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MARAGETÃ MAATOREJXEÃWA 

 

’Ã te’omara pe a’eramõ kwãkaj apoenokatomatãt, xerexe’ega magyãwa, 

ienopa aparaxe’ega, xe’ega magyeteãjpe. Axekwe iexãka, ma’e xe’ega nogatoãwa mi 

aoxeoxe imagyãp, awã mi maxepej’ywe’ym amagy xe’ega nogatoãwa. Ajxagakamatãt 

kwakaj gy we, ma’eramo xe’ega magykatoãwa aoxekãto. Iexagakãta ixope mã’emã’e 

mi aka xe’ega pype. A’eramonake ekwe imaypy axapyyka ee wexãwo. 

Emiwemiwera re wexe’apeãpa a’eramõ kwãkaj ’ã te’omara aapa irekawo 

maxepe kwarãt, ienopa aparaxe’ega takãripe, marakayja rereka ramõ, marakaxawãja 

rereka ramõ. Axekwe kwãkaj apinapaja mã’e agy, ataãra ramõ aa ma’e agy, takypy ropi 

apara ma’e agy xe’ega ajnop wekawo ranõ. Emiwemiwera ropinaka aoxeoxe ma’ema’e 

re ixe’egi akwãpa axaopeope re wexãwo. 

Epewepewera ropi xe’ega magyãwa renopa a’eramõ kwãkaj ajxãk wekawo 

marygato mi ka imagy akwãpa xerexe’ega, taryjpe, ataãra ramõ, ipirã pe, takypy 

ropi.Amowera a’eramõ mi ka amagy akwãpa xerexe’ega maira xe’ega magyãwa ropi e, 

maxepe xe’ega nogatoãwa ropie. Xanexe’ega a’eramõ imagyteeãp. A’e ropi mi ka 

xixe’eg xerekwãpa axaope ’ãra ropi.  

Axekwe a’eramõ kwãkaj epe aparaxe’ega renopãwa paywyywyra ropi amagetã 

irekawo xerexaryj’i xerexe’ega nogatoãwa re xe’egãwa ywyrape pe. A’epe a’eramõ mi 

a’egã ikome’o xanexe’ega nogatoãwa magyãwa ymywarera, wemipoenowa ropi. 

Ejxanami, emipoenowa ramõ a’eramõ xanexe’ega imagyxiroãp. Maira xe’ega 

magyãjmo e’ym a’eramo, maxepej’ywie imagyãp. Emanyn a’eramõ raka’e epe a’egã 

ikome’o inoga ywyrãpe pe.  

 

 

Xe’egeteawyma: Apyãwa xe’ega; Xe’ega nogatoãwa; Xe’ega magyeteãwa; Takãra, 

awyra, ataãra mo haãwa, pinapajtãwa, xema’eãwa. 
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RESUMO 

 

Este trabalho busca discutir a temática “construções oracionais da língua 

Apyãwa”, com objetivos de entender melhor, a partir dos contextos e espaços de 

interação comunicativa entre os Apyãwa, as ordens oracionais dessa língua que são mais 

recorrentes nas suas interações comunicativas, se a pessoa que usa uma ordem usa 

outras diferentes, se conforme Leite (2012), a ordem desta língua é realmente “livre”, os 

tipos de verbos das construções oracionais da língua Apyãwa, as ordens que esses 

verbos fornecem para cada uma das construções oracionais, e as ordens de construções 

oracionais com uso dos nomes e pronominais. Sabendo que, além desses objetivos 

mencionados, pretendo muito que, a partir deste trabalho, os Apyãwa cheguem a 

compreender e darem mais valor para todas as ordens oracionais de sua língua e para 

todos os saberes nelas interligados. 

Para alcançar esses objetivos, busquei realizar pesquisas nos contextos e nas 

situações em que os Apyãwa realizam suas interações comunicativas, assim como na 

Takãra (casa cerimonial), durante a realização do ritual de Marakayja e de 

Marakaxawãja, nas pescarias, nas caçadas e nos terreiros de algumas casas, nas aldeias 

Wiriaotãwa e Tapiparanytãwa. A partir das informações obtidas observei que, em 

algumas situações de fala, assim como nas caçadas, algumas pessoas usavam mais de 

uma ordem nas construções oracionais enunciadas, quando tratavam das caçadas e das 

caças abatidas. Assim como observei também que, em outras situações de fala, como 

nos terreiros das casas em Wiriaotãwa e em Tapiparanytãwa, e, inclusive numa 

realização do ritual de Marakayja em Tapi’itãwa, em algumas enunciadas, sobretudo, 

quando tratavam do jogo de futebol, a ordem SVO era mais recorrente. Percebi, então, 

que existem situações em que certas pessoas usam mais a ordem SVO do que as outras 

ordens oracionais existentes na língua Apyãwa, acreditando que com uso dessa ordem 

elas são facilmente compreendidas pelos seus ouvintes, mesmo sabendo que com uso 

das outras ordens também elas são facilmente compreendidas através dos contextos 

comunicativos.  

Além dos estudos e pesquisas que realizei nos contextos e nas relações de 

comunicação entre os Apyãwa, realizei também estudos bibliográficos, sobretudo, na 

obra de Leite (2012), em busca de entender melhor, o que a levou a definir que a língua 

Apyãwa é de ordem livre. Através desses estudos e pesquisas desenvolvidas entendi que 

nem todas as construções oracionais da língua Apyãwa são de ordem livre, assim como 

essa autora menciona. Cabe entender e levar em consideração que na língua Apyãwa há 

construção oracional composta por S (Sujeito), V (Verbo) e O (Objeto) sem as 

partículas. Mas existem outras construções oracionais em que há partículas, e que a 

maioria desse tipo de construção oracional, por sua vez, não é de ordem livre. Pois, a 

partir do momento em que uma partícula muda de posição, muda o significado da 

construção oracional.  

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Língua Apyãwa; construções oracionais; contextos 

comunicativos diversos; Takãra, casa, caçada, pescaria, escola. 
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ABSTRACT 

 

This paper seeks to discuss the theme "syntatic constructions of the Apyãwa 

language", with the purpose of better understanding, from the contexts and spaces of 

communicative interaction between the Apyãwa, the syntatic orders of that language 

that are most recurrent in their communicative interactions, if the person who uses one 

order uses different ones, if according to Leite (1967), the order of this language is 

really "free", the types of verbs of the sentences in the Apyãwa language, the orders that 

these verbs provide for each of the sentences, and the orders phrasal constructions using 

names and pronouns. Knowing that, in addition to these objectives mentioned, I very 

much hope that, from this work, the Apyãwa will come to understand and give more 

value to all the syntatic orders of their language and to all the knowledge interconnected 

in them. 

In order to achieve these objectives, I sought to conduct research in the contexts 

and situations in which the Apyãwa carry out their communicative interactions, as well 

as in Takãra (ceremonial house), during the performance of the Marakayja and 

Marakaxawãja ritual, in fisheries, hunting and in the terreiros of some houses in 

Wiriaotãwa and Tapiparanytãwa villages. From the information obtained, I observed 

that, in some situations of speech, as well as in the hunts, some people used more than 

one order in the uttered phrasal constructions, when they dealt with the hunts and the 

killed hunts. As I also observed that, in other situations of speech, such as in the 

terreiros of the houses in Wiriaotãwa and Tapiparanytãwa, and, even in a performance 

of the Marakayja ritual in Tapi'itãwa, in some phrasal constructions, above all, when 

dealing with the soccer game, the SVO order was more recurrent. I realized, then, that 

there are situations in which certain people use the SVO order more than the other 

existing oral orders in the Apyãwa language, believing that using this order they are 

easily understood by their listeners, even though they know that using other orders too 

they are easily understood through communicative contexts. 

In addition to the studies and research that I carried out in the contexts and in the 

communication relations between the Apyãwa, I also carried out bibliographic studies, 

especially in Leite's work (1967) in search of a better understanding, which led her to 

define that the Apyãwa language belongs to free order. Through these studies and 

researches I understood that not all phrasal constructions in the Apyãwa language are 

free order, as this author mentions. It is worth understanding and taking into account 

that in the Apyãwa language there is a sentence composed of S (Subject), V (Verb) and 

O (Object) without the particles. But there are other phrasal constructions in which there 

are particles, and most of this type of phrasal constructions, in turn, is not of a free 

order. For from the moment a particle changes its position, the meaning of phrasal 

constructions changes. 

 

 

KEY-WORDS: Apyãwa language; syntatic constructions; diverse communicative 

contexts; Takãra, home, hunting, fishing, school. 
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CAPÍTULO 1 

MINHA TRAJETÓRIA DE PESQUISADOR 

É com uma mistura de emoção com alegria que quero aqui falar da minha 

trajetória de pesquisador, uma vez que para chegar a este nível de escolaridade e para 

me tornar essa pessoa, isto é, pesquisador Apyãwa (Tapirapé), ao mesmo tempo de me 

tornar liderança e professor, tive que passar por diversos processos de dificuldades e 

desafios, assim como, normalmente, as pessoas que buscam tornar os seus sonhos em 

realidade passam no decorrer de suas vidas estudantis.  

Em 1995, para o início de toda minha trajetória estudantil e de pesquisador, na 

época que ainda morávamos na aldeia Orokotãwa, localizada no município de Santa 

Terezinha-MT, ao saber que estava prestes a iniciar um novo ano letivo, o meu finado 

tio Ronaldo Komaoro’i Tapirapé, que era um dos quatro primeiros professores Apyãwa, 

pediu para que eu me matriculasse na nova turma de alunos de série inicial. Lembro que 

naquela época eu tinha 13 anos de idade e tinha recém-chegado do Xingu, onde passei a 

maior parte do período da minha infância junto com a minha querida mãe, que até hoje 

vive junto com os Kawaiwete (Kayabi), desde quando ela casou com um dos indivíduos 

dessa sociedade mencionada, depois da separação dela com o meu pai.  

E também na época em que a gente morava na aldeia Kururu (uma das aldeias 

do povo Kawaiwete), localizada no município de Marcelândia-MT, as aulas aconteciam 

de forma esporádica, pois, além das pescarias e das caçadas, o professor Tarupi Kayabi 

e as suas comunidades se dedicavam mais nas atividades da roça e na confecção das 

artes em seus cotidianos, segundo eles para que as novas gerações não deixassem de 

praticar essas atividades culturais pertencentes ao seu povo. Então, devido a essa 

realidade sociopolítica e sociocultural deles, voltei para aldeia do meu povo sem saber 

ler e escrever até mesmo o meu próprio nome.  

Diante disso, assim como citei anteriormente, ao mesmo tempo de pedir que eu 

me matriculasse na nova turma de série inicial, o meu finado tio aproveitou a ocasião 

para me falar da importância de estudos, enunciando as seguintes frases motivadoras: 

 

- Xyre, newe ãxe’ematãt xema’eãwa re. Xema’eãwa ’ã amaypymatãt ranõ, a’e ie ãpatãt 

nexema’e agã kwãra re. Erekwaãp ywãripe aoxekãto xema’eãwa xanewe tawaxãra ramõ. 

A’eramo exema’e exewe. Exema’ewo xe ekwe mã’e ramõ ereka exewe. A’e, ywyrãpe 
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kwaxiagatokwaãwa ramõ, imagetagatokwaãwa ramõ ekwe mãira tãjpe aramaxema’eakãt 

nemanawo ne. A’eramo akaj emigã re ãxe’ematãt newe ’y kaaroka ramõ ra’e. 

 

 

Tradução: 

 

- Xyre (rapaz), eu quero falar para você sobre os estudos. A aula está prestes a iniciar e 

quero que você estude este ano. Você sabe que na atualidade o estudo é muito importante para 

nós indígenas. Então, por isso, quero que você estude. Só através de estudos você será alguém 

na vida. Quando você dominar a produção e as leituras de textos, providenciarei um lugar na 

cidade para você estudar. Então era sobre isso que eu queria falar para você hoje à tarde. 

 

 

 

Com base nessas frases reflexivas e estimuladoras enunciadas pelo meu finado 

tio, desde quando comecei a estudar, sempre busquei me esforçar e me dedicar aos 

estudos, trilhando e subindo com coragem e persistência a cada um dos degraus do nível 

de escolaridade, com intuito de obter novos e diferentes conhecimentos com os 

professores atuantes e com os meus colegas de estudos, além das experiências e 

conhecimentos adquiridos com o meu povo Apyãwa (Tapirapé).        

 Diante disso quero citar de forma resumida o fato inesperado e insatisfatório 

que aconteceu no contexto factual da minha trajetória. Ou seja, depois de três anos do 

nosso encontro e da nossa conversa, o meu tio sofreu um acidente fatal de um raio, 

oriundo de um trovão, na antiga aldeia Hawalora, que se localizava bem ao lado da 

aldeia Orokotãwa, há 6 km da aldeia Majtyritãwa, no município de Santa Terezinha-

MT, onde ele morava com sua esposa e com seus dois filhinhos. Segundo os pajés 

curandeiros Apyãwa, esse raio não era um raio comum, era um feitiço que um dos pajés 

feiticeiros aprontou para matar, exatamente, o meu tio. 

Nesse período eu já tinha completado 15 anos de idade e estava prestes a iniciar 

os meus estudos no 3º ano do ensino fundamental. E não deixo de mencionar que a 

morte do meu tio me deixou extremamente abalado e até pensei de desistir dos meus 

estudos. Mas as reflexões que eu fiz em relação às frases que ele disse para mim sobre a 

importância de estudos me fizeram erguer a cabeça novamente e então continuei 

frequentando as aulas mesmo na situação difícil. 

Até hoje não consigo entender por qual motivo o feiticeiro impiedoso matou o 

meu querido tio, que, além de ser um ótimo professor, era gentil, alegre e generoso. 
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Inclusive, hoje, dentre outras boas lembranças que tenho por ele, o que considero de 

especial são essas últimas frases que ele direcionou a mim, quando me falou da 

importância de estudos. 

 Assim como tenho dito, comecei a frequentar as aulas na aldeia Orokotãwa, na 

Escola Estadual Indígena Tapirapé. Naquela época, isto é, em 1995, a maioria das 

pessoas do povo Apyãwa (Tapirapé) já tinha mudado para aldeia Majtyritãwa e algumas 

para aldeia Tapi’itãwa. Inclusive, nesta época, já tinha terminado de construir o novo 

prédio da Escola Estadual Indígena Tapirapé, na aldeia Majtyritãwa, onde continuei os 

meus estudos, frequentando as aulas de 1º até o 3º anos do ensino fundamental.  

Durante os períodos em que frequentei as aulas em Orokotãwa, eu e os meus 

colegas de estudos acostumávamos acordar às 5:00 horas da manhã para tomarmos 

banho e escovar os nossos dentes para irmos à escola. Dentre alguns dos meus colegas 

de estudos que iam de bicicletas, eu e meus (minhas) primos (as) íamos a pé, chegando 

sempre cansados (as) em sala, mas nem por isso deixávamos de frequentar as aulas.  

No inverno eu e meus (minhas) primos (as) usávamos embalagem de açúcar e de 

arroz para carregar e proteger da chuva os nossos cadernos, lápis e borrachas. Mas, 

lembrando, que não fizemos isso apenas nos períodos em que estudávamos em 

Orokotãwa, pois continuamos fazendo o mesmo em Majtyritãwa, diante da dificuldade 

financeira que a nossa família tinha para nos fornecer bolsas ou mochilas, assim como 

alguns dos nossos colegas de estudos ganhavam dos seus pais.  

Ressalto que essas dificuldades por mim enfrentadas no passado são uns dos 

motivos que também me levaram a fazer questão de permanecer nos estudos, pois vejo e 

entendo que os conhecimentos que adquiro através dos meus estudos são cruciais para 

minha vida profissional e para minha vida pessoal, diante de ambos os mundos 

sociopolíticos e socioculturais em que vivemos na contemporaneidade. 

   Durante a minha alfabetização, para aprender ler e escrever as vogais e as 

consoantes da nossa língua materna, além de contar com ajuda do meu professor, 

Oparaxowi (Myão) Tapirapé, contava também com ajuda do meu irmão Korimaxo’i 

Tapirapé e com ajuda do Dominguinho Karajá, que é o marido de uma das minhas tias. 

Naquela época, eles estudavam no 7º ano do ensino fundamental, na Escola Estadual 

Indígena Tapirapé. Contando com ajuda deles, consegui aprender ler e escrever as 

vogais e as consoantes da nossa língua logo no 2º bimestre e as sílabas no 4º bimestre 

desse ano letivo em que estávamos sendo alfabetizados.  
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Essa aprendizagem para mim foi um motivo de imensa alegria, pois eu vi que 

estava dando o primeiro passo da minha jornada, enquanto um estudante e pesquisador 

Apyãwa (Tapirapé). Inclusive, essa minha aprendizagem inicial facilitou muito a minha 

produção de pequenas frases e, posteriormente, a produção dos textos em nossa língua 

materna. E, perante a minha vontade de aprender cada vez melhor a estrutura da 

produção de textos em nossa língua materna, além de produzir os textos solicitados 

pelos meus professores, eu acostumava produzir os textos extraescolares, isto é, os 

textos que eu produzia em casa, da minha própria vontade, justamente, para exercitar a 

minha experiência estudantil Apyãwa.  

Nesses textos eram documentadas as pescarias, as caçadas de passarinhos e as 

coletas de frutas que eu e meus amigos realizávamos durante a nossa fase de Xyre’i’i 

(rapazinho – 2ª fase de vida) e, depois, durante a nossa fase de Xe’atowãkaraãwa (3ª 

fase de vida). Acostumávamos realizar essas pescarias e caçadas depois das nossas 

aulas, a partir das 12:00 horas às 16:00 horas. O meu exercício de produzir e 

desenvolver leitura dos textos acontecia depois da realização dessas pequenas atividades 

socioculturais.     

Já nos períodos em que eu frequentava as aulas no 2º e no 3º anos do ensino 

fundamental, além de ler os meus próprios textos, os textos do livro “Xanetãwa 

Paragetã” e do livro “Barquinho Amarelo”, acostumava ler os textos encontrados nos 

livros, nas cartilhas e nos jornais que eu achava jogados no chão. Com essas leituras, 

acabei aprendendo ler e escrever pequenos textos na língua portuguesa antes de ser 

ensinado pelos meus professores, pois, conforme o nosso regimento escolar, os 

professores começam a ensinar a escrita e a leitura da língua portuguesa para as 

crianças, a partir de 5º ano do ensino fundamental.  

No final do mês de dezembro de 1999, depois que o meu tio faleceu, os meus 

avôs, com quem eu convivia antes de casar com a minha esposa, decidiram deixar a 

aldeia Majtyritãwa, para vir habitar a Terra Indígena Urubu Branco, onde algumas 

pessoas da nossa família já estavam morando. Quando mudamos para a Terra Indígena 

Urubu Branco, decidimos morar na aldeia Xapi’ikeatãwa, situada nessa Terra, no 

município de Porto Alegre do Norte-MT, há 65 km de Confresa-MT, onde continuei 

frequentando as aulas na sala anexa da Escola Indígena Estadual “Tapi’itãwa”, para 

concluir os meus estudos do ensino fundamental.  

Nessa aldeia, além dos professores Apyãwa, tive a oportunidade de estudar com 

os professores Maira (não indígenas), sobretudo, com o professor Tenywaawa (o nome 
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que os Apyãwa deram para o professor Luiz Gouvêa de Paula), com quem aprendi o 

maior número de conhecimento em relação aos códigos da língua portuguesa, ao mesmo 

tempo de aprender os códigos da nossa língua materna com os professores Apyãwa. O 

professor Tenywaawa, ao me falar da importância da leitura e da produção de textos em 

língua portuguesa, me emprestava alguns dos livros que ele acostumava usar em suas 

aulas.  Dentre esses livros, só me lembro dos três: “Jacaré e o Curumim”, “A velhinha 

Maluquete” e o “Marcelo, Marmelo, Martelo”. Era muito divertido ler esses tipos de 

textos compostos por personagens, pois isso me atraía e me motivava muito nas leituras. 

 Lembrando que, além desses livros, eu acostumava ler os jornais e as revistas, 

como “Porantim” e “Mensageiro”, que as Irmãzinhas de Jesus (Genoveva (Veva), 

Elizabeth e Odile) me forneciam. As leituras dessas revistas, por sua vez, me 

mantiveram informado sobre as lutas, os problemas e as dificuldades enfrentadas pelos 

povos indígenas do nosso país, diante da presença dos invasores em suas terras. Através 

dessas leituras eu fui superando as minhas dificuldades em relação à gramática da 

língua portuguesa, ao mesmo tempo em que obtinha diferentes conhecimentos sobre os 

temas abordados em salas de aulas.  

Depois de muito tempo de luta dos nossos caciques e das nossas lideranças 

conseguimos implantar e dar o início à efetividade do curso de ensino médio do Projeto 

Aranowa’yão – Novos Pensamentos, em 2004, na aldeia Tapi’itãwa, na sede da Escola 

Indígena Estadual “Tapi’itãwa”. Como eu tinha terminado os meus estudos no ensino 

fundamental, então me matriculei nesse curso, assim fazendo parte da primeira turma, 

com intuito de adquirir mais conhecimentos e experiências com os professores e com os 

meus colegas de estudos.   

Durante as etapas intensivas e intermediárias desse curso, que aconteceram entre 

2004 a 2006, tive a oportunidade de adquirir muitos conhecimentos através das 

atividades desenvolvidas com cada um (uma) dos professores (as), a partir dos temas 

pesquisados e trabalhados sobre os saberes do nosso povo, assim como o ritual de 

Tataopãwa (refeição comunitária realizada no pátio da Takãra, que é nossa casa 

cerimonial, dividindo-se por grupos), o tema do meu projeto de pesquisa. Inclusive, ao 

desenvolver entrevista com meu finado bisavô Taywi Tapirapé, em relação a este tema, 

tive a oportunidade de conhecer a história de origem do nosso povo Apyãwa.  
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Foto 1: Tataopãwa. Foto: Mônica Veloso Borges (Aldeia Tapi’itãwa, 2012). 

 

 

 

Foto 2: Tataopãwa, grupo Parany. Foto: Themis Nunes da Rocha Bruno (Aldeia Tapi’itãwa, 2012). 
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Foto 3: Takãra. Foto: Mônica Veloso Borges (Aldeia, Tapi’itãwa, 2013). 

 

 

Segundo meu bisavô, o povo Apyãwa se originou de diversos grupos de pessoas, 

sendo eles: Mani’ytywera, Apirape, Parany, Kawaroo, Kawaro’i, Xakarepera e 

Xaretapy. Cada um desses grupos surgiu de diferentes lugares, no entanto, falavam a 

mesma língua. Assim que todos os grupos surgiram, se juntaram para formar um único 

povo, o povo Apyãwa (Tapirapé).  

Posteriormente, eles realizaram o ritual de Tataopãwa, conforme as normas 

deste ritual, assim como mantemos até hoje, cada uma das pessoas era obrigada 

participar da refeição no grupo que lhe pertencia. Com isso, segundo entrevistado, 

evitando a passagem de piolhos de um grupo para outro. Porém, no decorrer dos 

períodos, três desses grupos, Kawaroo, Kawaro’i e Xaretapy, foram extintos, devido à 

morte radical das pessoas que os formavam e os realizavam. E, com essa extinção, os 

grupos de Tataopãwa se subtraíram, restando apenas quatro grupos, Mani’ytywera, 

Apirape, Parany e Xakarepera, os quais mantemos até hoje.                           

Nos sábados, durante as etapas intensivas e nas etapas intermediárias do curso, 

apresentávamos para a comunidade os trabalhos que desenvolvíamos durante a semana 

e assim encerrávamos as aulas em uma disciplina. Com essas apresentações dos 

trabalhos os pais tinham a possibilidade para acompanhar o processo de estudos dos 
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seus filhos nesse curso, assim tendo inclusive a oportunidade para desenvolverem o seu 

papel de avaliar os trabalhos dos professores.  

Quando se encerrava uma etapa intensiva, nós que não somos da aldeia 

Tapi’itãwa, voltávamos para nossas aldeias, já trazendo tarefas de cada uma das 

disciplinas, para desenvolver em nossas aldeias. E, para desenvolver as tarefas 

solicitadas, realizávamos pesquisas com os sábios das nossas aldeias para adquirir as 

informações com eles sobre os conhecimentos relacionados aos temas.  

Conforme a solicitação de cada um dos professores, algumas tarefas eram 

elaboradas em nossa língua materna e outras em língua portuguesa.  Essas tarefas eram 

revisadas e corrigidas nas etapas intermediárias pelos professores desse curso e 

entregues para cada um deles, logo no início da próxima etapa intensiva do curso. 

Através das tarefas solicitadas pelos professores tive o privilégio de aprender a 

elaboração do plano de pesquisas e os seus desenvolvimentos diante das pesquisas 

realizadas em nossas comunidades.   

Depois de muitos dias de trabalhos e de debates sobre os temas abordados nas 

etapas intensivas e nas etapas intermediárias do curso, chegaram os dias para 

apresentarmos os nossos trabalhos de conclusão do curso para a comunidade e assim 

realizar a nossa colação de grau. É importante destacar que quinze minutos antes de ser 

realizada a nossa colação de grau, realizamos algumas apresentações culturais com a 

participação de alguns sábios da nossa comunidade.  

Em nossa colação de grau, que foi realizada na tarde de terceiro dia de 

apresentação dos trabalhos, estavam presentes todos os nossos familiares para 

comemorar conosco essa grande conquista, não só nossa enquanto formandos, mas 

também do nosso povo Apyãwa (Tapirapé) de maneira geral. Mas, lembrando também, 

que, dois dias antes de colação de grau, tivemos o momento de pintar os nossos corpos 

de jenipapo, sabendo que durante três dias de apresentação dos trabalhos de conclusão 

do curso e inclusive na colação de grau estaríamos nos ornamentando com os akygetãra 

(cocar), tamakorã (tornozeleira), maapy (bracelete), awai (conjunto de bracelete) e 

urucum que também passamos em algumas partes dos nossos corpos.  
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Foto 4: Ritual da passagem de rapaz, para a fase adulta. Awaetepoko Tapirapé usando akygetãra, 

tamakorã, maapy, awai e urucum. Foto: Waraxowoo’i Maurício Tapirapé (Aldeia Tapi’itãwa, 

15/03/2019).  

 

 

Durante a apresentação dos trabalhos realizados no barracão da comunidade, as 

pessoas que estavam lá presentes, sobretudo, os sábios que fizeram parte da banca 

examinadora, contribuíram bastante com os nossos trabalhos através de suas 

observações e sugestões, assim como para melhorar e complementar algumas partes dos 

nossos trabalhos com as informações por eles mencionadas. 

No Curso de Licenciatura em Educação Intercultural da UFG, que aconteceu 

entre 2009 a 2013, sendo dois anos da matriz básica e três anos da matriz específica, 

desenvolvi a minha graduação em Ciências da Linguagem, onde tive a oportunidade de 

aprender outros novos e diferentes conhecimentos e, ao mesmo tempo, aprimorar os 
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meus entendimentos em relação àqueles conhecimentos que não ficaram explícitos para 

mim no Curso do Projeto Aranowa’yão “Novos Pensamentos”.  

Dentre elas estavam a importância de nós, estudantes e professores indígenas, 

nos tornarmos protagonistas do nosso pesquisar e do nosso ser pesquisador. Ou seja, por 

meio da minha indagação, buscava entender da melhor maneira possível, o porquê da 

importância de pesquisar e de nos tornarmos pesquisadores dos nossos próprios saberes 

sociais, culturais e linguísticos. Mas, através das discussões e dos trabalhos realizados 

nesse curso, principalmente, no desenvolvimento do meu Projeto Extraescolar e do 

Estágio que são desenvolvidos com base em Temas Contextuais, assim como os demais 

trabalhos, cheguei a entender de forma nítida e profunda que o ato de pesquisar, que 

antes pertencia apenas às ações dos pesquisadores maira (não indígenas), hoje se tornou 

crucial para a aquisição e fortalecimento vitais dos saberes sociais, culturais e 

linguísticos dos povos indígenas. 

Conforme a orientação pedagógica do Curso de Educação Intercultural da UFG, 

o Projeto Extraescolar é uma das ações, assim como o próprio nome destaca, 

necessariamente desenvolvida fora da escola pelos estudantes do curso referido, com a 

participação ativa da comunidade. Ou seja, por meio desse projeto, o curso nos fornece 

a oportunidade de estarmos vivenciando e fortalecendo as atividades sociais e culturais 

do nosso povo ao desenvolver o tema contextual1. 

Na maioria das vezes, além das entrevistas com os sábios, são realizados os 

seminários, as palestras e as oficinas com a comunidade, para discutir a situação dos 

saberes relacionados ao tema contextual desenvolvido. Nessas ocasiões, nós estudantes 

desse curso juntamente com a comunidade buscamos refletir e encontrar a melhor 

maneira possível de trabalhar, tanto na escola, quanto na comunidade e na família, pela 

valorização e pelo fortalecimento da nossa cultura e da nossa língua.                               

Durante o desenvolvimento do meu Projeto Extraescolar em relação ao tema 

contextual “Tipos de abelhas da Terra Indígena Urubu Branco”, que foi publicado (cf. 

Tapirapé, I. A., 2018), tive grandes e significativas oportunidades de aprender com os 

sábios do nosso povo: os tipos de árvores em que cada tipo de abelha constrói o seu 

ninho, a forma e a técnica de identificar cada uma delas, a confecção de Tarepiry’ãja 

 
1 De acordo com Pimentel da Silva (2012, p. 22), organizar um currículo escolar em temas contextuais 

traz uma concepção de conhecimentos que “... está em todos os lugares onde os diferentes povos e suas 

culturas se desenvolvem e, assim, são múltiplas as epistemes com seus muitos mundos de vida. Há, 

assim, uma diversidade epistêmica, que comporta todo o patrimônio da humanidade acerca da vida, das 

flores, do sol, das árvores, das águas, dos animais, das aves, dos insetos, da terra, do céu, das estrelas, do 

fogo, dos minerais, do ar, da arquitetura, dos homens, das mulheres etc. Não importa o nome da Ciência”. 
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(tipo de cesto confeccionado com a folha de banana brava para carregar mel de abelha), 

as regras para tirar o mel de cada uma das abelhas, enfim, aprendi os conjuntos de 

conhecimentos que o nosso povo Apyãwa tem em relação às abelhas que existem em 

nossa terra.  

 

Foto 5: Saída para a pesquisa do Projeto Extraescolar. Foto: Mônica Veloso Borges (Aldeia Tapi’itãwa, 

2012). 

 

 

 

 

Foto 6: Tarepiry’ãja. Foto: Themis Nunes da Rocha Bruno (Aldeia Tapi’itãwa, 2012). 
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A partir deste trabalho, notei que o mel de abelhas é tão importante, tanto para 

nossa saúde enquanto pessoa, quanto para saúde do ritual que denominamos por 

Xepaanogãwa, e para os seus conjuntos epistemológicos, porque nesse ritual 

mencionado todos os tipos de mel de abelhas são usados pelas mulheres para adoçar o 

cauim que é servido no pátio da Takãra. Inclusive, em uma das realizações do meu 

trabalho, tivemos a oportunidade de realizar esse ritual, onde foi usado para adoçar 

cauim o mel de abelhas que, nós estudantes e a comunidade, trouxemos. 

 

 

Foto 7: Cauim de arroz sendo adoçado com mel de abelha, durante Xepaanogãwa. Foto: Mônica Veloso 

Borges (Aldeia Tapi’itãwa, 2013). 

