

 

Em vista disso, podemos afirmar novamente que os rituais e os seus cantos estão 

diretamente articulados com as narrativas míticas, desse modo, mantendo e preservando 

linguagem e suas histórias. Vemos, assim, que os rituais, além de enriquecer a 

linguagem, transmitem a sabedoria e o significado das coisas. Pois, expressam 

cosmologia, epistemologia e valores simbólicos da cultura do nosso povo.  
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Foto 15: Ritual de Marakao. Fonte: Waraxowoo‟i Maurício Tapirapé (2019). 

 

 

 

 

 

O Takawytera, além de servir a todas as funções ritualísticas, é o espaço onde os 

Wyrã (somente os homens) se reúnem, todas as noites, para conversar entre eles, 

socializando os assuntos da vida cotidiana, como pescaria, caçada e trabalho da roça. 

Ou, ainda, nas ocasiões de rituais, discutindo questões relativas às suas realizações, bem 

como suas organizações e participações de Wyrã.  

Quando necessário, discutem também sobre assuntos problemáticos, como 

alcoolismo e drogas, assim como projeto do governo que os atinge drasticamente na 

questão fundiária, saúde e educação e outros. É o espaço, na verdade, onde são feitas 

todas as discussões e decisões referentes às questões que dizem respeito à vida social do 

povo Apyãwa. Portanto, ali são decididas todas as medidas cabíveis e necessárias para 

cada situação que requer atenção. 
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Foto 16: Takawytera e a reunião noturna. Fonte: Waraxowoo‟i Maurício Tapirapé (2019). 

 

 

 

São ocasiões que também garantem, de algum modo, que os usos simbólicos da 

língua Apyãwa prevaleçam, como podemos ver no depoimento do Ieremy‟i, professor 

Apyãwa da área de linguagem: 

 

Takawytera wyrã xamanyykãwa, axaopeope xe‟egãwa, 

maragetã kome‟oãwa. A‟epe a‟era mõ xane awa‟yawera ramõ 

xikwaagato axaope xe‟ega, ma‟e xe‟ega aoxekato, marygato 

wãra aoxekatoe‟ym. Xanexamawiteãwa a‟era Takawytera. 

Emiwera ropi kwee mi aenop wekawo maryn xãwa, 

weparanopa wexemipoenowe‟yma re, emany ikwaãpa imota 

irekawo xerexe‟ega. (IEREMY‟I TAPIRAPÉ, Entrevista, 

12/05/2019). 

 

„Takawytera é o espaço para os homens se juntarem, espaço 

de conversa e de contar histórias. É neste espaço que nós, 

juventude, aprendemos a falar corretamente uns com os 

outros. Takawytera é o espaço de nosso respeito. É aonde 

aprendemos a não usar palavras de mau gosto e aprendemos 

palavras de respeito. É na Takawytera que eu aprendi como 

me dirigir respeitosamente aos outros, como perguntar aos 

sábios sobre isso. E assim fui aprendendo a falar 

corretamente nossa língua‟. (Tradução minha). 
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Assim, fica evidente que Takawytera, além de ser espaço de rituais e de debates, 

promove frequentemente interações entre os sábios e a juventude Apyãwa, onde não só 

se aprende a debater e discutir sobre questões relativas ao nosso povo, como também se 

aprende a usar corretamente sua língua. Podemos, assim, dizer que Takawytera é um 

espaço epistêmico adequado para a formação Apyãwa em termos linguísticos. Isso 

porque, como disse o professor: “É neste espaço que nós juventudes aprendemos falar 

corretamente uns com os outros”. 

Por outro lado, podemos também definir como espaço de respeito, como diz o 

referido professor Apyãwa “É por meio disso que eu aprendi como me dirigir 

respeitosamente aos outros”. Importa, no entanto, ressaltar que esse é o espaço onde 

também se aprende palavras de saudações, que têm marca de respeito entre nós Apyãwa, 

como destaca Júnior Okario‟i Tapirapé, em Trabalho de Conclusão do Curso do ensino 

médio:  

 

 

Xaapexe‟egãwa ro‟õ aoxekato Apyãwa we. Kwewiwe ro‟õ 

itori akawo xaapexe‟egãwa. Iparaxigo ma‟e e‟yma xe ro‟õ 

Apyãwa reka pe naparaapexe‟egi.  

Iypy ramõ apara ma‟e ro‟õ ewĩ aa ‟yna aparaapexe‟ega. Pa 

erexat! Axãwo yna aparaapexe‟ega. Emanyn xepe ro‟õ epe 

itowi apata axaapexe‟ega. A‟ere ro‟õ epe itowi aparagetãwo. 

(...). 

Emanywe mĩ wapeyja ramõ ixewyxewyri aawo yna wetyma 

katy. A‟e ekwe aawo axemaxekwaãp aawo yna ranõ. Emanyn 

xepe aayayjna axawi aawo ranõ. Axeiwe emanyn itoitori 

apata ranõ. Iaroaro‟i a‟e ramõ emanyn akawo Apyãwa 

imagywo weka axaopeope. (JÚNIOR OKARIO‟I 

TAPIRAPÉ, 2018, p. 12.). 

 

 

„Cumprimentar uns aos outros para os Apyãwa é muito bom. 

Isto vem sendo feito desde muito tempo. Na cultura Apyãwa, 

só aquelas pessoas arrogantes é que não cumprimentam os 

outros. 

Nesse sentido, quem sai primeiro (no Takawytera) fica 

cumprimentando ou recepcionando os outros, dizendo assim: 

Pa erexat! “você está vindo!”, assim cumprimentando todo 

mundo que chega. Quando todo mundo se junta, começam 

contar histórias. 

Do mesmo modo, quando sente sono, antes de sair se despede 

dos outros, e assim todo mundo faz. Na noite seguinte, 

acontece do mesmo jeito. É muito bonito Apyãwa mantendo 

sua cultura entre si‟. (Tradução minha). 
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Vale ressaltar que, para os Apyãwa, essa é a lei de respeito, ainda sendo mantida 

desde muitos tempos. Dessa forma, além de aprender conhecimentos propriamente 

ditos, nós conhecemos também a norma e o conceito de respeito.  

Embora não participando diretamente de reuniões no Takawytera, as mulheres 

sempre têm suas influências nas decisões tomadas, uma vez que os assuntos tratados 

nunca são resolvidos em uma única noite, pois, assim, os homens levam as questões 

para suas casas, onde discutem com as esposas e com os demais familiares. Esses fatos 

são comuns de acontecerem, principalmente, em caso de decisões sobre rituais, pois não 

há como decidir sobre esses, sem primeiro consultar opiniões de todas as pessoas.    

Já, sobre outras questões, por exemplo, problema de terra, educação e saúde, 

nem sempre as mulheres Apyãwa atuam ativamente; participam discretamente. Pois, as 

mesmas entendem que a luta em defesa de seus direitos é de responsabilidade dos 

homens. Sendo dessa forma, os assuntos são discutidos só entre homens até chegar a 

uma conclusão. Porém, sempre as mantém informadas sobre tudo que é debatido 

naquele espaço.   

Desse modo, Takãra e Takawytera, mesmo sendo espaços de uso predominante 

de homens, assumem um papel de extrema relevância na vida social do povo Apyãwa, 

uma vez que, de algum modo, todos têm importantes participações sobre questões 

politicamente decididas nesses espaços. Do mesmo modo, aí se preparam as gerações 

para enfrentarem as diversas situações, incluindo novas demandas diante do contato 

com outras sociedades.  

Na próxima seção abordarei as fases da vida e ritual de iniciação de akoma‟e 

„homem‟, de acordo com o nosso modo de organização. 

 

 

4.2. FASES DA VIDA E RITUAL DE INICIAÇÃO DE AKOMA’E ‘HOMEM’ 

 

Antes de mais nada, é preciso explicar que os rituais de passagem ou iniciação 

são as cerimônias que marcam as mudanças de uma fase tanto dos homens quanto das 

mulheres Apyãwa. Cada uma dessas fases (de ambos os sexos) é marcada 

simbolicamente pelas mudanças de nome.  Como se costuma dizer, os nomes recebidos, 

nesse sentido, são representações simbólicas que caracterizam para nós uma nova fase 



101  

de vida em que assumimos outras responsabilidades e papeis sociais na comunidade. 

