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RESUMO

Escrever essa tese me leva às lembranças que a memória seleciona com solicitude. Saber usálas, me faz refletir sobre a alegria de conviver novamente com o povo Akwẽ. São os Wawẽ
(velhos) e as Aikte (crianças), tudo que se completa que alimenta a pesquisa para compreender
o elo entre a oralidade vivida e o conhecimento da escrita. Assim, me proponho a pensar um
diálogo nessa ambiguidade de sentimentos, onde a educação oral indígena se encontra com a
educação escolar e a prática da escrita o novo desafio que se transforma em instrumento de
defesa das lutas dos povos indígenas. A educação escolar, imposta ao povo Akwẽ, desde o
princípio nos aldeamentos indígenas, no período colonial no Brasil, são paradigmas de um
processo que se estendeu durante muito tempo, onde a escola foi uma tentativa de integração
e submissão e hoje a escola permitida e assumida pelos Akwẽ, parte importante do processo de
sobrevivência e permanência na sociedade nacional. A educação escolar bilíngüe encontra os
caminhos das escolas nas aldeias enquanto a educação oral tradicional, representada na
cosmologia é conduzida pela memória, os pequenos se encontram nessa nova concepção de
vida, onde o desafio é manter a tradição oral e avançar no conhecimento da escola, da escrita
do mundo, pois o povo se manifesta em sua dinâmica pela manutenção da reserva cultural e
da identificação. Os sentimentos análogos e fortes em relação à permissão da escolaridade e à
introdução da escrita são premissas para entender os sentimentos do povo Akwẽ, diante do
novo. Direcionei a pesquisa para compreender essa educação escolar, partindo da educação
oral tradicional, dentro do universo cosmológico do povo Akwẽ e a necessidade dos novos
conhecimentos, para isso, delimitei o estudo escolhendo três aldeias, como espaço da
pesquisa. Nrozawi, Ktẽ ka kã, e Sakrêpra, que são as aldeias antigas e permanentes na reserva.
A manifestação da cosmologia Akwẽ na vida cotidiana das aldeias é construída naturalmente
na convivência, o que possibilita uma pesquisa que permeia a etnográfica, antropológica e a
educacional, e busca o conhecimento do pensamento indígena, sua forma de olhar o mundo e
as premissas do que faz a analogia entre a educação tradicional oral e a educação escolar
bilíngüe, multicultural e diferenciada. As mudanças advindas do processo de permissão da
educação escolar, dentro e fora das aldeias, impõem novos sentimentos à vida do povo,
explicadas pela cosmologia Akwẽ, onde existe uma categoria de vislumbrar as origens de si
mesmos e de tudo que existe no mundo. Os significados estão na ação de cada gesto, na
perspectiva de construir novos rituais para a atuação diante dos desafios da relação
interétnica.
Palavras-chave: Educação, oralidade, escrita e cosmologia.

ABSTRACT

Writing this thesis brings me to memories that memory selects with care. Learn to use them,
makes me think about the joy of life with the people Akwẽ. Are Wawẽ (children) and Aikte
(children), all that is completed that feeds research to understand the link between oral and
experienced knowledge of writing. Thus, I propose to consider a dialogue on the ambiguity of
feelings, where the oral indigenous education is the education and practice writing the new
challenge that becomes an instrument of defense of the struggles of indigenous peoples. The
school education imposed on the people Akwẽ from the beginning in Indian villages in the
colonial period in Brazil, are paradigms of a process that lasted for a long time, where the
school was an attempt at integration and submission and today the school and allowed
assumed by the Akwẽ, part of the process of survival and permanence in the national society.
The bilingual education is the path of the schools in the villages while the traditional oral
education, represented in cosmology is driven by memory, are small in this new conception of
life, where the challenge is to keep the oral tradition and advance the knowledge of school
Writing the world, for the people is manifested in the dynamics for maintaining the reserve
and cultural identification. The strong and similar feelings regarding the permission of
schooling and the introduction of writing are the foundations for understanding the feelings of
the people Akwẽ, before the new. Target research to understand that education, based on the
traditional oral education, within the universe cosmological Akwẽ the people and the need for
new knowledge to do this, enclose the study by selecting three villages, such as space
research. Nrozawi, kte ka, and Sakrêpra, which are the old villages and standing in the
reserve. The expression of Akwẽ cosmology in everyday life in the villages are built in living
naturally, enabling a search that permeates the ethnographic, anthropological and educational,
and seeks the knowledge of indigenous thought, his way of seeing the world and the
assumptions of what makes the analogy between education and oral traditional bilingual
education, multicultural and diverse. The changes resulting from the permitting process of
school education, in and out of villages, put new life to the feelings of the people, explained
by the Akwẽ cosmology, where there is a category to glimpse the origins of themselves and of
everything in the world. The meanings are in action every gesture, the prospect of building
new rituals for the enactment of the challenges of inter-ethnic relationship.
Keywords: Education, orality, writing and cosmology.