 

 

No meu estágio tive outras oportunidades de adquirir experiências ao ministrar 

as aulas sobre o tema contextual “Nomes próprios do povo Apyãwa-Tapirapé”, que, 

inclusive, me fez repensar e reconstruir a minha prática pedagógica. Confesso que, ao 

trabalhar por meio de tema contextual, percebi que a metodologia que se usa nesse 

contexto educativo está muito vinculada com a metodologia que nós, Apyãwa, usamos 

em nossa educação tradicional para transmitir os conhecimentos para os jovens e 

crianças da nossa comunidade. Entendo que, quando trabalhamos nesta perspectiva, não 

usamos a escola como único espaço de ensino e aprendizagem, sempre buscamos 



31 
 

transmitir os conhecimentos para as crianças e os jovens através das práticas das nossas 

atividades sociais e culturais em diferentes ambientes. 

Sabemos que, na atualidade, os saberes da nossa língua e da nossa cultura vivem 

numa situação bastante delicada diante da nossa relação com as sociedades não 

indígenas e com a entrada dos produtos exógenos em nossas comunidades. Hoje, então, 

entendo que nós, estudantes e professores indígenas, somos, ao mesmo tempo, 

pesquisadores e lideranças em nossas comunidades. E temos o dever de lutar e trabalhar 

na valorização e no fortalecimento de nossas culturas, línguas e tradições através das 

nossas ações de pesquisas sociopolíticas inter-epistêmicas.  

Por meio das pesquisas que desenvolvemos em nossas comunidades, nós temos 

a possibilidade de registrar as sabedorias da nossa cultura, língua e tradição com os 

sábios guardiões desses saberes, antecedendo as suas mortes, uma vez que, com a morte 

dos sábios, desaparecem também os saberes por eles mantidos e atualizados. Mas quero 

ressaltar que, para, de fato, manter vivas e fortalecidas as sabedorias pesquisadas e 

registradas, não devemos apenas documentá-las com as palavras escritas, por meio de 

fotografias ou audiovisuais, o mais importante é buscar vivenciá-las no dia a dia 

conforme os seus contextos de uso e de vivências.  

As documentações, até onde entendo, de certa forma contribuem positivamente 

na valorização e no fortalecimento dos saberes sociais e socioculturais de um povo 

indígena, desde que o professor ou pesquisador indígena saiba construir uma rede de 

conexão entre a prática e a teoria em suas ações politicamente epistemológicas. 

Acredito que, desenvolvendo o nosso papel de pesquisador, estudante, professor e 

liderança nessa perspectiva, contribuímos bastante na saúde vital de todos os saberes 

pertencentes ao nosso povo. Evidentemente, todas as sabedorias dependem das nossas 

ações e das nossas atitudes para ganharem energias de suas vitalidades, ritmos e 

destinos. 

 Durante o período de 03 de novembro de 2014 a 20 de dezembro de 2015 

estudei no curso de ‘Especialização em Educação Intercultural e Transdisciplinar: 

Gestão Pedagógica’, ministrado pelo Núcleo Takinahaky de Formação Superior 

Indígena, da Universidade Federal de Goiás. Neste curso, o Projeto Político Pedagógico 

da educação escolar indígena foi o principal foco dos nossos estudos e reflexões.  

Diante de nossas discussões chegamos a uma conclusão de que para o Projeto 

Político Pedagógico de uma escola indígena atender de fato às suas demandas e às suas 

necessidades, é indispensável que esse projeto seja pensado e construído pelo próprio 
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povo indígena a quem a escola pertence, pois, com isso, os professores e as suas 

comunidades indígenas ganham a probabilidade de trabalhar conforme as suas políticas 

sociais e culturais dentro e fora de suas escolas. Assim, inclusive, tendo a possibilidade 

para construir e usar os seus calendários escolares e os materiais didáticos próprios com 

os seus alunos durante o ano letivo.   

A partir dessas discussões, cada grupo de pessoas pertencentes a um povo 

indígena, teve a oportunidade de produzir excelentes trabalhos sobre a sua matriz 

cultural nesse curso. Cada grupo de pessoas construiu os seus materiais a partir de 

alguns dos seguintes temas contextuais: mito, história, pescaria, caçada, roça, saúde, 

pajé, espírito, meio ambiente, biodiversidade, aldeia, alimento tradicional, rituais, dentre 

outros. 

Diante de todas as experiências que adquiri nos cursos mencionados, tive a 

oportunidade de trabalhar com o povo Avá-Canoeiro do estado de Goiás, durante o 

período de 02 de fevereiro de 2016 a 22 de novembro de 2017, como professor.  

O Avá-Canoeiro, conforme a classificação linguística dos povos indígenas do 

nosso país, é um povo que pertence à família linguística Tupi-Guarani, do tronco Tupi, 

que hoje se encontra dividido em duas comunidades, nas duas áreas distintas e distantes 

uma da outra, sendo que uma dessas comunidades se encontra junto com o povo Javaé, 

em aldeias próximas ao município de Formoso do Araguaia, no estado de Tocantins, e a 

outra no município de Minaçu, no estado de Goiás.   

Na verdade, eu e a minha família tivemos oportunidade de conviver com os 

Avá-Canoeiro do estado de Goiás, entre o dia 27 de maio de 2016 a 22 de novembro de 

2017. Enquanto eu trabalhei como professor, a minha esposa trabalhou como 

merendeira na Extensão Escolar Avá-Canoeiro-Ikatote, que se localiza na própria aldeia 

do povo Avá-Canoeiro. Só pelo fato de eu dizer ou usar o termo ‘Extensão’ fica 

perceptível que ainda não é uma escola como já existem escolas nas demais aldeias de 

outros povos indígenas. Na verdade, é uma extensão do Colégio Estadual Ministro 

Santiago Dantas, que é um dos colégios da cidade de Minaçu-GO.  

  Conforme depoimento do próprio povo Avá-Canoeiro, sobretudo dos jovens, a 

necessidade deles ter uma escola em sua aldeia surgiu a partir do momento em que eles 

viram e perceberam que precisavam aprender e dominar os códigos das escritas, tanto 

de sua língua materna, quanto da língua portuguesa, para registrar os saberes sociais, 

culturais e linguísticos do seu povo, e também para elaborar certos tipos de documentos 

para lutar pelos seus direitos à terra, assim como também para aprender a elaborar 
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bilhete e carta, que eles precisam para interagir e se comunicar com a sociedade não 

indígena, principalmente com a FUNAI e a SESAI, com quem eles mantêm contato no 

dia a dia. 

 Inclusive Trumak Avá-Canoeiro, que é um dos jovens dessa comunidade, 

sempre tem sonhado de um dia ser motorista na sua comunidade, justamente para dirigir 

os veículos que pertencem ao seu povo. Mas, para tornar esse sonho em realidade, ele 

precisava estudar para aprender a ler e a escrever, e assim posteriormente concorrer em 

um concurso e tirar carteira de habilitação para ser motorista.   

Então, essa escola pela qual eles vêm sonhando e lutando, além de atender a 

essas necessidades citadas, tem o papel de atender também à situação sociolinguística 

do seu povo, já que hoje existe casamento interétnico em sua comunidade. Ou seja, os 

três filhos que o casal Niwatxima Avá-Canoeiro e Kapitomy’i Apyãwa (Tapirapé) têm, 

além de aprender falar as três línguas nas modalidades orais, precisam aprender também 

as escritas e estruturas gramaticais dessas três línguas faladas por eles e pelos seus pais: 

língua Avá-Canoeiro, língua Apyãwa (Tapirapé) e o Português.    

Essas necessidades, na verdade, já vêm sendo vistas e conhecidas desde muitos 

anos atrás pela FUNAI, que infelizmente nunca tomou providências e iniciativa para 

implantar uma escola na aldeia deles, mesmo sabendo que é um dos direitos garantidos 

pela Constituição Federal de 1988. 

No entanto, em 2016, depois de muita luta persistente por esses direitos, eles 

conseguiram entrar em acordo e contar com a parceria da SEDUCE (Secretaria de 

Estado de Educação e Cultura) de Goiás, assessorada pela UFG, através das Professoras 

Doutoras Mônica Veloso Borges e Rosani Moreira Leitão, e trazer pelo menos uma 

extensão do Colégio Ministro Santiago Dantas para sua comunidade, obviamente tudo 

para começar, já que muitos anos se passaram sem eles terem a probabilidade para 

iniciarem os seus estudos, desde quando completaram sete anos de idade, conforme as 

normas e a sequência de estudos que se segue no ensino fundamental.  

Depois que a Extensão Escolar Avá-Canoeiro-Ikatote foi oficializada pela 

SEDUCE do estado de Goiás, uma equipe passou a realizar algumas reuniões na aldeia 

Avá-Canoeiro para se pensar e discutir a contratação dos professores para atuar nesse 

ambiente educativo. Eles pensaram na contratação de três professores que pudessem 

atuar em cada uma das línguas citadas anteriormente. Ou seja, um (a) professor (a) da 

língua Avá-Canoeiro, outro (a) da língua Apyãwa (Tapirapé) e um (a) da língua 

portuguesa.   
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Justamente em uma dessas reuniões meu nome foi citado pela Profa. Mônica 

Veloso Borges para ser um desses professores que eles estavam precisando, isto é, 

professor da língua Apyãwa. Ela não apenas citou meu nome, mas também falou um 

pouco das experiências que ela, enquanto professora, teve comigo durante 05 anos no 

Curso de Graduação em Educação Intercultural, tanto nas etapas realizadas na UFG, 

quanto nas etapas das Terras Indígenas em Tapi’itãwa, principalmente durante 

elaboração do Projeto Extraescolar e do Estágio. Além dessa experiência ela citou 

também a experiência que tivemos durante um ano no curso de Especialização, que 

também acontecia na UFG e nas etapas das Terras Indígenas em Tapi’itãwa. Tanto é 

que ela é professora orientadora, desde 2007, do Comitê Apyãwa do Curso de 

Licenciatura em Educação Intercultural da UFG.  

 Inclusive, ela sabia que eu tinha outras formações em outros cursos, como no 

Ensino Médio do Projeto Aranowa’yão “Novos Pensamentos” e no curso de Magistério 

Intercultural - Habilitação dos Professores Indígenas Apyãwa. Assim como também 

sabia que, desde o ano de 2008, eu vinha atuando como professor na Sala Anexa da 

Escola Indígena “Estadual Tapi’itãwa”, na aldeia Wiriaotãwa, sempre com a turma 

multisseriada. Com essas experiências nos meus estudos e nos meus trabalhos, então, 

ela acreditava que eu daria conta de trabalhar com os alunos Avá-Canoeiro na Extensão 

Escolar Avá-Canoeiro-Ikatote.  

Como todos que estavam presentes nessa reunião, sobretudo, os Avá-Canoeiro, 

concordaram para que eu atuasse com a língua Apyãwa; a professora Niwatxima, com a 

língua Avá-Canoeiro; e a professora Guiomar Silva, não indígena, que já havia dado 

aulas para Trumak em Minaçu, com a língua portuguesa, e a minha esposa como 

merendeira nesta Extensão Escolar Avá-Canoeiro-Ikatote, então, ao receber o convite, 

eu e a minha família tivemos que deixar a nossa aldeia e a nossa comunidade para ir 

trabalhar junto com os Avá-Canoeiro.  

Durante esse período de 01 ano e seis meses, os meus filhos estavam 

matriculados nesta extensão escolar. Tudo para mim foi uma nova experiência, pois em 

minha comunidade nunca trabalhei em sala de aula com três línguas e com três 

professores ao mesmo tempo. Assim como também nunca trabalhei com EJA 

(Educação de Jovens e Adultos) e com turma dos alunos no Infantil, apesar de eu 

sempre trabalhar com a turma multisseriada, de 2º a 4º anos do ensino fundamental, em 

minha comunidade Apyãwa, na aldeia Wiriaotãwa. 
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Mas, diante disso, as nossas metodologias sempre nos ajudaram para efetivação 

de uns bons trabalhos durante as semanas de aulas. Ou seja, em toda sexta-feira, na 

parte da tarde, depois da aula, nós três professores sentávamos para rever e repensar o 

nosso planejamento para os próximos dias de aulas da semana. Na verdade, nesses 

momentos nós três professores discutíamos os avanços e as dificuldades dos alunos nos 

conteúdos trabalhados e, a partir disso, nós repensávamos o nosso planejamento para as 

próximas aulas. Com isso nós aprendemos que planejamento de aulas nunca pode estar 

fixo ou parado, ele precisa estar sempre ativo e acompanhando o ritmo de ensino e 

aprendizagem dos alunos.  

Além disso, em toda elaboração do nosso planejamento de aulas, tínhamos que 

preparar as atividades dentro dos mesmos conteúdos do tema contextual para cada uma 

das três turmas de alunos que se encontravam em salas de aulas, sempre levando em 

consideração os seus ritmos de aprendizagem. Por exemplo, conforme os conteúdos 

trabalhados, além de construir e trabalhar por meio dos joguinhos de figurinhas e de 

imagens dos peixes, aves, caças, plantas, insetos acompanhados por vogais escritas na 

língua Avá-Canoeiro e na língua Apyãwa, nós tínhamos momentos de cantar 

musiquinhas e contar historinhas para os alunos do ensino infantil em relação aos 

lugares, pássaros, peixes, rios, lagos e igarapés que eles conheciam.  

 

 

Foto 8: Professora Guiomar, Professor Iranildo e Professora Niwatxima, em reunião de planejamento.  

Foto: Mônica Veloso Borges (Aldeia Avá-Canoeiro, 2017). 

 

 

Tínhamos até momentos de andar em alguns lugares com eles justamente para 

mostrar-lhes os lugares e os seres vivos de que nós tratávamos nas historinhas e nos 



36 
 

conteúdos estudados. Em alguns lugares era até necessário parar por algumas horas, 

pois eles pediam para nós contarmos algumas historinhas que contávamos para eles em 

sala de aulas. Dava para nós percebermos que os passeios, musiquinhas, historinhas, 

imagens e as ilustrações não serviam apenas para facilitar aprendizagens dos alunos nas 

vogais estudadas, mas sim possibilitavam também os entendimentos deles sobre alguns 

conhecimentos ligados aos conteúdos estudados, e, portanto, sempre levávamos essas 

metodologias e esses mecanismos pedagógicos em consideração.  

Enquanto os alunos de ensino infantil realizavam esses estudos e desenvolviam 

essas atividades, os alunos do ensino fundamental ficavam encarregados nos estudos 

das sílabas da língua Avá-Canoeiro, da língua Apyãwa e da língua portuguesa. Alguns 

textos e ilustrações também eram produzidos por eles a partir das informações obtidas 

nas pesquisas realizadas sobre os temas contextuais. Assim como também algumas 

discussões eram feitas durante as apresentações dos trabalhos dos alunos em relação aos 

conteúdos estudados.  

Dos quatro alunos da EJA que frequentavam as aulas, somente a Niwatxima 

Avá-Canoeiro conseguia ler e produzir textos na língua Avá-Canoeiro, na língua 

Apyãwa e na língua portuguesa.   Por sua vez, dois desses alunos da EJA, que são 

Trumak Avá-Canoeiro e Kapitomy’i Tapirapé, começaram a aprender a escrever e ler as 

sílabas e algumas palavras nas três línguas acima referidas. Assim como também Iawi 

Avá-Canoeiro começou a aprender a escrever e ler algumas sílabas da língua Avá-

Canoeiro, da língua Apyãwa e da língua portuguesa.  

Esses quatro alunos da EJA que frequentavam as aulas em sala de aulas sempre 

contribuíam bastante nos desenvolvimentos das atividades transmitindo suas ricas 

experiências de vida social, cultural e linguística. Na verdade, os alunos da EJA que 

frequentavam as aulas em salas de aulas e os alunos do ensino fundamental sempre 

desenvolviam as atividades e discutiam sobre os mesmos de maneira conjunta e 

dialógica. Isso sem falar das idosas Nakwatxa Avá-Canoeiro, Matxa Avá-Canoeiro e 

Tuia Avá-Canoeiro, também alunas da EJA, que devido a algumas dificuldades não 

podiam frequentar as aulas como os demais alunos, mas que participavam e contribuíam 

com as aulas nos transmitindo os conhecimentos sobre os temas contextuais durante as 

pesquisas realizadas. Abordarei a participação e a contribuição delas com mais detalhes 

nos desenvolvimentos das aulas posteriormente.  

O Iawi Avá-Canoeiro costumava ir participar das nossas aulas do início até na 

hora do intervalo. Na hora do intervalo, para sair da sala de aula, ele sempre nos 
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comunicava com muita educação, dizendo que ia para casa preparar almoço e que 

voltaria a participar só na aula do seguinte dia. Nós, enquanto seus professores, 

entendíamos e reconhecíamos muito bem esses direitos dele, pois sempre levávamos em 

consideração os seus costumes socioculturais e sociolinguísticos. 

Em outras palavras, eu posso dizer de maneira explícita que a educação que 

estávamos construindo tinha que respeitar e seguir o ritmo da realidade sociocultural 

deles. Assim como eu acostumava ressaltar na minha discussão: “Construir uma 

educação para os Avá-Canoeiro deve ser com a participação ativa deles, para que essa 

educação de fato respeite e siga os ritmos da organização sociocultural e 

sociolinguística deles”.  

Todas nossas aulas baseavam-se na realidade e com os conhecimentos sociais e 

culturais deles. Tanto é que todos os temas contextuais trabalhados nos semestres do 

ano letivo eram com os conhecimentos do povo deles. Ou seja, no primeiro semestre do 

ano letivo de 2016 nós trabalhamos com os temas contextuais “História do Povo Avá-

Canoeiro” e “Ciclo de Vida do Povo Avá-Canoeiro”, e no segundo semestre nós 

trabalhamos “Território do povo Avá-Canoeiro” e “Queimadas”.  

No primeiro e no segundo semestres do ano letivo de 2017, nós trabalhamos os 

seguintes temas contextuais: “Rio e Lagos da Terra Indígena Avá-Canoeiro” e “Roça de 

Toco”. Em todas as aulas nós três professores sempre estávamos juntos nas salas de 

aulas, atendendo e ajudando os alunos na superação de suas dificuldades. Nós 

organizávamos os dias das nossas aulas da seguinte maneira: segunda-feira (Guiomar), 

terça-feira (Iranildo), quarta-feira (Niwatxima), quinta-feira de manhã (Guiomar), 

quinta-feira da tarde (Iranildo), sexta-feira de manhã (Niwatxima) e sexta-feira de tarde 

(replanejamento de aulas). Então éramos alunos e professores ao mesmo tempo. 

A importância de estarmos juntos ao mesmo tempo em sala de aulas era porque 

nem sempre, principalmente os meus filhos, entendiam as explicações de atividades 

feitas em português pela professora Guiomar. E nem sempre eles reconheciam palavras 

usadas pela professora nas atividades. Então, tive que estar sempre lá para fazer 

tradução dessas palavras que surgiam nas atividades e para fazer explicações das 

atividades para eles na língua Apyãwa. Assim como também nas aulas da Professora 

Niwatxima, eu e a professora Guiomar tínhamos que estar sempre presentes para ajudá-

la na execução de suas aulas, já que ela estava apenas iniciando a sua experiência de ser 

professora, ao mesmo tempo em que também era aluna da extensão e estava aprendendo 
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a ler e a escrever. Para não interferirmos muito nas aulas dela, sempre esperávamos que 

ela chamasse a gente para ajudá-la. 

Durante a explicação das atividades trabalhadas, nós sempre buscávamos 

exemplificar para os alunos por meio das palavras escritas principalmente na língua 

Apyãwa e na língua Avá-Canoeiro e por meio de desenhos feitos na lousa. A gente 

percebia que as explicações das atividades em três línguas simultaneamente contribuíam 

muito nas aprendizagens dos alunos. Na maioria das vezes, conforme as nossas 

orientações nas atividades, os alunos produziam seus próprios textos e elaboravam as 

ilustrações dos mesmos no papel sulfite, no cartaz e depois de apresentações. Essas 

ilustrações juntamente com textos eram expostas nos varais da escola. Algumas 

atividades eram feitas individualmente e as outras eram feitas em grupo. Com os alunos 

da turma infantil nós trabalhávamos mais por meio de joguinhos de sílabas da língua 

Apyãwa e por meio de ilustrações acompanhadas por vogais, também da língua 

Apyãwa. 

Além de obter as informações sobre os temas contextuais com os alunos Avá-

Canoeiro que frequentavam as aulas em sala de aulas, como Iawi, Trumak e sua irmã 

Niwatxima, nós sempre realizávamos pesquisas em busca de mais informações. E é 

principalmente nessas ocasiões que envolvíamos a participação das idosas (alunas da 

EJA) nas aulas. Mas antes sempre preparávamos os nossos planejamentos de pesquisas 

em que as questões a serem feitas para entrevistados (as) se contemplavam. Também 

sempre entrávamos em contato com eles antes de ir fazer essas pesquisas, pois nem 

sempre eles ficavam dispostos para receber visitas e para realizar esses tipos de 

trabalhos, principalmente quando o Iawi ficou doente e hospitalizado em Goiânia, elas 

ficaram muito tristes e então era muito difícil a realização das pesquisas com elas.  

Inclusive, conforme a cultura delas, todos os dias, às 13 horas ou às 14 

horas, elas tinham que fazer uma roda de pajelança no interior da casa por algumas 

horas. E nesses momentos ninguém podia chegar até a casa onde elas estavam reunidas, 

pois era muito perigoso. Segundo elas, nessa ocasião, muitos espíritos e até mesmo a 

alma dos parentes deles que já faleceram se juntavam na casa. Então, na hora que elas 

realizavam essa cerimônia, nós não íamos e não realizávamos entrevistas, mas sempre 

buscávamos realizar outras atividades, dentro ou fora da sala de aulas.  

Nakwatxa era uma dessas idosas que mais contribuíam com as nossas aulas de 

pesquisas com as informações que elas nos davam durante as pesquisas que 

realizávamos na roça e na beira do córrego Pirapitinga, que se encontra bem próximo da 
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aldeia delas. E todas as informações que elas nos passavam eram gravadas no celular e 

depois a tradução para o português era feita pela Niwatxima e pelo Trumak. Durante as 

pesquisas na roça e no córrego Pirapitinga, Nakwatxa ia contando para nós todos os 

tipos de conhecimentos que ela tem sobre plantas, peixes, pedras e até mesmo sobre o 

córrego Pirapitinga. Ou seja, ela não se limitava em apenas dar as respostas das nossas 

perguntas, mas contava tudo que ela lembrava, a partir dos lugares por onde 

passávamos.  

Por exemplo, além de contar as plantas da roça, as regras de plantar cada uma 

delas, época de colheita, ela contava para nós os tipos de frutas que elas comiam além 

das plantas da roça, e os tipos de plantas medicinais que usavam para tratamentos das 

doenças que elas tinham antes de entrar em contatos com a sociedade Maira (não 

indígena). Em alguns lugares era preciso sentar para ouvir as histórias que ela nos 

contava. Dava para perceber que, na realização das pesquisas, nesses diferentes lugares, 

Nakwatxa conseguia se lembrar de mais coisas. Contava para nós os lugares por onde 

elas andavam em busca de suas alimentações e em busca de refúgios quando eram 

perseguidos pelos madeireiros, garimpeiros e fazendeiros. Era sempre uma aula de 

muita aprendizagem com ela e com todos os outros alunos envolvidos.   

Elas sempre nos recebiam com abraços e carinho quando íamos realizar 

pesquisas com elas e também quando íamos visitá-las nas manhãs e nas tardes dos dias. 

A Matxa e a Nakwatxa, por exemplo, sempre ficavam muito felizes com a nossa 

presença na casa delas, principalmente com a presença dos meus filhos. Gostavam de 

me dizer que gostariam de ficar com um dos meus filhos quando a gente voltasse para 

nossa aldeia.  Na maioria das vezes, durante as pesquisas realizadas na casa delas, elas 

se emocionavam com a nossa presença, pois elas se lembravam de seus parentes, que 

foram massacrados pelos fazendeiros, madeireiros e garimpeiros. Então, na maioria das 

vezes, nós não chegávamos a terminar a entrevista, respeitando a dor que elas sentiam 

ao se lembrar dos seus parentes. Inclusive essas situações nos deixavam tristes também.  

Para quem sabe a história dos Avá-Canoeiro, sabe o quanto eles sofreram as 

violências brutais e cruéis dos invasores de sua terra. Eu me recordo que na primeira 

visita que fizemos para elas, a Matxa, que tem problema de visão e que estava deitada 

na rede, pediu para que sua neta Niwatxima pedisse para que o meu filho Xawapa’i 

chegasse até ela. A sua neta, então, com muito respeito que tem por ela, pediu para o 

meu filho ir até ela.  
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No momento em que o meu filho se aproximou dela, ela pegou no braço 

esquerdo dele e foi passando a mão da cabeça até o rosto dele. Quando ela pegou no 

temekwãra (tembetá, que é um enfeite labial) que ele estava usando no seu lábio 

inferior, ela disse para Niwatxima que um dos seus filhos usava esse tipo de enfeite 

também. Ao se lembrar disso ela se emocionou e disse que adoraria se o meu filho a 

visitasse todos os dias. A Niwatxima então disse para ela que levaria o meu filho todos 

os dias para visitá-la. 

Todas elas e o Iawi mais os seus filhos Trumak e Niwatxima eram sempre bem 

carinhosos com a minha família. Assim, eu e a minha família também tínhamos carinho 

por eles. Todos os dias de manhã e à tarde o Iawi, a Nakwatxa e a Tuia iam nos visitar 

em nossa casa. Nós os recebíamos com muito respeito e carinho, sempre oferecendo 

algo para eles comerem. Antes de ficar doente, o Iawi levava mel de abelha, abóbora, 

inhame e macaxeira para nós. Ou seja, um costume que eles estavam deixando de usar 

ou praticar devido à imposição dos funcionários da FUNAI e da SESAI, porque, diante 

da imposição da cultura não indígena por essas pessoas não indígenas, a Niwatxima não 

podia receber algo dos seus pais, mesmo que fosse de presente. Muito menos pegar algo 

da casa deles e vice-versa, porque, se isso acontecia, era uma grande confusão na aldeia 

deles. Já presenciamos várias discussões dos funcionários da FUNAI e da SESAI com 

eles em relação a esses fatos. E por causa disso nem todos os dias a Niwatxima e até 

mesmo nós íamos visitar as idosas, apesar delas pedirem para nós irmos visitá-las todos 

os dias. 

Devido a esses e outros problemas, é que eu e a minha família resolvemos sair 

de lá e voltar para nossa aldeia no dia 22 de novembro de 2017, pois, ao invés de 

sermos apoiados e ajudados, sofremos muitas humilhações, sobretudo, do chefe da 

FUNAI de Minaçu e de um dos motoristas da SESAI que trabalhava na aldeia Avá-

Canoeiro. É que, na verdade, o chefe da FUNAI começou a se sentir incomodado com a 

presença da minha família na aldeia Avá-Canoeiro, quando a Niwatxima mais o seu 

irmão Trumak começaram a tomar frente em busca de seus direitos, principalmente para 

fazerem suas próprias compras nos mercados e nas lojas com os recursos que eles 

recebem de FURNAS por meio de seus projetos PAAC e PECIAC. Esses recursos são 

transferidos por FURNAS diretamente para a FUNAI, que trabalha com eles.  

O chefe da FUNAI percebeu que, a partir dos nossos trabalhos e das nossas 

orientações na Extensão Escolar Avá-Canoeiro-Ikatote, a Niwatxima e seu irmão 

Trumak começaram a reconhecer e a buscar esses seus direitos. Inclusive eles pegaram 
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de volta os cartões bancários de sua tia Nakwatxa e de sua avó Matxa que se 

encontravam nas mãos do próprio chefe da FUNAI. Desde sempre é a FUNAI que 

carregava esses cartões e era ele e outros funcionários da FUNAI de Minaçu que faziam 

compras para o povo Avá-Canoeiro, usando o termo “índios de recém contato” como 

sua justificativa, mesmo sabendo que a Niwatxima e o Trumak já têm muita noção 

sobre as coisas da cidade.  

A própria Niwatxima nos contava que, quando ela ia junto com o chefe da 

FUNAI nos mercados e nas lojas, muitas roupas e produtos que ela escolhia para levar 

eram tirados, pois ele dizia que ela não tinha direito de escolher nada, apenas podia 

acompanhá-lo nos lugares onde fazia compra para elas. Assim, como na maioria das 

vezes, o chefe da FUNAI me dizia que eu não tinha direito de vir à cidade sem avisar 

ele, tanto é que ele já havia discutido várias vezes comigo por causa desses fatos. Ele 

não disponibilizava o veículo para nós fazermos os trabalhos escolares na cidade. 

Durante todos os períodos em que eu e a minha esposa trabalhamos na Extensão Escolar 

Avá-Canoeiro, fazíamos viagem da aldeia para cidade Minaçu com o carro da SESAI.  

Na cidade, eu e a professora Guiomar andávamos a pé para comprar materiais 

escolares, para tirar xérox de alguns documentos e até mesmo para pegar merenda 

escolar. Eu sempre voltava para a aldeia Avá-Canoeiro muito cansado, pois o centro da 

cidade de Minaçu e o Colégio Ministro Santiago Dantas ficam muito distantes da casa 

da professora Guiomar. A FUNAI nunca cumpriu as suas obrigações e deveres, mesmo 

sabendo que, em uma das reuniões realizadas na aldeia Avá-Canoeiro, o próprio Chefe 

durante a sua fala prometeu que deixaria o veículo disponível para atender à minha 

família quando precisássemos. 

Era comum o chefe da FUNAI me dizer em nossas discussões que a minha 

família não tinha direito em nada na terra indígena Avá-Canoeiro. Inclusive, fazia de 

tudo para nos mandar embora para nossa aldeia. Em uma das nossas discussões ele até 

chegou a me dizer que eu só estava atrapalhando os trabalhos dele, quando respondi 

dizendo para ele que eu desconhecia os trabalhos aos quais ele se referia, mas que pelo 

contrário eu sabia que os Avá-Canoeiro são muito manipulados por eles. 

A relação comunicativa da minha família com os Avá-Canoeiro era muito 

interessante, pois nem todos eles se comunicavam com a gente em português. Por 

exemplo, os únicos que se comunicavam com a gente em português eram Iawi mais a 

sua esposa Tuia e o seu filho Trumak. Já a Nakwatxa e a Matxa se comunicavam 
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conosco em Avá-Canoeiro. E por sua vez a Niwatxima conversava conosco em Apyãwa 

(Tapirapé).   

No início nós encontramos algumas dificuldades para entender algumas falas da 

Nakwatxa e da Matxa quando elas conversavam conosco na língua Avá-Canoeiro, 

porque existem algumas palavras que são bem diferentes das palavras da língua 

Apyãwa. Mas aos poucos nós fomos aprendendo e então conversávamos 

tranquilamente. Elas conversavam conosco na língua Avá-Canoeiro e nós na língua 

Apyãwa e nós nos entendíamos.  

Os meus filhos foram os primeiros a aprender a língua Avá-Canoeiro, tanto é 

que, às vezes, eles conversavam principalmente com a Nakwatxa na língua Avá-

Canoeiro. Assim como também o Iawi e o Trumak conseguiam falar na língua Apyãwa 

com a minha família. Um dos fatos que me preocupavam muito era a comunicação da 

Niwatxima com seus filhos, pois ela usava somente a língua Apyãwa para conversar 

com eles e não sua língua materna, o Avá-Canoeiro. E inclusive eu conversava com ela 

sobre essa questão, dizendo que a língua do seu povo estava seriamente ameaçada de 

extinção, e que, para garantir o futuro dessa língua, ela precisava conversar com seus 

filhos no dia a dia, por meio dessa língua, para que eles também pudessem aprender e 

assim mantê-la fortalecida e viva.  