Sendo dessa forma, todos os rituais de iniciação ou de passagem de vida, para 

nós Apyãwa, representam uma verdadeira escola da vida, visto que, em cada fase, 

recebemos educação que nos orienta tanto sobre o modo de nos portar, quanto sobre a 

questão de viver diante da nossa organização social. Além de aprendermos sobre o que 

diz respeito a saberes e conhecimentos da cultura, descobrimos também, de modo geral, 

o nosso lugar na sociedade. 

Ocorre que os processos de ritualização e socialização das fases são diferentes 

entre os sexos, uma vez que acontecem em diferentes ocasiões, como também são 

seguidos conjuntos de normas distintas, através das quais passamos por diversas 

experiências de aprendizagens diferenciadas, propostas culturalmente para o que 

chamamos de xewa‟atyaroãwa.  

Literalmente, xewa‟atyaroãwa é o „amadurecimento do nosso corpo‟, no que diz 

respeito à responsabilidade e ao compromisso com a vida social e familiar. Como dizia 

Xeramõja „meu avô‟ Xako‟iapari, passagem de vida, na verdade, são momentos 

especiais e fundamentais, não só para a socialização de novas gerações, mas, também, 

momentos de educar, que buscam integrar um indivíduo dentro de sua própria categoria 

de faixa etária e para sua função exercida na comunidade.    

Se há diferença de ritualização e normas distintas de educar entre os sexos, na 

nossa tradição, há também espaços exclusivos, como diz Xaryjaraweri „minha sogra‟ 

Koxaoni, em uma reunião de família: “Koxỹ ramõ xane xixema‟e ma‟ema‟e kwaapãwa 

awyripe, xerexãra gỹ pyri. Akoma‟e tanã axema‟e ma‟ema‟e kwaapãwa re takaripe, 

wyrã rewiri”. „Como mulher, nós adquirimos conhecimentos em casa, juntamente com 

nossos familiares. Quanto ao homem, este adquire conhecimentos na Takãra, junto com 

os Wyrã‟.  

Notamos assim que, entre nós Apyãwa, há educação exclusivamente para 

formação da mulher e há também educação própria para formação do homem que, 

desde a infância até a velhice, conforme determinação da nossa cultura, cumprimos 

através de rituais de passagem de vida. 

No entanto, tratamos aqui exclusivamente sobre as fases da vida de akoma‟e 

„homem‟, focalizando desde a fase konomῖ „infância‟ até a fase de maryke‟yri „idoso‟. 
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Foto 17: Xikoj‟i. Fonte: Mareapiĩ Tapirapé (2020). 

 

 

Konomῖ é expressão Apyãwa que se refere a menino. A fase akoma‟e, segundo a 

concepção nossa, começa antes mesmo do nascimento de pityga „bebê‟. Esta primeira 

fase, pityga, encerra-se quando passa para fase de xyre‟i‟i „rapazinho‟. De acordo com o 

que tenho aprendido com as experiências vividas, esta é a fase e o processo de vida 

considerado mais complicado entre nós Apyãwa, principalmente durante a gravidez até 

ao desmame do bebê. Trata-se de período de xekakopãwa „dieta alimentar‟ que, segundo 

a nossa cosmologia, garante o bem estar do bebê. Como dizem os sábios da nossa 

cultura, cumprindo de maneira adequada o momento de xekakopãwa, pode-se evitar 

muita coisa na vida, tanto do bebê quanto dos próprios pais. 
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Cabe destacar que, nesses rituais ligados à gestação e ao desmame, não só a 

criança, como também seus pais, são submetidos ao ritual de passagem. Pois, o 

reconhecimento da gravidez da mulher põe o pai e a mãe num estado de cuidados 

especiais, separando-os, de certo modo, pela maneira de se comportar, dos demais 

membros familiares para que a criança não nasça com má formação. Pode-se dizer que 

os pais de um bebê, nesta fase, vivem para ele, visto que o momento requer cuidado 

maior e especial desde o primeiro mês de gestação. Afinal, essa é uma regra ou a lei 

própria da dieta alimentar e específica do período de gestação, em que um casal que 

espera por um pityga deve cumprir obrigatoriamente, para que a criança seja bem 

gerada. Neste caso, um dos tipos de alimentos mais evitados neste período é o consumo 

de aves, por exemplo, mytopinima „mutum pintado‟, xako‟iete „jacu‟ e ypewoo „pato‟.  

Segundo epistemologia do povo Apyãwa, as aves como mytopinima „mutum 

pintado‟ e xako‟iete „jacu‟ são pássaros comestíveis mais perigosos, uma vez que são 

vistos, cosmologicamente, como portadores de doenças por nós chamadas de teawyrywa 

ou ryryja „tipos de distúrbios psíquicos‟. Ao consumirem esses alimentos, os pais 

podem transmitir à criança esse problema, já que, segundo a concepção nossa, o bebê, 

de algum modo, se alimenta de tudo que é ingerido pelos seus pais.  

Entendemos que os pais não são afetados pelas doenças, mas o bebê, por ter o 

corpo ainda em processo de desenvolvimento pode, espiritualmente, ser afetado 

facilmente e, assim, pode nascer com essa deficiência. Já ypewoo „pato‟ não se pode 

consumir por causa da doença que chamamos de xiamo „problema respiratório‟, pois 

entendemos que este pássaro é portador dessa doença. Portanto, considerado também 

tão perigoso, quanto às duas espécies de aves anteriormente citadas. Além dessas três 

espécies de pássaros, há outros tipos de alimentos que são proibidos, mas não 

considerados tão perigosos quanto esses.  

Em vista disso, durante a gravidez, bem como depois do nascimento, até o 

desmame de uma criança, procuramos não extrapolar a norma cultural que diz respeito 

aos cuidados, pois acreditamos que a má formação de uma criança é consequência dos 

atos de seus pais. Sendo desse modo, entre nós Apyãwa, dificilmente uma criança nasce, 

por exemplo, com esses tipos de deficiências, pois mantemos ainda vivos saberes e 

normas da vida que nos evitam de cometer esses tipos de irregularidades considerados 

irreparáveis por nós Apyãwa. Afinal, são doenças incuráveis do ponto de vista Apyãwa, 

já que são provocadas pelos espíritos de alimentos. 
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Pela mesma razão, ao mesmo tempo em que se evita consumir certos alimentos, 

os pais também deixam de realizar certas atividades que entendemos como outros 

fatores que podem contribuir com a má formação de um bebê. Por exemplo, não se pode 

rachar lenha, cortar ou partir cabeça de peixe ou qualquer outra espécie de bicho, ou 

melhor, se evita fazer qualquer atividade em que há cortes. Isto, por sua vez, de certo 

modo é para evitar que uma criança nasça machucada ou com defeito em algumas partes 

do corpo, por exemplos, nos braços ou nas pernas, nos lábios etc.  

Segundo explicação da Xaryjaraweri, a senhora Koxaoni, isto acontece pelas 

seguintes razões: 

 

Pityga ryro ramõ xane iy ramõ xikakop iypy ramõ we. Wetepe 

naxiapaj ma‟ema‟e. Naxima‟i temiãra, ipirã, wyrã ranõ. Ma‟era ta‟ẽ, 

xireka rapa ro‟õ marygato pityga. Emanyn towa ikakowi imaina ranõ. 

Naximaxarak ipirã, axepyk ro‟õ iapawera pityga re. Taxao naxiko‟ak, 

axypyk ro‟õ emigã ranõ. Emiwera apaawera mĩ ã amowera re axyp 

imoapa, a‟era mĩ pityga amoera ixorotaraki a‟ãta. Akoma‟e emanyn 

naapaj wetepe ma‟ema‟e ranõ. (KOXAONI TAPIRAPÉ, Entrevista 

08/04/2019). 

 

„Enquanto estamos grávidas, nós como mãe, cuidamos do bebê desde 

o começo. Deixamos de fazer muita coisa. Não cortamos animais, 

peixes e aves. Sabe por que? A criança pode nascer com problemas. 

Da mesma forma o pai também o cuida desde o começo. Não partimos 

peixe pelo meio, isto pode gerar consequência para o bebê. Não 

tiramos também a língua da queixada, pois isso também pode ter 

consequência no bebê.   Consequências desses atos que acontecem 

com algumas crianças, por isso, algumas nascem com lábios rasgados. 