RESUMEN

Escribir esta tesis me trae a la memoria recuerdos que elige con cuidado. Aprender a usarlos,
me hace pensar en la alegría de la vida con el pueblo Akwẽ. Son Wawẽ (niños) y Aikte (niños),
todo lo que se completa que alimenta la investigación para entender el vínculo entre los
conocimientos orales y experiencia de la escritura. Por lo tanto, propongo que se considere un
diálogo sobre la ambigüedad de sentimientos, donde la educación indígena oral es la
educación y la práctica de escribir el nuevo reto que se convierte en un instrumento de
defensa de las luchas de los pueblos indígenas. La educación escolar impuesta a la Akwẽ
pueblo desde el principio en los pueblos indios en la época colonial en Brasil, son paradigmas
de un proceso que duró mucho tiempo, cuando la escuela fue un intento de integración y
presentación y en la actualidad la escuela y permite asumidas por el Akwẽ, parte del proceso
de supervivencia y la permanencia en la sociedad nacional. La educación bilingüe es el
camino de las escuelas en las aldeas, mientras que la educación oral tradicional, representada
en la cosmología es impulsado por la memoria, son pequeñas en esta nueva concepción de la
vida, donde el desafío es mantener la tradición oral y avanzar en el conocimiento de la escuela
Escribir el mundo, para el pueblo se manifiesta en la dinámica de mantener la reserva y la
identificación cultural. Los sentimientos fuertes y similares respecto a la autorización de la
escolarización y la introducción de la escritura son las bases para comprender los sentimientos
de la gente Akwẽ, antes de la nueva. Centrar la investigación para comprender que la
educación, basada en la educación oral tradicional, dentro del universo Akwe cosmológicas
de la gente y la necesidad de nuevos conocimientos para ello, incluya el estudio de la
selección de tres aldeas, como la investigación espacial. Nrozawi, ka Kte, y Sakrêpra, que son
los pueblos antiguos y de pie en la reserva. La expresión de la cosmología Akwẽ en la vida
cotidiana en los pueblos se construyen en la vida natural, permitiendo una búsqueda que
impregna el etnográficos, antropológicos y educativos, y busca el conocimiento del
pensamiento indígena, su modo de ver el mundo y las hipótesis de lo que hace la analogía
entre la educación y la educación bilingüe oral tradicional, multicultural y diversa. Los
cambios resultantes del proceso de autorización de la educación escolar, dentro y fuera de las
aldeas, puso una nueva vida a los sentimientos de la gente, explicado por la cosmología
Akwe, donde hay una categoría para ver los orígenes de sí mismos y de todo el mundo. Los
significados están en acción en cada gesto, la perspectiva de la construcción de nuevos
rituales para la promulgación de los retos de la inter-relación étnica.
Palabras claves: Educación, oralidad, escrito y la cosmología.