Quero ressaltar que as experiências vividas, construídas e aprendidas durante os 

períodos em que moramos e trabalhamos junto com o povo Avá-Canoeiro contribuíram 

muito com a minha vida e com a minha formação docente, pois hoje a minha maneira 

de planejar as aulas, desenvolver as atividades, avaliar as aulas e desenvolvimentos dos 

alunos é completamente diferente, em comparação com o que acostumava fazer antes.  
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Foto 9: Eu ensinando a língua Apyãwa (Tapirapé), na aldeia Avá-Canoeiro. Foto: Mônica Veloso Borges 

(Aldeia Avá-Canoeiro, 2017). 

 

 

Inclusive hoje a partir dos temas e dos conteúdos trabalhados eu tenho costume 

de construir juntamente com os alunos os materiais pedagógicos para trabalhar com 

eles. Vejo que essas experiências contribuíram também na vida da minha família, pois 

hoje a minha esposa e os meus filhos estão muito motivados nos estudos e também 

sempre me dando forças e apoio nos meus estudos e trabalhos. Uma das lindas 

experiências que a minha família desenvolve hoje diante de sua relação com as pessoas 

é estar sempre dispostos a ajudá-las, assim como acontecia entre nós e os Avá-Canoeiro, 

sempre na base de respeito, amor e carinho. 

Enquanto eu ainda estava vivendo com os Avá-Canoeiro, no dia 12 de julho de 

2017, a Coordenadoria do Programa de Pós-Graduação em Letras e Linguística da 

Faculdade de Letras da Universidade Federal de Goiás tornou públicas as normas do 

Processo Seletivo 2017/2018 para o preenchimento das vagas dos cursos de Mestrado e 

Doutorado, em conformidade com as exigências do Regulamento (Resolução CEPEC 

Nº 1403/2016) e também em conformidade com as normas da Resolução CONSUNI Nº 

07/2015.  

Como na IV Conferência Regional da Educação Escolar Indígena, realizada 

entre o dia 23 a 26 de julho na cidade Pirenópolis-GO, eu tinha combinado com a Profa. 

Mônica para mandar para mim as normas desse Processo Seletivo de Curso assim que 

fossem tornadas públicas, então ela enviou no meu e-mail, no dia 26 de julho, quando 
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ainda estávamos morando na aldeia do povo Avá-Canoeiro. Mas eu cheguei a ver o 

edital no meu e-mail só no dia 03 de agosto quando estive na cidade de Minaçu-GO, e 

desde então eu imprimi e levei para ler em casa. Entre os dias 03 a 08 de agosto eu só 

fiquei encarregado nas leituras dessas normas justamente para obter o mínimo de 

conhecimentos em relação aos mesmos e a partir disso começar a escrever o meu 

Projeto.  

Na verdade a minha primeira dificuldade foi na produção do Projeto, por o 

mesmo ter estrutura diferente de outros projetos nos quais eu tenho conhecimento. 

Devido a essa dificuldade, então, no dia 11 de setembro, eu fui hospedar na cidade de 

Minaçu, na casa do Celso (motorista da FUNAI), para contar com a ajuda da Profa. 

Mônica, em relação à estrutura desse tipo de Projeto que se faz para o Processo Seletivo 

do curso de Mestrado. E, à noite desse dia, ao conversamos via Whatsapp, ela me pediu 

para mandar no e-mail dela o resumo e a introdução do Projeto que pelo menos eu tinha 

conseguido produzir.  

Logo em seguida ela também enviou o seu projeto de pesquisa no meu e-mail 

justamente para me ajudar a ter ideia na estrutura que constitui esse tipo de projeto. Mas 

eu quero ressaltar e deixar explícito que mesmo com a leitura do projeto da Profa. 

Mônica não foi uma tarefa fácil de produzir e concluir o meu projeto. Como eu comecei 

a produzir o meu projeto no dia 11 de setembro à noite, e restavam apenas quatro dias 

para vencimento do prazo de inscrição do Processo Seletivo do curso, então, para 

conseguir terminar de produzi-lo antes do vencimento desse prazo, eu tinha que 

aproveitar o máximo dos dias e das noites que ainda tinha pela frente. Ou seja, na parte 

da manhã eu começava a escrever das 8:00 horas até as 12:00 horas. Na parte da tarde 

era entre as 14:00 horas e 17:00 horas. E no período da noite era entre as 19:00 horas e 

23:00 horas.  

Durante todas essas horas de trabalho na produção do meu projeto, eu mantive 

direto contato com a Profa. Mônica via Whatsapp, para perguntar e tirar minhas 

dúvidas. Então, graças à disponibilidade, ao apoio e à ajuda da Profa. Mônica é que eu 

consegui elaborar o meu projeto. Conforme o pedido dela em relação à minha 

documentação eu mandei para ela o número do meu CPF, da Identidade (data de 

emissão e órgão), nome completo dos meus pais, a data em que eu fui bolsista do PET 

(Programa de Educação Tutorial), data de início da minha atuação na Escola Indígena 

Estadual “Tapi’itãwa” e a data da minha atuação na escola do povo Avá-Canoeiro, para 

a inscrição. 
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No dia 13 à tarde, além de outros documentos que eu já mandei para ela, mandei 

também as fotos dos meus certificados do curso de Ensino Médio, de Magistério 

Intercultural, de Graduação e de Especialização. E, ainda, no dia 15 de manhã bem 

cedinho, eu fui numa Lan House, imprimi Certificado de Suficiência e os formulários 

que era para eu preencher com meus dados. Logo em seguida, eu levei as cópias dos 

meus documentos pessoais, do diploma de Graduação com Histórico Acadêmico e 

Histórico Escolar do Ensino Médio no Cartório para autenticar e depois eu mandei via 

SEDEX junto com o meu projeto impresso por 3 vias e assinado nas últimas páginas, 

uma salvo no CD, minhas fotos de 3x4 e Currículo Lattes. Na tarde desse dia eu voltei 

para aldeia Avá-Canoeiro com carro da SESAI, muito cansado. 

No dia 09 de outubro, então, saiu o resultado preliminar da 1ª prova e a Profa. 

Mônica mandou uma mensagem dizendo que eu tinha passado na primeira fase da 

prova, e que isso garantiu que eu podia continuar concorrendo a uma vaga na Seleção 

do curso. E, a partir do momento em que saiu esse resultado preliminar da 1ª prova, ela 

mandou para mim os textos do seguinte livro: “Declaração Universal dos Direitos 

Linguísticos (Novas Perspectivas em Política Linguística)”, que eram os textos 

indicados para serem lidos para segunda fase da prova do curso.  

A prova escrita sobre conhecimentos específicos foi realizada no dia 06 de 

novembro, em Goiânia, na Faculdade de Letras da UFG. Antes de irmos para a 

realização da prova, eu e Tenywaawi conversamos com a Profa. Dra. Maria do Socorro 

Pimentel da Silva sobre os textos do livro “Declaração Universal dos Direitos 

Linguísticos (Novas Perspectivas em Política Linguística)”. Mesmo depois dessa 

conversa, eu encontrei algumas dificuldades na prova escrita, sobretudo, na produção do 

primeiro texto que foi solicitado, para escrevermos um texto a partir do ponto de vista 

da linguística, em relação ao uso de pronominais da língua portuguesa pela sociedade 

brasileira. As duas frases usadas como exemplo de uso dos pronominais da língua 

portuguesa foram as seguintes: 1) “Dê-me um cigarro” e 2) “Me dá um cigarro”.  

Deu para perceber, a partir do texto que tratava desse uso dos pronominais, que 

o pronome usado na frase do exemplo 1 é falado pelas classes mais ricas e o do exemplo 

2 pelas classes médias e pelos trabalhadores. E que o texto mostra, a partir desses dois 

exemplos, que uns pronominais da língua portuguesa são considerados superiores a 

outros, assim como o exemplo 1 em relação ao exemplo 2, mesmo sabendo que, por 

exemplo, o pronome do exemplo 2 é mais conhecido e usado pela maioria da sociedade 

brasileira. Então, a partir desse texto, eu produzi o meu próprio texto refletindo sobre 
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esse ponto de vista que se tem pelo uso de pronominais da língua portuguesa, de acordo 

com minha reflexão. 

Na produção do segundo texto, eu me senti mais tranquilo, pois pedia para nós 

produzirmos um texto sobre a importância de valorizar, analisar e documentar os 

conhecimentos linguísticos de uma sociedade. Eu lembro que, quando saí, faltavam 

apenas 5 minutos para terminar a prova e tinha uns 5 candidatos ainda passando a limpo 

os seus textos, porque a prova escrita iniciou às 14:00 horas e terminou às 18:00 horas. 

Mesmo com algumas dificuldades encontradas na produção do primeiro texto eu saí 

confiante, acreditando que eu iria conseguir ganhar uma nota boa.  

Quando saiu o resultado preliminar da 2ª prova do curso no dia 10 de novembro 

eu fiquei muito feliz, assim como fiquei quando saiu o resultadoda 1ª prova. Na 1ª fase 

da prova eu tinha tirado 9,0 e na 2ª eu consegui tirar 7,50, que, felizmente, continuou 

me mantendo na seleção dos candidatos aprovados. 

E, por último, a prova oral/entrevista aconteceu no dia 21 de novembro, 

novamente na Faculdade de Letras da UFG, que em comparação com a 2ª prova, essa 

última foi muito mais tranquila para mim, pois, na entrevista, as perguntas direcionadas 

pela banca examinadora foram mais ligadas em relação ao meu projeto. Ou seja, 

perguntaram sobre quais objetivos que eu pretendia alcançar com esse projeto, a 

metodologia que eu estaria usando para desenvolvê-lo, os espaços em que as pesquisas 

seriam feitas, a minha disponibilidade no curso e se o tempo que o curso forneceria para 

realização das pesquisas seria suficiente para concluir o meu projeto. 

Durante a entrevista eu só busquei me concentrar nas perguntas direcionadas 

justamente para dar respostas que correspondessem a cada uma delas. E eu vi que 

felizmente deu tudo certo, apesar de não obter nota 10, pelo menos nota 7,5 que me 

deram já garantiu a minha vaga para estudar no curso de Mestrado. E, 

consequentemente, estou aqui agora vivenciando e aprendendo novas e diferentes 

experiências no âmbito do curso de mestrado. Tenywaawi também passou e ficamos 

colegas. Por outro lado, Yrywaxã também foi aprovado no mestrado em Antropologia 

da UFG. Assim, somos os três primeiros Apyãwa a cursar mestrado. 
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Foto 10: Tenywaawi, Koxamy, eu e Yrywaxã. Foto: Themis Nunes da Rocha Bruno (Núcleo Takinahaky 

de Formação Superior Indígena/UFG, 14/03/2018). 

 

 

Vejo que o curso de mestrado em si tem certas normas diferentes de outros 

cursos, cada qual deve ser cumprida e seguida pelos estudantes que nele vêm a estudar. 

Por exemplo, em cada semestre tem certos números de disciplinas que os estudantes, 

tanto de mestrado, quanto de doutorado, devem fazer, independentemente da área em 

que se inscreveram. Ou seja, além de estudar na área em que se inscreveram, devem 

estudar nas outras áreas também, assim fornecendo e possibilitando para os estudantes 

de diferentes áreas de conhecimentos estudarem juntos.  

Assim, no 1º semestre estudamos em uma disciplina com a Profa. Mônica e a 

outra com o Professor Dr. Elias Nazareno, sabendo que na turma que tivemos com a 

Profa. Mônica, apesar de ter estudantes de mestrado e de doutorado, só estávamos nós 

da área de linguística, diferente da turma que tivemos com o Prof. Elias, que tinha 

alunos de mestrado e de doutorado das áreas de linguística, história e antropologia. 

Diante de suas metodologias o curso de mestrado é um dos cursos que exigem e 

requerem dos alunos bastante dedicação nas leituras e na interpretação dos textos 

teóricos e científicos. E não é por acaso que esse curso tem essa exigência nos alunos, o 

fato é que todas as aulas e discussões se baseiam nas experiências oriundas de pesquisas 

teóricas e científicas dos diferentes autores, sobretudo, estrangeiros. Então os alunos, 

por sua vez, têm esse dever de se dedicar muito nas leituras e na interpretação dos 
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textos, para obter o máximo de conhecimentos sobre os assuntos abordados nos textos e 

assim, consequentemente, ter a chance de participar ativamente nas discussões. Na 

verdade, a intenção do curso é ver todos os alunos se envolverem e se manifestarem nas 

discussões, colocando suas experiências, suas opiniões e pontos de vistas nos assuntos 

abordados. 

Assim como citei anteriormente, a maioria dos textos em que essas experiências 

teóricas e científicas se encontram são resultados das pesquisas dos autores estrangeiros 

e que, por isso, são escritos por eles nas línguas estrangeiras, como em inglês e 

espanhol. Confesso que as teorias que estudamos na linguística com a Profa. Mônica e 

na antropologia com o Prof. Elias Nazareno são teorias que nunca estudei em nenhum 

dos cursos que frequentei anteriormente e por isso desconhecia até os próprios autores 

das experiências estudadas. E ressalto que, diante dos textos, sobretudo, escritos em 

inglês, sempre me deparo com algumas dificuldades logo nas leituras dos próprios 

textos.  

Nos dias 14 a 15 de março de 2018,quando estávamos iniciando as nossas aulas 

nesse curso, recebemos os primeiros textos escritos em inglês, na aula da Profa. Mônica, 

que estava trabalhando conosco a Tipologia Linguística, e os textos escritos em 

espanhol, na aula do Prof. Elias, que estava trabalhando conosco a Interculturalidade 

Crítica, Metodologia Decoloniais e o Enfoque Ambiental. Como estudar nesse curso e 

nessas duas línguas (inglês e espanhol) estava sendo uma nova experiência para mim, 

então, no início das nossas aulas, com ambos os professores citados, busquei ajuda de 

tradução dos textos escritos nessas duas línguas para o português no Google tradutor, 

mas acabei descobrindo que ele não fez uma boa tradução, principalmente para o Inglês, 

porque a sintaxe da língua inglesa, por exemplo, é completamente distinta do português, 

e, por isso, na tradução os textos mudava os sentidos e os contextos dos assuntos 

abordados nos textos originais.  

Nas leituras e na interpretação dos textos escritos em espanhol também eu 

encontrei muita dificuldade, apesar dela ser uma língua com palavras semelhantes às da 

língua portuguesa. Depois de ter essa experiência, sempre que eu trago os textos escritos 

em inglês para ler em casa, tento entender os seus conceitos principais através dos 

conhecimentos prévios que tenho em relação às palavras dessa língua (inglês), 

sobretudo, nas palavras cognatas que aprendi no curso de Licenciatura em Educação 

Intercultural da UFG. Mas, mesmo tendo esses conhecimentos prévios, não foi fácil 

entender e interpretar os textos que são escritos nessas línguas.     



49 
 

E, perante essas dificuldades, não deixo de citar que o Prof. André Marques do 

Nascimento também nos ajudou muito no entendimento de alguns textos escritos em 

espanhol. O Prof. André, na verdade, começou a nos ajudar depois de termos um 

encontro no Núcleo Takinahaky, onde ele disse para nós que estava pretendendo 

escrever um projeto justamente sobre as experiências dos estudantes indígenas do 

mestrado da Universidade Federal de Goiás (UFG), e que estava querendo saber se 

estaríamos dispostos para contribuir no desenvolvimento desse projeto, falando das 

nossas experiências em todos os encontros que estaríamos realizando neste mesmo 

ambiente. E que ele estaria também nos ajudando nas leituras e nos entendimentos dos 

textos escritos nessas línguas estrangeiras, nos textos escritos em língua portuguesa e 

também em outros conhecimentos e experiências acadêmicas que nós achássemos 

interessantes.  

Então, depois dessa conversa e acordo, nós realizamos três encontros. Um foi 

para falarmos das nossas experiências no mestrado. O segundo foi para discutimos e 

entendermos o texto que trata das metodologias utilizadas pelos antropólogos nas suas 

pesquisas de campo e o último foi para estudarmos as citações em trabalhos 

acadêmicos, conforme ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). Os nossos 

encontros e debates foram todos filmados com câmera utilizada pelo professor. 

 Mas, apesar de toda essa dificuldade, sempre enriqueço o meu entendimento nos 

textos escritos em inglês e em espanhol em salas de aulas durante os debates, pois, 

nessas duas turmas que tivemos nas duas disciplinas, havia alunos, tanto de mestrado, 

quanto de doutorado que têm muito conhecimento sobre as experiências teóricas. Nas 

aulas do Prof. Elias, a maioria dos alunos que participava da discussão, por exemplo, é 

de antropologia, pois os estudos e as discussões são mais na base de teorias ligadas a 

essa área de conhecimento e que inclusive se baseiam nos conhecimentos e nas 

realidades das sociedades de outros países. Somente nas aulas posteriores é que 

começamos a debater sobre ‘Interculturalidade Crítica, Decolonialidade do poder e do 

saber’. Ou seja, assuntos e fatos que fazem parte das nossas vidas e das nossas 

realidades.  

Mas o Prof. Elias sempre buscava nos esclarecer os assuntos abordados fazendo 

explicação ou comentário a partir dos conhecimentos que ele tem em relação aos povos 

indígenas. Assim como, na maioria das vezes, ele pedia para nós comentarmos sobre os 

assuntos, a partir das nossas experiências de vida social, cultural e linguística com o 

nosso povo e até mesmo com outros povos indígenas que nós conhecemos. 
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Um dos fatos que nós percebemos, quando participávamos das discussões nas 

aulas do Prof. Elias Nazareno, é que alguns dos nossos colegas de estudos de 

antropologia não davam muita atenção para as nossas opiniões e pontos de vistas. 

Principalmente, quando falávamos das questões indígenas. Durante as nossas falas, eles 

ficavam cochichando entre eles, desrespeitando os nossos momentos de opinar nos 

assuntos. Porém, nem por isso deixávamos de colocar as nossas opiniões e pontos de 

vistas em relação aos assuntos abordados.  

Apenas acreditamos que são momentos e oportunidades de nós, enquanto 

estudantes Apyãwa, representantes indígenas neste ambiente acadêmico, colocarmos os 

nossos pensamentos, opiniões e pontos de vistas, da maneira que nós enquanto 

indígenas pensamos, sentimos e percebemos os fatos, ações e os mundos que existem 

em nossas voltas. Tanto é que no início das nossas aulas nesta disciplina a que me 

refiro, ressaltamos diante deles que estudar no curso de mestrado e junto com alunos 

maira (não indígenas) era uma nova experiência para nós, assim como também para eles 

que, pela primeira vez, estavam estudando com alguns alunos indígenas.  

Dissemos e pedimos para eles se sentirem à vontade para discutir sobre os 

assuntos que se referem às questões indígenas, assim como vinham discutindo em 

outros cursos. Enfim, dissemos para eles também que estaríamos sempre prontos para 

esclarecer as suas dúvidas nos assuntos referentes aos indígenas e na medida do possível 

estaríamos também nos manifestando perante as discussões referentes às teorias 

científicas. 

Nas aulas da Profa. Mônica, em relação à Tipologia Linguística, nós sempre 

participávamos um pouco mais dos debates, até porque já tínhamos alguns 

conhecimentos e experiências nos conjuntos de conhecimentos linguísticos que são 

abordados e estudados nessa disciplina. Quase em todas as aulas nós tivemos 

oportunidade para falar e mostrar um pouco das nossas experiências em relação aos 

conteúdos estudados na Tipologia Linguística, sobretudo na morfologia e na sintaxe da 

nossa língua Apyãwa.  

A professora inclusive sempre fez uma boa e clara explicação em suas aulas nos 

assuntos em que os estudos se concentram, e, na maioria das vezes, até dando exemplos 

em língua Apyãwa. Os nossos colegas de estudos, da área de linguística, tiveram uma 

boa relação conosco. Sempre estavam dispostos para ouvir as nossas opiniões e os 

nossos pontos de vistas em relação aos textos, e muito curiosos para saber das questões 
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linguísticas e culturais dos povos indígenas. Inclusive nessa turma sempre tivemos 

lanchinhos no intervalo, e que eram levados pela Profa. Mônica.  

 

 

Foto 11: Minha turma de Tipologia Linguística. Fonte: Arquivo pessoal de Mônica Veloso Borges 

(Faculdade de Letras/UFG, 2018).  

 

 

Além de ter dias de aulas normais com a Profa. Mônica, nós tínhamos também 

dias de orientação com ela, nos quais somente nós orientandos (as) dela de mestrado e 

doutorado nos reuníamos para falarmos e discutirmos os nossos projetos e nossas 

pesquisas, no nosso grupo de estudos, ‘Grupo de Estudos de Tipologia Linguística de 

Línguas Indígenas e Línguas de Sinais’, coordenado por ela. Nem todos (as) 

orientandos (as) dela são da turma que temos com ela.  

Portanto, no primeiro encontro que realizamos, no dia 23 de maio, foi mais para 

nos conhecermos e para falarmos um pouco dos nossos projetos, quando tivemos 

excelente oportunidade para conhecermos as técnicas e as maneiras de se comunicar por 

meio da língua de sinais brasileira ‘Libras’, através das apresentações do Bruno 

Gonçalves Carneiro, da Karime Chaibue e do José Ishac Brandão El Kouri, que estão 

trabalhando esses meios de comunicação nos seus projetos. Também tive muitos 

encontros de orientação individual com minha orientadora. 
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Foto 12: Um das reuniões de pesquisa do ‘Grupo de Estudos de Tipologia Linguística de Línguas 

Indígenas e Línguas de Sinais’. Da esquerda para a direita: José Ishac Brandão El Khouri, Bruno 

Gonçalves Carneiro, Themis Nunes da Rocha Bruno, eu, Koxamy, Gilson Ipaxi’awyga/Tenywaawi 

Tapirapé e Karime Chaibue. Foto: Valdeir Ribeiro (Núcleo Takinahaky de Formação Superior 

Indígena/UFG, 16/12/2019). 

 

 

Foto 13: Koxamy e eu, durante um dos encontros de orientação individual. Foto: Ana Paula Velasco 

(Faculdade de Letras/UFG, 03/12/2019). 
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Durante toda essa experiência nos estudos, tenho aprendido também que viver 

longe da família não é nada fácil, pois, por exemplo, quando eu sentia a saudade da 

minha família, muitas vezes eu ficava sem muita força de vontade para estudar. Mas, 

diante disso, sempre buscava me focar nos estudos com muita coragem, dedicação e 

perseverança, colocando sempre diante da minha reflexão os objetivos que eu pretendo 

alcançar com esses estudos. Ou seja, estava aqui justamente em busca de novas 

experiências e de uma boa formação no âmbito acadêmico deste nível de escolaridade. 

 Eu sei que obtendo uma boa formação terei também a possibilidade de fazer uns 

bons trabalhos para o meu povo Apyãwa e também para minha família nos diferentes 

âmbitos de escolaridade e de diferentes maneiras sustentáveis. É muito importante 

ressaltar também que a minha esposa e os meus filhos são compreensíveis, pacientes, 

sempre me dando apoio e força nos meus estudos, apesar das dificuldades que muitas 

vezes eles também passaram durante os períodos em que estou longe deles. 

O fato de viver na cidade na verdade foi uma nova experiência para nós que 

acostumamos viver na aldeia. E que, na verdade, já sabíamos que viver na cidade é tudo 

na base de ywyrãpe (dinheiro). Mas vivenciar essa realidade foi uma nova experiência 

para nós que pela primeira vez viemos morar na cidade. Ainda bem que Koxã 

‘prima/irmã’ (Profa. Mônica-Koxamy) e Xãxe ‘titia paterna’ (Themis-Noxa’i), que 

fazem parte da nossa família Apyãwa e que são muito generosas, moram aqui em 

Goiânia, pois elas é que nos ajudaram durante esses períodos, principalmente 

arrumando e comprando alguns materiais da casa e até mesmo pagando aluguel da casa 

onde estamos morando.  

Os materiais que elas compraram e arrumaram para nós foram os seguintes: 

geladeira, fogão, botijão, filtro, mesa com 4 cadeiras, televisão, 3 colchonetes, 3 

travesseiros e 3 lençóis, um para cada um de nós. Já os produtos alimentícios, talão de 

energia e de água somos nós que pagamos com nosso próprio recurso financeiro. E 

aprendemos que viver na cidade com um pouco de dinheiro que se ganha, precisa de um 

bom planejamento matemático para efetuar os gastos. É o que sempre fizemos na hora 

de comprar mercadorias para o nosso almoço e janta, apesar de não sermos 

matemáticos. Ou seja, sempre comprávamos 2 pacotes de arroz, 2 litros de óleo de soja, 

1 pacote de açúcar, 1 pacote de café, 3 pacotes de farinha de puba, 2 pacotes de bolacha 

e 1 pacote de sal para 1 mês. Feijão e macarrão nós não compramos, pois não sabemos 

prepará-los.  
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Em toda quarta-feira e sábado nós comprávamos peixe, banana, laranja e 

mexerica também, nas feiras que acontecem no Itatiaia e na Rua Planície. Também, 

todos os meses, quando a nossa bolsa (dinheiro) estava disponível em nossas contas, 

fizemos depósito ou transferência de 500 reais para nossas famílias, para ajudar eles nas 

compras de algumas mercadorias. E sabemos que outros familiares que estão por perto 

também os ajudavam fornecendo os tipos de alimentos que eles necessitavam. Ainda 

bem que a nossa cultura é composta por um costume de reciprocidade, onde os produtos 

de roça, caças, peixes, pássaros que são abatidos no dia a dia são compartilhados entre 

as famílias de iguais tamanhos e quantidades. 

Neste capítulo apresentei minha trajetória de aluno, professor, pesquisador, 

mestrando. No próximo falarei sobre como realizei esta pesquisa. 
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CAPÍTULO 2 

 

CONTEXTO E TRAJETÓRIA DA PESQUISA 

 Neste trabalho busco discutir as construções oracionais da língua Apyãwa 

(Tapirapé), a partir dos contextos comunicativos dos Apyãwa, com objetivos de 

aprimorar os meus conhecimentos em relação às ordens das construções oracionais 

enunciativas que são mais recorrentes nas suas interações comunicativas; saber se a 

pessoa que usa uma ordem usa outras ordens diferentes, e entender a relação das ordens 

das construções oracionais variáveis articuladas com as nossas riquezas 

epistemológicas. 

Para alcançar esses objetivos, realizei pesquisas nos principais contextos 

comunicativos dos Apyãwa (Tapirapé), como na Takãra (casa cerimonial), durante a 

realização dos rituais de Marakayja e de Marakaxawãja; nas pescarias, nas caçadas e 

nos terreiros de algumas casas, nas aldeias Wiriaotãwa e Tapiparanytãwa.  Nos rituais 

de Marakayja e de Marakaxawãja tive a possibilidade de obter as informações a partir 

das conversas dos homens dos grupos Araxã e Wyraxiga, nas ocasiões em que eles, ao 

descansar no interior da Takãra, tratavam do fato ligado a esse ritual e de outros fatos, 

bem como das pescarias e das caçadas. Mas observei também que, no grupo Araxã, em 

algumas ocasiões, enquanto os anciãos tratavam dos fatos e conhecimentos vinculados 

aos dois rituais mencionados, os jovens e alguns adultos dirigiam suas conversas em 

relação ao jogo de futebol.  

Como eu pertenço ao grupo Araxã, então tive mais a oportunidade para obter 

as informações a partir das conversas entre as pessoas desse grupo de Wyrã (aves). Ou 

seja, a minha obrigação diante das normas ritualísticas fornecidas pela nossa cultura era 

estar sempre junto com esse grupo na Takãra, durante a realização do ritual de 

Marakayja, que iniciava a partir das 9:00 horas e encerrava às 17:00 horas e, logo em 

seguida, estar junto no ritual de Marakaxawãja, que, normalmente, iniciava às 18:00 

horas e encerrava às 18:30 horas. Considerando esses dois rituais, desde sempre, as 

mulheres só participaram do ritual de Marakaxawãja que também é realizado no pátio 

da Takãra.  

Marakaxawãja é um dos rituais em que cada uma das mulheres escolhe o seu 

par para dançar abraçada com ele e, em troca disso, recebe dele algo que ela mesma 
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escolhe, como: tartaruga, queixada, peixes, barbantes, miçangas, mosquiteiro, cobertor, 

rede, dentre outras coisas. Nessas pesquisas algumas informações adquiridas foram 

anotadas no caderno de campo e outras foram gravadas no celular e depois transcritas 

no caderno.  

Percebe-se que as informações sobre a temática estudada foram obtidas a partir 

das pesquisas participativas, isto é, vivenciei os rituais realizados pelo meu povo 

Apyãwa, ao mesmo tempo em que realizava as minhas pesquisas. Com isso aprendi que 

uma pesquisa participativa fornece ao pesquisador a oportunidade de obter as 

informações, possivelmente, completas e reais em relação à temática estudada. Esse tipo 

de pesquisa, inclusive, nos permite perceber, enquanto pesquisador indígena, a situação 

em que os conjuntos de um conhecimento relacionados à nossa cultura e a nossa língua 

se encontram e as suas importâncias para o ser social-político de vivência e de 

resistência do nosso povo. A partir desses estudos e das reflexões sempre buscamos nos 

reunir para repensar e reconstruir a nossa organização social, cultural e educacional em 

nossas comunidades com intuito de manter a nossa identidade étnica viva e fortalecida.  

Dependendo dos temas contextuais estudados, o maior número de 

conhecimento é obtido com os sábios das nossas comunidades, uma vez que eles são 

verdadeiros guardiões dos saberes sociais, culturais e linguísticos do nosso povo. 

Atualmente, buscamos adquirir e aprender os conhecimentos com eles, justamente para 

atualizar o seu papel de transmitir os conhecimentos para os jovens e crianças das 

nossas comunidades em diferentes âmbitos e contextos sócio-educativos.  

Segundo o meu finado bisavô Taywi Tapirapé, “desde os seus surgimentos na 

superfície terrestre, os Apyãwa têm se beneficiado do costume de aprender os 

conhecimentos observando, ouvindo e experimentando as atividades sociais e culturais 

desenvolvidas pelos seus pais e avôs desde crianças em distintos contextos de vivências 

no e com o mundo”.  

No decorrer da realização das pesquisas e das informações obtidas notei que as 

construções oracionais e a variação das ordens dos elementos da língua Apyãwa 

(Tapirapé) ocorrem nas conformidades das construções oracionais enunciadas pelos 

indivíduos Apyãwa (Tapirapé) nos contextos de comunicação entre si, com os seres 

espirituais e com o mundo. 

As construções oracionais enunciadas nas famílias e na maioria dos contextos 

comunicativos na comunidade são de uso comum entre os Apyãwa. Desde pityga 
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(criança) eles aprendem a enunciar esses tipos de construções oracionais ao conviver 

com os seus pais, avôs, tios e irmãos nas famílias.  

No entanto, as construções oracionais especializadas, nem todos têm a 

oportunidade de aprender e usar, devido elas serem empregadas em contextos de usos 

restritos e usadas, principalmente, pelos especialistas. Ou seja, existem as determinadas 

construções oracionais especializadas, aquelas usadas nas pescarias, nas caçadas e na 

roça, que as pessoas que participam dessas atividades culturais aprendem e usam nesses 

mesmos contextos comunicativos. E existem algumas construções oracionais que são de 

uso exclusivo dos pajés e outras de chefe cerimonial.  