Da mesma forma que deixamos de fazer muita coisa, o homem 

também deixa‟. (tradução minha). 

 

 

 

Neste sentido, é importante frisar que o processo de socializar a criança, na 

nossa cultura Apyãwa, começa mesmo antes do parto. Todos os cuidados que são 

tomados durante a gestação são obrigações indispensáveis, no sentido de promoção da 

saúde e proteção específica do pityga contra ma‟eaiwa „coisas ruins‟. Como já 

destacado, ma‟eaiwa são tipos de doenças causadas pelos Espíritos de alimentos que 

consumimos durante a gravidez. 

Por outro lado, vemos que esses cuidados são partes da educação, tanto para a 

formação dos pais, quanto do bebê, uma vez que, através disso, de algum modo, o 

mesmo já está submetido a normas da cultura para um bom desenvolvimento. Ao 
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mesmo tempo, embora o bebê não tenha nascido ainda, vemos, durante a gestação, os 

pais, como os avós, conversando com a criança dentro do ventre materno, 

principalmente, recomendando-lhe para que nasça bem.  

Conforme a epistemologia Apyãwa, pityga é capaz de ouvir e obedecer a 

conversa, mesmo antes de nascer, tanto é que existe uma forma especial de lhe orientar 

ou aconselhar durante o parto para que não sinta vergonha e que nasça logo. Isso mostra 

que o processo de vida e a educação, na nossa concepção, estão correlacionados desde o 

primeiro momento em que se percebe a vinda de uma nova pessoa no universo. 

Quando o konomĩ nasce, ele recebe seu primeiro nome, normalmente dado por 

um avô ou avó. Nessa faixa etária, ele também é chamado de xikõj‟i ou kono‟i, nome 

designativo pelo qual o konomĩ recém-nascido é reconhecido. É importante dizer que, 

ao receber o primeiro nome, o konomĩ recebe não apenas um nome, mas uma série de 

nomes, diríamos que um „pacote de nomes‟, que vai usar conforme as fases de sua vida. 

 Lembramos que o nome, na nossa cultura, tem seu uso sequencial conforme 

cada fase de vida. Basta dizer que a função de nome se configura numa prática 

sociocultural extremamente relevante, pois, além de identificação de faixas etárias, 

colabora significativamente com a identificação do grupo familiar ao qual cada pessoa 

pertence. Neste sentido, os nomes próprios Apyãwa não são simples elementos culturais. 

São bastante complexos e fundamentais para a identificação da pessoa enquanto 

Apyãwa, como discuti anteriormente (TAPIRAPÉ, 2016). 

Entretanto, os nomes têm suas histórias e normas a serem cumpridas, quando são 

dados a uma pessoa. Como dizem os sábios, os nomes têm seus donos, isto é, não é 

qualquer pessoa da comunidade que pode usar um nome, afinal, isto exige da pessoa o 

conhecimento sobre as histórias dos seus ancestrais e os nomes que a eles pertencem. 

Portanto, os nomes, na cultura Apyãwa, pertencem a cada família e a pessoa só tem 

direito de usar aquele que pertence à sua família, conforme registrado por Makato: 

 

O nome próprio da criança vai ser dado por um avô ou avó e 

já pertenceu anteriormente a um parente da família. Na 

puberdade, quando há troca de nomes, a criança recebe o 

mesmo nome que este antecessor ou antecessora usava 

quando jovem. Dessa forma, os nomes próprios são 

patrimônios familiares, herdados sucessivamente pelos 

membros de um mesmo grupo familiar. (MAKATO 

TAPIRAPÉ, 2012, p. 46). 
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Em relação ao modo como se usam nomes na nossa cultura, destaco aqui, como 

exemplo, a minha experiência própria desde a infância até a fase de que hoje faço parte. 

Quando era Konomῖ, meu nome foi Warakaona. Segundo xeropy „meu pai‟, este nome 

foi escolhido por ele, mas que era um desejo da mãe dele (Xaryja „minha avó‟) de 

chamar um neto com esse nome. Vale, portanto, frisar que este nome pertence à família 

do xeropy.  

Usei esse nome durante a minha idade de infância. Só pude trocar, quando passei 

para primeira iniciação, que é Xyre‟i‟i (menino para fase de pré-adolescência), a fase em 

que deixei de ser Konomῖ. Meu nome, nesta fase, foi Ipaxi’awyga, que é também meu 

nome nos documentos. Passando para segunda iniciação, “Xe‟atowakaraãwa”, mudei 

também de nome. Desta vez meu nome foi Awaerynoo. Até nesta fase da minha vida 

cumpri usar meus nomes em sequência estrutural, conforme estabelecido pela norma 

cultural, aquilo que eu chamo de „pacote de nomes‟.  

Confesso que não passei pela terceira fase de iniciação “festa de rapaz”, fase em 

que também poderia trocar de meu nome. Aliás, aonde se concluiria meus nomes do 

pacote. Portanto, só pude trocar de nome outra vez quando minha primeira filha tornou-

se moça (na primeira menstruação), passando-me para fase de Maryke‟yra. Meu nome 

nesta fase é Tenywaawi, com o qual hoje sou chamado.  

É importante dizer que nesta fase o meu nome foi escolhido pela minha mãe, em 

homenagem ao seu avô. E esse nome poderá ser trocado somente quando um de 

meu/minha primeiro/a neto/a passar pela primeira iniciação, certamente me tornando 

Maryke‟yri. Meu nome, nessa fase, provavelmente será Maakotawi, com o qual 

encerrarei a troca de meu nome. Cabe, ainda, ter certeza se esse nome pertence à minha 

família de ambas as partes, tanto do meu pai quanto da mãe. Podemos, assim, afirmar 

que uma pessoa tem o direito de usar nomes pertencentes às famílias tanto do seu pai 

quanto da sua mãe. 

Voltando ao nascimento de um pityga, destaco aqui, mais uma vez, a 

importância de xekakopãwa, desta vez, do período de “resguardo” no qual o pai e a mãe 

mantêm rigorosa dieta alimentar, só podendo ingerir kawĩ, uma espécie de mingau 

preparado com arroz ou milho pilados. Evidentemente, continuam cumprindo as 
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exigências prescritas para que nada de mal aconteça ao bebê. No entanto, podem 

consumir alguns produtos da roça, como cará, batata doce e abóbora que, segundo a 

tradição, não fazem mal. 

Lembro que, neste período, também não são realizados quaisquer tipos de 

atividades que requerem esforço físico até que o umbigo da criança caia. Ao que 

entendemos, através da nossa cosmologia, o umbigo é uma espécie de receptor que liga 

o pai e a mãe com a criança, em termo de espiritualidade. Neste sentido, tais restrições 

alimentares e atitudes comportamentais influenciam diretamente no bem-estar de ambas 

as partes, tanto do konomĩ quanto dos pais, conforme fica evidenciado na entrevista 

dada por Koxaoni Tapirapé, uma senhora, especialista em conhecimento Apyãwa, hoje 

com 62 anos de idade: 

 

Xerexekakopa xerexopa naxikaroetej, naxi‟oj ma‟ea‟a. Ipirã 

naxi‟oj, ipirã wi, naxiy‟oj ranõ, teweka wi xerekyyxewo. 

Kawῖ xekakopãra remi‟oete. Awã wereka karã, xetyka, 

korowã, a‟ere itowi axekakopa. Y pe tanã naxiy‟oj, emῖ xepe 

xane‟ywãwa, kawῖ. Naxikaroxirõj xerexopa, ma‟e paraxokã 

wi irakyyxewo pityga, a‟o‟i ro‟õ pityga xanekymy 

xaneremi‟okwera ranõ. Naxite‟omari xerexekakopa ranõ, 

xireka‟i ro‟õ pityga xerexewiri, emanyn. (KOXAONI 

TAPIRAPÉ, Entrevista 08/04/2019). 

 

„Enquanto estamos de resguardo não nos alimentamos quase 

nada, não comemos qualquer espécie de carne. Não comemos 

peixe para evitar que doença reumática nos pegue. Nem 

bebemos a água, ficamos com medo de que a nossa barriga 

cresça. Alguém que possui cará, batata doce e abóbora fica se 

alimentando disso durante o resguardo. Mas a água não 

bebemos mesmo, bebemos apenas kawĩ. Não variamos o que 

comemos, senão faz mal ao bebê, pois tudo que comemos o 

bebê também come através do leite que fornecemos. Durante 

o resguardo também não podemos trabalhar, pois o bebê ou o 

“espírito do bebê” nos acompanha o tempo todo, é assim‟. 