GLOSSÁRIO DE PALAVRAS E EXPRESSÕES AKWE

As palavras do vocabulário da língua Akwẽ aqui utilizadas, são para configurar a
linguagem como comunicação e expressão. Quando transcritas para o português, nem sempre
têm o mesmo significado. Igualmente, o uso da linguagem referente a estas e outras palavras
de expressão correspondem às palavras e coisas, que são diferentes da suave oralidade natural,
assim também como os tons e os gestos, palavras que significam expressões, como estas:
Wara - uma pessoa correndo.
Ssamrõ - duas pessoas correndo.
Ssakrê - três ou mais pessoas correndo.
Demonstram que as palavras, em determinadas ações, não correspondem a uma
tradução linear do português, mas uma expressão, um sentido, um ritmo. Isto porque, na
linguagem Akwẽ, a expressão, assim como a valoração dos números, são para expressar
quantidade, uma, duas, muitas. (Expressões retiradas do dicionário Akwẽ-Xerente, Gunter
Carlos e Rinaldo Matos)
Existem nomes masculinos e nomes femininos, ligados a cada clã, com seu significado
relacionado à natureza. Cito três nomes de clãs diferentes como exemplo, mas porque
também, ao longo do texto, são referenciados. Apenas o nome Wakedi é diferente de todos os
outros como:
Brupahi - Nome feminino que significa andorinha.
Kuzadi - Nome feminino que significa onça.
Wakedi - Nome masculino e feminino. Na cosmologia Akwẽ (aquele que veio do maribondo
pequenininho), é o único nome que durante a festa de nomeação pode ser dado para uma
menina ou um menino.
Wazakru - Nome masculino que significa halo da lua.
Wazatô kuikre – Eu irei escrever. Palavras adaptadas para representar a ação de escrever na
escola.
Aré wat wairĩ kwabá - Canto da tora. Esse canto é realizado no final da corrida quando um
velho reúne os homens que participaram da corrida de mãos dadas formam um circulo em
torno das toras e cantam e dançam.
Dakmãhrâze ou Dasipzé - Festa de dar nomes às crianças.
Ipsã Ika - Ciência do povo Akwẽ, permitida apenas aos iniciados. Os sekwa, aqueles que
podem anunciar o futuro.

Kuptwanõ - Como os Akwẽ chamam os homens que não são índios, no caso os “brancos”,
como são comumente conhecidos na história brasileira, independente da língua e do povo. O
significado está mais para invasores.
Kuzâ - Fogo.
Romkmãdã - Cultura. Uma nova palavra, criada pelos professores para designar uma coisa
que não existe na sua linguagem.
Rokkamãdã kahã snã – Narrar cultura para muitos.
Turê - Menino.
Tarê - Menina.
Waptokwasauré - Deus.
Warã - Casa dos homens no ritual da iniciação.
Wawẽ - Velho, o último estagio da sociedade. Um status de grande importância entre o povo
Xerente, principalmente respeito porque conhecem a tradição, as histórias dos antepassados e
realizam os rituais e cerimônias.
Kri – casa.
Rowahtuze – Escola, palavra criada anos após a existência da escola na aldeia, ignorada pela
maioria que não utiliza na linguagem diária.
KA – rio.
mrã - matas.
Personagens da cosmologia Akwẽ
Dakubuenkwa - Conciliador.
B’dê - Sol o criador.
Kuhâ - Porco-queixada.
Kdâ - Anta.
Padi - Tamanduá bandeira.
Prodó – Pertencente ao partido Krozake.
Protori – Pertencente ao partido Dói.
Warirê.- Lua.
As metades
Sdakrã, associada ao sol, representada pela metade norte.
Siptato, associado à lua, e a metade sul.
Os clãs

Krepreri, (Krozake) Isaure e Isruri, na pintura corporal, usam pequenos traços horizontais no
tronco, nos braços e nas cochas.
Siptato, Kuzé, Isibdu, Kbazipre e Krito, na pintura corporal, utilizam três tamanhos diferentes
de círculos em todo o corpo.
Lugares de referência para o povo Akwẽ
Gerabda - Cidade de Gurupi.
Nrõzawi - Aqueles que brigavam pelo coco têm amor pelo coco - Aldeia Porteira.
Kãmamrã - Rio Tocantins.
Kãnizé - Significa a fumaça que sai da cachoeira – a cidade de Novo Acordo.
Kâpupku - Águas que se batiam - Rio Gorgulho.
Kurakré - Cidade do Rio Sono.
Ktêkrsu - Morro perdido.
Sikre – Tamanca.
Sõare - Cidade de Tocantínia.
Srãkwarã - Serra do Jalapão, um grande deserto com grandes cachoeiras. Lugar para onde os
Akwẽ viajavam para buscar veneno para suas flechas no período de guerras.
Zukê – Cidade chamada Lajeado.
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INTRODUÇÃO

Imagem 1 Waĩti e sua neta com o mesmo nome

Eu aprendi tudo com minha mãe. Minha mãe contava
para mim e eu aprendia tudo. Eu aprendi todas as noites.
Ela contava tudo para mim (WAĨTI XERENTE).