Normalmente, o pajé usa essas construções oracionais para se comunicar com os 

espíritos que ele chama de xeremireka quando está realizando tratamento de um 

paciente, e com os espíritos (donos das caças, plantas, pássaros e peixes) quando há 

necessidade de obter um dos seus pertences. O pajé é um ser especializado que está em 

constante comunicação com os seres espirituais de diversos universos. Os espíritos que 

o pajé denomina de xeremireka são aqueles que, ao mesmo tempo, o ajudam no 

tratamento dos pacientes, o protegem das doenças efetivamente causadas pelos pajés 

feiticeiros e pelos espíritos ruins no decorrer dos dias.    

O chefe cerimonial, por sua vez, enuncia as construções oracionais conforme a 

sua especialidade nas ocasiões em que ele anuncia a realização dos rituais e do consumo 

das refeições ritualísticas, evocando os espíritos que denominamos de xane’yga. Ele e as 

outras pessoas comuns não vêem esses espíritos durante os rituais, mas percebem as 

suas presenças a partir de certos fatos inesperados que em algumas ocasiões acontecem 

na Takãra durante os rituais. Por exemplo, já presenciei no ritual de Iraxao um sábio 

escorregar do nada no interior da Takãra e pôr o pé na matãwa (pirão de peixe) sem 

querer.  

Segundo a informação do pajé, ele foi empurrado por um espírito que estava 

super ansioso para comer aquela matãwa, porém, os Wyrã estavam tardando para dar o 

início ao consumo daquela refeição. Com base nessa logística do nosso entendimento e 

vivência relacional comunicativa cosmopolítica com os seres espirituais, os Apyãwa 

sempre procuram realizar e participar dos rituais, das refeições servidas no interior e no 

pátio da Takãra conforme as normas fornecidas pela nossa cultura, justamente, para 

evitar esses tipos de fatos e as enfermidades causadas pelos mesmos.                                             

Há pouco tempo, detectamos que existem determinadas pessoas em nossas 

comunidades, dentre elas alguns professores, que, por influência da ordem das 
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construções oracionais da língua portuguesa, usam a ordem SVO na maioria dos seus 

contextos comunicativos orais e, sobretudo, nos gêneros textuais que eles produzem em 

nossa língua materna. Tanto é que hoje na maioria das vezes as crianças e os jovens são 

motivados por esses professores a escreverem as frases com a estrutura SVO, mesmo 

sabendo que existem outras ordens dos elementos oracionais da nossa língua, que são 

principalmente SOV.  

Já presenciei, em sala de aula, alguns desses professores dizerem para seus 

alunos que não se deve escrever frases usando todas as ordens dos elementos oracionais 

da nossa língua, pois segundo eles as demais ordens tornam uma frase numa estrutura 

que dificulta a compreensão dos interlocutores, mesmo sabendo que cada uma das 

construções oracionais da nossa língua tem seus contextos de uso, que, por sua vez, nos 

permitem entender do que trata ou se refere a uma das construções oracionais 

enunciada. Inclusive, todas as construções oracionais e os textos que produzimos em 

nossa língua são para os nossos próprios usos, tanto docentes como dos discentes, 

portanto não há necessidade de se preocupar em usar uma única ordem nas construções 

oracionais, pois não vejo nenhum interlocutor Apyãwa que não possa conseguir 

entender uma construção oracional em nossa própria língua.  

Acredito que eles nem buscam refletir para entender a importância dessas ordens 

para vitalidade das riquezas epistemológicas existentes em nossa língua, uma vez que 

nas construções oracionais constituídas em cada uma das ordens da nossa língua 

carregam consigo as inúmeras epistemologias, e, que hoje sofrem risco de extinção, 

devido essa atitude indevida tomada por certas pessoas das nossas comunidades que 

insatisfatoriamente, enfraquecem as suas forças de equilíbrio existenciais. Ou seja, 

obviamente, quando um conhecimento é considerado superior a outro ou vivenciado 

mais que o outro, o inferiorizado na maioria das vezes perde seu espaço, sua força de 

equilíbrio e de vitalidade.                 

Todos nós, professores e estudantes Apyãwa (Tapirapé), sabemos que conforme 

a nossa luta de resistência, todos os conhecimentos e as experiências que adquirimos 

nas escolas e fora delas, assim como a própria língua portuguesa e a sua gramática, 

devem ser usados em prol da valorização e do fortalecimento da nossa organização 

sociopolítica, sociocultural, sociolinguística e sócio-educacional. Importante é sempre 

lembrar que cada um dos conhecimentos adquiridos tem o seu momento e espaço certo 

de uso. Assim como usamos a língua portuguesa para lutar pelos nossos direitos à terra, 

à saúde e à educação contra a sociedade dita majoritária, diante de suas políticas 
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ideologicamente excludentes.  Inclusive, por meio dela, nós efetivamos a interação com 

outros povos indígenas em diversos contextos interculturais sociopolíticos.                                                                                                                    

Nos contextos comunicativos dos Apyãwa (Tapirapé) existem também as 

construções oracionais que, dependendo do grau de prosódia emitida por enunciador, 

pode ou não mudar o sentido de uma construção oracional. Inclusive, as prosódias 

emitidas nas certas construções oracionais pelos indivíduos Apyãwa nos permitem saber 

o respeito e o carinho que um tem pelo outro nas famílias e nas comunidades, assim 

como um (a) sogro (a) com o genro e a nora, os pais com os filhos e netos e vice-versa. 

Ao todo, consegui realizar pesquisa com 27 pessoas de ambos os sexos, entre 

adultos e anciãos. Cada uma das pesquisas, assim como tenho dito anteriormente, foi 

realizada nos locais e nos contextos de relação comunicativa entre os Apyãwa, onde as 

conversas entre os mesmos se direcionavam a partir e conforme os assuntos abordados.  

Diante da existência de diversos e distintos espaços e situações de relação 

comunicativa entre os Apyãwa, tomei a decisão de realizar pesquisas iniciais nos 

espaços e nas situações mencionados, pois esses são os principais espaços frequentados 

pelos Apyãwa. Inclusive, nos períodos da realização dos rituais estão presentes em 

Tapi’itãwa, na qual se localiza a Takãra, as pessoas de diferentes aldeias e famílias. 

Então, são momentos em que as pessoas de cada família enunciam frases nas suas 

interações comunicativas, conforme as ordens que vêm aprendendo com e nas suas 

famílias ou nas suas aldeias. Assim como também no terreiro de uma casa, na maioria 

das vezes, estão presentes as pessoas de uma mesma família, como de costume, 

visitando uns aos outros.  

Geralmente, nessas visitas, além de falar das pescarias, das caçadas, das 

atividades da roça e de outros fatos ocorridos no dia a dia, os pais e avós aproveitam 

para contar histórias antigas para os seus filhos e netos. Assim como também 

aproveitam esses momentos para educar os seus filhos e netos, contando para eles como 

se deve viver na família e na sociedade Apyãwa diante de suas relações com as outras 

pessoas e com os seres da natureza. São bons momentos também para as crianças, desde 

pequenas, conhecerem seus parentes, como seus tios, primos e os seus irmãos.  

As visitas normalmente acontecem na parte da manhã e na parte da tarde, 

portanto, na maioria das vezes eles almoçam e jantam juntos numa mesma bacia. Na 

aldeia Wiriaotãwa, por exemplo, a maioria das visitas acontece na casa e no pátio da 

casa da Awokãja Apyãwa e Koxaoni Apyãwa (mãe e filha), onde na maioria das vezes 

eles falam sobre pescaria, caçada, rituais, alimentação, educação e saúde. Em algumas 
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dessas ocasiões, os pais e avôs, ao educar e aconselhar os seus filhos e netos, chamam 

atenção deles quando vêem que eles desobedeceram às suas ordens ou as regras 

culturais Apyãwa, executando algo indevido na família ou na comunidade.                

 Nas pescarias e também em algumas situações vão juntas pessoas de diferentes 

aldeias e famílias. Então, esse foi um dos motivos pelos quais também escolhi esses 

espaços e situações de relação comunicativa entre os Apyãwa para realização das 

minhas pesquisas iniciais, com as seguintes pessoas.  

 

QUADRO 1: PARTICIPANTES DA PESQUISA 

Participantes 

da pesquisa 

   Aldeias     Idade       Sexo     Função 

Koxanawiro’i 

Apyãwa 

Wiriaotãwa 28/06/1989 Feminino     Artesã 

Awokãja 

Apyãwa 

Wiriaotãwa 22/07/1970 Feminino     Pajé 

Ato’a Apyãwa Wiriaotãwa 13/05/1985 Masculino Agente Indígena 

de Saúde 

Tapi’iri Apyãwa Wiriaotãwa 19/09/1963  Masculino     Pajé 

Taparawi 

Apyãwa 

Tapiparanytãwa 10/05/1979 Feminino     Artesã 

Awaxirawoo 

Apyãwa 

Tapiparanytãwa 16/11/1951 Feminino     Sábia 

Katypyxowa 

Apyãwa 

Tapiparanytãwa 04/04/1984 Feminino     Artesã 

Awaeteo 

Apyãwa 

Tapiparanytãwa 23/05/1951 Masculino     Sábio 

Xywapare’i 

Apyãwa 

Tapi’itãwa 09/08/1953 Masculino     Sábio 

Paxeapara Tapiparanytãwa 08/02/1965 Masculino      Pajé 
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Apyãwa 

Ieremy’i 

Apyãwa 

Tapi’itãwa 13/03/1971 Masculino      Professor 

Korako Apyãwa Tapi’itãwa 21/05/1938 Masculino    Chefe 

cerimonial 

Awaeryni 

Apyãwa 

Tapi’itãwa 08/11/1960 Masculino    Artesão 

Makarore 

Apyãwa 

Tapi’itãwa 14/12/1987 Masculino Secretário da 

escola  

Paxeawi 

Apyãwa 

Tapi’itãwa 18/10/1984 Masculino      Artesão    

Taropare’i 

Apyãwa 

Myryxitãwa 09/01/1978 Masculino      Professor 

Xawaripa’i 

Apyãwa 

Tapi’itãwa 06/11/1980 Masculino      Professor 

Wario Apyãwa Tapi’itãwa 17/08/1948 Masculino      Sábio 

Inamoreo 

Apyãwa 

Tapi’itãwa 25/05/1973 Masculino      Liderança 

Ikajka’i Apyãwa Wiriaotãwa 07/09/1948 Masculino      Sábio 

Ma’i’i Apyãwa Akara’ytãwa 26/06/1986 Feminino      Artesã 

Maxiro’i 

Apyãwa 

Akara’ytãwa 18/07/1973 Feminino      Artesã 

Arawy Apyãwa Akara’ytãwa 14/11/1969 Masculino      Artesão 

Arapaxigi 

Apyãwa 

Akara’ytãwa 07/01/1983 Masculino      Professor 

Korimaxo’i 

Apyãwa 

Towajaatãwa 04/02/1981 Masculino      Professor 
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Wexiro’i 

Apyãwa 

Myryxitãwa 17/06/1991 Feminino      Artesã 

Eironi Apyãwa Towajaatãwa 12/07/1979 Feminino      Artesã 

 
Fonte: Quadro elaborado pelo autor desta dissertação (2020). 

 

 

As pesquisas iniciais foram desenvolvidas, em 2019, em cinco locais distintos, 

sendo que três delas foram realizadas nas aldeias Wiriãotãwa, Tapiparanytãwa e 

Tapi’itãwa, que se localizam nos municípios de Confresa, Porto Alegre do Norte e 

Santa Terezinha, no norte do estado de Mato Grosso.  Uma dessas pesquisas foi 

realizada no igarapé que denominamos por Xani’ãry, que se encontra próximo da aldeia 

Akara’ytãwa, e a outra no rio Awiowy, conhecido por nome de rio Tapirapé pela 

sociedade Maira (não indígena), por ele pertencer ao povo Apyãwa, localizado na Terra 

Indígena Urubu Branco.     

 A primeira pesquisa foi realizada na aldeia Wiriaotãwa, na ocasião em que a 

família da senhora Awokãja Apyãwa estava reunida, logo no período da manhã, no 

terreiro de sua casa, dirigindo as conversas sobre pescaria, caçada, rituais e sobre as 

atividades feitas nessa aldeia. Lá estavam presentes e reunidos seus filhos, netos, 

sobrinhos, genros e cunhados. Nesta ocasião, dentre essas pessoas, consegui anotar oito 

frases pronunciadas pelas quatro pessoas adultas, sendo que duas dessas pessoas são do 

sexo masculino e as outras duas são do sexo feminino. Inclusive, duas dessas pessoas 

são um casal e são uns dos pajés da aldeia Wiriaotãwa. Já as outras duas pessoas, uma 

do sexo masculino é Agente Indígena de Saúde, e a outra do sexo feminino é uma das 

artesãs desta comunidade. 

 Na aldeia Tapiparanytãwa também a pesquisa foi realizada no período da 

manhã, no terreiro da casa da senhora Awaxirawoo Apyãwa, onde estava reunida sua 

família, sendo seus filhos, netos, genros e noras. Nesta ocasião, as conversas entre eles 

relacionavam-se sobre a pescaria realizada pelos xyre’i’i (rapazinhos) no lago conhecido 

por nome de Yopawoo (lagoa) que se localiza próximo da própria aldeia 

Tapiparanytãwa e em seguida sobre o ritual de Marakayja. Nesta ocasião consegui 

coletar quatro frases, sendo que duas foram faladas pelas pessoas adultas do sexo 

feminino, uma foi falada por uma anciã e a outra por um ancião. Os dados analisados 
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são seguidos pelos nomes de quem disse a frase e do local onde foi registrado.  

É importante ressaltar que em todos os períodos da manhã e da tarde as famílias 

da sociedade Apyãwa costumam se reunir na casa ou no terreiro da casa de um parente, 

sobretudo, na casa ou no terreiro da casa dos pais ou dos avôs. Na maioria dessas 

ocasiões estão presentes as pessoas de diferentes idades e de ambos os sexos, portanto, 

em alguns momentos uma criança conversa com a mãe ou com o pai, uma anciã 

conversa com um neto, assim como também em alguns momentos um ancião passa a 

conversar com todas as pessoas presentes neste local.               

 Em Tapi’itãwa, as três pesquisas foram realizadas na Takãra e no pátio dela, 

enquanto os Apyãwa realizavam os rituais de Marakayja e Marakaxawãja, nos dias 25, 

28 a 31 de março de 2019. Para realização dos rituais de Marakayja e Marakaxawãja, 

inicialmente, os caciques, as lideranças e as comunidades da sociedade Apyãwa 

reuniram-se em uma noite, no pátio da Takãra, para marcar e decidir essas datas em que 

possivelmente os dois rituais seriam realizados. 

Em Akara’ytãwa, isto é, no igarapé (Xani’ã ry), que se encontra próximo da 

aldeia Akara’ytãwa, foi realizada pesquisa no dia 30 de abril, no momento em que os 

moradores desta aldeia estavam realizando pescaria com timbó (tipo de cipó que possui 

líquido que adormece os peixes). Nesta ocasião estavam presentes os adultos, jovens e 

crianças de ambos os sexos. A maioria de suas falas estava relacionada a esta pescaria 

realizada e sobre os peixinhos abatidos naquele momento. Diante de suas interações 

comunicativas, consegui anotar as quatro frases enunciadas por quatro pessoas adultas, 

sendo que duas dessas pessoas eram do sexo masculino e as outras duas eram do sexo 

feminino.  

Para obter mais informações em diferentes espaços e contextos sobre a temática 

deste trabalho, realizei outra pesquisa no dia 01 de maio de 2019, no rio Awiowy, no 

local conhecido por nome de “Lamparina” pela sociedade não indígena, e que os 

Apyãwa chamam por ’Yjxioxoro, onde tive a oportunidade de acompanhar a pescaria de 

dois pescadores Apyãwa. Durante a pescaria eles evitavam as conversas entre eles, 

justamente, para não espantar os peixes que eles pretendiam pegar com anzol e matar 

com arco e flecha. Esta pescaria foi realizada na época da chuva. 

 Portanto, quando chegou no horário de almoço, nós fomos até um lugar que 

tinha chão fora da água e lenha para assar alguns peixes para comer. Neste local eles 

conversaram muito, abordando, principalmente, a pescaria realizada e os peixes que eles 

pegaram e os que eles pretendiam pegar ainda. Como nesta pescaria foram dois homens 
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além de mim, e três mulheres, então as conversas aconteciam com todos juntos ao 

mesmo tempo de ambos os sexos. Somente algumas dessas conversas deles foram 

anotadas no caderno de campo.  

Então, essa foi a maneira como obtive as informações necessárias para a 

pesquisa e realizei as minhas análises, sempre considerando os contextos comunicativos 

Apyãwa. 

No capítulo seguinte vou tratar do povo, da língua e da organização social 

Apyãwa. 
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CAPÍTULO 3 

 

O POVO, A LÍNGUA E A ORGANIZAÇÃO SOCIAL APYÃWA 

(TAPIRAPÉ) – A TAKÃRA, A CASA E A ESCOLA 

 

Os Apyãwa (Tapirapé) hoje habitam em duas terras indígenas situadas na região 

nordeste de Mato Grosso: a Terra Indígena Urubu Branco e a Área Indígena 

Tapirapé/Karajá, conforme mostra o mapa 1. A população Apyãwa soma, 

aproximadamente, 1000 pessoas. 
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Mapa 1: Terra Indígena Urubu Branco e Área Indígena Tapirapé/Karajá 

 

 

 

 

Fonte: Apaxigoo Tapirapé (2020). 
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Inicialmente, quero destacar a história de Xakarepera, que, ao ser um líder ancestral 

dos Apyãwa, propôs ao seu povo uma mudança do local em que vivia em busca de uma 

terra boa para habitarem. Para isso, precisava atravessar o mar e Xakarepera, que era 

um pajé, convocou o camarão que formou um tipo de ponte com seu braço esticado. As 

pessoas atravessaram o mar passando pelo braço do camarão (COMUNIDADE 

TAPIRAPÉ, 1996). 

Paula (2014) mostra um dado que confirma a hipótese de que os Apyãwa migraram 

do litoral para região central do Brasil: 

 

Essa hipótese é corroborada pela presença da palavra Paranyxigoo ‘mar’ no 

léxico Tapirapé, contudo, os Apyãwa que encontramos em 1973 nunca 

haviam visto o mar. Isto significa que esse item lexical permaneceu vivo na 

língua, carregando consigo a memória histórica de tempos vividos em regiões 

litorâneas. (PAULA, 2014, p. 24). 

 

 

Meu avô Korako Tapirapé, de 80 anos de idade, ao relatar o mito do 

Xakarepera, sempre se refere ao Paranyxigoo como um rio muito grande, no qual há 

animais diferentes parecidos com o boto, só que bem maiores.   

Baldus (1970), antropólogo que escreveu sobre o nosso povo, também 

considerou, a partir de dados históricos, que os Apyãwa migraram do litoral para o 

interior, em busca de refúgio das violências provocadas pelos colonizadores europeus. 

Nesse processo migratório, os Apyãwa moraram um tempo junto aos Javaé e depois 

atravessaram o Araguaia e subiram o Rio Tapirapé fixando-se nas proximidades da 

Serra do Urubu Branco. Nesta região, segundo os estudos feitos por Baldus (1970), os 

Apyãwa estão vivendo há pelo menos três séculos. 

O meu tio, professor Ieremy’i (Josimar Xawapare’ymi Tapirapé), descreveu o 

movimento dos Apyãwa para essa região: 

 

Nós, do povo Apyãwa, do tronco linguístico Tupi, andávamos em várias 

regiões do norte de Mato Grosso e Pará. Íamos ao Pará chegando até onde 

hoje é Conceição do Araguaia. De lá, nossos antepassados percorriam na 

direção sul, rumo ao Mato Grosso, vindo e voltando à procura de lugar com 

espaço suficiente e com fartura. Passaram no lugar que é hoje Vila Rica, que 

na época era uma aldeia, sem presença de nenhum “branco” morando naquela 

terra. A aldeia se chamava Maakotãwa, era outro grupo maior do povo 

Tapirapé, que se deslocou para chegar ao Urubu Branco onde os Tapirapé 

encontrariam lugar melhor para habitar. Outro grupo veio em direção ao rio 
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Araguaia até chegar à Ilha do Bananal, onde moraram por um tempo junto 

com os Javaé. Depois, atravessaram o Araguaia e se estabeleceram na região 

do Urubu Branco. A maior parte da população direcionou-se para o território 

mato-grossense, até chegar à região que futuramente seria conhecida como 

Urubu Branco, na qual habitaram por vários séculos. Chegando naquele 

local, todo mundo achou bonito, porque a aldeia perto da serra ficaria bonita. 

Por isso, imediatamente, os mais velhos saíram para a mata pesquisar os 

lugares que tinham materiais ligados a nossa cultura, como: argila para fazer 

pote, taquari para fazer as flechas. Todas as coisas que precisávamos havia 

naquele lugar. Por isso, nós escolhemos este lugar, Urubu Branco. Aqui 

nossos avós construíram uma grande aldeia, Tapi’itãwa, que era a capital de 

toda as aldeias. Quando eles faziam uma festa, todas as aldeias vizinhas eram 

convidadas para a manifestação da alegria naquela aldeia. (TAPIRAPÉ, J. X. 

2009. PPP da Escola Indígena Estadual Tapi’itãwa, pp. 17-18). 

 

 

Segundo o relato do meu tio, percebemos que há uma semelhança entre o mito 

Xakarepera e a hipótese construída por Baldus (1970), isto é, os Apyãwa realizaram um 

movimento migratório em busca de um local apropriado para viverem de acordo com a 

sua cultura. 

Considero que este movimento empreendido pelos Apyãwa foi devido a uma 

recusa do modelo genocida imposto pelos colonizadores:  

 

O vasto genocídio dos índios nas primeiras décadas de colonização não foi 

causado principalmente pela violência da conquista, nem pelas enfermidades 

que os conquistadores trouxeram em seus corpos, mas por que tais índios 

foram usados como mão de obra descartável, forçados a trabalhar até morrer. 

(...) mesmo mais de cem anos depois da independência, uma parte ampla de 

servidão indígena era obrigada a reproduzir sua força de trabalho por sua 

própria conta. (QUIJANO, 2005, p. 233). 

 

Percebe-se que, neste relato, o autor mostra muito bem que os povos indígenas 

eram tratados como meros objetos pelos colonizadores, com tantas violências brutais e 

cruéis. Cabe então entender que, de fato, depois da chegada dos colonizadores neste 

país, a liberdade dos povos indígenas vivenciarem suas culturas, línguas e tradições, se 

tornou muito difícil, já que não havia espaço como antes. Somente os que fugiram dos 

colonizadores europeus é que conseguiram novamente vivenciar as sabedorias do seu 

povo como costumavam fazer nos seus cotidianos.  

Assim, então os Apyãwa, depois de vir habitar a região norte do Mato Grosso, 

tiveram novamente a chance de vivenciar as suas sabedorias culturais e linguísticas, 
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sendo que diante do crescimento de sua população abriram diversas aldeias em 

diferentes localidades desta região e também para o lado da região do Pará. 

Wagley (1988), em uma pesquisa realizada mostra que os Apyãwa tinham 

cinco maiores aldeias neste território: Tapi’itãwa, Xexotãwa, Maakotãwa, Moo’ytãwa, 

Arapatãwa. Esse território ocupado antigamente pelos Apyãwa era bem maior do que o 

atual, sabendo que a aldeia Arapatãwa se localizava entre a divisa do estado do Pará e 

Mato Grosso, enquanto que Xexotãwa se localizava onde atualmente está localizada a 

cidade de Vila Rica-MT. 

Depois de muitos anos, os Apyãwa foram forçados a abandonar a região do 

Urubu Branco e foram para a região do Araguaia, onde moraram por alguns períodos 

junto com os Karajá de Itxala. 

Paula (2014) destaca esse deslocamento dos Apyãwa da região do Urubu 

Branco: 

 

Os Apyãwa foram forçados a se mudarem da região da Serra do Urubu 

Branco para a margem do Rio Araguaia, depauperados tanto pelas doenças 

que os acometiam como pelos ataques desfechados por um grupo Kayapó. 

Nesta nova situação, passaram a conviver com os vizinhos Karajá da aldeia 

Itxala e com os habitantes dos núcleos populacionais que se formavam na 

região: Lago Grande, Furo de Pedra e Santa Terezinha. (PAULA, 2014, p. 

35).  

 

 

Segundo a autora, os Apyãwa então abandonaram a região do Urubu Branco, 

não pela vontade própria, mas sim porque eles estavam sofrendo e enfraquecidos pelas 

doenças trazidas pelas sociedades envolventes e também porque estavam sofrendo 

ataques dos Kayapó. Então, eles saíram desta região em busca de outro lugar para 

habitar e foram reunidos pelo Serviço de Proteção ao Índio (SPI) no local do Posto 

Indígena Heloísa Torres e junto de uma aldeia do povo Karajá. 

Depois de morar por alguns períodos junto com os Karajá de Itxala, os Apyãwa 

abriram sua primeira aldeia na margem do rio Tapirapé, a qual eles denominavam de 

Yywytãwa. Logo após, eles abriram a aldeia Orokotãwa, onde moraram por muito 

tempo, mantendo relação com os não indígenas, sobretudo, com os de Santa Terezinha-

MT e com os Karajá da aldeia Itxala. Foi nessa aldeia que as Irmãzinha de Jesus vieram 

para morar com o nosso povo em 1952. Elas ajudaram no atendimento à saúde, e isto 
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contribuiu para o aumento de nossa população.   

A fala do filho do cacique Xako’iapari Tapirapé, senhor Awaetekato’i José 

Miguel Tapirapé, durante a 10ª Assembleia de Chefes Indígenas, ocorrida na Aldeia 

Orokotãwa, em 1977, demonstra a necessidade da luta pela terra que os Apyãwa 

enfrentavam nessa época: 

 

Então, os Tapirapé estão contentes que vocês chegaram aqui na região do 

Tapirapé. Estão gostando. Porque aqui está precisando de conhecer os outros. 

E também aqui está havendo problemas de terra. Já tem muitos anos que nós 

estamos pelejando para demarcar a área nossa. Mas até agora nunca 

conseguiu ainda para demarcar. E a Funai fala que vai demarcar e a gente fica 

contente, né? Depois ela fala que vai passar um tempo, a gente fica esperando 

e cadê? Nunca vem demarcar essa área nossa. E esta fazenda Tapiraguaia 

cada vez está aumentando, puxando para cá. E então nós estamos pensando 

assim também, que o governo está lá quietinho. Ele fica só comendo e 

deitando. Ele não sabe onde é que os índios estão morando, ele manda, mas 

ele não está andando, só fica mesmo é no meio da cidade. Ele manda pra lá e 

não sabe onde é que o índio está. Isso ele podia pensar, porque o índio anda 

muito na mata e conhece tudo, então, ele é quem sabe. Mas ele, o governo, só 

manda o pessoal dele, funcionário dele. Aqui a área nossa é muito pouca, 

muito pouca mesmo, e aqui tem dois fazendeiros que cada vez está tirando 

mais a área nossa. Nós estamos pelejando para pegar essa área, mas não sei 

se vamos pegar. Se não tiver a força, vamos perder. E tem duas aldeias, dos 

Karajá e dos Tapirapé, e essa área aí tem que ser muito grande, porque daqui 

uns dias, daqui uns vinte anos vai aumentar mais, e aí tem que fazer uma 

aldeia pra ali, aí fora, até agora estamos querendo fazer outra ali na roça, mas 

quando essa área ficar muito pequena, não vai dar prá ninguém, não vai dar 

nada.  Então, nós estamos pensando assim: agora nós mesmos, os índios 

mesmo, vamos demarcar a terra, agora nós não vamos esperar ninguém. O 

que nós precisamos, vamos tirar, onde nós estamos querendo, nós não vamos 

esperar ninguém, agora. Porque há quantos anos que nós estamos esperando 

para demarcar a terra. E quando eu era pequeno, estava com cinco anos, 

estava começando: “Diz que vai demarcar a terra”, e nunca demarcaram a 

terra para nós. Até agora, eu estou com 26 anos, até agora, nunca! Eu já fui 

quatro vezes lá em Brasília para ver se vai demarcar. Aí eles marcam o dia 

para nós: “Olha, você fica esperando lá, dia 20 de junho, de agosto, vai ficar 

pronto”. Nós ficamos aqui esperando, e cadê? Nunca... Então, agora, nós 

mesmos é que vamos tirar a área nossa! (TAPIRAPÉ, Awaetekato’i. In: 

Boletim do CIMI, 1977, p. 6).  

 

Na fala de Awaetekato’i aparecem bem claramente os motivos que levaram a 

lutar pela demarcação da Área Indígena Tapirapé/Karajá: por um lado, a população 

estava aumentando e, por outro lado, a fazenda Tapiraguaia estava aumentando cada vez 

mais os seus limites dentro do território Apyãwa. Cansados de esperar o cumprimento 

da promessa da FUNAI, os Apyãwa decidiram fazer a demarcação por conta própria. 
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Finalmente, esta terra foi demarcada em 1983, considerando os limites que os Apyãwa 

queriam.  

Mesmo morando na região próxima ao rio Araguaia, os Apyãwa nunca se 

esqueciam do seu território original e, pelo menos uma vez por ano, se locomoviam até 

a Serra do Urubu Branco para buscar taquari, uma taquara apropriada para confecção 

das flechas. Durante estas expedições, foram observando os desmatamentos provocados 

pelas fazendas agropecuárias que estavam se instalando próximas à serra. Observaram 

também a violação das sepulturas de seus parentes que lá estavam enterrados, pois os 

tratores passavam por cima dos cemitérios. Isso provocou uma grande revolta e o desejo 

de voltar para o território original foi ficando cada vez mais forte.  

Até que em 1993 algumas famílias Apyãwa se deslocaram para o local da 

antiga aldeia Tapi’itãwa. Novamente, enfrentaram muita oposição dos fazendeiros e dos 

políticos locais, que não queriam que os Apyãwa voltassem para a região do Urubu 

Branco. Com muita luta, os Apyãwa conseguiram retirar as fazendas que invadiram a 

área e a Terra Indígena Urubu Branco foi demarcada em 1998. Porém, até hoje 

permanecem ocupantes ilegais dentro do nosso território e a luta continua para a 

desintrusão total da área.    

Reproduzo aqui uma carta escrita pelos nossos caciques, quando retomamos o 

nosso território tradicional, publicada no livro Xanetãwa Paragetã (1996, p. 14 - 15): 

 

Gostaríamos de informar os motivos pelos quais retomamos no dia 23 de 

dezembro de 1993 a Área Indígena Urubu Branco, por nós denominada 

Tapi'itãwa, e localizada no município de Confresa, estado do Mato Grosso. 

Esta área é de posse imemorial do nosso povo e se encontrava em mãos de 

alguns latifundiários paulistas. A reocupação de parte desta área tradicional 

foi feita de maneira pacífica. A nossa proposta atinge 157.000 ha. 

Os motivos reais que nos levaram a fazer essa retomada foram os seguintes: 

- A atual área indígena Tapirapé/Karajá é insuficiente para nossa 

sobrevivência física e para realização do cerimonial cultural, como nos 

garante o capítulo 231 da Constituição brasileira. 

- A maior parte da atual área Tapirapé/Karajá é constituída por varjão, que é 

inundado no inverno. 

- Que as matas da área indígena Urubu Branco estavam sendo devastadas 

para formação de pastagem. 

- As sepulturas de nossos ancestrais estavam sendo destruídas. 
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- Estávamos sendo impedidos de entrar nesta área. 