(Tradução minha). 

 

 

Evidenciam-se, assim, inúmeros cuidados preventivos que são praticados pelos 

pais com o intuito de garantir a boa saúde do bebê. E, para poder sair do resguardo e 

retornar às atividades normais, o pai tem que se pintar com xanypãwa „tinta retirada de 

jenipapo‟ e passar oroko „tinta de urucum‟ nos cabelos, simbolizando, assim, o fim 

deste momento. Entretanto, a mãe fica em repouso pelo tempo que durar o sangramento 

pós-parto. Quando o sangramento termina, poderá sair, desde que seus cabelos sejam 
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untados com uma densa camada de pasta de oroko. O bebê também é massageado com 

oroko, de preferência, orokoxowa „urucum amarelo‟, no sentido de proteger dos maus 

espíritos e recebe intensos cuidados, até que caia o umbigo, cujo coto ressequido é 

amarrado no punho da rede da mãe. Isto é feito para que, se porventura ocorre o óbito 

daquela criança, o coto umbilical será enterrado junto (MAKATO TAPIRAPÉ, 2012, p. 

45). 

Vale ainda frisar que, os pais do bebê, antes de comerem principalmente peixe, 

terão de beber primeiro um pouquinho de ximary „a água de um cipó‟ “venenoso”, 

usado para a pesca do timbó e passar a mesma água em todas as juntas do corpo. 

Segundo a concepção nossa, isto é muito fundamental para nos prevenirmos e evitarmos 

de pegar a doença denominada ipirakyga „reumatismo‟, como explicou Koxaoni. Só 

depois disso os pais são liberados para comerem outros alimentos, mas é mantida uma 

dieta com restrições específicas até o momento do desmame que, geralmente, ocorre 

quando a criança já está caminhando (entre um ano e meio a dois anos de vida). Não é 

raro que, qualquer problema que aconteça com a criança, seja atribuído a um descuido 

alimentar dos pais. 

Outro cuidado que se mantém nesse período é que, se o pai precisar sair da 

aldeia, por exemplo, para buscar lenha, ir à roça ou caçar, deverá levantar uma pequena 

barreira de areia ou de folhas verdes na estrada, logo após a saída da aldeia, para evitar 

que o espírito da criança o acompanhe, pois, poderá ficar perdido na mata. De acordo 

com a Koxaoni, isto porque “o espírito do bebê nos acompanha o tempo todo”.  

A ocasião do desmame também é celebrada de modo especial. Durante 

aproximadamente um mês, os pais guardam uma dieta ainda mais rigorosa do que a que 

vinham observando. Para que a criança vá se desacostumando de mamar, a mãe cola 

com resina vegetal, de cheiro forte, chumaços de algodão sobre os próprios seios. Ao 

fim desse período, o konomĩ é pintado de xanypãwa com a pintura que é chamada de 

yrywo xemoonãwa „pintura de urubu‟ e que é uma pintura própria do konomĩ, nesta fase. 

Em seguida, é enfeitada com muitas contas, penugem de pato e penas de arara, além de 

passar oroko nos cabelos e nos pés, simbolizando assim, que ele deixou de mamar.  
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Foto 18: Konomĩ apa‟aka ma‟e maxekwaapãwa „Apresentação do menino no ritual do desmame‟. Fonte: 

Yrywaxã Tapirapé (2019). 

 

 

Há na língua um verbo, apa‟ak „ele parou de mamar‟, designando exatamente 

essa mudança na vida da criança e o cerimonial que a acompanha. Em termos de 

alimentação, simboliza também a independência do konomĩ, isto é, ele pode se 

alimentar sem que a mãe e o pai cumpram aquela dieta que vinham cumprindo antes. 

No entanto, desta vez, ele próprio vai cumprir sua dieta alimentar, até chegar ao ponto 

de se tornar awaxewete „adulto‟.   

Na medida em que o konomῖ vai crescendo, naturalmente, vão surgindo novas 

responsabilidades em termos de cuidados, acompanhadas dos ensinamentos necessários. 

Pois, aos poucos, ele vai se soltando e começa a participar das atividades desenvolvidas 

pela família. Do mesmo modo, começa a frequentar diferentes espaços sociais, nos 

quais passa por experiências distintas de viver socialmente, momento em que precisa 

receber conselhos e orientações de todos os membros de seu grupo familiar sobre sua 

função e seu comportamento diante dos outros. Pois, é nesse espaço que o konomῖ, 

inicialmente, recebe todos os ensinamentos necessários sobre trabalhos, sobre valores 
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culturais, além do conceito de respeito e comportamento diante dos Wyrã e obrigações 

assumidas conforme sua fase de vida na sociedade. 

 

 

 

Foto 19: Konomĩ. Fonte: Waraxowoo‟i Maurício Tapirapé (2019). 

 

 

Antes de tudo, o konomῖ sempre é ensinado sobre a prática de uso de arco e 

flecha, uma vez que este é a principal arma utilizada pelos Apyãwa nas atividades de 

pescarias e nas caçadas. Nesse sentido, tornam-se obrigações de aprendizagem do 

konomĩ, desde muito cedo. E é comum ver um konomῖ brincar de arco e flecha, atirando 

nos passarinhos ao redor de casa ou atirando peixinho no córrego, onde também toma 

banho, até que consiga utilizar corretamente esse instrumento.  
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Foto 20: Konomĩ aprendendo a jogar flecha. Fonte: Gilson Ipaxi‟awyga Tapirapé (2019). 

 

 

De acordo com o crescimento, além de utilizar em pequenas atividades, o 

menino também vai aprendendo a confeccionar arco e flecha, a partir da sua 

convivência com os irmãos mais velhos ou até mesmo com os wyrã, em ocasião 

especial na Takãra, onde se juntam, especificamente, para confeccionar o‟ywa e 

ywyrapãra „flecha e arco‟. 



112  

 

Foto 21: Konomĩ aprendendo confecção de flecha na Takãra. Fonte: Waraxowoo‟i Maurício Tapirapé 

(2018). 

 

 

Isso nos leva a entender que o konomĩ, de alguma forma, mesmo antes de passar 

para fase de xyre‟i‟i, já começa a participar da educação na Takãra, embora não seja, 

culturalmente, considerado apto para a convivência nesse espaço. 

É interessante ressaltar que, o konomĩ, nessa idade, começa também a ser 

educado sobre as noções de cuidados com os próximos.  Isso é feito através de criação 

de alguns passarinhos, atividade que é específica do sexo masculino, como: criação de 

filhotinho de gavião, de socó ou socozinho, de maguari etc. De certo modo, a criação de 

aves é a principal preparação do konomĩ para assumir responsabilidades, futuramente, 

quando tiver filho. Pois, vemos que, durante a criação dessas aves, ele assume 

responsabilidade de um pai, ou melhor, ele é pai para sua criação, visto que os 

passarinhos recebem todas as atenções e os cuidados de um pai.  
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Foto 22: Konomĩ alimentando filhotinho de gavião. Fonte: Gilson Ipaxi‟awyga Tapirapé (2019). 

 

 

Dessa forma, na cultura Apyãwa, o konomĩ é preparado, desde cedo, sobre suas 

obrigações necessárias enquanto homem, ocasião em que, além de aprender os 

conceitos de cuidados com a sua criação, adquire e conhece melhores condições de 

cuidar dos seus futuros filhos. 

Quando o konomῖ está bem maiorzinho, ou seja, quando surgem culturalmente 

os primeiros sinais de amadurecimento do corpo, com a idade entre oito a dez anos, seus 

pais e os demais membros da família, começam a prepará-lo para a próxima fase de 

vida. Ensinam, principalmente, sobre a regra da Takãra e, em especial, as noções 

básicas de duas palavras que serão obrigações necessárias quando passar para fase de 

xyre‟i‟i, que é xekakopãwa (neste caso, xekakopãwa é o período de reclusão pelo qual 

vai passar brevemente e que tem a mesma função e importância do xekakopãwa dos pais 

que esperam ou que têm um filho recém-nascido) e xetanogãwa, literalmente, 

„momentos de definição do caráter e comportamento de uma pessoa‟.  