Âzê sikutõri - Para não esquecer a linguagem
As pessoas são tão zelosas de sua identidade, por vaga que seja, e da sua
autoridade, por pouca que tenham que preferem dar-nos a entender que
refletiram antes de dar o último passo, que ponderaram os prós e os contras,
que sopesaram as possibilidades e as alternativas, e que ao cabo de um
intenso trabalho mental, tomaram finalmente a decisão (SARAMAGO,
2006, p.41).

Durante o processo de pensar e escrever a tese, as lembranças povoaram minha mente,
em fragmentos. Ao juntá-los se tornaram pedaços de uma colcha de retalhos, que venho
costurando durante anos. Retalhos cheios de imagens e palavras, da vida compartilhada com o
povo Akwẽ. Uma dessas lembranças ainda é uma constância entre o povo, o uso da frase âzê
sikutõri, utilizada mais recentemente pelos professores indígenas no processo de escrever a
história na sua língua. Mas, sobretudo, é a frase repetida pelos Wawẽ (velhos) no começo e no
final dos discursos e quando narram as histórias-mitos dos seus antepassados, âzê sikutõri,
para não esquecer, por isso repetem quantas vezes precisar e todos escutam, as mulheres, as
crianças, os jovens, os adultos, os mensageiros, os Penkwã, os professores e, os outros Wawẽ,
confirmam.
Escrevo para não esquecer as constâncias e inconstâncias que comandam a dualidade
da vida, enquanto vivencio ou recordo sentimentos, palavras e coisas, parte do compromisso
de tudo que venho aprendendo nessa longa convivência. No entanto, diferentemente dos
Wawẽ eu preciso escrever para não esquecer. Os Wawẽ (velhos), guardam tudo na memória e
não esquecem, continuam com suas narrações e seus discursos na tentativa de que nenhum
membro da sociedade esqueça. Âze sikutõri, são palavras que fortalecem o zêlo para com a
identidade coletiva, étnica, cultural e social desse povo.
Depois que me graduei em história pela Universidade Federal do Ceará, viajei para a
cidade de Miracema do Tocantins e me tornei uma professora de ensino fundamental e médio
na escola pública. Nem tudo era novidade, mas parecia ser. Estava feliz. Bastou um olhar
sobre as ruas da cidade, e logo vi os “índios caminhantes”, conhecidos pela população apenas
como índios Xerente, o mesmo povo orgulhosamente chamado Akwẽ, com o significado de
gente importante. Sempre em grupos passavam pelas ruas, andando, olhando mais para o chão
e para seu caminho do que para as lojas e as pessoas. Eram visitantes, viajantes, compradores,
passantes e, alguns mais jovens, também eram estudantes.

Observar essas famílias caminhantes fortalecia o desejo de conhecê-los melhor. Os
homens caminhando na frente com suas bordunas1 ou cajados2, enquanto as mulheres vinham
logo atrás e, mais atrás, os filhos. As crianças tentavam acompanhar a marcha rápida dos
adultos que cotidianamente caminhavam pelas ruas da cidade em filas familiares, para mim
uma longa viagem. Eles atravessavam o grande rio Tocantins, chamado na língua Akwê,
Kãmamrã, utilizando a balsa que vai da cidade de Miracema, onde eu morava, para a cidade
de Tocantinia, local onde outrora havia o antigo aldeamento de Tereza Cristina e onde hoje
estão localizadas suas aldeias, nos arredores dessa cidade, dentro de um território demarcado e
homologado.
Conheci alguns jovens estudantes Akwẽ, que eram meus alunos na escola e, convidada
por eles, visitei a aldeia pela primeira vez. Pela margem direita do rio Tocantins, atravessamos
de barco até o ancoradouro e desembarcamos. Tudo singular e tranquilo, como a felicidade
dos pais ao reencontrar os filhos que estudavam fora e também esta desconhecida professora
de seus filhos, uma Kuptwanõ (não-índia). A aldeia era Nrõsawi, que significa na língua Akwẽ
‘amor aos cocos babaçu’. Enquanto contavam essa tradução para o português do nome da
aldeia, sorriam, talvez porque a tradução não tenha o mesmo significado que o som e o
simbolismo que a linguagem lhes imprime, mas o sorriso é mesmo uma constância entre os
Akwẽ. Sorrir é como uma resposta sem pergunta, para concordar, para distrair, quando se
entende e quando não se entende.
A aldeia Nrõsawi, as casas em formato de semicírculo, as mangueiras seculares no
caminho entre o rio e o pátio, o cheiro no ar de mato molhado, peixe e babaçu. As mulheres,
na frente de suas casas, estavam sentadas em suas esteiras confeccionando artesanatos de
trançado da palha do buriti. As crianças, em todos os lugares. Chegavam aos grupos, queriam
me ver, mas ficaram distantes, as bem pequeninas choravam. À noite, os adultos reuniram-se
ao redor da fogueira, onde conversamos. Queriam saber tudo que eu quisesse contar da cidade
e continuavam sorrindo. Os Wawẽ contaram histórias repetidas vezes, e todos novamente
escutavam com atenção como se fosse a primeira vez. Esse foi meu primeiro contato com a
linguagem utilizada na narrativa dos Wawẽ e percebi que não somente eles, mas todos os
narradores, homens e mulheres, mantêm na oralidade e também nos gestos a forma como se
expressam, uma força reservada para a proteção da tradição.
1