- Para que a juventude conheça de perto os locais das antigas aldeias e assim 

possam saber melhor sua história. Assim como os não índios têm o direito de 

saber da história do Brasil. São esses os motivos pelos quais acreditamos ter 

total direito a esta área. 

 

Xario Domingos Tapirapé - Cacique da aldeia Tapi’itãwa 

Kamoriwa’i Elber Tapirapé - Vice-cacique da aldeia Tapi’itãwa 

 

Aldeia Tapi’itãwa, 28 de novembro de 1995. 

 

 

Atualmente, existem setes aldeias na Terra Indígena Urubu Branco, como 

mostra o mapa 2: Tapi’itãwa, Tapiparanytãwa, Myryxitãwa, Akara’ytãwa, 

Towajaatãwa, Wiriaotãwa e Inataotãwa. Geograficamente, Tapi’itãwa, 

Tapiparanytãwa e Myryxitãwa estão localizadas no município de Confresa-MT; 

Towajaatãwa, Wiriaotãwa e Inataotãwa, no município de Porto Alegre do Norte-MT; e 

Akara’ytãwa, no município de Santa Terezinha-MT. Dentre essas aldeias, somente em 

Tapi’itãwa se localiza uma Takãra (casa cerimonial), que se encontra no centro da 

aldeia, e, portanto, os rituais são realizados nesta aldeia, na qual os Apyãwa de outras 

aldeias mencionadas marcam suas presenças, aproveitando momentos para visitar seus 

parentes.   
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Mapa 2: Aldeias Tapirapé da Terra Indígena Urubu Branco. 

 

 

Fonte: Apaxigoo Tapirapé (2020). 
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Hoje em dia os Apyãwa usam muitos carros e motos para visitar uns aos outros 

nas aldeias mencionadas, além de usá-los nas pescarias, nas caçadas, e para manter 

contato com a cidade em busca de atender às suas necessidades pessoais, familiares e 

comunitárias. Sem contar que hoje os Apyãwa, principalmente, mais jovens, usam muito 

a internet para se comunicar por meio de Whatsapp, Messenger e Facebook.  

A língua Apyãwa, mais conhecida como a língua Tapirapé, é classificada por 

Rodrigues (1986) na família Tupi-Guarani, do Tronco Tupi. Apesar de sofrer diversas 

pressões da língua portuguesa, ela é uma língua bastante viva ainda. Lembrando que os 

Apyãwa têm costume de vivenciar a sua língua em diversos contextos de suas interações 

comunicativas, como na comunidade, nas famílias, nos rituais, na roça, nas caçadas e 

nas pescarias. Existem construções oracionais da língua Apyãwa que se pode enunciar 

em qualquer contexto de interação comunicativa, mas existem outras que só se pode 

usar em determinadas ocasiões, assim como nos rituais, na cerimônia de sepultamento 

de uma pessoa falecida, na pescaria com o timbó, dentre outras.  

No entendimento cosmológico do povo Apyãwa, a língua está presente em todos 

os saberes sociais e culturais de um povo, e, portanto, eles sempre buscam acionar as 

suas práticas sociais e culturais com intuito de manter vivos e fortalecidos todos esses 

saberes, além da própria língua. Os Apyãwa na verdade sempre vêm lutando pela 

valorização e pelo fortalecimento de sua língua materna, obviamente, com objetivo de 

mantê-la sempre viva para as futuras gerações.   

A partir do momento em que o povo Apyãwa começou a manter contato com os 

não indígenas, com seus produtos exógenos, e, sobretudo, com a sua língua, a nossa 

língua começou a sofrer algumas mudanças implausíveis, pois certas palavras dessa 

língua dominante começaram a ocupar os espaços das palavras da nossa língua. Por 

exemplo, muitas palavras e expressões, como “brincar”, “atrapalhar”, “importante”, 

“por isso”, dentre outras, começaram a ser usadas nas frases da nossa língua pelos 

próprios Apyãwa, mesmo sabendo que existem palavras equivalentes em nossa língua 

materna.  

Assim como também algumas palavras, como arapatora (rapadura), towaja 

(toalha), paja (palha) e xapewa (chapéu) foram adaptadas fonologicamente, para nossa 

língua pelo nosso povo. Diante dessa realidade sociolinguística, a nossa língua se 

situava em ameaça de extinção, sobretudo, com o uso desnecessário das palavras da 

língua portuguesa. E, somente depois de muito tempo, na aldeia Orokotãwa, localizada 

no município de Santa Terezinha-MT, ao obter uma formação docente no Projeto Inajá, 
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o meu tio Josimar Xawapare’ymi Tapirapé começou a trabalhar em sala de aula com os 

seus alunos na criação de novas palavras em nossa língua para designar os produtos e 

objetos oriundos da cidade, com intuito de evitar o uso das palavras da língua 

portuguesa nas frases enunciadas em nossa língua. Mas até 2006 esses trabalhos e 

discussões desenvolvidos pelo professor mencionado ainda eram muito tímidos nas 

nossas comunidades, pois poucos números de pessoas ainda compreendiam a sua 

importância, e, portanto, não se interessavam em usar as novas palavras criadas por ele.  

Entre 2007 a 2011, durante os períodos em que estudavam na Licenciatura em 

Educação Intercultural da UFG, os professores Apyãwa da primeira turma deste curso 

referido, especialmente, de Ciências da Linguagem, ao perceber a situação da nossa 

língua a partir dos trabalhos que desenvolviam no Projeto Extraescolar e no Estágio, 

começaram a tomar iniciativa para trabalhar e fortalecer o trabalho do professor Josimar 

Xawapare’ymi Tapirapé nessas questões abordadas.  

Tanto é que em maio de 2010 os professores Apyãwa organizaram um grande 

seminário na aldeia Tapi’itãwa para discutir a nossa situação sociolinguística em 

assembleia da comunidade, na qual inclusive foram aprovadas, por unanimidade do 

nosso povo, as novas palavras criadas pelo professor Josimar Xawapare’ymi Tapirapé e 

as outras que foram criadas durante esse evento.   

A partir das discussões desenvolvidas nesse seminário, cada uma das famílias 

buscou usar as novas palavras criadas em suas casas para evitar o uso das palavras da 

língua portuguesa em nossa língua. Desde então, os professores Apyãwa também têm se 

dedicado a discutir e trabalhar fortemente, a partir de diversas políticas metodológicas 

com seus alunos e com as comunidades, os assuntos problemáticos referentes à nossa 

língua.  

Exemplos de novas palavras criadas: 

(1) Itaxoweã “óculos”. 

(2) Eixemamy “Sorvete” 

(3) Xe’egawi “celular” 

(4) Tatoyãra “trator” 

(5) Mytemekwãwa “cama” 

(6) Tekaeterexakãwa “televisão” 
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(7) Takwerereyãra “carro” 

(8) Porakerynoo “energia” 

(9) Namio “orelhão” 

 

Cada uma dessas palavras foi criada a partir do uso, das características e das funções 

dos objetos e dos produtos da cidade.   

Na próxima seção, falarei sobre a Takãra e a casa, como espaços 

comunicativos analisados nesta pesquisa. 

 

 

3.1 A TAKÃRA   

A Takãra, conhecida por casa cerimonial pela sociedade não indígena, é 

denominada e definida pelos Apyãwa como Wyrã retyma (casa dos Wyrã “homens dos 

grupos Araxã e Wyraxiga”) e Axyga retyma (casa dos espíritos), uma vez que, além dos 

grupos de Wyrã, os espíritos vivem e se encontram neste ambiente nos períodos da 

realização dos rituais para participar das danças, cantos e das refeições ritualísticas. 

Inclusive, as normas e as ordens rigorosas que se seguem nos rituais a partir da 

orientação do chefe cerimonial são todas ligadas aos espíritos. Ou seja, segundo os 

pajés, nos rituais, os espíritos, ao mesmo tempo de fornecer as normas, vivem a todos os 

momentos vigiando as pessoas, para ver se todos estão participando das danças, cantos e 

das refeições conforme as normas e as ordens fornecidas.  

Caso uma pessoa chegar a desrespeitar uma dessas normas e as ordens, ela pode 

sofrer uma gravíssima doença espiritual que pode levá-la até a morte. Quando se 

seguem as normas e as ordens de forma correta e desejável, os espíritos retribuem 

fornecendo boas condições de vida para todos os Apyãwa. Importante então é vivenciar 

os rituais conforme as ordens, seus períodos e normas de realização para ao mesmo 

tempo e manter vivas e fortalecidas as construções oracionais e os demais saberes que 

estão conectados nelas, e para que possamos ter mais tempo de vida.            



77 
 

 

Foto 14: Takãra e ritual de Marakayja. Foto: Arokomyo’i Fábulo Tapirapé (Aldeia Tapi’itãwa, 2019). 

 

 

 

Conforme a organização sociopolítica e cultural do povo Apyãwa, a Takãra 

sempre vem sendo construída no centro da aldeia, assim como hoje está construída no 

centro da aldeia Tapi’itãwa. A Takãra possui quatro portas, sendo que duas delas estão 

localizadas para o lado nascente do sol, e as outras duas para o lado poente. Duas dessas 

portas, uma do lado poente e a outra do lado nascente do sol, pertencem aos homens do 

grupo Araxã, e as outras duas pertencem aos homens do grupo Wyraxiga, nas quais eles 

entram e saem.  

No período de realização dos rituais, como de Tawã (Cara Grande), Awara’i, 

Iraxao, Axywewoja, as máscaras utilizadas nesses rituais são guardadas no interior da 

Takãra, e, logo depois que termina o período de suas realizações, essas máscaras, 

sobretudo, de Awara’i, Iraxao e Axywewoja são queimadas e por sua vez a máscara de 

Tawã permanece guardada no interior da Takãra para ser utilizada na realização do 

próximo ritual dela. 

           Na Takãra existem momentos em que os homens, ao se comunicarem entre si, 
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usam as construções oracionais que eles acostumam usar em outros contextos 

comunicativos, uma vez que eles ao mesmo tempo de tratar dos rituais e dos fatos 

ocorridos no presente, tratam também dos fatos ocorridos no passado nos contextos de 

suas vivências sociais e culturais. Mas também existem momentos em que eles usam 

somente as construções oracionais especializadas, sobretudo, os especialistas como os 

cantores que cantam os diferentes cantos conforme cada um dos rituais, chefe 

cerimonial que entoa certos tipos de cantos para anunciar a realização dos rituais e 

Xaneramõja que se comunica e permite a comunicação dos grupos de Wyrã com os 

espíritos durante Takãra mamieãwa (caçadas e consumo das caças realizadas no interior 

da Takãra logo no dia seguinte do término de sua construção).  

 

Assim como também os historiadores acostumam usar as certas construções oracionais 

especializadas enquanto contam histórias relacionadas aos rituais, caçadas, pescarias, 

trabalhos da roça e da própria construção da Takãra. Nesse sentido entendo que 

vivenciar os rituais é o sinônimo de vivenciar as construções oracionais, sobretudo, 

especializadas que são enunciadas e atualizadas a partir dos cantos, das histórias e fatos 

narrados e na comunicação direta entre os Apyãwa e com os espíritos durante os rituais.    
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Foto 15: Tawã -Karaxao pronta para sair. Foto: Arokomyo’i Fábulo Tapirapé (Aldeia Tapi’itãwa, 2019). 

 

 

 

Durante os rituais, assim como na própria construção da Takãra, nas caçadas, 

nas danças e cantos os homens costumam se dividir em dois grupos (Araxã e 

Wyraxiga). Além do grupo Araxã e Wyraxiga, existem seus subgrupos, sendo Warakorã 

e Tarawe, que são subgrupos de Araxã, e Wyraxigio e Wyraonoo, que são subgrupos de 

Wyraxiga. Sabendo que Warakorã é o grupo dos jovens e adultos, e Tarawe, por sua 

vez, é o grupo de anciãos. Assim como Wyraxigio é o grupo de jovens e adultos, 

enquanto que Wyraonoo é o grupo de anciãos.  

 Nesta casa só é permitida a entrada dos homens, portanto, além de ser 

conhecida como ‘casa cerimonial e espiritual’, ela é conhecida também como ‘casa dos 

homens’.  Se porventura uma mulher entrar nesta casa desobedecendo as nossas regras 

sociais e culturais, ela poderá se tornar uma prostituta, assim como aconteceu há muitos 



80 
 

anos atrás com uma mulher, pois todos os homens realizaram relação sexual com ela.  

Mas, se no caso, essa mulher não se tornar prostituta, uma pessoa de sua família 

pode sofrer uma doença espiritual muito grave, causada por um espírito ou executada 

por um pajé feiticeiro, que pode levá-la até a morte. Tendo isso em consciência, as 

mulheres Apyãwa sempre evitam entrar na Takãra, e desde cedo buscam informar e 

alertar suas filhas e netas sobre essas realidades. Assim todas as mulheres desde cedo 

sabem que elas não podem entrar na Takãra, mas que podem participar dos rituais que 

são realizados no pátio desta casa.    

 

 

 

Foto 16: Os homens conversando no interior da Takãra logo após o término da sua construção. Foto: 

Arokomyo’i Fábulo Tapirapé (Aldeia Tapi’itãwa, 2019). 

 

 

 

No interior da Takãra os homens adultos e anciãos costumam confeccionar arco 

e flecha, remo, borduna, dentre outras artes durante os dias, onde sempre há presença 

dos xyre’i’i e Awa’yão que têm a possibilidade de aprender esses tipos de artes com 
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cada um dos especialistas presentes, como na foto a seguir. 

 

 

Foto 17: Homens no interior da Takãra. Foto: Waraxowoo’i Maurício Tapirapé (Aldeia Tapi’itãwa, 

2018). 

 

 

 

O pátio da Takãra sempre se localiza para direção da nascente do sol. Além de 

servir para realização dos rituais, esse pátio serve para realização de reunião em que se 

discutem, no período noturno, as questões territoriais, educacionais, saúde, dentre outros 

assuntos que interessam às comunidades. Inclusive, nesse espaço os homens planejam 

suas caçadas, pescarias e as atividades da roça. A partir das conversas desenvolvidas no 

pátio da Takãra os homens mantêm as suas esposas informadas nos fatos ocorridos no 

dia a dia e nas decisões tomadas por eles. Importante lembrar também que os homens 

saem no pátio da Takãra para refrescar os seus corpos durante esses encontros na parte 

noturna.            

Quando se termina a construção de uma nova Takãra ou quando se realiza o 

ritual que denominamos por Xiwewexiwe os meninos são pintados de jenipapo pelos 

seus pais ou avôs para eles passarem para 2ª fase de vida. Quando é no período de 

construção de uma nova Takãra, esse ritual de passagem é realizado bem de tarde, 

aproximadamente, umas 18 horas, e, quando é no período de realização do ritual de 
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Xiwewexiwe, ele é realizado um pouco mais cedo, às 15 horas ou às 16 horas.  

Logo ao anoitecer desse dia os meninos recebem seus novos nomes, que são 

anunciados no pátio da Takãra por um especialista em nomeação, onde seus pais, avós, 

irmãos e tios têm todo direito de trocar os seus nomes por outros nomes, desde que 

esses nomes pertençam a sua família. Em seguida, as redes dos konomi que acabam de 

se tornar xyre’i’i são levadas para Takãra, para eles dormirem durante uma noite neste 

local, onde sempre há um ou dois homens para cuidar deles durante esse período da 

noite.  

Conforme as regras que se seguem culturalmente, os konomi do grupo Araxã 

dormem na metade da Takãra que pertence ao seu grupo, assim como também os 

konomi do grupo Wyraxiga dormem na outra metade da Takãra que pertence ao seu 

grupo. Enquanto dormem, os xyre’i’i são obrigados a segurar nos seus próprios 

testículos, segundo os sábios do nosso povo, para que os mesmos cresçam no tamanho 

desejado. Assim como também durante essa noite e o dia eles são proibidos de tomar 

água e comer qualquer tipo de comida. A única bebida que é permitida para eles 

tomarem durante esses períodos é a cauim (bebida feita de arroz), isso para evitar o 

crescimento de suas barrigas. Inclusive, durante o dia eles saem para treinar de arco e 

flecha, e nesses treinamentos eles matam os tipos de passarinhos que encontram no 

cerrado e na mata fechada.  

Ao passar nessa fase de vida, eles se tornam adultos, portanto, eles têm o dever 

de aprender a se comportar e agir como adultos, por exemplo, saber respeitar as pessoas, 

tanto de sua família, quanto de outras famílias, e assim serem respeitados pelos 

mesmos. Inclusive, eles são obrigados a deixar de brincar junto com as crianças, 

principalmente, com as kotatai (meninas), e passam a ter a obrigação de aprender as 

principais atividades dos homens adultos, como a pescaria, a caçada, o trabalho na roça, 

a construção de casa e a confecção de artes.          

Quando passam para terceira fase de vida, eles realizam outro tipo de ritual que 

denominamos por Xe’atowãkaraãwa. Desta vez eles cortam apenas partes de cabelos do 

lado de suas nucas e pintam seus corpos de jenipapo, dos tornozelos até aos seus 

pescoços. Outra vez, eles deixam de tomar água e de comer qualquer tipo de comida 

durante a noite e o dia, só tomando cauim. Logo depois eles voltam a comer e tomar 

água, mas eles são proibidos de comer carnes, peixes e produtos, como macaxeira, 

milho, batata doce, inhame e banana assados. As pessoas, principalmente magras, 

evitam comer esse tipo de comida quando passam nesta fase de vida, evidentemente, 
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para evitar emagrecimento indesejável.              

Para passar para quarta fase de vida, um rapaz realiza o ritual que designamos 

por Awa’yão Xeakygetaxiãwa, no qual ele pinta seu corpo de jenipapo novamente, 

usando os seguintes ornamentos: tamakorã, paapy (bracelete feito com a linha de 

algodão, pintado com urucum), akygetãra (cocar), inimaxigoo, temekwãwa (tembetá) e 

namikwareã, para dançar no ritual de Marakayja, que é realizado durante o dia e no 

ritual de kã’o, que é realizado durante a noite no pátio da Takãra. Durante esses dois 

períodos só é permitido para eles tomarem cauim que é feito de arroz, pela sua mãe ou 

avó.  

 

 

 

Foto 18: Ritual da passagem de rapaz, Awaetepoko Tapirapé, para a fase adulta. Foto: Wariniay'i 

Tapirapé (Aldeia Tapi’itãwa, 15/03/2019).  

 

A passagem de um rapaz para essa fase de vida permite que ele tenha todo 

direito de comer os tipos de pássaros comestíveis, que nas fases anteriores ele não podia 

comer, e tendo também o direito de arrumar uma koxamoko (moça) para se casar. Em 

toda sua passagem de uma fase para outra, assim como tenho mostrado na passagem do 

konomi para fase de xyre’i’i, ele recebe seu novo nome que normalmente é anunciado 

por um especialista de nomeação no pátio da Takãra, onde as pessoas de suas famílias 



84 
 

também aproveitam momentos para trocar seus nomes, mas sempre usando os nomes 

pertencentes às suas famílias.  

O fato de anunciar o novo nome de uma pessoa no pátio da Takãra é justamente, 

para evitar que as pessoas, tanto de sua família, quanto de outras famílias o chamem 

com o nome que acaba de deixar. No caso de uma mulher, só o marido dela que tem o 

direito de chamá-la com seu nome de criança. Assim como também só uma criança 

recém-nascida tem o direito de receber seu nome em casa, que, normalmente, é 

escolhido pelos pais ou pelos avôs maternos e paternos. 

O professor Júlio César Tawy’i Tapirapé destaca a importância da Takãra 

como espaço educacional do povo Apyãwa: 

 

Agora, a educação para as pessoas do sexo masculino existe em três 

ambientes. Iniciando pela casa onde é ensinado a respeito da cultura, da caça 

para os alimentos, da pescaria para sustentar a família, a língua usada pelos 

homens para se comunicarem entre eles, a confecção de artesanato para usar 

no ritual e o respeito ao trabalho da roça que é ensinado, mostrando como o 

povo Apyãwa usa o espaço para plantar os alimentos. Tudo isso é ensinado 

no dia a dia para os meninos, por que é muito importante para nós como 

Apyãwa. 

O outro ambiente para educar os rapazes é a Takãra (casa dos homens). 

Takãra para o povo Apyãwa é uma faculdade, por que dentro da Takãra já 

vem planejada as ações educativas que são ensinadas pelos anciões que 

conhecem todas as atividades masculinas: confecção de orokorowa para usar 

no ritual de Awara’i (máscara para o ritual de Awara’i), artesanatos 

masculinos para usar como enfeite no ritual, os alimentos necessários para ser 

consumido pelos homens ficarem sempre se fortalecendo, as músicas para 

usar no ritual e ficar conhecendo os ritmos, as histórias que são ensinadas 

para aprender como acontece com o povo Apyãwa, os mitos que também são 

ensinados para fortalecer, os conhecimentos sobre as matérias primas que são 

importantes para conhecer, de onde são retiradas, como são usadas nas festas 

tradicionais, a organização dos grupos como Wyraxiga e Araxã, pois é 

importante conhecer o seu grupo para a participação na festa e na caçada, a 

cultura para ser viva e usada no dia a dia e a língua materna falada pelos 

homens na comunicação entre eles. Todos estes conhecimentos dos anciões 

são obrigatórios e são ensinados para os rapazes e para os meninos. Porque é 

muito importante fortalecer a nossa educação dentro da Takãra para valorizar 

esses saberes dos anciões que sempre foram adquiridos pelo povo Apyãwa. 

Além desses ambientes, existe outro espaço que é o acampamento, onde os 

grupos de caçadores vão caçar os animais para os alimentos dos rituais. No 

acampamento existe também a educação do grupo para os rapazes terem os 

conhecimentos dos animais que são perigosos, que podem atacar as pessoas. 

É preciso também conhecer as trilhas, onde eles vão caçar os animais, para 

que possam retornar pelo mesmo caminho, sabendo a posição do sol, onde 
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nasce e onde se põe, para localizar o acampamento. É importante também 

aprender o tamanho do jirau para armazenar os animais que foram caçados 

como o porcão e o caititu. Essa é uma educação que vem acontecendo desde 

antigamente para os rapazes, para eles conhecerem todos os processos que 

acontecem nas caçadas. Tudo isso é praticado pelo povo Apyãwa para 

fortalecer esse espaço de educar, para conhecer a geografia própria e 

valorizar o modo de educar do grupo e dos anciãos. (TAPIRAPÉ, Júlio César 

Tawy’i, 2012, p. 12). 

 

 

Foto 19: Rapazes aprendendo a moquear a caça taxao no acampamento. Foto: Rivaldo Warinimytygi 

Tapirapé (2019). 

 

 

 

Assim como o professor Júlio César Tawy’i Tapirapé ressalta, a Takãra é o 

espaço principal dos homens serem educados e aprenderem diferentes tipos de saberes 

com os sábios do nosso povo. Mas, além desse espaço, os Apyãwa utilizam outros 

espaços e momentos para educar os seus filhos e netos e assim ter a oportunidade 

também para transmitir diferentes conhecimentos para eles. Toda a educação e as 

sabedorias transmitidas para as crianças e jovens pelos pais e avôs são realizadas na 

certeza de que eles irão precisar delas para suas vivências na família e nas comunidades.  

Marakayja é um dos rituais pertencente à sociedade Apyãwa, que se realiza 

durante um dia, isto é, de manhã até a tarde, onde os homens dos grupos Araxã e 

Wyraxiga dançam no pátio da Takãra, fazendo várias voltas. Geralmente, esse ritual é 
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realizado para dançar com rapaz que passa para a quarta fase de vida. Nesse ritual, o 

cantor que domina todas as músicas de Marakayja sai na frente para dançar no pátio da 

Takãra, e logo em seguida os homens do grupo Wyraxiga também saem para dançar 

junto com ele.  

Assim que os homens do grupo Wyraxiga terminam de sair, os homens do grupo 

Araxã também saem para dançar. Diante disso, o rapaz que realiza esse ritual para 

passar para a quarta fase de vida, sai por último e fica no último da fila criado pelos 

grupos de Wyrã (homens) que dançam e cantam sempre depois que o cantor que segue 

na frente termina de cantar as versões das músicas.  

Por sua vez, Marakaxawãja é um dos rituais que os Apyãwa acostumam realizar 

logo depois que terminam de realizar o ritual de Marakayja, normalmente na parte da 

tarde, no qual cada uma das mulheres escolhe um homem para dançar abraçados, 

sabendo que ela irá receber algo desse homem com quem ela dançou. Portanto, 

conforme o ritmo das músicas e das voltas que ela e seu par fazem, ela deve sempre dar 

um pulo enquanto estiver dançando. Normalmente, as mulheres pedem linha de 

algodão, rede, mosquiteiro, saco de farinha, tartaruga e queixada para os homens com 

quem dançam.  

 

 

Foto 20: Ritual de Marakaxawãja. Fonte: Arquivo pessoal de Valmir Ipawygi Tapirapé (Aldeia 

Tapi’itãwa, 2019). 
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Portanto, durante esses três dias, logo de manhã, os homens dos grupos Araxã e 

Wyraxiga, dentre eles os idosos, adultos, rapazes e rapazinhos (Xyre’i’i) juntavam-se no 

interior da Takãra para dançar e cantar no pátio desta casa. Conforme as normas sociais 

e culturais que se seguem durante a realização dos rituais, os homens do grupo Araxã, 

assim como também os homens do grupo Wyraxiga, só podem entrar e sair pelas duas 

portas que pertencem ao seu grupo. Assim como também no interior desta casa, 

geralmente, os homens dos grupos Araxã e Wyraxiga permaneciam na metade da casa 

pertencente ao seu grupo.  

   Enquanto dançavam e cantavam no pátio da Takãra, dando várias voltas, 

alguns homens, tanto do grupo Araxã, quanto do grupo Wyraxiga, entoavam certos tipos 

de frases para, ao mesmo tempo, animar os grupos de Wyrã, animar os espíritos 

presentes também. Assim como também em certos momentos os sábios entoavam frases 

para corrigir e dar atenção aos jovens que, às vezes, erravam palavras ou frases de 

certos cantos.  

E, durante algumas horas que eles paravam para descansar no interior da Takãra, 

eles contavam histórias, fatos ocorridos naqueles momentos de rituais, os que 

aconteceram nas aldeias, na roça, na caçada e na pescaria. O ritual de Marakayja 

acontece desde a parte da manhã até aproximadamente às 16:30 horas, no qual só 

dançavam os homens, como citei anteriormente. Logo na sequência era realizado o 

ritual de Marakaxawãja, no qual as mulheres dançavam abraçadas com os homens no 

pátio da Takãra, e, geralmente, nessas situações, ocorriam as conversas entre ambos os 

sexos.       

 

 

 

3. 2  A CASA APYÃWA 

Os Apyãwa normalmente acostumam (re) construir suas casas no período da 

seca, e eles se mantêm informados sobre esta época com a floração de xeke’ianywa ‘ipê 

amarelo’, com canto das cigarras e com surgimento das borboletas nas estradas e na 

aldeia. Os Apyãwa sabem que nesse período os materiais de construção estão bons para 

serem extraídos e usados, e, inclusive com isso a casa leva muitos anos para ser 
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reconstruída. Além de depender dos materiais adequados e bons, a construção da casa 

depende também de uma boa construção para levar mais tempo de resistência. Ou seja, 

quando uma casa é bem construída ela leva 10 a 12 anos para ser reconstruída.   

Então, tendo isso em consciência, desde quando se inicia o período da seca, os 

homens Apyãwa começam a cortar madeiras, palhas de piaçava, taboca e embira para 

amarrar, buscando sempre fazer uma boa construção. Na construção de uma casa as 

pessoas sempre buscam ajudar uns aos outros, pois sabem que esse é um dos trabalhos 

masculinos que requerem muita força e coragem, principalmente para carregar madeiras 

da mata até a aldeia.  

Na reconstrução de uma casa nem sempre precisam trocar todos os materiais, 

pois aqueles que não apodreceram são reutilizados. A largura e o comprimento são 

medidos com o cabo de machado ou com uma vara, sobretudo, com uma taboca que é 

mais utilizada nas comunidades nessas atividades. No mundo cultural da sociedade 

Apyãwa, a casa construída por um homem pertence a sua esposa, isto é, a dona e 

responsável por essa casa é da mulher. Portanto, quem decide o tamanho e o lugar que 

se deve construir é da própria mulher.    

 

 

Foto 21: Reconstrução de uma casa Apyãwa. Foto: Mônica Veloso Borges (Aldeia Tapi’itãwa, 2010). 
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Segundo os sábios, o formato da casa tradicional do nosso povo Apyãwa era 

igual ao da Takãra, e, inclusive utilizavam os mesmos materiais para suas construções, 

mas que a casa para moradia só tinha uma porta sem nenhum quarto, assim como se 

vêem nas casas da atualidade, diferente da Takãra, que tem quatro portas.  Mas hoje em 

dia os Apyãwa deixaram de construir casa neste formato, usando apenas formato da casa 

da sociedade maira (não indígenas). Lembrando que até em 2015, os Apyãwa, apesar de 

não construírem suas casas no formato tradicional, usavam materiais como palha, 

taboca, embira e as certas madeiras para construção de suas casas, porém, nesse período 

estão até deixando de usar esses materiais.  

Atualmente, já existem muitas casas Apyãwa construídas com o formato e com 

os materiais oriundos da cidade, suscitando preocupação em muitas pessoas que ainda 

valorizam muito os materiais usados para construção das casas tradicionais, pois essas 

pessoas sabem que a casa e os materiais usados para a construção tradicional carregam 

consigo inúmeros conhecimentos, mas que, com essas atitudes alimentadas 

negativamente por alguns Apyãwa, estão deixando esses conhecimentos em risco de ser 

extintos. Inclusive porque hoje existem jovens e até mesmo alguns adultos que não 

conhecem e sabem os nomes e os lugares em que se encontram os materiais utilizados 

para construção da casa.                    

Desde sempre, os Apyãwa constroem suas aldeias numa forma circular, e esse 

círculo é identificado através das casas que são construídas uma depois da outra. Nas 

casas os Apyãwa, sobretudo, os pais e avôs educam e aconselham seus filhos e netos 

desde pequenos, com objetivo de eles seguirem um bom caminho de viver na família e 

nas comunidades. Sabendo também que numa casa mora uma família inteira, sendo 

elas: pais, filhos, netos, avôs, tios, genros e noras. Na medida em que o número de 

pessoa cresce numa família extensa, o genro é obrigado a construir uma casa ao lado da 

casa de sua sogra para viver com sua esposa e com seus filhos, com isso vai 

aumentando o tamanho de uma aldeia.  

No interior de uma casa, normalmente são guardados: arco e flecha, borduna, 

peyra (tipo de cesto utilizado para carregar caças, peixes e produtos da roça), peneira, 

remo, cuia, dentre outros pertences de uma família. Todos esses materiais pertencentes a 

uma família são usados no dia a dia por eles conforme suas necessidades, sem nenhum 

problema.  
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Foto 22: Peyra. Foto: Mônica Veloso Borges (Aldeia Tapi’itãwa, 2016). 

 

 

Mas para usar um desses pertences do outro, eles sempre avisam e pedem 

licença uns aos outros com maior cortesia. É comum ver numa casa de uma família as 

redes armadas uma ao lado da outra. O casal normalmente dorme numa mesma rede 

durante a noite, só depois quando tem filho (a) pequeno (a) o marido passa dormir numa 

rede separada.  Ao lado das redes dos avôs sempre tem um lugar da fogueira que eles 

acendem no período noturno para esquentar os seus corpos enquanto contam histórias 

para os seus netos. Inclusive ao lado das redes deles sempre se encontram cachimbos 

que eles usam para tratar das dores que eles sentem nos seus corpos.    