Segundo Nivaldo Korira‟i Tapirapé (2017), xekakopãwa e xetanogãwa são 

regras e leis muito distintas e complexas de compreender até para o próprio povo 
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Apyãwa, porém, de suma importância para a formação enquanto Apyãwa. Conforme o 

autor, xekakopãwa é uma dieta alimentar mais rigorosa praticada em vários momentos 

especiais ao longo da vida, como na gestação e no pós-parto da criança, assim como no 

ritual de iniciação. Como já mencionei, de modo geral, xekakopãwa é definido como um 

processo de preparação e formação do indivíduo Apyãwa para obter uma vida saudável. 

Já o xetanogãwa, conforme definido pelo autor, é o momento especial de aquisição de 

conduta, caráter e de comportamento da pessoa, qual seja, negativo ou positivo. 

Conforme ele, o xetanogãwa acontece só duas vezes na vida, primeiro na iniciação tanto 

para mulher quanto para o homem, depois, é só no xetykãwa, ou seja, no ritual de 

funeral. 

Neste sentido, antes que o konomĩ passe para fase de xyre‟i‟i, seus pais ou sua 

família em geral, assumem uma responsabilidade, mais que uma obrigação, digamos 

que um dever indispensável, objetivando que seu filho se torne um bom homem 

futuramente, tanto no convívio familiar, como no convívio social. 

Xyre‟i‟i é a denominação dos rapazinhos que passam pela primeira iniciação 

masculina e é uma palavra emprestada da língua Karajá (jyrè), que substitui, desde 

muito tempo, a palavra awa‟yao‟i, que é própria dos Apyãwa para designação desta 

fase. Como bem afirma Paula (2012, p. 203): 

 

(...) quando eles passam para a fase de rapazinhos, awa‟yao‟i, 

ou como são mais comumente chamados, xyre‟i‟i, palavra 

emprestada da língua karajá, jyrè, designativa também da 

classe etária dos rapazes que fizeram a primeira iniciação. 

Esta palavra, adaptada fonologicamente às regras da língua 

Tapirapé (...) (PAULA, 2012, p. 203). 

 

 

O ritual de iniciação de xyre‟i‟i ocorre normalmente quando uma nova Takãra é 

construída. Logo que termina sua construção, de tardezinha, os konomiwera „os 

meninos‟ que passarão para a fase seguinte, são levados para a Takãra, onde são todos 

pintados de xanypãwa, dos pés à cabeça. Pintura esta, que simboliza, inicialmente, 

transição do konomĩ para essa nova fase.  
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Foto 23: Preparação dos konomĩ que passarão para a fase de xyre‟i‟i. Fonte: Waraxowoo‟i Maurício 

Tapirapé (2015). 

 

 

Nessa noite, eles dormem na Takãra, onde permanecem em reclusão cumprindo 

xekakopãwa e xetanogãwa. Este é o principal momento, em que, ao passarmos para esta 

fase, recebemos rigorosas orientações e conselhos, especialmente, sobre xetanogãwa 

que, segundo a concepção Apyãwa, pode definir o nosso comportamento para o resto da 

nossa vida.  Como afirma Korira‟i Tapirapé (2017), xetanogãwa é uma marca que não 

se desfaz da pessoa, sempre marcará o comportamento do indivíduo, praticado durante o 

momento de iniciação. Mesmo que tente mudar a sua vida, será sempre assim. 

Por isso, é comum, neste momento, os sábios nos dizerem assim: Exekakokato‟i 



116  

exewe, erexetanogi rapa! „Comporte-se bem, ou melhor, faça o melhor de você, porque 

o que você aprontar neste momento pode ser sua marca, seja bom ou ruim!‟. 

Desse modo, durante o período de xetanogãwa, os xyre‟i‟i precisam de um bom 

comportamento diante dos outros, na Takãra. Não podem se envolver, por exemplo, 

com brincadeira de mau gosto, contar mentira, desobedecer aos mais velhos e outras 

práticas consideradas reprováveis pelos Apyãwa. Caso contrário, permanecerão sempre 

com seus comportamentos indesejáveis na sociedade, como explica Ikaikã Tapirapé: 

 

Xyre‟i‟i a‟era axekakokato opa. Awã ro‟õ naxekakokatoj opa a‟e ro‟õ 

weraxewete marymaryn axajxeãwa. Exanamῖ, awã ro‟õ iparago opa 

wema‟ema ramõ, ekwe ro‟õ ixatanogi opa tema‟ema re. Awã ro‟õ 

ieewi opa, aparamawitee‟yma, ekwe ro‟õ ixetanogi opa hewa re. 

(IKAIKÃ TAPIRAPÉ, Entrevista 08/04/2019). 

 

„Xyre‟i‟i precisa cumprir bem a regra de xekakopãwa. Aquele que não 

cumpre bem a regra permanecerá sempre com seu ato indesejável. Por 

exemplo, aquele que fica brincando e contando mentira, sempre será 

brincalhão e mentiroso. Aquele que não obedece, não ajuda o outro 

quando precisa, sempre será desobediente e preguiçoso‟. (tradução 

minha). 

 

 

 

Como sabemos, pessoas com péssimos comportamentos nunca são bem vistas na 

sociedade. Por isso, na fase de xyre‟i‟i, os Apyãwa procuram fazer o máximo para 

cumprir as normas exigidas durante xetanogãwa, já que este é o momento decisivo para 

definição de comportamento de um indivíduo.  

Esse evento é protagonizado pelos chefes de rituais que fazem parte do convívio 

na Takãra e aqueles que são especialistas em contar histórias, que participam 

ativamente da iniciação do akoma‟e, de modo geral, e que recebem toda a atenção dos 

mais novos. Obviamente, são pessoas com perfis admiráveis nos domínios dos 

contextos especializados, para que os jovens iniciantes aprendam, de modo mais 

adequado, aquilo que chamamos de ma‟ekato „coisas boas‟. Tratam-se dos 

conhecimentos milenares importantes, ligados aos saberes culturais que sustentam 

profundamente o modo e experiência de viver dos Apyãwa.  

No dia seguinte, os cabelos dos konomĩ são pintados de oroko e passarão pela 

prova de caçar passarinho, que também faz parte do processo de xetanogãwa. Como já 

destaquei, xetanogãwa é o momento de definição do comportamento ou caráter de uma 
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pessoa. Neste caso, a caçada de passarinho é para se definir que tipo de caçadores eles 

serão no futuro. Deste modo, aqueles xyre‟i‟i que conseguirem matar um passarinho 

sinalizam que serão bons caçadores quando se tornarem adultos e aqueles que não 

conseguirem serão o contrário. Lembramos que, durante esse período, se alimentam 

somente de kawῖ, não podendo também beber água pura. Se consumirem qualquer tipo 

de carne ou beberem água durante essa etapa, conforme as leis da nossa vida, como diz 

Tamojaraweri „meu sogro‟, o senhor Ikaikã, suas barrigas ficarão enormes e seus corpos 

deformados. 

É importante enfatizar que, a partir deste momento, xyre‟i‟i começa a ter 

convivência maior na Takãra, onde passa a ser educado, principalmente pelos Wyrã, 

sobretudo da vida de um homem na sociedade. É também na Takãra que o xyre‟i‟i 

recebe conselhos sobre compromissos e responsabilidades que deverão ser assumidas 

quando se casar. Conforme definição do nosso povo, esta fase, de certo modo, 

representa a entrada inicial de um indivíduo para a vida adulta, tanto é que, a partir deste 

momento, somos tratados de uma forma mais respeitosa, no que se refere tanto à 

maneira de se falar como na questão de atendimento. Sendo desse modo, xyre‟i‟i não 

poderá mais brincar e acompanhar konomiwera „grupo de meninos‟ e muito menos 

kotataiwera „grupo de meninas‟, porque, segundo o termo Apyãwa, vestimos awaxewete 

ryro, literalmente, „roupa de adulto‟. Awaxewete ryro, neste caso, é o conjunto de 

processos ligados a este ritual. 