Bordunas Akwẽ são como cajados longos. No tempo das guerras foi utilizada como importante arma de defesa
dos guerreiros, mas essa já é uma tradução dos não-Akwẽ. Na sua língua, borduna é chamada de kuiro.
2
Os cajados são compridos, com aproximadamente um metro e meio e utilizados pelos homens adultos como um
objeto de grande importância para a liderança que com ele caminham e realizam os discursos durante as
celebrações, rituais e reuniões.

O cheiro de mato, peixe, babaçu, e o vento gelado da noite de junho me imprimiam a
forte certeza de ter encontrado um lugar, um povo, e muitas, muitas histórias. Foram várias as
visitas e conversas, aprendendo a língua, festejando nas celebrações, ouvindo histórias, ou
simplesmente participando da vida cotidiana, ralando mandioca, cantando com as mulheres e
coletando frutas da estação com as crianças, sorridentes. Foram elas, as crianças, que mais me
ensinaram como sobreviver no mato, assim como foram os velhos que ensinaram o que
entendi ser a cosmologia, a origem de todas as coisas que existem no mundo. Percebi
nitidamente que olhar o mundo com sentimentos preservados por uma tradição é privilégio,
tão importante, como sentem os Akwẽ em relação à preservação da natureza e tudo o que nela
existe, porque vieram dela e é obrigação e legado dela cuidar.
Nesse retorno às pesquisas, encontro as antigas crianças já adultas, casadas e com
filhos. Quando me olham e reconhecem, o sorriso toma conta de todos nós, como uma
expressão de cumplicidade. Os Wawẽ, os professores, os mensageiros, os caciques, as
mulheres, as crianças estão nesse universo cosmológico3, mas também são participantes das
coisas que se modificam constantemente na vida das aldeias Akwẽ. Entre todas as coisas
permitidas e aprendidas permanece sempre na memória o modo de fazer dual4 desse povo.
Nessa relação de dualidade que se completa estão fortemente representados os Wawẽ (velhos)
e as Ikite (crianças), os dois grupos de indivíduos, referenciais da aprendizagem da tradição
oral, a educação Akwẽ. São eles, também, os principais sujeitos dessa pesquisa, entendendo
que sem a sociedade não haveria lugar para essas representações. Assim aconteceram os
primeiros laços de afetos e também as permissões5 que compartilho nas entrelinhas.
Inicio a tese com esse relato para expressar a fascinação que me moveu no momento
do retorno as pesquisas nas aldeias. Direciono o olhar para o estudo da educação indígena
Akwẽ, e procuro entender o processo da dinâmica e as mudanças vislumbradas e garantidas
com o conhecimento da escrita na vida da comunidade indígena. Conhecimento que se
expressa formalmente nas escolas bilíngues das aldeias e caminha junto com os significados
3

O que chamo de universo cosmológico está relacionado aos sentimentos da identidade cultural do povo que
manifesta sua concepção do mundo, o entendimento dentro da expressão mítica da compreensão da origem do
mundo e de todas as coisas que existem.
4
Relativo a dualidade. Definida pela antropologia, expressa o entendimento de um povo que vive dividido em
duas metades clãnicas, e delas derivam suas representações. Para cada coisa a ser realizada é necessária a
permissão de Deus e dos pares. Para os povos indígenas considerados como povos duais, entre eles os Akwẽ, as
duas partes se completam, como o inverno e o verão, a noite e o dia, o sol e a lua. Os Akwẽ acreditam que a
dualidade está em tudo que existe e por ser diferentes, para existir precisam uma da outra e assim, se completam.
5
Permissão é uma palavra utilizada pelos Akwẽ traduzida para o português. Define o ato de entendimento com as
dinvidades da natureza e dos homens em relação a tudo o que existe, assim preservam a natureza, utilizando
apenas o que precisam para sobreviver, como também os remédios que precisam para curar, e tudo que veio da
oferta de Deus.