Na vivência familiar do povo Apyãwa, os pais e os avôs são pessoas 

responsáveis de unir seus filhos e netos no dia a dia, dentro da casa e fora dela. Então 

desde pequenos os filhos e netos aprendem como se relacionar com cada uma das 

pessoas de sua família, assim como com os pais, avós, tios, irmãos, cunhados (as), e 

com as pessoas de outras famílias, uma vez que na cultura Apyãwa as relações entre as 

pessoas, tanto nas famílias, quanto nas comunidades se baseiam muito no respeito, 
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sobretudo, entre genro, nora e o (a) sogro (a) que, inclusive, não conversam diretamente 

entre elas.  

Se o sogro deseja falar alguma coisa para o seu genro, ele fala primeiro com a 

sua filha para que ela comunique ao seu esposo. E, quando já nasceram os netos, o 

sogro e a sogra falam para os netos comunicarem ao pai, caso a filha não esteja 

presente. Portanto os pais de um menino ou de uma menina transmitem esses tipos de 

conhecimentos para eles desde pequenos, para que quando se case, ele (a) possa saber se 

comportar ao conviver com a família de sua (seu) esposa (o), uma vez que quando ele 

(a) cometesse qualquer tipo de equívoco, desrespeitando as normas de respeito 

fornecidas pela nossa cultura, pode suscitar a separação deles.         

A casa é um dos principais contextos comunicativos de uma família Apyãwa, 

pois, no interior, no pátio e no terreiro dela, eles vivem tratando de vários assuntos e dos 

fatos ocorridos durante os dias e na parte noturna, além de contar histórias para os seus 

filhos e netos. Inclusive para educá-los os pais e avôs usam as determinadas construções 

oracionais seguidas por gestos que nem todos sabem e conseguem enunciar. É notável 

que ao educar os seus filhos e netos os pais e avôs usam as construções oracionais que 

demonstram o amor e afetividade deles por eles, que inclusive permitam que eles deem 

atenção para os seus pais e avôs durante as conversas.  

Com isso entendo que não somente os assuntos e os fatos abordados que geram 

o uso das diferentes construções oracionais na língua da sociedade Apyãwa, a situação, 

as atividades, as pessoas entre quem houve a comunicação, os objetos e os produtos em 

que as pessoas se referem também provocam o uso das diferentes construções 

oracionais nos contextos comunicativos. Assim como também notamos que quando 

houve uma comunicação entre um homem com uma mulher, as construções oracionais 

usadas por elas não vão ser as mesmas que são usadas entre um homem com homem e 

entre uma mulher com mulher. Numa conversa com uma criança quando ela está 

chorando também se usam diferentes construções oracionais para acalmá-la, assim 

como existem outras que as mães, irmãs, tias e avós usam para fazer essa criança 

dormir. Então na casa houve todo esse tipo de comunicação entre os familiares, onde 

todos aprendem uns com outros.             

Dentre essas construções oracionais, existem outras como aquelas enunciadas 

durante o sepultamento de uma pessoa falecida no interior de uma casa, que só devem 

ser enunciadas naquele momento, pois o uso delas em outros momentos e contextos 

comunicativos por uma pessoa pode suscitar o ato que denominamos de marawyna (ato 
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que atrai as almas e suscita ameaça de morte dela mesma ou de uma pessoa de sua 

família). Tendo isso em consciência as pessoas que desejam aprendê-las aproveitam as 

ocasiões em que elas são enunciadas.     

Durante a sua primeira menstruação e a segunda menstruação, uma moça 

Apyãwa permanece em casa, deitada na rede, onde ao mesmo tempo de ser educada, ela 

é ensinada pela sua mãe e a sua avó paterna ou materna, nas atividades femininas, 

sobretudo, na fiação de algodão e no ato de pilar os produtos, como arroz, milho, 

amendoim e mandioca no pilão. Os conselhos e a educação que ela recebe dessas 

pessoas mencionadas são conhecimentos sobre como uma mulher adulta deve se 

comportar diante de sua vivência e de seu relacionamento com as pessoas na e fora de 

sua família. A única bebida que ela toma nesse período é a cauim, para evitar o 

crescimento de sua barriga. 

 Desde o início de sua menstruação a mãe ou avó coloca uma pedra debaixo de 

sua rede para ela colocar seus pés sobre a mesma, para evitar que ela tenha costume de 

sair e ficar andando para lá e para cá, sem a permissão da mãe e da avó, quando sair de 

reclusão de sua primeira e segunda menstruação. Assim como também é colocado um 

pilão ao lado de sua rede para ela pilar os produtos mencionados acima, isto é, arroz, 

milho, amendoim e mandioca.  

Nessas ocasiões, quando tem a necessidade de coçar a cabeça, ela usa o pinape 

(talo de buriti), que, segundo as sábias do nosso povo, é para evitar o crescimento de 

suas unhas e a sua transformação como um bicho. Porque, segundo elas, se uma moça 

coçar a cabeça com as suas unhas, no período de reclusão de sua primeira mestruação e 

segunda menstruação, essas unhas podem crescer de forma rápida, e assim as outras 

partes do corpo também acabam se transformando em um bicho inexplicável.  
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Foto 23: Moça enfeitada após a primeira menstruação. Foto: Mônica Veloso Borges (Aldeia Tapi’itãwa, 

2010). 

 

 

Depois de sair de sua primeira menstruação, ela recebe seu novo nome, que é 

anunciado no pátio da Takãra por um especialista de nomeação. Neste momento seus 

pais, avós, irmãos, tios também trocam seus nomes. Quando uma moça passa nesta fase 

de vida, ela tem todo direito de se casar com um rapaz ao lado de quem ela deseja viver 

a sua vida. Na cultura do povo Apyãwa, quando houver um casamento, o rapaz tem a 

sua obrigação de mudar da casa dos seus pais para ir morar ao lado de sua esposa na 

casa dos pais dela para ajudá-los nas atividades realizadas, assim como para pescar, 

caçar, buscar lenha, fazer roça e construir casa.  

Normalmente, depois uma mulher, assim como também um homem, vai 

trocando de nome quando seus filhos e netos passarem por esses mesmos processos. 
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Quando um homem passa a ter um (a) filho (a) e neto (a), ele se torna akoma’exewete 

(homem adulto), e, posteriormente, quando passa ter a idade bastante avançada e ter 

muitos netos, ele se torna mary’i (ancião). Assim também, quando uma mulher passa ter 

um (a) filho (a) e neto (a), ela é considerada como koxyxewete (mulher adulta) e, depois, 

quando sua idade passa estar muito avançada e ainda ter muitos netos, ela se torna 

wãjwi’i (anciã). 

 

 

 

3.3 A ESCOLA 

 

Na Terra Indígena Tapirapé/Karajá, onde se localizava a aldeia Orokotãwa e 

onde hoje se localizam a aldeia Majtyritãwa e a aldeia Hawalora, os Apyãwa se 

depararam com muitas dificuldades diante da presença dos invasores, como fazendeiros, 

latifundiários e posseiros que desmatavam suas florestas para formação de pastagens.  

Em um dos seus relatos Paula (2014) aborda essa luta, dificuldades e até uma 

grande ameaça que os Apyãwa sofreram naquele lugar:  

 

Passados pouco mais de dez anos nessa nova situação, com a vida se 

reorganizando, novamente os Apyãwa se defrontaram com uma nova e 

poderosa ameaça. Em meados da década de 1960, grupos empresariais 

começaram a se instalar na região do médio Araguaia, implantando 

latifúndios agropecuários. A região até então habitada pelos Apyãwa, Karajá 

e ribeirinhos foi vendida pelo estado de Mato Grosso a empresários do sul do 

país, gerando enormes conflitos pela posse da terra, não somente entre 

indígenas e fazendeiros, mas também entre fazendeiros e os habitantes dos 

núcleos populacionais da margem do Araguaia. A terra ocupada pelos 

Apyãwa e Karajá foi vendida à companhia Tapiraguaia, uma das fazendas 

que o grupo Medeiros, de São Paulo, comprou na região. (PAULA, 2014, p. 

36-37). 

 

 

Diante dessas situações apresentadas pela autora, os Apyãwa começaram a 

reivindicar os seus direitos para implantação de uma escola em sua comunidade, quando 

contaram com apoio da equipe de Prelazia de São Félix do Araguaia e do CIMI 

(Conselho Indigenista Missionário), pois acreditavam que, ao dominar a escrita da 

língua portuguesa, eles iriam muito bem lutar pelos seus direitos por meio das mesmas. 

Foi então que o casal de professores, Luiz Gouvêa de Paula e Eunice Dias de Paula, foi 

convidado, para trabalhar com os Apyãwa, os códigos das escritas, tanto da língua 

portuguesa, quanto da própria língua Apyãwa. 
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Com a implantação da escola em sua comunidade, então, os Apyãwa, 

sobretudo, os jovens e crianças passaram a conviver com dois tipos de educação, a 

educação sociocultural e inter-epistêmica Apyãwa, e a educação escolar, onde se 

depararam com certas diferenças que existem entre elas, isto é, viram que a escola 

enquanto instituição fornecia as normas que eles podiam seguir ao frequentar as aulas. 

Mas quero ressaltar e deixar explícita que diante dessas duas realidades socioeducativas, 

os professores que atuavam no ambiente escolar sempre buscavam seguir 

respeitosamente, o ritmo de vivência sociocultural e sociopolítica dos Apyãwa.  

Por exemplo, nos períodos dos rituais, das caçadas, das pescarias coletivas, do 

plantio e da colheita dos produtos das roças, as crianças e os jovens tinham total 

liberdade para acompanhar os seus pais, avôs, tios e irmãos nesses contextos de 

vivências socioculturais, onde aprendiam as regras e as técnicas de cada uma das 

atividades vivenciadas. E todos esses acontecimentos do cotidiano eram trabalhados na 

escola através de registros e experiências que os próprios alunos levavam para este 

ambiente. Percebe-se, então que, havia uma interligação intensa entre a vida dos 

Apyãwa e a escola. 

Segundo a metodologia de Paulo Freire, os temas geradores que foram 

utilizados para a aquisição da escrita pelos Apyãwa se constituíam em temas 

significativos da realidade sociocultural como tãwa ‘aldeia’, Takãra ‘a casa cerimonial’, 

Maxirõ ‘mutirão’, Mani’aka, ‘mandioca’, xepayga ‘meu remédio’, mãira ‘os não 

indígenas’ (PAULA, 2014, p. 61-62). A Escola funcionou em Orokotãwa desse modo 

por quinze anos (1973 a 1988), até ser oficializada pelo Estado de Mato Grosso, a 

pedido dos próprios Apyãwa. 

Por sua vez, a educação sociocultural inter-epistêmica Apyãwa fornecia aos 

estudantes a possibilidade de adquirir os conhecimentos em diversos e diferentes 

âmbitos educativos diante da efetividade de suas ações sociais e culturais.                                

A partir das experiências vividas e adquiridas no decorrer dos períodos, em 

relação à educação escolar, e conforme a Constituição Federal de 1988 que garante aos 

povos indígenas os seus direitos por uma educação específica e diferenciada, os Apyãwa 

construíram e oficializaram o seu Projeto Político Pedagógico e seu regimento escolar 

próprio, para levar ao conhecimento do estado brasileiro que eles, assim como os 

demais povos indígenas acostumam discutir e transmitir os conhecimentos para os 

jovens e crianças conforme sua organização sociopolítica e cultural, usando diversos e 

diferentes ambientes educativos.  
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Hoje, na maioria das reuniões realizadas na escola, os Apyãwa discutem essas 

questões, pois eles querem que a escola siga o ritmo de sua organização sociocultural, e 

desenvolva esses meios metodológicos de transmitir os conhecimentos para os jovens e 

crianças, para de fato atender as suas demandas. Mas ainda existem as certas pressões e 

interferências do estado que dificultam a efetividade das ações pedagógicas conforme a 

vontade da comunidade Apyãwa.                            

A sede da   

A sede da Escola Indígena Estadual Tapi’itãwa, que possui salas anexas em 

todas as aldeias de nosso território, se localiza em Tapi’itãwa. Todos os professores e a 

equipe gestora da escola são Apyãwa, formados em Licenciaturas Interculturais 

oferecidas pela UNEMAT (Universidade Estadual de Mato Grosso) e pela UFG 

(Universidade Federal de Goiás).   

 

 

Foto 24: Sede da Escola Indígena Estadual Tapi’itãwa. Foto: Arokomyo’i Fábulo Tapirapé (Aldeia 

Tapi’itãwa, 2019). 

 

 

Na escola Apyãwa, as crianças inicialmente estudam a escrita da nossa língua 

materna, de série inicial até o quarto ano, depois passam a estudar as escritas de duas 

línguas simultaneamente, isto é, escritas da língua Tapirapé e de português. Essa é uma 

política social e metodológica, que os professores Apyãwa, juntamente com as 
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comunidades utilizam, com intuito de manter a nossa língua sempre viva e fortalecida 

diante da realidade que vivemos na atualidade.   

 

 

Foto 25: Crianças estudando na língua Apyãwa. Foto: Waraxowoo’i Maurício Tapirapé (Aldeia 

Tapi’itãwa, 2019). 

 

 

Para dar início às aulas do ano letivo, inicialmente os professores Apyãwa 

realizam um encontro na sede da escola, juntamente com a equipe gestora e 

coordenação, para elaborar plano de aulas. Na elaboração do plano de aulas os 

professores do ensino médio e do ensino fundamental se dividem conforme a área de 

conhecimento ou a turma com quem trabalham.  

Lembrando que a temática a ser trabalhada durante o ano letivo é escolhida 

com a participação e por unanimidade do povo Apyãwa. Conforme o seu planejamento 

de aulas então cada um dos professores Apyãwa da sede e das salas anexas desenvolve 

suas aulas durante o ano letivo, produzindo materiais didáticos e pedagógicos a partir 

das atividades desenvolvidas com os seus alunos. Os materiais didáticos e pedagógicos 

produzidos pelos professores juntamente com os alunos são utilizados por eles durante 

os anos letivos posteriores. 
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Os assuntos ligados à Escola Indígena Estadual Tapi’itãwa são discutidos na 

própria sede da escola, no pátio da Takãra ou no barracão da comunidade.      

A nossa escola trabalha com o princípio da interculturalidade crítica no sentido 

proposto por Catherine Walsh (2009), ou seja, a revitalização, a revalorização e a 

aplicação dos saberes ancestrais como necessários na atualidade, pois eles permitem 

uma leitura crítica do presente. Cito, por exemplo, uma prática pedagógica desenvolvida 

por mim ao ensinar aos alunos o conhecimento que nosso povo possui a respeito das 

abelhas e dos diferentes tipos de mel que elas produzem. A partir desse conhecimento 

foi feita uma reflexão sobre o nosso território, sobre uso dos alimentos que coletamos 

em nosso território e o perigo do fogo para a vida das abelhas.    

A nossa escola trabalha no sentido de valorizar a língua Apyãwa. Isto foi uma 

conquista dos povos indígenas, porque o modelo colonizador não permitia o uso das 

línguas originárias na educação. Por isso, esse trabalho resultou numa situação 

sociolinguística de bilinguismo aditivo, pois nosso povo usa no dia a dia a língua 

originária, embora a maioria das pessoas seja bilíngue tendo Tapirapé como a primeira 

língua e o português como a segunda língua.  

Uma das significativas metodologias utilizadas hoje pelos professores Apyãwa 

é desenvolver as aulas com os seus alunos em diferentes ambientes educativos, onde ao 

mesmo tempo de aprender os códigos de sua língua materna e da língua portuguesa, os 

alunos adquirem os conhecimentos relacionados à sua prática cultural. Na verdade, os 

professores adotaram essa política metodológica, uma vez que na compreensão 

socioeducativa dos Apyãwa a escola não é o único espaço de ensino e aprendizagem. 

 Os professores levam muito em consideração que, para as crianças e os jovens 

aprenderem os conhecimentos reais de suas práticas culturais, eles devem vivenciar as 

atividades socioculturais nos contextos em que elas são efetivadas. Inclusive, acreditam 

que por meio dessas vivências socioepistêmicas, as crianças e os jovens podem 

contribuir, tanto na escola, quanto na comunidade e na família, na valorização e no 

fortalecimento de todos os saberes vinculados à sua cultura e a sua língua. 

Para obter as informações em relação aos temas abordados, os alunos, tanto do 

ensino fundamental, quanto do ensino médio realizam pesquisas com os sábios das 

comunidades conforme a orientação dos seus professores. Geralmente, os alunos do 
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ensino médio, além de realizarem pesquisas para desenvolver as tarefas intermediárias 

solicitadas pelos seus professores, realizam também para desenvolver as suas 

monografias que, inclusive são apresentadas para comunidade no período de defesa em 

Tapi’itãwa.  

A maioria das pesquisas realizadas é filmada com câmera fotográfica, ao 

mesmo tempo em que as informações transmitidas pelos sábios são gravadas com o 

celular pelos próprios alunos. As tarefas intermediárias são entregues para os 

professores logo no início das etapas intensivas. Nas etapas intensivas, inclusive cada 

um dos alunos de ensino médio recebe orientação do seu professor orientador em 

relação ao desenvolvimento de sua monografia. E a partir da avaliação e sugestão dos 

seus orientadores, os alunos corrigem e complementam os textos de suas monografias. 

A seguir vou tratar das caçadas e pescarias Apyãwa, em que coletei meus 

dados. 
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CAPÍTULO 4 

 

CAÇADAS E PESCARIAS 

 

Geralmente os Apyãwa acostumam caçar com mais frequência, no período da 

chuva, pois nesse período as caças ficam muito gordas com as frutas que elas comem no 

decorrer dos dias, e fica muito fácil de serem encontradas e abatidas. Inclusive, nesse 

período não se obtém muito sucesso nas pescarias, devido ao deslocamento dos peixes 

com a enchente do rio, lagos e igarapés existentes em nossa terra.   

As caças mais abatidas nesse período pelos Apyãwa são as queixadas, caititu, 

veados e cuxiú que inclusive são as caças prediletas dos Apyãwa. Eles evitam matar as 

caças não comestíveis. O único tipo de caça não comestível que eles matam é a 

capivara, pois usam os dentes para confecção do colar usado pelas moças nos rituais e 

nos períodos em que elas saem de sua primeira menstruação e da segunda menstruação. 

 

 

Foto 26: Os caçadores Apyãwa com as queixadas abatidas. Foto: Rivaldo Warinimytygi Tapirapé (2010). 
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As armas que os Apyãwa utilizam para caçar são: arco e flecha, borduna e 

espingarda. Para matar uma caça com facilidade, de arco e flecha, necessariamente um 

caçador deve dominar a técnica de puxar o arco e jogar a flecha, e saber atingir a caça 

no local em que ela não resista. Assim como também para matar uma queixada com 

borduna, um caçador, ao mesmo tempo de tomar cuidado para não sofrer nenhuma 

mordida ou algo pior, deve saber bater a caça mencionada na parte da cabeça em que ela 

morra com facilidade. O melhor local para matar uma queixada com borduna é no 

varjão, pois neste local elas cansam facilmente, sobretudo, no sol quente. Inclusive os 

caçadores Apyãwa sempre quando encontram vara de queixadas eles as cercam e 

começam a abatê-las.  

Normalmente, os caçadores levam cachorro para acuar a vara de queixada, e 

assim se torna fácil para eles abatê-las, pois, quando o cachorro late, as queixadas ficam 

furiosas e se juntam para avançar nele, e nessa ocasião os caçadores aproveitam para 

matá-las. E, quando eles não levam o cachorro, eles mesmos imitam o latido do 

cachorro. O importante é que para aprender essas experiências de encontrar e matar as 

caças, os jovens devem acompanhar os caçadores mais experientes em suas caçadas, 

porque os caçadores experientes, no momento em que eles encontram as pegadas novas 

da vara de queixada, eles sabem a hora que as queixadas passaram e o lugar de 

encontrá-las.  

Então, a partir dessas experiências os caçadores seguem as queixadas pelas 

suas pegadas até encontrar elas. E percebem que estão bem próximos das queixadas 

perseguidas através das catingas delas ou do barulho que elas fazem com seus dentes 

quando percebem a presença dos caçadores. Desde então, os caçadores preparam seus 

arcos e flechas, bordunas e espingardas para abater algumas dessas caças. No encontro 

com a vara das queixadas mais valentes o cuidado sempre é muito grande, pois elas 

avançam nos caçadores. Por isso quando os caçadores percebem que as queixadas são 

valentes eles procuram árvores para subir e assim evitam sofrer as mordidas delas.  

Na maioria de suas caçadas, eles pegam e trazem os filhotes das queixadas para 

criar. Desde quando esses filhotes são trazidos para aldeia, eles se tornam parte de uma 

família, ou seja, todos os filhotes das caças e dos pássaros se tornam parte das famílias 

de quem os criam. Sabendo que na cultura Apyãwa, as donas dos filhotes das caças 

criadas em casa são as meninas, mas que são cuidados por todos os seus familiares. Os 
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filhotes das queixadas quando são pequenos ainda, vivem e dormem nas casas, onde 

recebem alimentos que os Apyãwa comem.   

É interessante ver que esses filhotes, não só das queixadas, mas também do 

macaco, do cuxiú e do quati acompanham as donas nos lugares onde elas forem, assim 

como nas visitas dos parentes em outras casas, no igarapé quando vão tomar banho e 

nas pescarias realizadas com timbó. Os cuidados e a afetividade que uma família tem 

por um filhote das caças mencionadas não são muito diferentes do que se tem por uma 

criança. Os filhotes, sobretudo, da queixada, do macaco e do quati passam até receber, 

além das redinhas, os nomes que são específicos para os que são criados em casa, assim 

como o filhote da queixada é chamado por kãxi, do macaco por takwã e do quati por 

xamera.                                  

No dia da caçada, as mulheres dos caçadores evitam varrer as suas casas, pois, 

segundo os sábios, quando as mulheres varrem suas casas no dia da caçada, elas 

espantam e distanciam as caças, o que geralmente resulta na não obtenção das caças 

pelos caçadores. Portanto, os caçadores acostumam informar o dia da caçada para suas 

esposas com antecedência. Assim elas varrem as suas casas três dias antes da caçada. Os 

pajés informam que as caças se mantêm informadas sobre essas vivências e ações 

desenvolvidas socialmente e culturalmente nas famílias e nas comunidades pelos 

Apyãwa, através dos espíritos que convivem e cuidam delas. Por isso, sempre que se 

realiza uma caçada é importante cumprir as normas da caçada e negociar com os donos 

das caças e com o Xaneramõja para obter caças com mais facilidade. 

No período de reclusão após nascimento de um (a) filho (a) não é permitido 

para o pai realizar a caçada, isso para evitar que ele ou filho (a) sofra algum tipo de 

consequência dos seus próprios atos. Pois na medida em que um pai desrespeita essas 

normas culturais, ele pode se transformar em um bicho ou pode ser levado por uma caça 

que ele porventura encontrasse, uma vez que todos os tipos de caças, conforme a 

cosmovisão dos Apyãwa, são axyga (espíritos) e ainda andam acompanhados pelos 

espíritos que são ixãra (donos delas). 

 Além disso, existem caças que ele não pode matar e comer durante a reclusão, 

pois, se ele matar uma das caças, sobretudo, veado, paca, cutia ou tamanduá, a alma do 

(a) filho (a) pode ser capturada por espíritos da própria caça abatida, o que 

consequentemente pode levar a criança até a morte se não for curada por um pajé 

curandeiro. A mesma coisa pode acontecer com a criança, se os pais comerem uma 

dessas caças no período de reclusão.                           
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Existem caças, como queixadas e veados que os caçadores, depois de abatê-los, 

dividem entre eles no mesmo local onde eles matam, ou então trazem e dividem em 

casa. Quando é dividida em casa, a responsabilidade de distribuir partes das caças é das 

esposas ou das filhas dos homens que mataram. É importante destacar que as caças 

abatidas não são divididas apenas para as pessoas que foram na caçada, mas sim 

também para aqueles que não foram. Esse é um dos costumes de extrema importância 

mantido até hoje pelos Apyãwa.  

Cada uma das partes das caças tem nome e, na maioria das vezes, é falado 

nessas ocasiões pelas pessoas presentes. Assim como também existem construções 

oracionais especializadas que são enunciadas nas ocasiões em que os caçadores estão 

conversando enquanto caminham na mata à procura das caças. A maioria dessas 

construções oracionais é enunciada no momento em que eles se juntam em um lugar 

para partir as queixadas abatidas e para confeccionar peyra (cesto) para trazer essas 

caças para a aldeia, pois nesse lugar eles não só falam da caçada que eles acabam de 

realizar, falam também das caçadas que eles realizaram anteriormente.  

Assim, então, as conversas entre eles sempre geram o uso de diversas 

construções oracionais em relação às diversas ações e fatos ao mesmo tempo. Com isso, 

todas as experiências e epistemologias socioculturais vivenciadas ganham forças de 

resistências e de equilíbrio para viver. Repito aqui, então, que vivenciar uma atividade 

cultural é o mesmo que alimentar todas as epistemologias que estão intrinsecamente 

vinculadas a ela. Sempre quando falo dessa experiência, me vêm à cabeça as lindas e 

reflexivas frases que, na manhã de um dos nossos encontros, o meu bisavô me falou 

enquanto tratava da importância da valorização e do fortalecimento da nossa cultura e 

língua, enunciando as seguintes construções oracionais:  

 

 

- Eraarywa, xyre, ma’era ro’õ ke ’ã ywãripe amowera ramõ napexema’ematãri 

xerexeka’i re kwi. Ymy tanã are araka xereka ropie ma’ema’e iapawo kwi. Araxema’ewo 

marakã re, marawykãwa re, temiãra xokaãwa re, ipirã xokaãwa re penamõja gy rewiri kwi. 

Emanyn a’eramo ka are araxat arakawo. Axekwe ka koxamowera gy ixema’e ota akawo ay agy 

pyri, axaryja gy pyri, axaxe agy pyri te’omaomara re ranõ. Emanyn pa mi a’egy ixema’e mã’e 

apaãwa re areka ramõwe ranõ pã, ’ã’ejxe mi wekawo penope kwi. Ao’i’i arakawo xepe karae 

epe Orokotãjpe are araka xerexarywa re kwi. Axekwe kwee mi ka pypiãra xe ara’o aropa ranõ. 

A’era epe xerexeka xirekapãp we irekawo. Ã xowe pee ekwe imakaxymakãta xerexeka xerewi 
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ira’ygejxe. 

 

 

Tradução:  

 

- Pois é, xyre (rapaz), eu não sei por que na atualidade alguns de vocês não se 

interessam em estudar e aprender os conhecimentos da nossa cultura. Porque antigamente nós 

vivíamos praticando só as nossas atividades culturais. Nós buscávamos a aprender cantar, 

confeccionar as artes, caçar e pescar junto com seus avôs. Era assim que nós aprendíamos. 

Assim como também as moças aprendiam trabalhar junto com suas mães, avós e com as suas 

tias. Eu penso e gostaria que vocês também buscassem aprender esses tipos de atividades 

culturais enquanto nós ainda estamos vivos. Mesmo que em Orokotãwa tinham poucas pessoas, 

mas nós vivíamos realizando os nossos rituais. Inclusive, lá nós comíamos só os produtos da 

roça. Então lá a nossa cultura ainda era bem completa. Mas aqui vocês vão deixar desaparecê-la 

muito rápido.  

 

Hoje vendo a nossa cultura e a nossa língua na situação em que elas estão 

diante do nosso contato com a sociedade não indígena, com os seus produtos 

alimentícios e tecnológicos, fico refletindo, lembrando dessas frases que o meu bisavô 

me disse ao perceber das certas mudanças que já haviam acontecido naquela época. Mas 

acredito que o meu bisavô se referia ao tempo em que ainda não havia energia elétrica e 

tecnologias não indígenas na aldeia, assim como também ninguém ainda recebia o 

benefício do Programa ‘Bolsa Família’ e de outros tipos de benefícios nas comunidades.  

Como também naquela época poucos números de Apyãwa eram funcionários 

públicos e da saúde. Ou seja, não tendo esses elementos oriundos da cidade nas 

comunidades, os Apyãwa viviam praticando suas atividades sociais e culturais com mais 

tranquilidade. Porém, hoje a situação é extremamente diferente e complexa, pois por 

mais que lutemos pela valorização e fortalecimento da nossa cultura e da nossa língua 

elas vão sofrendo mudanças indevidas, suscitando preocupações na maioria dos 

Apyãwa. Com isso tenho aprendido que uma cultura e uma língua dominadas sofrem 

mudanças implausíveis, quando elas e seus usuários sofrem pressão de uma cultura e 
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política ideologicamente dominante.                                                   

No período da seca normalmente os Apyãwa fazem caçadas para realização do 

ritual de Tawã (cara grande). E, para realizar essas caçadas os Wyrã (grupos de 

homens), Araxã e Wyraxiga se deslocam de suas aldeias para acampar num lugar onde 

há muitas queixadas. Mas antes de ir realizar essas caçadas eles confeccionam seus 

arcos e flechas, suas bordunas, as mulheres também preparam farinha para eles levarem. 

Antigamente, os caçadores iam a pé até no lugar de acampar, levando seus arcos e 

flechas, bordunas, e os demais materiais com a peyra. Mas atualmente os caçadores 

atuais acostumam ir de caminhão, levando todos os materiais necessários para caçadas e 

os produtos alimentícios. 

Quando se realiza o ritual de Tawã os Apyãwa usam apenas carnes de 

queixadas, banana, cauim de arroz e farinha de puba, que são servidos no interior da 

Takãra. Dependendo dos dias das caçadas os homens conseguem matar até 60 

queixadas, contando aquelas que são abatidas pelos grupos de Araxã e Wyraxiga. 

Nesses contextos de caçadas sempre há disputa entre esses dois grupos mencionados, 

pois cada grupo busca matar mais números de queixada um do que o outro.  

Todas as queixadas abatidas durante o período da caçada são moqueadas no 

jirau pelo dono de Tawã (Cara Grande). Essa é uma das atividades masculinas que 

requerem muita responsabilidade do dono de Tawã, pois durante os dias e noites ele 

deve estar sempre cuidando das queixadas moqueadas, acendendo o fogo para não 

deixar estragar. 
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Foto 27: Moqueando as queixadas no acampamento durante os dias da caçada. Foto: Waraxowoo’i 

Maurício Tapirapé (2019). 

 

 

A volta dos caçadores para suas aldeias depende muito dos números das 

queixadas abatidas e de amadurecimento das bananas deixadas na aldeia, nas casas dos 

donos de Tawã. Portanto, depois de passar alguns dias caçando e acampando, uma 

pessoa volta para aldeia para conferir se as bananas ainda não estão maduras. E, quando 

as bananas amadurecem, os caçadores são informados e então eles voltam tocando 

berrante ao se aproximarem da aldeia permitindo que as mulheres percebam a sua 

chegada.  