Após o período de xekakopãwa e xetanogãga, seu cabelo é cortado de um modo 

especial, simbolizando definitivamente a passagem de vida e, neste período, Xyre‟i‟i 

pode ser chamado de Xy‟i ou Apixokori, nomes que fazem referência ao corte especial 

de cabelo. 
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Foto 24: Corte de cabelo exclusivo de xyre‟i‟i. Fonte: Waraxowoo‟i Maurício Tapirapé (2015). 

 

 

 

 

Na noite seguinte, ocorre o ritual de nomeação no Takawytera, onde é anunciado 

seu novo nome, através de um canto especializado, pelo especialista, que chama a 

atenção de todas as pessoas da comunidade para ouvi-lo, finalizando assim o ciclo de 

ritual de passagem de xyre‟i‟i. Nesta ocasião, seus pais e os parentes próximos que 

desejam trocar de nome, podem também pedir ao especialista para anunciar seus novos 

nomes. No caso dos pais, a troca de nome é obrigatória, uma vez que a passagem do 

konomĩ para fase de xyre‟i‟i faz com que seu pai se torne maryke‟yra „velho‟ e a mãe 

torne-se waiwĩ „velha‟.  

Isso significa que, conforme nosso processo de vida, nós nos tornamos 

maryke‟yra e a mulher torna-se waiwĩ a partir do momento em que nosso primeiro filho 

ou nossa primeira filha passar pela primeira iniciação. Isto é, quando konomῖ passar para 

fase de xyre‟i‟i e kotataῖ „menina‟ para fase de koxamoko „moça‟. Por isso, segundo a 

concepção Apyãwa, para nós é obrigatório trocar de nome neste momento, porque 

marca nossa passagem para uma nova fase de vida. 

Depois de alguns meses, quando se realiza o ritual chamado xiwewexiwe ou 

myryxire teka, o xyre‟i‟i passa para a segunda fase de iniciação. São, então, cortadas as 

pontas do cabelo do rapazinho. A cerimônia se chama xe‟atowakaraãwa „ato de deixar 

os cabelos curtos‟, justamente pelo modo como é cortado o cabelo. A passagem para 

esta fase também é marcada pelo recebimento de um novo nome. 

Nessa ocasião, novamente xyre‟i‟i passa pelo mesmo processo de reclusão, se 

alimentando somente de kawῖ, momento em que também recebe conselhos e orientações 
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dos sábios. Desta vez não se pinta como da primeira vez, mas, sim, de uma outra forma 

especial em que, deixa os pés, as mãos e a cabeça sem serem pintados, simbolizando 

esta nova passagem. Vemos que esta fase não é tão rígida quanto a da primeira 

iniciação, pois entendemos que é apenas uma fase complementar do que havia sido feito 

antes. 

Enquanto estiver nesta fase, durante os rituais, awa‟yao‟i pode também usar a 

pintura chamada wyra‟ipypara „rasto de passarinho‟ ou inata‟iãwa „folha de uma 

espécie de coco babão‟, que são pinturas específicas utilizadas somente nesta fase de 

vida. 

 

 

Figura 6: Pintura exclusiva de awa‟yao‟i/xyre‟i‟i que passou pelo ritual Xe‟atowakaraãwa. Autor: 

Adilson Xaopoko‟i Tapirapé. 

  

 

Como se pode perceber, as passagens de vida são também simbolizadas através 

da pintura e da ornamentação corporal. Pelo que sabemos, a pintura corporal, além de 

reconhecimento estético, possui uma função extremamente importante para a 

identificação da faixa etária de uma pessoa. Cabe ainda ressaltar a importância da 

pintura corporal como uma atividade em si, um processo de produção e reprodução de 

relações sociais, assim como um meio de integração, controle e socialização do 
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indivíduo. Desse modo, existe para cada ocasião de ritual de iniciação uma pintura 

específica, que, de certa forma, indica lugar na sociedade. 

Após esse período, awa‟yao‟i poderá se preparar para o próximo ritual de 

passagem de vida, que é awa‟yao rarywa „festa de rapaz‟. Awa‟yaorarywa é o ritual que 

marca o fim da fase de Awa‟yao‟i e a passagem definitiva para a fase de vida adulta. 

Para esta fase, terá que deixar o cabelo crescer por um período de um ou dois anos. 

Além disso, terá que furar as orelhas, onde serão colocados namikwareã „brincos‟, e 

furar o lábio inferior, onde é colocado temekwãra „tembetá‟, ornamento feito de pedra. 

Lembramos que, antigamente, o lábio era furado logo que um konomῖ nascia e, 

ao longo do tempo, temekwãra, feito, geralmente, de taxaoxo „osso do porcão‟, era 

utilizado. Hoje vemos que isso nem sempre ocorre. Por isso, às vezes, a perfuração do 

lábio é feita quando konomῖ já está bem crescido ou já passou para fase de xyre‟i‟i. Ou 

pode até não ser feito, pois presenciamos, no ano de 2019, dois rapazes que realizaram 

suas festas, que não puderam usar temekwãra, porque o lábio não estava preparado para 

isto.  
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Foto 25: Awa‟yao que passou pelo ritual, mas que não usou temekwãra. Fonte: Edmilson Kaxanapio 

Tapirapé (2019). 

 

 

Acontece que os rapazes que não usam esse ornamento labial durante sua 

passagem não são considerados dentro do padrão esperado que chamamos de axykato 

„referente à maturidade do corpo‟. Neste caso, o uso do temekwãra, na ocasião de 

passagem do awa‟yao, é essencial não só como ornamento, mas, sim, entendido como 

princípio de amadurecimento do seu corpo, uma vez que o temekwãra é uma peça 

bastante pesada, carregada durante a festa. 
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Durante o processo de crescimento do cabelo, awa‟yao passa a cumprir, 

novamente, rigoroso processo de xekakopãwa. Desta vez para garantir que seus cabelos 

cresçam saudáveis. Segundo a tradição Apyãwa, existem alimentos que influenciam 

negativamente no crescimento saudável do cabelo. Deste modo, conforme a explicação 

dada por Koxaoni, não se pode consumir, principalmente, piranha, traíra, jaraqui e 

veado, pelas seguintes razões: 

 

Na‟oj ipirỹja, apa ramõ, amanaak ro‟õ ãwa. Emanyn tare‟yra ranõ, imanaaki 

ranõ. Ywyxao xowe ro‟õ na‟oj apa ramõ, amaxepepyt ro‟õ ãwa. Exanamῖ 

ywyxao ixyka ma‟e ixepepyroo amaapyka ramõ. Miãra xowe ro‟õ na‟oj apa 

ramõ, amogoj ro‟õ ãwa. Emῖ hawatyo ere, emanyn ro‟õ i‟o ramõ ãwa naatyj 

ranõ. (KOXAONI TAPIRAPÉ, Entrevista 08/04/2019). 

 

„Piranha não é consumida, porque ela pode cortar cabelo. Pela mesma razão 

traíra também não é consumida, porque ela também corta. Já o jaraqui não é 

consumido, porque faz o cabelo ficar cacheado. Bem como fica o jaraqui 

cozido, quando a carne é dura, fica toda torta. Quanto ao veado, não é 

consumido, porque pode fazer o cabelo cair. Assim como o pêlo de veado cai 

fácil, assim também o cabelo da pessoa pode cair se consumir sua carne‟. 

(tradução minha). 

 

 

 

Como se pode observar, awa‟yao, neste período, obedece padrões mais rígidos 

para sua nova iniciação. Enquanto ele, “rapaz”, passa por essa etapa de vida, sua família 

dedica-se à preparação de adornos que serão utilizados durante o ritual, como 

inimaxigoo „manto de fio de algodão‟, xywaypyo „adornos dos braços feitos com rabo de 

arara e do recongo‟, akygetãra „grande cocar‟ e outros artefatos necessários (cf. Fotos 

26, 27 e 29).  

Do mesmo modo que a família do awa‟yao se prepara para o ritual, todos os 

membros do seu povo também se preparam, no sentido de motivar e prestigiar a 

iniciação do rapaz, além de mostrar a gentileza. Desta forma, é muito comum ver as 

mulheres se dedicando à confecção de artefatos utilizados na ocasião de festa como 

tamakorã e maapy, que são tarefas exclusivas delas. Por outro lado, os homens se 

dedicam na confecção de ma‟yranemãja e akygetãra, que são de suas responsabilidades, 

também utilizados nos rituais.  