Nesse mesmo dia todos se juntam na aldeia Tapi’itãwa onde o ritual de Tawã 

(Cara Grande), assim como outros rituais, é realizado. Ao chegar à aldeia, os donos de 

Tawã preparam outros jiraus nos terreiros de suas casas para continuar moqueando as 

queixadas abatidas. Nesse dia, à tarde, as suas esposas que também são Tawã xãra 

(donas de Tawã) preparam cauim e matãwa (pirão feito com a carne de queixada 

misturada com farinha), e são servidos no interior da Takãra na manhã do dia seguinte 

junto com farinha e banana.  
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Algumas dessas refeições são levadas para o grupo Araxã e outras para o grupo 

Wyraxiga. Aquelas que são levadas para o grupo Araxã são feitas pelos (as) donos (as) 

de Tawã que pertencem a esse grupo, assim como as de Wyraxiga. Sempre quando 

preparam as refeições, as donas de Tawã, tanto do grupo Araxã, quanto de Wyraxiga 

deixam um pouco para elas comerem junto com as demais mulheres pertencentes a cada 

um desses grupos. Na Takãra, enquanto os homens do grupo Araxã se dividem entre os 

seus subgrupos, Tarawe e Warakorã para comer as refeições que são divididas para 

eles, os homens do grupo Wyraxiga também se dividem entre os seus subgrupos, 

Wyraonoo e Wyraxigio. Essas divisões dos subgrupos acontecem no interior da Takãra 

mesmo, sabendo que a metade da Takãra pertence ao grupo Araxã e a outra metade ao 

grupo Wyraxiga.  

Para dar início ao consumo das refeições servidas no interior da Takãra, as 

primeiras pessoas a experimentar são filhos de Xaneramõja, que pegam e colocam na 

boca menor quantidade de cada refeição dos Araxã e dos Wyraxiga, solicitando por 

meio das certas construções oracionais enunciadas para os espíritos presentes cuidarem 

da saúde deles permitindo que eles tenham a chance de viver por mais tempo. No 

momento em que os filhos de Xaneramõja terminam esse processo de experimentar os 

alimentos e se comunicar com os espíritos, os grupos de Wyrã se juntam ao redor das 

refeições e juntos iniciam apreciar a comida, fazendo o mesmo pedido dos filhos de 

Xaneramõja para os espíritos.  

A pescaria também se constitui numa importante atividade dos Apyãwa, tanto 

para alimentação como para a oferta de alimentos rituais. Alguns rituais como o 

Xepaanogãwa, Tataopãwa e Axywewoja não podem ser realizados sem os peixes 

preparados de diversas maneiras. Há vários tipos de pescaria: a pescaria feita com timbó 

xigy; a pescaria de espera, myytã; a pescaria feita com canoa, ipirakaro xokaãwa; 

pescaria com pinã, anzol, e pescaria com a mão, noxã pyykãwa. Atualmente, também 

acontece a pescaria com redes, pyã pe ipirã pyykãwa. 
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Foto 28: Pescaria de canoa no Awiowy – rio Tapirapé. Foto: Waraxowoo’i Maurício Tapirapé (2010). 

 

 

 

Para pescaria com timbó, xigy, se usa um tipo de cipó chamado xima, que 

atordoa os peixes e eles ficam sem enxergar bem. Quando essa pescaria é realizada num 

lago grande é usado o cipó mais grosso, que tem mais veneno para matar os peixes. 

Quando é realizada num córrego, é usado um cipó mais fino, mais novinho, para matar 

os peixes pequenos. Xigy sempre tem um dono, isto é, a pessoa que organiza toda a 

pescaria. Ele sai uns dias antes para ver o local, para ver se está bom para realizar a 

pescaria. Se estiver bom, ele avisa a sua esposa, que, por sua vez, avisará seus pais e 

suas irmãs. O marido avisa também seus irmãos e as pessoas que frequentam o pátio da 

Takãra.  

Quando o lago é grande, os homens combinam na Takãra o dia em que todos 

eles irão cortar o cipó. A combinação é feita com antecedência para os homens 

confeccionarem seus arcos e flechas e as mulheres prepararem farinha de mandioca. 

Quando se organiza esta pescaria no lago, sempre o dono avisa o paxẽ, pois ele deve se 

comunicar com o dono dos peixes, para que ele organize o local do xigy, amarrando as 

piranhas, as arraias, os jacarés e as sucuris, para que não aconteça nenhum mal aos 

pescadores Apyãwa. Os homens, então, um dia antes, cortam os timbós e levam os 

feixes para a beira do lago.  
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Neste mesmo dia, todos vão acampar perto do lago, os homens, as mulheres e 

os filhos e filhas. Levam suas redes, farinha, pimenta. Cada família monta o seu 

acampamento. O acampamento não pode ser bem na beira do lago, pois podem ir 

algumas mulheres menstruadas e elas não podem ir perto dos feixes de timbó e nem 

podem se aproximar do lago. Desde o dia em que os homens vão cortar o timbó até toda 

a realização da pescaria, os homens não podem ter relações sexuais com suas esposas, 

pois, caso contrário, os peixes não vão morrer e eles podem ficar com dor de cabeça. 

No dia seguinte, cedinho, pelas seis horas da manhã, os homens vão bater o 

timbó. Enquanto batem, eles vão cantando alguns cantos específicos, pois os espíritos 

estão juntos e os cantos os deixam alegres e, assim, os peixes vão morrer mais 

facilmente.  Quando o lago é grande pode ser usada uma canoa para ir batendo o timbó 

até no meio do lago para atingir melhor os peixes. O xigy é um ritual que não pode ser 

realizado quando a comunidade está de luto.  

 

 

Foto 29: Peixes assando no jirau durante um xigy. Foto: Waraxowoo’i Maurício Tapirapé (2010). 

 

 

Enquanto os genros e os filhos matam os peixes, o sogro prepara o jirau, onde 

os peixes serão moqueados. Cada homem deve ficar quieto num lugar esperando o 
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peixe, não se deve ficar caindo na água e nem andando muito dentro do lago para não 

espantar os peixes. Quando os peixes ficam bem tontos, as mulheres são chamadas para 

ir pegá-los com peneiras. 

Depois que os peixes estiverem bem moqueados, as famílias voltam para a 

aldeia e as mulheres vão preparar ipirako’i ‘farinha de peixe’, que pode ser usada por 

mais tempo sem estragar. Os peixes são desfiados e a carne é moída no pilão e depois 

torrada numa panela grande. A farinha de peixe é guardada numa cuia grande, 

kojapa’ão. 

A pescaria com timbó é realizada somente no verão quando os ribeirões e os 

lagos estão com pouca água. 

A pescaria de espera, myytã, é realizada no tempo chuvoso. O homem vai 

esperar os peixes nos lugares onde eles estão passando muito. Para isso, escolhe uma 

árvore que tem galhos fortes na beira, num lugar não muito fundo, pois ele tem que ver 

os peixes passando. Se tiver só duas árvores retas, ele faz um pequeno jirau entre as 

duas para se acomodar enquanto espera os peixes.  Se ele acertar um peixe, desce para 

pegar, matar e colocar na canoa. Se ele errar, deixa a flecha presa no fundo e depois irá 

recolhê-las. Se acertar um peixe grande, pode ser que ele irá embora com a flecha. Se o 

pescador for perito para acertar as flechas e se estiver passando muitos peixes, logo ele 

poderá voltar para casa. Caso contrário, ele passará muito tempo na espera até conseguir 

alguns peixes. 

A pescaria de canoa é para matar jaraqui ywyxao e crumatá, wararao. O 

pescador pode ir sozinho, mas é melhor ir em duas pessoas, pois um ficará pilotando a 

canoa enquanto o outro joga as flechas nos peixes que for observando. O pescador 

experiente observa o movimento do capim na beira. Conforme ele estiver tremulando, 

sabe-se de que lado o peixe está e o pescador consegue acertar a flecha sem ver o peixe. 

Ou então, o piloto deve dirigir a canoa bem devagarzinho até chegar perto do peixe para 

o companheiro jogar a flecha. Estes peixes, wararao e ywyxao ficam na beira dos rios e 

dos lagos, comendo o capim e o pescador precisa saber enxergá-los para poder acertar a 

flecha. 

A pescaria com anzol, pinã, é realizada de canoa ou da beira. Na canoa podem 

ir duas pessoas, ou mais pessoas, dependendo do tamanho da canoa. Para pegar 

tucunaré, ele deve jogar o anzol com uma isca própria e puxar rapidamente a linha. Para 

outros peixes, piranha, piau, pacu, deve-se jogar o anzol e ficar esperando até eles 

comerem. Também tem isca própria para estes peixes. 
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A pescaria de noxã ‘bagre’ é realizada no período do verão quando as águas 

estão baixas. Esta pescaria também é combinada com antecedência envolvendo várias 

famílias. Em geral, as esposas vão junto com os seus esposos nesta pescaria. 

Geralmente, esta pescaria é feita para xemamara’aãwa (pescaria que as pessoas 

realizam no rio ou no lago, onde aproveitam assar ou cozinhar um pouco de peixes 

obtidos para comer, e trazer o resto para aldeia). Na verdade, esse é o novo sentido que 

a palavra xemamara’aãwa passou a ganhar das novas gerações Apyãwa. Porque 

antigamente, xemamara’aãwa era entendido como um comportamento inadequado e 

desobediente em relação às nossas regras culturais, pois as pessoas saiam para pescar e 

comiam tudo lá mesmo, sem trazer nada para a aldeia, mesmo sabendo que em casa 

tinham pessoas, assim como os seus pais, tios, sogros e cunhados esperando pelos 

peixes que eles podiam trazer para aldeia.  

Conforme a cultura Apyãwa as pessoas, sobretudo, o genro nunca pode voltar 

da pescaria sem trazer nenhum tipo de peixes, uma vez que a família de sua esposa 

sempre estará esperando pelos peixes, e também na maioria das vezes a sogra prepara 

farinha de mandioca para deixar à espera dos peixes que o genro pode trazer. Se no caso 

o genro voltar sem peixe, a família de sua esposa ao mesmo tempo de ficar triste, vai 

entender que ele casou despreparado para assumir esse tipo de responsabilidade.  

Nesta pescaria as pessoas mergulham para pegar os peixes que estão 

escondidos no oco dos paus submersos ou nos buracos das pedras. Há um certo perigo 

nesta pescaria, pois as pessoas podem ficar com os braços presos nos buracos. E 

também há um peixe chamado pere’e, conhecido na região do Araguaia como ‘cuiú-

cuiú’, que prende o braço das pessoas com a nadadeira principal dele, que é serrilhada. 

As pessoas podem morrer afogadas se isso acontecer. Há o perigo de aparecer também o 

porake ‘peixe elétrico’, as piranhas e as traíras que podem morder os pescadores de 

noxã. 

Depois de ter discutido os contextos comunicativos em que minha pesquisa e 

minhas análises foram feitas, no próximo capítulo, vou apresentar as construções 

oracionais encontradas na Takãra, na casa, na caçada e na pescaria. 
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CAPÍTULO 5 

OS USOS DA LÍNGUA APYÃWA NA TAKÃRA, NA CASA, NA 

CAÇADA E NA PESCARIA: CONTEXTOS COMUNICATIVOS E 

CONSTRUÇÕES ORACIONAIS 
 

Neste capítulo busco discutir o uso da língua Apyãwa a partir das interações 

comunicativas dos Apyãwa entre si, e com os espíritos, plantas, peixes, caças, dentre 

outros seres com os quais eles se comunicam também ao praticar suas atividades sociais 

e culturais na Takãra, na casa, na caçada e na pescaria. No contexto desta discussão em 

relação ao uso da língua Apyãwa, vamos abordar e buscar entender, que, para os 

Apyãwa, o ato de se comunicar não pertence apenas aos seres humanos, uma vez que 

todos os seres vivos e não vivos que compõem o mundo, também têm, tanto quanto os 

seres humanos, a potencialidade e os sistemas efetivamente eficientes para se 

comunicarem entre si e também com os seres humanos e vice-versa. 

 E é exatamente por meio dessas redes de interações comunicativas cósmicas, é 

que os sábios, sobretudo, os pajés da sociedade Apyãwa negociam com os seres 

espirituais quando necessitam algo de seus pertences. Sabendo, então, que negociar com 

os donos das caças, peixes, mel, dentre outras interações, sempre fez e faz parte da vida 

social, cultural e cotidiana, não só dos Apyãwa, mas também de outros povos indígenas, 

com isso evitando a ocorrência de algo ruim nas comunidades. Mas, é importante saber 

também que o resultado de negociação depende muito de uma boa comunicação entre 

os seres da natureza e do mundo. 

Bakhtin (1992, apud LUCIANO, 2017, p. 298) também aponta a relação 

efetivamente constituída entre e pelos seres da natureza: 

 

É por meio da linguagem que o homem se situa e é situado na sociedade, na 

natureza e no mundo. A harmonia da natureza depende de uma boa 

comunicação entre os entes que a constituem. Nesse sentido, língua, 

sociedade e natureza estão intrinsecamente relacionadas, o que, numa 

perspectiva sociohistórica, possibilita uma permanente e dinâmica relação 

cósmica dialógica, adaptável à abertura, ao movimento e à heterogeneidade. 

(LUCIANO, 2017, p. 298). 

 
 
 
 

De acordo com o autor, no mundo há uma grande rede de conexão que as 
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próprias sociedades e a natureza constroem através de suas relações vivenciais 

contextualizadas. Percebe-se, então, que na cosmovisão das sociedades indígenas, não 

há entes da natureza desvinculados uns dos outros. Ao mesmo tempo, em que por meio 

dessa comunicação e negociação, os Apyãwa contribuem para o equilíbrio do mundo, 

eles contribuem também para o seu bem-estar, assim como também para valorização e 

fortalecimento de sua língua: 

  

Importa também destacar a importância vital e simbólica da língua para os 

povos indígenas, por meio da qual estabelecem as conexões com a natureza e 

com o mundo. Assim sendo, a língua é um fenômeno de comunicação sócio-

cósmica, de vital importância na relação recíproca entre sociedades humanas 

e seres não humanos da natureza. Nesse sentido, a perda de uma língua por 

um povo indígena afeta diretamente também a relação desse povo com a 

natureza e com o cosmo, resultando em quebra ou redução de conectividade 

entre os seres e, consequentemente, afetando o equilíbrio e a harmonia da 

vida no mundo (LUCIANO, 2006, apud LUCIANO, 2017, p. 299).   

 
 
 
 

Este autor deixa explícito que, com a perda de sua língua, um povo já não 

consegue mais se relacionar e comunicar com a natureza e com o cosmo, da mesma 

maneira como acostumava interagir com elas. Porque, na verdade, a língua não é apenas 

um sistema de comunicação, assim como os linguistas da academia eurocêntrica 

abordam, mas ela é, sobretudo, o mundo de um povo. No sentido que a língua está no 

mundo e o mundo está na língua.  Acredito que todos os povos indígenas entendem e 

interpretam a língua nesse sentido. 

As construções oracionais da língua Apyãwa, assim como tenho dito 

anteriormente, dependem dos contextos comunicativos e dos assuntos abordados pelos 

Apyãwa, uma vez que na maioria dos seus contextos comunicativos eles abordam um 

assunto, esticando a conversa, e com isso efetivamente construindo uma rede que ligam 

os conhecimentos uns aos outros. Diante disso, percebemos que dentre as construções 

oracionais desta língua existem aquelas que são enunciadas em diversos contextos 

comunicativos, e existem as construções oracionais especializadas, que por sua vez são 

enunciadas pelos especialistas somente nos seus contextos comunicativos com os 

espíritos.    

Algumas construções oracionais enunciadas na Takãra, por exemplo, são 

enunciadas também em outros contextos comunicativos, como na pescaria, na caçada, 

na roça, na casa e vice-versa.  Porém, as construções oracionais especializadas têm uso 
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restrito, isto é, elas só são enunciadas pelos especialistas, como o chefe cerimonial e 

Xaneramõja.  

Nos rituais os Apyãwa sempre têm a maior possibilidade de vivenciar 

diferentes atividades e saberes, e isso, então, possibilita as construções oracionais 

referentes aos distintos assuntos ao mesmo tempo. Inclusive, na conformidade com 

essas vivências contextuais é que as ordens também variam diante das construções 

oracionais enunciadas.                       

 Retorno a dizer aqui que os saberes da nossa cultura e da nossa língua 

dependem das nossas ações políticas para continuarem vivos e fortalecidos. Acredito 

que ao fortalecer os saberes acoplados em nossa cultura e em nossa língua fortalecemos 

o nosso próprio ser Apyãwa, uma vez que dependemos uns dos outros para ser o que 

somos.                 

  Para analisar as ordens das construções oracionais que são mais recorrentes na 

interação comunicativa entre os Apyãwa, se a pessoa que usa uma ordem usa outras 

diferentes, e a relação das ordens oracionais variáveis com as riquezas epistemológicas, 

utilizei as informações que adquiri a partir das conversas entre as pessoas nos contextos 

em que elas conversam ou dialogam, assim como na Takãra (casa cerimonial), no pátio 

da Takãra, nos momentos em que os rituais eram realizados pelos próprios Apyãwa.      

Sem esquecer que, além desses contextos, algumas informações foram adquiridas 

também nas caçadas, nas pescarias e nas casas.  

A partir das informações obtidas encontrei as seguintes ordens frasais da língua 

Apyãwa: SVO, VSO, OVS, SOV, OSV. Mas, em nenhuma dessas informações 

adquiridas, surgiu a ordem oracional VOS. Porém, isso não significa que ela não existe, 

pois existem momentos em que ela surge nas construções oracionais enunciadas pelas 

pessoas. Afirmo isso, porque já presenciei em algumas construções oracionais 

enunciadas pelas pessoas durante a minha convivência com o meu povo.      

Nas pesquisas realizadas no acampamento dos grupos de Wyrã durante a 

repartição das queixadas abatidas, percebi que o uso das ordens variava entre OVS, 

OSV, SVO, VSO e SOV nas construções oracionais enunciadas pelos caçadores, ou 

melhor, por anciãos, adultos e jovens que estavam presentes naquela localidade, quando 

eles abordavam o tema das caçadas realizadas. Dentre essas ordens, a OSV foi mais 

frequente nas construções oracionais enunciadas. Inclusive, nesse contexto 

comunicativo alguns caçadores usavam mais de uma ordem em suas construções 

oracionais quando se referiam às caçadas.  
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Enquanto que nesse contexto comunicativo, a ordem OSV ocorreu mais que as 

outras, em Tapi’itãwa, durante a realização dos rituais de Marakayja e Marakaxawãja, 

a ordem SVO foi o que mais ocorreu nas construções oracionais enunciadas pelos Wyrã, 

sobretudo, nas construções oracionais enunciadas pelos jovens e alguns adultos quando 

eles abordavam o jogo de futebol. Mas, na abordagem dos rituais pelos sábios, as ordens 

variavam entre VSO, SVO e OSV.  

Na verdade, em cada contexto comunicativo em que realizei as pesquisas, uma 

ordem ocorria mais que as outras, assim como nas conversas entre um ancião, uma 

anciã e três mulheres adultas presentes no terreiro da casa da senhora Awaxirawoo, em 

Tapiparanytãwa. A ordem mais frequente nas construções oracionais era SOV, quando 

elas tratavam das pescarias e da presença de muitos pernilongos em suas casas.  

Por sua vez, no terreiro da casa da senhora Awokãja era a ordem SVO que 

ocorreu mais que as outras nas conversas entre duas mulheres adultas, um ancião e um 

homem adulto. As conversas direcionaram-se em relação às plantas do terreiro da casa, 

a briga entre o cachorro e o caititu, e o cuidado que o menino lá presente deveria tomar 

por causa das lamas onde estava brincando. 

Durante a pescaria realizada no rio Awiowy, notei que a ordem OSV era mais 

frequente nas construções oracionais enunciadas pelos meus colegas pescadores, quando 

eles se referiram aos peixes que a gente pretendia pegar e da chuva que estava se 

aproximando do local onde estávamos pescando. Entretanto, na pescaria realizada com 

timbó em um córrego próximo da aldeia Akara’ytãwa, as três ordens oracionais (OSV, 

SOV e SVO) eram usadas com igual frequência pelas pessoas quando elas abordavam 

assuntos referentes a essa pescaria.  

Em seguida, então, mostrarei as informações obtidas nas pesquisas realizadas 

nos contextos comunicativos dos Apyãwa:   

 

a) Contexto comunicativo: Wiriaotãwa - Terreiro da casa da Awokãja    

 

(10) Mykyra wi tanã ikyyxe xawãra ao’ore. 

 

          [O                      V           S ][S   V] 

 

‘O cachorro ficou com medo do caititu depois de levar uma mordida’. 



116 
 

 

Neste contexto comunicativo, no terreiro da casa da senhora Awokãja, 

observamos em (10) uma construção oracional OVS, na qual o caititu morde o cachorro 

e uma construção oracional SV, na qual o cachorro é o Sujeito expresso pelo prefixo de 

3ª pessoa a-, e pelo Verbo o’o ‘morder’. 

 

(11) Peke’io tanã ’ã axokã awyra. 

       S                       V        O 

 

‘Ao redor de pequizeiro está limpo’. 

 

Em (11) temos uma construção oracional SVO na qual o pequizeiro deixa limpo 

ao seu redor pela ação de sua sombra. O Sujeito peke’io ‘grande pequi’ ocupa a 

primeira posição, o Verbo axokã ‘matar’ ocupa a segunda posição e o Objeto awyra 

‘local embaixo do pequizeiro’. 

 

(12) Mywi ta’e rãkwee ’ã perot kopewa? 

                                     S V       O 

 

‘De onde vocês trouxeram kopewa? (tipo de cuité)’. 

 

Em (12) temos uma construção oracional SVO, na qual o sujeito está explicitado 

pelo prefixo de segunda pessoa do plural pe-, sendo que rot é a forma verbal de ‘trazer’. 

O Objeto é kopewa, ‘cuité’. 

 

(13) Awa’i, erexaen ekwe ewi ’y exee, kwi. 

                   SV                     O 

 

‘Você vai derramar essa água em você, Awa’i’. 
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Na construção oracional (13) também o sujeito é explicitado pelo prefixo de 

segunda pessoa do singular, ere-, seguido pelo verbo xaen ‘derramar’, construindo uma 

estrutura SVO. O Objeto é ’y ‘água’. 

 

 

b) Contexto comunicativo: Tapi’itãwa - Takãra e pátio da Takãra 

 

(14) Pexe pexexata kyy, ximaypy xereporaajta, axawaopirepe kwãra aawo. 

 

        [S V]                [S   V               V      ][        V                 S        V] 

 

‘Venham, para começarmos a dançar, o sol já subiu muito’. 

 

Neste contexto comunicativo constituído pela Takãra e pelo Takawytera, o pátio 

da casa cerimonial, observamos em (14) uma primeira construção oracional na qual o 

Sujeito é expresso pelo prefixo da segunda pessoa do plural pe- , seguido pelo Verbo 

xat ‘vir’. A segunda construção oracional apresenta a ordem SVV, na qual o Sujeito é o 

prefixo pessoal da 1ª pessoa inclusiva do plural xi-, acrescido da forma verbal maypy 

‘começar’ e seguido pela forma verbal na forma do gerúndio, xereporaajta, ‘dançar’. 

Há também uma terceira construção oracional constituída pelo Sujeito kwãra ‘sol’, pela 

forma verbal axawaopirepe ‘subir muito’ e pelo verbo auxiliar na forma do gerúndio 

aawo ‘indo’, ou seja, a ordem nesta construção oracional é VSV. 

 

(15) Awa’yão remi’oe’yma ipião apinera, kwi, tawãkwera emi. 

     O              V                    S 

 

‘A cabeça de matrinxã não é comida de jovens, pois ela faz o cabelo 

cair’. 

 

 

Na construção oracional (15), aparece inicialmente o Objeto awa’yao ‘jovens’, 

seguido pelo Verbo ’o ‘comer’ e, na sequência, aparece o Sujeito ipião apinera ‘a 
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cabeça de matrinxã’. A ordem dos elementos desta construção oracional é OVS. 

 

(16) Na’oj pã ekwe wã?  naapinaki’ii ’ã imoãpa. 

[S  V                   ] [ S   V                     V ] 

 

‘Mesmo assim eles vão comer, olha tanto desses peixes aqui sem 

cabeça’. 

 

Na construção oracional (16) é possível perceber o Sujeito no prefixo pessoal da 

3ª pessoa, a- na forma verbal na’oj que, na verdade, se compõe de n + a + ’o + j, sendo 

que n- é o morfema de negação, a- é o prefixo de 3ª pessoa do singular, ’o é a raiz do 

verbo comer e –j é morfema de negação também. Ou seja, o morfema de negação é n-

...-j. 

Assim, a ordem desta construção oracional é SV. Na segunda construção 

oracional, o Sujeito também é expresso pelo prefixo da 3ª pessoa do plural a- na forma 

verbal na + a + pinak + ii, sendo que na- é morfema de negação, a- prefixo da 3ª 

pessoa do plural, pinak é a raiz do verbo ‘cortar a cabeça’, -i morfema de negação e –ii 

um morfema que significa ‘ficar com pena’. 

No caso, a pessoa que está enunciando a construção oracional ficou com pena 

dos peixes que estavam sem cabeça. O Objeto, ‘cabeça’, está incorporado na forma 

verbal (PRAÇA, 2007, p. 132). O segundo verbo que aparece nesta frase é moãp 

‘deixar’, na forma do gerúndio. 

 

(17) Axeapama’ee’yma na’oj wyrakãja kwi, pemoãp Tarawe we. 

[S                              V        O][ S  V        O         ] 

 

 

‘Aqueles homens que não passaram pelo ritual de passagem, não vão 

comer frango, deixem aí para os Tarawe’. 

 

Na construção oracional (17) temos duas construções oracionais com a ordem 

SVO, na primeira o Sujeito são os homens que ainda não fizeram o ritual, o Verbo é o 
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‘comer’ na forma negativa e o Objeto é wyrakãja ‘frango’. Na segunda frase, o Sujeito 

está expresso no prefixo da segunda pessoa do plural pe-, modo imperativo. A raiz 

verbal é moãp ‘deixar’ e o Objeto são os Tarawe, grupo ritual da metade Araxã 

constituído pelos mais idosos.  

 

(18) Iapinera epewo pema’etee Tarawe we kwi. 

O                  S     V        O 

 

‘Separem as cabeças de frango para os Tarawe’. 

 

A construção oracional (18) aparece com a ordem OSV e mais um Objeto. O 

primeiro Objeto é um objeto direto, iapinera ‘cabeças de peixe’, o Sujeito está expresso 

no prefixo da segunda pessoa do plural, pe-, o Verbo é ma’e ‘separar’. O segundo 

Objeto é um Objeto Indireto, Tarawe we ‘para os Tarawe’. Assim, a ordem desta é 

construção oracional OSVO. 

 

(19) Marygatoo xepa erea’ygirekawo kyy, emanyne’ymakaj ia’ygãwa. 

[S   V      V                                                          ] 

 

‘Você está errando esse canto, não é assim que se canta’. 

 

Na construção oracional (19), o Sujeito está expresso pelo prefixo da 2ª pessoa 

do singular ere-, seguido pelo Verbo principal, a’yg ‘cantar’, seguido pelo Verbo 

auxiliar irekawo. O Objeto não aparece explicitado, mas, pelo contexto, sabemos que se 

trata de um canto que a pessoa não está cantando adequadamente. 

 

 

(20) Xyre agy pake namakwaãwi kojapa’axiga wã? 

   S                             V                  O 

 

‘A rapaziada parece nem sabe jogar bola’. 
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Nesta construção oracional o Sujeito xyre agy aparece em primeira posição, o 

Verbo vem na segunda posição, amamakwaãp ‘saber jogar’, na forma negativa, e o 

Objeto é kojapa’axiga ‘bola’. A ordem desta construção oracional, portanto, é SVO. 

 

(21) Xyre agy pane namamapairi kojapa’axiga. 

 S                            V                   O 

 

‘A rapaziada não para de jogar bola’. 

 

Nesta construção oracional, o Sujeito xyre agy aparece na primeira posição, o 

Verbo amamapait ‘não para de jogar’, na forma negativa, e o Objeto kojapa’axiga 

‘bola’ aparece na terceira posição. A ordem desta construção oracional, portanto, é 

SOV. 

Como observamos, e, assim como citei, na maioria dessas frases enunciadas 

pelas pessoas nessas situações de interação comunicativa que acabo de mostrar, a ordem 

SVO foi a mais recorrente. 

Em outros momentos, por exemplo, nas caçadas, nas pescarias e no terreiro de 

uma casa em Tapiparanytãwa, observei que houve pouco uso da ordem SVO. Assim 

como também observei que, em algumas ocasiões, sobretudo, durante a realização das 

caçadas, a mesma pessoa usava mais de uma ordem oracional, simultaneamente: 

 

c) Contexto comunicativo: Caçadas 

(22) Kakaty epewo amõ itori ranõ kwi, a’egã naramayj.  

[                 S    V            ]  [   O       S    V ] 

 

‘Alguns vieram para cá, e esses a gente não perseguiu’. 
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Na construção oracional acima (22), temos duas construções oracionais. Na 

primeira, o Sujeito é expresso pela palavra amõ ‘alguns’ e o verbo aparece na forma 

conhecida como Indicativo II, itori ‘vir’. A ordem desta construção oracional é SV. A 

presença do advérbio kakaty em posição anterior ao verbo é que provoca esta mudança. 

Na segunda construção oracional, o Objeto vem em posição inicial, e o Sujeito está 

expresso pelo morfema ara- que indica uma ação da primeira pessoa sobre a segunda 

pessoa. A forma verbal é mayj ‘fazer correr, perseguir’. Nesta construção oracional a 

ordem é OSV. 

 

(23) Ikã’yga mã’e paakaj axokã Kaorewygi wã, ikãp kwi. 

[O                   V            S            ] [ S V    ] 

 

‘Kaorewygi matou uma daquelas gordas, muito gorda’. 

 

Na construção oracional apresentada em (23) percebemos uma ordem OVS. O 

Objeto ika’ygama’e ‘uma gorda’ vem em primeira posição, seguido pela forma verbal 

axokã, e depois aparece o Sujeito, Kaorewygi. Na segunda construção oracional, o 

Sujeito está expresso pelo prefixo de 3ª pessoa, i- seguido pelo Verbo kãp ‘ser gorda’.  

A ordem desta construção oracional, portanto, é SV. 

 

(24) Xõ gaty wãra mo tanã araxokã imota kwi. 

                 O                  S     V 

 

‘Se elas estivessem próximo do varjão a gente alcançaria e 

mataria algumas’. 

 

Na construção oracional apresentada em (24) temos o Sujeito expresso no 

prefixo de 1ª pessoa do plural exclusivo ara-, seguido da forma verbal xokã ‘matar’ e 

por mais uma forma verbal no gerúndio, imota ‘ trazer’.  O Objeto, que seriam as caças, 

torna-se compreensível pela palavra wãra, que significa os seres vivos que habitam um 

determinado lugar. A ordem desta construção oracional, desse modo, é OSV. 
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(25) A’egã napemayj não é? (<A’egã ta’e napemayj ra’e?) 

   O      S     V 

 

‘Atrás desses vocês não foram, não é?’ 

 

Na construção oracional apresentada em (25) temos o Objeto em primeira 

posição, o pronome de 3ª pessoa, a’egã. O sujeito vem expresso no prefixo de 2ª pessoa 

do plural pe-, seguido pela forma verbal mayj ‘fazer correr, perseguir’, na forma 

negativa. Assim, a ordem dos elementos desta construção oracional é OSV. 

 

 

(26) Kwe xyre agy moto (<tatayakopy) re amõ ipyrogi ra’e. 

                          O                                S         V 

 

‘Alguns pisaram no rasto das motos dos homens’. 

 

Nesta construção oracional (26), o Objeto é ‘moto’, palavra emprestada da 

língua portuguesa. Na nossa língua seria tatayakopy. O Sujeito está representado pela 

palavra amõ ‘alguns’ e o Verbo é pyrog ‘pisar’, aparecendo aqui na forma Indicativo II. 

A ordem desta construção oracional, portanto, é OVS. 

 

(27) Kagã mesmo akaj ’ãmamyrõ we’yma ra’e kwi. 

   O                          S     V       V 

 

‘Exatamente essa que eu estava procurando’. 

 

Nesta construção oracional (27), o Objeto aparece em primeira posição, seguido 

pela palavra ‘mesmo’, emprestada da língua portuguesa. Em nossa língua seria usada a 

partícula axewarã, em outra posição: Kagã akaj axewarã ... O Sujeito está expresso no 

prefixo de 1ª pessoa do singular, ã-, seguido pela forma verbal mamyrõ ‘procurar’, 

seguido pelo verbo ’ym ‘estar de pé’, na forma do gerúndio. Assim, a ordem desta 
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construção oracional é OSVV. 

 

(28) Kwãxi ’ã axokão ra’e wexãwo. 

    O         SV 

 

‘Mas não foi quati que vocês mataram!’ 

 

Nesta construção oracional (28), o Objeto kwãxi ‘quati’ aparece na primeira 

posição, o Sujeito aparece expresso no prefixo a- de 3ª pessoa, seguido pela forma 

verbal xokão ‘matar’. Dessa forma, a ordem dos elementos desta construção oracional é 

OSV. 

 

(29) Erexokãjxe’ii ta’e amõ ra’e, Korimaxo’i? 

 S       V                    O 

 

‘Você conseguiu matar uma, Korimaxo’i?’ 

 

Nesta construção oracional o Sujeito aparece na primeira posição, expresso no 

prefixo pessoal da segunda pessoa ere-, seguido pela forma verbal xokã. O Objeto vem 

representado pela palavra amõ ‘uma’. Portanto, a ordem desta construção oracional é 

SVO.  

 

(30) Ao’i’i xe’atowãpi’ii tapiokãwa.   

                    O     V         S 

 

‘Marimbondo me ferrou bem na nuca’. 

 

 

Nesta construção oracional (30), o Objeto ’atowã ‘nuca’ vem incorporado na 

forma verbal pi’ii ‘ferrar’. E o Sujeito tapiokãwa ‘marimbondo’ vem na terceira 

posição. Esta construção oracional aparece com a ordem OVS. 
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(31) Kakãty amõ Wataramy iywõ ’y ra’e, ixoripe. 

               O           S          V 

 

‘Nesse lado, Wataramy atingiu um bem no pescoço’. 

 

Na construção oracional (31) o Objeto amõ ‘uma (queixada)’ aparece na 

primeira posição, seguido pelo Sujeito Wataramy ‘nome’ e o Verbo ’ywõ ‘atingir’. A 

ordem desta construção oracional, portanto, é OSV. 

 

(32) Iakygi agy kwi, xexoo mamyrõ rexe, Axarika’i ne. 

             S                   O          V 

 

‘Iakygi e o Axarika’i só estavam caçando pirarucu’. 

 

 

Nesta construção oracional (32) o Sujeito aparece na primeira posição Iakygi 

agy ‘Iakygi e seu companheiro’. O Objeto xexoo ‘pirarucu’ aparece na segunda posição 

e o Verbo mamyrõ ‘caçar, procurar’ vem na terceira posição. Assim, a ordem desta 

construção oracional é SOV. 

 

(33) Ika’em aawo akopa xexoo rexe. 

     V                  S         O 

 

‘Eles passaram a noite inteira caçando pirarucu’. 

 

 

Nesta construção oracional (33) o Sujeito está expresso no prefixo i- da terceira 

pessoa do plural. O Verbo é ka’em ‘amanhecer’, seguido pelo verbo a ‘ir’ e pelo verbo 
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kop ‘estar em duas pessoas’.  O Objeto aparece em seguida, xexoo ‘pirarucu’. Dessa 

forma, a ordem desta construção oracional é VSO. 

 

(34)  Mygã remiãra ramexe ta’e akaj ererot ra’e? 

              O                                    SV 

 

‘Quem matou aquela caça que você trouxe?’ 

 

 Esta construção oracional apresenta o Objeto na primeira posição, remiãra 

‘animal, peixe ou ave abatida por alguém’. O Sujeito vem expresso pelo prefixo de 2ª 

pessoa do singular ere- e a forma verbal vem em seguida rot ‘trazer’. A ordem desta 

construção oracional é OSV. 

 

 

(35) Ie tanã mi ’ãywõ ‘y kwi, nãywõj mais ie taxão ’ãwo kwi, só ixoripe. 

S                    V                                            O 

 

‘Eu acostumo flechar queixada bem no pescoço’. 

 

Nesta construção oracional, o Sujeito vem expresso pelo pronome pessoal ie ‘eu’ 

na primeira posição. O verbo aparece em segunda posição ywõ ‘flechar’ e o Objeto 

aparece na terceira posição, taxão ‘queixada’. A ordem desta construção oracional, 

portanto, é SVO. 

 

(36) Ie mo epe erekaaweripewe ’ã’ym, a’eramo tanã amõ ’ãxokã. 

[S                  V                         V][                        O    S   V] 

 

‘Se eu estivesse no mesmo lugar onde encontramos magote de 

queixada, eu iria matar uma’. 
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No exemplo apresentado em (36) aparecem duas construções oracionais. Na 

primeira o Sujeito é ie ‘eu’, seguido pela forma verbal erekaaweripewe ‘estar no lugar 

onde se encontraram com o magote de queixadas’ e pela forma verbal ’ã’ym ‘estar em 

pé’. Na segunda construção oracional, o Objeto é amõ ‘uma’, o Sujeito vem expresso 

pelo prefixo de 1ª pessoa do singular ‘ã-, seguido pela forma verbal xokã ‘matar’. Na 

primeira construção oracional a ordem é SVV e na segunda construção oracional é 

OSV.  

 

 

(37) Maryn pã tatã só iopiri wã, a’e piopioni akwãpa. 

                  O       S V 

 

‘Por isso é importante botar cacho de banana lá em cima para ela 

amadurecer’. 

 

 

Nesta construção oracional o Objeto tatã ‘banana’ aparece em primeira posição, 

o Sujeito é representado pelo prefixo i- da 3ª pessoa do singular e a forma verbal 

aparece em seguida opiri. A ordem, portanto, é OSV. 

Assim como acabamos de ver, a ordem oracional depende muito do contexto 

de fala e da pessoa que fala cada uma das construções oracionais. Porque existe pessoa 

que, ao se comunicar ou ao tratar de um assunto na família, costuma usar a ordem SVO, 

mas, que em outras situações de fala, como nos rituais, nas pescarias e nas caçadas usa 

outras ordens, como VSO, OSV, dentre outras. E, ainda, existem pessoas que usam mais 

de uma ordem ao mesmo tempo, mas que na maioria das vezes elas não percebem isso.  

Vou agora mostrar a análise que tenho feito sobre as ordens oracionais da 

língua Apyãwa, a partir dos tipos de verbos encontrados nos dados, justamente, para 

detectar por quais ordens cada uma das construções oracionais está constituída. Esses 

verbos são diferentes uns dos outros, porque cada um dá o sentido diferente para uma 

construção oracional, e, inclusive, existe verbo transitivo e intransitivo na língua 

Apyãwa. 
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1) Tipos de verbos 

a)  Axokã (matar): 

 

(38) Peke’io tanã ’ã axokã awyra. 

      S                       V       O  

‘Ao redor de pequizeiro está limpo’. 

 

Em (38) temos uma construção oracional SVO, na qual o pequizeiro deixa 

limpo ao seu redor pela ação de sua sombra. O Sujeito peke’io ‘grande pequi’ ocupa a 

primeira posição, o Verbo axokã ‘matar’ ocupa a segunda posição e o Objeto awyra 

‘local embaixo do pequizeiro’ vem por último. 

 

(39) Ika’ygama’e paakaj axokã Kaorewygi wã. 

            O                         V           S 

‘Kaorewygi matou uma daquelas gordas, muito gorda’. 

 

Na construção oracional apresentada em (39) percebemos uma ordem OVS. O 

Objeto ika’ygama’e ‘uma gorda’ vem em primeira posição, seguido pela forma verbal 

axokã, e depois aparece o Sujeito, Kaorewygi. 

 

(40) Xõ gatywãra mõ tanã araxokã imota kwi. 

              O           SV  

 

‘Se elas estivessem próximo do varjão a gente alcançaria e mataria 

algumas’. 

 

Na construção oracional apresentada em (40) temos o Sujeito expresso no 

prefixo de 1ª pessoa do plural exclusivo ara-, seguido da forma verbal xokã ‘matar’ e 
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por mais uma forma verbal no gerúndio, imota ‘alcançar’.  O Objeto, ‘as caças’, torna-

se compreensível pela palavra wãra, que significa ‘os seres vivos que habitam um 

determinado lugar’. A ordem desta construção oracional, desse modo, é OSV. 

 

(41) Kwãxi ’ã axokão ra’e wexãwo. 

  O         SV 

 

‘Não foi quati que vocês mataram’. 

 

Nesta construção oracional (41), o Objeto kwãxi ‘quati’ aparece na primeira 

posição. O Sujeito aparece expresso no prefixo a- de 3ª pessoa, seguido pela forma 

verbal xokão ‘matar’. Dessa forma, a ordem dos elementos desta construção oracional é 

OSV. 

 

 

b) Akãro ou a’o (comer): 

 

(42) Pe’o xeke temi’o eroraramõ ranõ kwi, xyre agy. 

   SV              O   

 

‘Agora vocês devem se organizar para se alimentar’. 

 

Nesta construção oracional (42) o Sujeito aparece expresso no Prefixo pessoal da 

segunda pessoa do plural pe- ‘vocês’. O Verbo aparece na segunda posição ’o ‘comer’. 

E o Objeto aparece na terceira posição: temi’o ‘comida’. Assim, esta construção 

oracional apresenta a ordem SVO. 
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(43) Erepy ekãrowo, ygã mõ ekwe aramana newe ekwee. 

[S    V  ][      O             S V          O  ] 

 

‘Pode comer, depois a gente dá um pouco desse para você’. 

 

Na construção oracional (43) há duas construções oracionais. Na primeira o 

Sujeito é representado pelo prefixo da segunda pessoa do singular e-, do modo 

imperativo. A forma verbal é karowo ‘comer’. Este verbo é intransitivo, isto é, ele não 

necessita de um Objeto, que é um complemento. A ordem desta construção oracional é 

SV. Na segunda construção oracional, o Objeto aparece na primeira posição, ygãmõ 

‘um pouco disso’. O Sujeito vem expresso pelo prefixo ara- da primeira pessoa do 

plural exclusivo, e o Verbo é mana ‘dar’.  E ainda tem outro Objeto, newe ‘para você’. 

A ordem desta construção oracional é OSVO. 

 

(44) Wararão mo ekwe pe’o ’epexepe ro’õ ke ’ã ipiryja xi’o ranõ. 

[O                     S  V                         ][        O     S V       ] 

 

‘Vocês disseram que desta vez a gente ia comer uns crumatás, mas 

estamos comendo só piranha.’ 

 

Em (44) também há duas construções oracionais. Na primeira, o Objeto aparece 

na primeira posição, wararão ‘crumatá’. O Sujeito aparece expresso pelo prefixo da 

segunda pessoa do plural pe- ‘vocês’ e o Verbo é o ‘comer’. A ordem desta construção 

oracional, portanto, é OSV. Na segunda construção oracional, o Objeto aparece na 

primeira posição, ipiryja ‘piranha’, o Sujeito aparece expresso no prefixo da 1ª pessoa 

do plural inclusivo xi- nós, e o Verbo aparece na terceira posição o ‘comer’. A ordem 

desta construção oracional é OSV. 
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c)  Axe’apeãp (pensar): 

 

(45) Weroroho’i pãke Komy ’y rã’e ã’etanã.? 

V                     S       O 

 

‘Eu pensei que Komy tinha trazido muita água’. 

 

A construção oracional (45) apresenta o Verbo na primeira posição, rot ‘trazer’, 

o Sujeito na segunda posição Komy ‘Nome’ e o Objeto na terceira posição, ’y ‘água’. A 

partícula pãke é que dá o sentido de ‘pensar’. 

 

d)  Aa (ir): 

 

(46) Ika’em aawo akopa xexoo rexe. 

 SV        V                O 

 

‘Eles passaram a noite inteira caçando pirarucu’. 

 

 

Nesta construção oracional (46) o Sujeito está expresso no prefixo i- da terceira 

pessoa do plural. O Verbo é ka’em ‘amanhecer’, seguido pelo verbo a ‘ir’ e pelo verbo 

kop ‘estar em duas pessoas’.  O Objeto aparece em seguida, xexoo ‘pirarucu’. Dessa 

forma, a ordem desta construção oracional é SVO. 
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(47) Ao’i’i pa’ã Xiwo’i xepe irapari akawo wã, pe ia a’yma ee ranõ. 

[S              V            V        ] [     SV   V     O        ] 

 

‘Só Xiwo’i matou muito peixinho, veja ele lá esperando outros 

peixinhos’. 

 

Em (47) na primeira construção oracional aparece o Sujeito em primeira 

posição, Xiwo’i ‘Nome’, seguido pela forma verbal irapari ‘está tirando peixinhos da 

água’, seguido pela forma verbal akawo ‘ação que se repete’. A ordem desta construção 

oracional é SVV. A segunda construção oracional tem o Sujeito expresso pelo prefixo 

da 3ª pessoa do singular i-, seguido pelo Verbo a ‘ir’, pela forma verbal a’yma ‘estar de 

pé’. O Objeto é ee, que se refere aos peixinhos. A ordem desta construção oracional é 

SVVO. 

 

e)  ’Ot (vir): 

 

(48) Kakaty epewo amõ itori ranõ kwi, a’egã naramayj. 

[                           S   V             ][O       S   V    ] 

 

‘Alguns vieram para cá, esses a gente não perseguiu’. 

 

 

Em (48), temos duas construções oracionais. Na primeira o Sujeito é expresso 

pela palavra amõ ‘alguns’ e o Verbo aparece na forma conhecida como Indicativo II, 

itori ‘vir’. A ordem desta construção oracional é SV. A presença do advérbio kakaty em 

posição anterior ao verbo é que provoca esta mudança. Na segunda construção 

oracional, o Objeto vem em posição inicial, e o Sujeito está expresso pelo morfema ara, 

que indica uma ação da primeira pessoa sobre a segunda pessoa. A forma verbal é mayj 
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‘fazer correr, perseguir’. Nesta construção oracional a ordem é OSV. 

 

(49) Amyna paka ’ot akyta xanewe wã. 

S               V       V          O 

 

‘Nossa, a chuva está vindo na nossa direção’. 

 

Nesta construção oracional (49) o Sujeito aparece em primeira posição, amyna 

‘chuva’. O Verbo aparece na segunda posição ’ot ‘vir’, seguido pela forma verbal akyta 

‘chover’. O Objeto vem na terceira posição, xanewe ‘para nós’. 

Diante da análise feita, a partir desses cinco tipos de verbos encontrados nos 

dados, observei que nas construções oracionais que são compostas pelo verbo Axokã 

(matar), houve duas variações na ordem oracional, isto é, a SVO e OVS, sendo uma 

construção oracional com a ordem SVO e as outras três na ordem OVS. Em seguida 

vi que, nas três construções oracionais em que se encontra verbo Akãro (comer), se 

encontram três variações de ordens frasais, sendo elas: VOS, SVO e OVS.   

Na construção oracional que contém o verbo Axe’apeãp (pensar), surgiu 

apenas uma ordem, que é a VSO, que, inclusive, foi a única construção oracional 

encontrada com esse tipo de verbo nos dados. Já as duas construções oracionais 

compostas por verbo aa (ir) estão constituídas por ordens SVO. E, por sua vez, as 

últimas construções oracionais que têm o verbo ’ot (vir) estão organizadas por ordens 

OVS e SVO. A partir dessas análises desenvolvidas, entendi que cada tipo de verbo 

existente na língua Apyãwa fornece uma mesma ou diferente ordem para as 

construções oracionais, dependendo das posições que cada um desses elementos 

ocupa na construção oracional. 

Dentre as construções oracionais destacadas anteriormente, a maioria são as 

que se podem enunciar com a ordem livre, sobretudo, as construções oracionais que 

são compostas por apenas elementos como verbos e por dois argumentos, isto é, 

sujeito e objeto. Porém existem algumas construções oracionais, que, além de ser 
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compostas por esses elementos mencionados, são compostas por partículas, e esses 

por sua vez, na maioria das vezes, a partir do momento em que houve algumas 

mudanças na ordem oracional, mudam os seus significados, assim como mostrarei 

nos exemplos seguintes: 

 

1) Construções oracionais de ordem livre – sem partículas: 

 

(50) Kwãxi axokã xeropy. 

   O        V         S 

‘Meu pai matou quati’. 

 

Na construção oracional (50) o Objeto aparece na primeira posição kwãxi 

‘quati’. O Verbo aparece na segunda posição xokã ‘matar’ e o Sujeito na terceira 

posição xeropy ‘meu pai’.  

 

(51) Xeropy axokã kwãxi. 

 S         V        O 

‘Meu pai matou quati’. 

 

Nesta construção oracional (51) o Sujeito aparece na primeira posição xeropy, 

‘meu pai’, o Verbo na segunda posição xokã ‘matar’ e o Objeto na terceira posição 

kwãxi ‘quati’. 

 

(52) Axokã xeropy kwãxi 

V        S         O 

‘Meu pai matou quati’. 
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 Na construção oracional (52) o Verbo aparece na primeira posição xokã 

‘matar’. O Sujeito aparece na segunda posição xeropy ‘meu pai’ e o Objeto na terceira 

posição kwãxi ‘quati’. 

 

(53) Kwãxi xeropy axokã 

O         S         V 

 

‘Meu pai matou quati’. 

 

Nesta construção oracional (53) o Objeto aparece na primeira posição kwãxi 

‘quati’. O Sujeito aparece na segunda posição xeropy ‘meu pai’. O Verbo aparece na 

terceira posição xokã ‘matar’. 

 

(54) Axokã kwãxi xeropy 

    V        O        S 

 

‘Meu pai matou quati’. 

 

Nesta construção oracional (54) o Verbo aparece na primeira posição xokã 

‘matar’, o Objeto aparece na segunda posição kwãxi ‘quati’ e o Sujeito aparece na 3ª 

posição, xeropy ‘meu pai’. 
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2) Ordem oracional com partículas: 

 

(55) Kwãxi tanã axokã xeropy ra’e. 

    O                V          S 

 

‘Mas o quati, o meu pai matou’. 

 

(56)  Xeropy tanã axokã kwãxi ra’e. 

      S                 V        O 

 

‘Mas o meu pai matou o quati’. 

 

(57)  Axokã tanã xeropy kwãxi ra’e. 

    V                 S          O 

 

‘Mas o meu pai não matou o quati’. 

 

 

    Na língua Apyãwa existem elementos que linguisticamente são denominados 

por ‘partículas atestadas’ e outros que são denominadas por ‘partículas não atestadas’, 

isto é, ‘partículas atestadas’ são aquelas que você usa para contar um fato que você viu 

ou presenciou. E, por sua vez, as ‘partículas não atestadas’ são aquelas que você usa 

para contar um fato que você não viu, não presenciou, mas que alguém te contou. Assim 

como vimos nessas construções oracionais em que o enunciador usou ra’e, que é uma 

das partículas não atestadas (PRAÇA, 2007, p. 161). 

 Vimos então que nas construções oracionais que são compostas por elementos 
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como verbos e por dois argumentos (sujeito) e (objeto) sem as partículas, mesmo com a 

variação de ordem, elas continuam com o único sentido, enquanto que nas construções 

oracionais que, além dos elementos citados têm as partículas, na maioria das vezes 

modificam o sentido das mesmas, isto é, das construções oracionais para mais de dois 

sentidos.  

Ressalto que neste contexto de abordagem das ordens oracionais da língua 

Apyãwa é importante levar em consideração a prosódia (tom de voz) também, pois esse 

elemento oracional tem o papel extremamente importante, no exercício de fornecer e 

modificar o sentido de uma construção oracional. Através da prosódia utilizada numa 

construção oracional por uma pessoa diante de sua interação comunicativa, por 

exemplo, sabemos se essa pessoa está feliz, triste, preocupada ou brava. Assim como 

também sabemos que, se essa pessoa está conversando com quem ela tem intimidade, 

como, por exemplo, o genro com o sogro, com sogra ou com outras pessoas que 

pertencem à família de sua esposa e vice-versa.                                    

Neste mesmo contexto de análise, tive a oportunidade de ver também as 

construções como: “O homem levou a peyra”, e “ele levou a peyra”, justamente, para 

entender se o sentido ou significado da construção oracional que se tem com o uso do 

nome (o homem) permanece com a sua substituição pelo pronominal (ele):  

 

1) Construção com o nome (konomi) e com o pronome (a’egã): 

 

(58) Konomi axokã ipikyra. 

      S         V        O  

‘O menino matou o peixinho’.     

 

(59)  A’egã axokã ipikyra. 

    S       V        O 

‘Ele matou o peixinho’. 
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2) Construção com o nome (kotatai) e com o pronome (a’egã): 

 

(60) Kotatai weraã yropema. 

     S          V         O  

 

‘A menina levou a peneira’. 

 

(61)  A’egã weraã yropema. 

    S        V         O 

 

‘Ela levou a peneira’. 

 

3) Construção com o nome (akoma’ekwera) e com o pronome (a’egy): 

 

(62) Akoma’ekwera werot ipirã. 

         S                 V      O 

 

‘Os homens trouxeram peixes’. 

 

 

(63)  A’egy werot ipirã. 

    S        V      O  

 

‘Eles trouxeram peixes’. 
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Com esses dois tipos de construções vimos que na língua Apyãwa (Tapirapé), 

quando se utiliza um nome na construção oracional, nós não temos menor dúvida de 

quem fez a ação, isto é, fica muito claro, se o sujeito da ação é pessoa ou outro tipo de 

ser vivo ou não vivo. Porém, quando se utiliza um dos pronomes desconectados do 

contexto de uma construção oracional, fica incompreensível.                              

Assim como também tenho feito análises das ordens a partir das frases 

afirmativas, interrogativas, negativas e exclamativas, para ver as ordens e os sentidos 

oracionais que se obtém a partir de cada uma delas.  

A partir de análises desenvolvidas sobre os dados, observei que nem em todas 

as construções oracionais da língua Apyãwa a ordem oracional é livre, assim como 

mencionado por Leite (2012), pois existem certos tipos de construções oracionais da 

língua referida que, mesmo sofrendo troca de posição dos elementos frasais, não 

mudam de sentidos, mas existem construções oracionais que mudam de sentidos a 

partir do momento em que os elementos das ordens das construções oracionais 

trocam de posição.  

Ressalto também que o sentido de uma construção oracional da língua Apyãwa 

não depende apenas das ordens dos elementos, mas sim também da prosódia, isto é, o 

tom de voz com que cada uma das construções oracionais é pronunciada pelos 

Apyãwa diante dos espaços e dos contextos de suas interações comunicativas na 

sociedade e nas famílias.      

No Quadro 3, mostrarei a diferença entre as ordens oracionais encontradas nos 

dados, a partir do sexo e da idade das pessoas que participaram das pesquisas, em 

contextos comunicativos diversos. 

 

 

 

 

 

 

 



139 
 

QUADRO 2: PARTICIPANTES DA PESQUISA E ORDENS ORACIONAIS 

PARTICIPANTES DA 

PESQUISA 

IDADE SEXO ORDENS ORACIONAIS 

Koxanawiro’i Apyãwa 28/06/1989 Feminino [OVS] [SV]  

Awokaja Apyãwa 22/07/1970 Feminino SVO 

Ato’a Apyãwa  13/05/1985 Masculino SVO 

Tapi’iri Apyãwa 19/09/1963 Masculino [SVV] [OSV] 

Taparawi Apyãwa 10/05/1979 Feminino VSO 

Awaxirawoo Apyãwa 16/11/1951 Feminino SOV 

Katypyxowa Apyãwa 04/04/1984 Feminino VSO 

Awaeteo Apyãwa 23/05/1951 Masculino VSO 

Xywapare’i Apyãwa 09/08/1953 Masculino [OVS] [SVO] 

Paxeapara Apyãwa 08/02/1965 Masculino VOS 

Ieremy’i Apyãwa 13/03/1971 Masculino SVO 

Korako Apyãwa 21/05/1938 Masculino  [SVO] [OSV] 

Awaeryni Apyãwa 08/11/1960 Masculino [OSVO] [SVO] 

Makarore Apyãwa 14/12/1987 Masculino OSV 

Paxeawi Apyãwa 18/10/1984 Masculino [SOV] [VSO] 

Taropare’i Apyãwa 09/01/1978 Masculino OSV 

Xawaripa’i Apyãwa 06/11/1980 Masculino [SVO] [OSV] 

Wario Apyãwa 17/08/1948 Masculino [SV] [SVV] [VSV] 

Inamoreo Apyãwa 25/05/1973 Masculino [OSV] 

Ikajka’i Apyãwa 07/09/1948 Masculino SVO 

Ma’i’i Apyãwa 26/06/1986 Feminino [SV] [OSVO] 

Maxiro’i Apyãwa 18/07/1973 Feminino SVO 

Arawy Apyãwa 14/11/1969 Masculino [SVV] [SVVO] 

Arapaxigi Apyãwa 07/01/1983 Masculino [SVO] [OSV] 

Korimaxo’i Apyãwa 04/02/1981 Masculino [OVS] [SV] 

Wexiro’i Apyãwa 17/06/1991 Feminino OSV 

Eironi Apyãwa 12/07/1979 Feminino SVO 

 

Fonte: Quadro elaborado pelo autor desta dissertação (2020). 
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A partir da leitura dos dados que se encontram no Quadro 2, podemos notar o 

uso e a variação de ordem nas orações enunciadas por cada um/uma dos/as falantes, isto 

é, além das pessoas que usam uma única ordem oracional em suas falas, existem aqueles 

que usam mais número de ordem oracional ao mesmo tempo. Além disso, observamos 

que em algumas orações enunciadas surge a ordem na posição SV, SVV, VSV e SVVO.  

Normalmente, isso acontece quando uma pessoa enuncia mais de uma oração em uma 

única fala, bem como mostramos algumas anteriormente neste trabalho.            

 

A seguir apresento algumas observações finais sobre minha pesquisa. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No primeiro Capítulo desta Dissertação abordei a minha trajetória de 

pesquisador que remonta aos meus primeiros estudos desde o Ensino Fundamental, 

passando pelo Ensino Médio e pelo Magistério Intercultural até o ingresso no curso 

superior que frequentei na Licenciatura em Educação Intercultural da UFG.  

O contexto em que realizei a minha pesquisa foi apresentado no Capítulo 2, 

mostrando o percurso histórico dos Apyãwa até os dias atuais. Relato também a 

metodologia da pesquisa, os contextos comunicativos em que ela foi realizada e 

apresento os meus colaboradores que contribuíram significativamente para que eu 

pudesse alcançar os meus objetivos. 

No terceiro Capítulo abordei vários temas relacionados ao meu povo Apyãwa, 

como a história, a organização social, a língua, a Takãra, a casa e a escola, destacando a 

importância de cada espaço para a elaboração epistemológica necessária para 

mantermos nossas vivências culturais e linguísticas. 

No quarto Capítulo apresento as Caçadas e as Pescarias como espaços 

socioculturais vitais não só para a obtenção de alimentos, mas também para a 

manutenção de vários rituais nos quais as caças abatidas ou os peixes alimentam 

também os Espíritos. 

No quinto Capítulo focalizei as ordens oracionais presentes nas construções 

oracionais enunciadas pelos participantes da pesquisa nos diversos contextos 

comunicativos como a casa, a Takãra, a caçada, a pescaria. 

Considerando a análise dos dados, observamos nos exemplos apresentados, que 

as construções oracionais da língua Apyãwa dependem dos contextos comunicativos e 

dos assuntos abordados pelos Apyãwa, pois, na maioria dos seus contextos 

comunicativos, os Apyãwa acostumam esticar a conversa, relacionando e unindo os 

conhecimentos e experiências vinculadas ao assunto abordado. Em uma conversa sobre 

alimentação, por exemplo, as pessoas geralmente, tratam das regras de preparação e do 

consumo de cada tipo de alimentação, os seus lugares de origem, a relação delas com os 

rituais, com os espíritos, enfim, sempre buscam respeitar a interconexão entre os 

conhecimentos num assunto abordado.  

Dentre as construções oracionais dessa língua existem aquelas que, além de 

serem enunciadas em um contexto comunicativo, são enunciadas em outros também. 

Diferente das construções oracionais especializadas, que por sua vez são enunciadas 
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pelos especialistas somente nos contextos especializados, uma vez que na maioria de 

suas conversas eles se comunicam com os seres espirituais e com o mundo. Diante 

dessa comunicação dos Apyãwa entre si, com os seres espirituais e com o mundo, 

notamos que as ordens oracionais podem variar de acordo com o contexto sociocultural 

dos Apyãwa.  

Por exemplo, na Takãra, as ordens oracionais variam de acordo com a 

comunicação efetuada entre as pessoas do grupo de Wyrã, assim como também nos 

cantos que o chefe cerimonial e outros especialistas entoam para convocar e se 

comunicar com os espíritos. Na verdade, dentre os cantos que o chefe cerimonial entoa 

para convocar os espíritos, existem aqueles que sofrem as certas variações nas ordens 

oracionais, e existem outros que não sofre nenhum tipo de variação. Confesso que na 

cultura Apyãwa não existe nenhum tipo de ritual desvinculado dos espíritos, e por essa 

razão a Takãra é considerada um espaço privilegiado para comunicação com os 

mesmos, isto é, com os espíritos.  

Por meio desse contato e comunicação com os espíritos o chefe cerimonial, e os 

pajés garantem, não só o seu bem estar, mas sim também o bem estar do povo Apyãwa 

de maneira geral, uma vez que ao serem convocados e bem recebidos, sobretudo, com 

refeição que se serve em determinados tipos de rituais, os espíritos se sentem felizes e 

em retribuição disso eles exercem o seu papel de proteger as pessoas de todos os tipos 

de doenças e de outras coisas ruins. Tendo isso em consciência os Apyãwa sempre 

procuram seguir as regras rituísticas conforme a nossa cultura.            

             Mas, na abordagem dos rituais pelos sábios, as ordens variavam entre VSO, 

SVO e OSV.  

  Então, de acordo com isso a ordem pode ser SVO, VSO, OVS, SOV, VOS, 

OSV, ou seja, seis ordens oracionais diferentes. Constatei também que uma mesma 

construção oracional pode apresentar várias ordens conforme o contexto de uso e o 

destaque que o enunciador quer dar a uma determinada informação. Este destaque é 

dado na pronúncia de algumas palavras que a pessoa, quando fala, expressa com um 

tom mais alto ou mais baixo. Nesse sentido, as ordens oracionais não são livres, mas 

condicionadas às diversas situações de uso e aos significados que o enunciador quer 

transmitir.  

Por outro lado, mostrei também a influência que a ordem preferencial SVO da 

língua portuguesa está exercendo sobre as ordens oracionais da língua Apyãwa em 

determinados contextos comunicativos, a ponto de os jovens letrados, sobretudo os 
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professores, considerarem erradas as outras ordens presentes na nossa língua. Considero 

que este meu trabalho pode motivar um debate entre os professores no sentido de que 

eles possam perceber que é uma posição colonialista considerar que só a ordem 

oracional da língua portuguesa é a ordem correta.  

Acredito que nem todas as pessoas têm a noção da importância de uma língua e 

de uma cultura para uma sociedade em seu contexto de vivência política e de resistência 

no mundo. Meu objetivo é contribuir para meu povo entender melhor essa importância. 
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