Quando o cabelo já estiver bem longo e todos os adornos estiverem prontos, a 

data de ritual é marcada, dentro do ciclo de rituais Apyãwa, entre maio e junho: 
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Depois o pai ou o avô marca a data da festa dele 

divulgando para que a comunidade tome ciência. 

Antes daquela data, a comunidade toda se ajunta 

para preparar o seu material, pintando o corpo para 

usar na festa dos rapazes. Quando chega aquela 

data, os homens se ajuntam na Takãra para dançar 

com o rapaz o Marakayja. A iniciação do rapaz 

inicia às 9 horas ou 10 horas, por que Marakayja se 

divide em cinco rodadas de canto e dança no 

terreiro da Takãra. A primeira é Makaxi, 

Xawaromy, Marakapãra, Maraka‟yypa e Marakao. 

Cada um deste Marakayja leva uma hora e pouco 

para terminar. Então, os homens começam 

dançando junto com o rapaz e os meninos também 

participam do ritual da Marakayja. (TAPIRAPÉ, 

Júlio César Tawy‟i, 2009, p. 10, apud PAULA, 

2012). 

 

 

Como bem destaca o professor Apyãwa Júlio César Tawy‟i Tapirapé, 

awa‟yaorarywa se realiza durante marakayja, uma dança que ocorre o dia inteiro no 

Takawytera. Neste ritual, o Tarywa Xãra „dono da festa‟, como os Apyãwa se referem 

ao rapaz do ritual, é pesadamente ornamentado de um modo especial que somente ele 

pode ser, como podemos ver na Foto 26, em que Akygetãra é colocado na cabeça; no 

pescoço está ma‟yranemaja; nos dois antebraços são colocados xywaypyo; nos dois 

punhos são colocados maaypy e tamakoramapira; nas duas pernas são colocados 

tamakorã; no lábio é colocado temekwãra e nas duas orelhas são colocados 

namikwareã. 
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Foto 26: Adornos do awa‟yao para dança de Marakayja. Fonte: Waraxowoo‟i Maurício Tapirapé (2010). 
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Foto 27: Inimaxigoo nas costas do awa'yao. Fonte: Waraxowoo'i Maurício Tapirapé (2018). 

 

 

 

 
 
Foto 28: Awa'yao colocando temekwãra. Foto: Waraxowoo'i Maurício Tapirapé (2015). 
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Foto 29: Awa'yao colocando Akygetãra. Foto: Waraxowoo'i Maurício Tapirapé (2017). 

 

 

 

 

Como mostra a Foto 26, o conjunto de uniformes ornamentais, incluindo a 

pintura, são peças fundamentais que simbolizam awa‟yao xeapaãwa „passagem do 

rapaz‟. Cabe ainda salientar, que cada um desses ornamentos, sem dúvida, carrega 

consigo explicação cosmológica que, de certo modo, faz com que a utilidade desses 

objetos torne-se obrigatória. Como no caso de não uso de temekwãra, explicado 

anteriormente, apesar de passar por esse ritual, o rapaz não é considerado homem 

maduro. 

Mais uma vez, saliento aqui, que todos os membros da comunidade participam 

intensamente deste ritual, do começo ao fim. Embora não dancem no marakayja, as 

mulheres, de alguma forma, têm sua participação importante na realização dos rituais, 

uma vez que, todas as pinturas corporais, além de tamakorã e maapy, são feitas por elas. 
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Foto 30: Ritual de Marakayja. Fonte: Waraxowoo‟i Maurício Tapirapé (2019). 

 

 

Segundo Xario‟i Tapirapé (2010, p.13), há, na verdade, uma rede de relações de 

convivência que leva as pessoas a se envolverem com as celebrações cerimoniais, uma 

vez que a presença de um grupo familiar na festa de um rapaz de um outro grupo 

garantirá a participação dos membros desse segundo grupo numa futura festa de um 

jovem do primeiro. Neste caso, entendemos que, além de uma espécie de “troca de 

gentilezas”, obviamente são obrigações de todos os familiares, em termos de 

reciprocidade. No caso, quem é da família extensa, necessariamente participa dos rituais 

de seus membros. 

Neste sentido, awa‟yao rarywa é um dos momentos mais respeitados entre nós 

Apyãwa, não só por esses motivos mencionados, mas também porque a ocasião nos 

proporciona várias outras oportunidades de aprendizagens. Por exemplo, as técnicas de 

confecção de artefatos que são comumente confeccionados neste período, como, 

ma‟yranemaja „colar feito de miçanga‟ (pelas mulheres); akygetãra „cocar‟ e ywyrã 

„borduna‟ (pelos homens), além de narrativas mitológicas relacionadas ao ritual 

„awa‟yao rarywa‟. As mulheres aprendem umas com as outras a confecção de objetos 

que cabem a elas, bem como as pinturas corporais. Fica, então, mais uma vez 

evidenciado que a realização dos rituais de passagem de vida são momentos educativos 

muito significativos para nós Apyãwa. 
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Foto 31: Ywyrã - Bordunas confeccionadas por Orope‟i Tapirapé e por mim, Gilson Ipaxi‟awyga 

Tapirapé. As duas vermelhas feitas de pau-brasil e a mais clara de madeira chamada moo‟ywa. Fonte: 

Gilson Ipaxi‟awyga Tapirapé (2020). 

 

 

Após a dança de marakayja, bem de tardezinha, a festa é continuada com 

marakao ou marakaxawãja.  Essas danças contam com participações de mulheres, 

ocasião em que elas escolhem um homem com quem querem dançar. Duas mulheres 

podem escolher um mesmo homem, dançando uma de cada lado dele. 

 

Foto 32: Ritual de Marakaxawãja. Fonte: Waraxowoo‟i Maurício Tapirapé (2019). 
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No final, elas pedem como pagamento pela dança algo que desejam ganhar de 

presente, como miçanga, caça (exclusivamente queixada), produtos da roça, como 

banana, cará e batata doce e outros. 

De noite awa‟yao rarywa continua. Desta vez com o Ka‟o. Este ritual também 

ocorre à noite toda e só termina na manhã do dia seguinte, quando o rapaz é liberado 

para ir para sua casa. Durante esses rituais, a alimentação do rapaz se restringe ao kawῖ 

„mingau‟ e xokyry „caldo de pimenta‟, sendo que kawῖ é consumido durante o dia e 

xokyry durante a noite. 

 

 

Foto 33: Awa‟yao tomando kawĩ. Fonte: Waraxowoo‟i Maurício Tapirapé (2019). 
 

 

 

 

Desse modo, após passar pelo ritual de awa‟yao rarywa, o jovem se torna um 

awaxewete „adulto‟, recebendo um novo nome como identificação quanto homem 

maduro, podendo consumir todos os tipos de alimentos que antes não eram permitidos e 

é, a partir deste momento, considerado apto para se casar. É importante frisar que esse é 

o fim da passagem ritualizada de um homem na nossa cultura. 

Portanto, depois desta fase, um homem passará para a fase de maryke‟yra 

„velho‟ e, em seguida, para a fase de maryke‟yri „velhinho‟, de acordo com a passagem 
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da vida de seu primeiro filhoou filha. Como já mencionei, na concepção Apyãwa, um 

homem passa para fase de maryke‟yra a partir do momento em que seu primeiro filho 

ou a primeira filha passar pela primeira fase de iniciação, isto podendo acontecer, 

quando konomῖ passar para fase de xyre‟i‟i e kotataῖ „menina‟ para fase de koxamoko 

„moça‟. Sobre a fase maryke‟yri, os Apyãwa definem que esta ocorre com a vinda do 

primeiro neto ou neta, quando um homem é chamado de Xeramõja „meu avô‟.  

É interessante notar, nesse sentido, que os Apyãwa mantêm uma forma 

específica e diferenciada de identificação de quem são „velhos‟ e „velhinhos‟ sem 

necessidade de levar em consideração a idade. Importa dizer que uma das marcas mais 

conhecidas entre nós Apyãwa, nesta fase, é a mudança de comportamento. Como diz 

Apyãwa, ao se tornar maryke‟yra ou maryke‟yri, um homem deve saber respeitar os 

membros do seu povo para ser respeitado. De modo geral, deve procurar ter um 

comportamento mais maduro. 

Portanto, deve saber aplicar seus conhecimentos, no sentido de preparar seus 

filhos e filhas como um bom indivíduo na sociedade. No caso de maryke‟yri, ele deve 

mudar totalmente seu comportamento, uma vez que Xeramõja é quem conta histórias 

para as crianças. No entanto, tem que saber lidar com as crianças e saber escolher os 

tipos de conhecimentos que devem ser ensinados a elas.  

Além disso, a obrigação de um homem, nesta fase, é ter sua própria casa e sua 

roça, onde cultivam o que precisam. Participa frequentemente das reuniões noturnas na 

Takãra e busca, em todos os sentidos, ser melhor homem e exemplo para sua família ou 

em todos os setores sociais Apyãwa. 

O quadro seguinte contém as fases de vida de akoma‟e (homem) e seus 

significados sociais, exemplificadas com o meu „pacote de nomes‟. 
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QUADRO 2: FASES DE VIDA DE AKOMA’E (HOMEM) 

FASES DE VIDA DE AKOMA’E 

 

SIGNIFICADOS SOCIAIS MEU ‘PACOTE 

DE NOMES’ 

KONOMĨ Abrange a infância até a 

primeira iniciação. 

Warakaona 

AWA‟YAO‟I OU XYRE‟I Fase que vai desde primeira 

iniciação até a segunda 

iniciação. 

Ipaxi‟awyga 

AWA‟YAO‟IAXE‟ATOWAKÃRA 

MA‟E 

Esta fase abrange o período 

entre a segunda iniciação até a 

terceira iniciação. 

Awaerynoo 

AWA‟YAO A terceira iniciação é a fase que 

é marcada pela festa do rapaz. 

A partir deste ritual, o rapaz é 

considerado adulto.  

 

AWAXEWETE OU MARYKE‟YRA Fase da vida do homem adulto 

ou maduro. 

Tenywaawi 

AWAXEWETE‟I OU 

MARYKE‟YRI 

Fase de homem idoso. 

 

Maakotawi 

 

Fonte: Elaboração do autor. 

 

 

 

 

 A seguir apresento minhas palavras finais nesta dissertação. 
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MINHAS PALAVRAS FINAIS 

 

Nesta dissertação tive por intenção apresentar a importância da Takãra e os 

processos de ritualização das fases de vida do akoma‟e, visando contribuir com 

fortalecimentos dos saberes locais, além de possibilitar aos leitores não familiarizados, 

compreensões de suas existências no universo do nosso povo Apyãwa. Contudo, mostra 

as vivências e a sustentabilidade cultural do povo no decorrer dos anos e a busca de 

estratégias para viver, valorizando o espaço territorial, bem como a maneira de proteger 

o conhecimento tradicional para manter viva a cultura para que as novas gerações 

possam multiplicar e usufruir desse patrimônio.  

No capítulo I é apresentada minha trajetória de pesquisador, mostrando aos 

leitores como têm sido minhas experiências de vida pessoal e profissional. Há, também, 

um breve relato sobre desafios e dificuldades por mim vivenciados no decorrer do curso 

de mestrado, em especial, quando se trata em morar na cidade. 

O capítulo II trata do contexto e da trajetória da pesquisa, focalizando a ocasião 

de sua realização e o modo como foi feita. Abordo também minha experiência enquanto 

pesquisador Apyãwa, que, pelo fato de ter sido uma nova vida acadêmica, no que diz 

respeito à coleta de informações e à sua análise, proporcionou-me uma nova visão. 

Minha história com o meu povo começou muito antes do mestrado, mas o momento que 

se iniciou a partir deste estudo foi uma relação de outro tipo. De fato, foi para mim uma 

vivência muito distinta estar entre o meu povo realizando trabalho de campo. O meu 

olhar e minha atenção foram de natureza distinta dos momentos anteriores, como se os 

sentidos estivessem mais aguçados. 

O capítulo III foca a trajetória do povo Apyãwa desde o século XX até nos dias 

atuais. Acho verdadeiramente impressionante a forma como o nosso povo soube não 

somente sobreviver às imensas dificuldades sofridas devido às epidemias e aos conflitos 

de terra, mas como foi capaz de continuamente se adaptar e de se recriar em diversas 

condições e diferentes lugares, mantendo o que considerava importante do modo de ser 

e de viver Apyãwa. Abordo também a luta do nosso povo pela manutenção da língua 

materna e a história de implantação da escola na aldeia Apyãwa. 

No último capítulo busquei apresentar a importância e os significados da 
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existência da Takãra e o ritual de iniciação de akoma‟e. Busquei registrar com o 

máximo de aprofundamento os saberes ligados a esses, através de informações obtidas 

com os sábios das nossas aldeias. Trata-se, portanto, de um registro contado pelo 

próprio Apyãwa, que, ao longo de seus capítulos, sem dúvida, traz muitas contribuições 

para o nosso povo e, a partir dele, outras contribuições virão. 

Embora tenha sido curtíssimo tempo para realizar este trabalho, considero 

suficiente para revelação de alguns pontos diferenciados em relação aos conhecimentos 

escritos que se tem hoje sobre os Apyãwa. Sei que ainda resta muito a pesquisar sobre o 

assunto, mas os resultados aqui obtidos já são um grande avanço em termo de registros 

de saberes milenares do nosso povo. 

É importante ressaltar que o interesse por este estudo tornou-se importante não 

só para documentação de conhecimentos, mas principalmente como uma maneira de 

assegurar sistematicamente esses conhecimentos que são tão relevantes na formação 

Apyãwa. Foi também uma forma de ampliar o registro disponível sobre os mesmos 

conhecimentos, no intuito de oferecer subsídios para promoção de políticas de respeito 

às diversidades linguísticas e culturais.  

Outra grande relevância deste trabalho é também a de contribuir com os 

professores Apyãwa na formação em teoria e metodologia antropológica e linguística, 

no que diz respeito à documentação e à análise do contexto de formação, considerando 

as diversas etapas da pesquisa, que vão desde a coleta de informações, transcrição e 

organização, até sua análise. Além disso, busca oferecer, através de resultados obtidos, 

uma importante contribuição para as ações relacionadas à manutenção da cultura e da 

língua Apyãwa, bem como para garantir subsídios aos professores Apyãwa que 

necessitam de materiais escritos sobre saberes locais para ensinar jovens e crianças na 

escola.  

Vale lembrar que um dos interesses em pesquisar e fazer documentação desses 

saberes surgiu justamente da necessidade de material específico na escola, uma vez que 

a Escola Indígena Estadual “Tapi‟itãwa”, onde atuo como professor, possui 

pouquíssimos materiais didático-pedagógicos para serem usados nas atividades de 

ensinos escolares.  

Como sabemos, a necessidade de ter material didático específico nas escolas 

indígenas em geral ainda é muito grande.  Muito poucos materiais didáticos são 

encontrados nas escolas para serem explorados nos ensinos. O que mais temos são 

aqueles que nos levam muitas vezes a cometer graves erros ao ensinar nossas crianças, 
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que, ao invés de ensinar conteúdos de suas realidades, nos proporcionam ensinar coisas 

que nada fazem sentido para formação dessas crianças.  

Em vista disso, procurei, através desta pesquisa, registrar conhecimentos que 

considero como símbolo de nossas existências como Apyãwa, com o propósito de que 

este trabalho sirva como instrumento de ensino na nossa escola Apyãwa. É interessante 

dizer que materiais como este têm mais chance de oferecer aprendizagens, pois isso faz 

diferença não só no ensinar, mas também no incentivo das nossas juventudes, o que com 

certeza pode motivar seus projetos futuros. Reforço, ainda, que os jovens e as crianças 

Apyãwa se sentem com mais vontade de estudar quando conteúdos têm a ver com suas 

realidades. Aí elas participam e desenvolvem-se mais. 

Este trabalho, portanto, busca contribuir com a produção de material didático 

específico para a escola Apyãwa, visando à valorização dos conhecimentos milenares 

importantes do nosso povo, de modo a manter o sustento cultural nas dimensões social e 

territorial, e ao mesmo tempo buscando incentivar gerações mais novas nas 

aprendizagens dos saberes tradicionais que são fundamentais para a construção de 

conhecimentos. Pois, entendo que, se os saberes estiverem sendo repassados para as 

novas gerações, os jovens e as crianças se tornarão conhecedores e protagonistas de suas 

histórias e de seus valores.  
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