que a educação tradicional atribui à vida cotidiana do povo. A escola, para índios, que no
Brasil iniciou como atividade civilizadora no período colonial, adquire hoje outros contornos
na complexidade da história, e essa escola que antes fazia parte das ações de integração
quando apropriadas pelos povos indígenas, constituem outros sentidos, um sentimento
particular de fazer da escola algo que seja parte de sua história, mas para tanto precisa
pertencer a todos.
O processo que concebe a educação enquanto saber constituído pelo povo se torna o
preceito fundamental para a permanência da cultura Akwẽ e, nesse novo processo trazido pela
prática da escolarização na aldeia, a linguagem escrita passa a ser um dos principais
instrumentos do diálogo com as mudanças e diferenças na relação interétinica, via políticas
públicas. É através dessa escolha do uso da leitura, escrita e interpretação, que se apropriam,
gradativamente, dos novos conhecimentos como uma reserva de proteção e viabilidade da
relação com a sociedade envolvente6, apesar dos conflitos relacionados às diferenças sociais.
Dividida em capítulos, a tese separa a educação oral tradicional e sua cosmologia, da
expressão articulada da escrita, mas, durante o processo, revelam-se as interferências
pertinentes às duas formas de educação construídas principalmente pelos professores e alunos.
O estudo concebe a oralidade nos aspectos sociais, nos aspectos da linguagem e nos aspectos
da cosmologia, bem como permeia o processo do conhecimento da escrita como um ponto
que marca as etapas de acolhimento dessa ciência na educação escolar. Mas como se processa
a educação escolar diante da dualidade tradicional desse povo?
A dualidade que me refiro, é a dualidade de idéias, pensamentos e sentimentos
trazidos pela educação indígena, que não chega a ser uma dificuldade para os Akwẽ, vez que
toda a vida conviveram, na sua tradição, com a dualidade de todas as coisas, mas, fortemente,
se mostra esse sentimento quando colocam a educação oral como o único modelo de uma
educação real e a educação escolar como parte, mesmo com sua importância, não é a
educação exclusiva.
Entre a oralidade e o conhecimento da escrita, uma longa história se dispõe devido à
inconstância da vida e a necessidade de sobrevivência cultural e social de um povo que tem
seu fortalecimento no acolhimento de novos rituais. O objetivo maior é perceber como os
Akwẽ vivenciam a manutenção da linguagem oral diante dessa nova linguagem expressa na
escrita das escolas nas aldeias. Entender como se processa o aprendizado da escrita para um
povo de cultura tradicional oral, tornou-se também reflexões do filósofo Sócrates, descrito por
6

Sociedade envolvente, é como nomeia a antropologia a população das cidades que estão próximas às aldeias
indígenas. Em outras situações, também podem ser relacionados à população nacional.

Platão em seu tempo, sobre as restrições à “ciência da escrita”. Sócrates acreditava que esta
atitude impossibilitava a manutenção da memória. Apresentada no diálogo entre dois sábios,
descrito em Fedros, por Platão (1954).
A invenção da escrita. Sócrates: “Bem, ouvi dizer que na região de
Náucrates, no Egito, houve um dos velhos deuses daquele país, um deus a
quem também é consagrada a ave chamada íbis. Quando ao deus, porém,
chamava-se Thoth. Foi ele que inventou os números e o cálculo, a Geometria
e a Astronomia, e também o jogo de damas e os dados, e também a escrita.
Naquele tempo governava todo o Egito Tamuz.
Thoth foi ter com ele e mostrou-lhe suas artes, dizendo que elas deviam ser
ensinadas aos egípcios. Mas o outro quis saber a utilidade de cada uma, e
enquanto o inventor explicava, ele censurava ou elogiava, conforme essas
artes lhe pareciam boas ou más. Dizem que Tamuz fez a Thoth diversas
exposições sobre cada arte, condenações e louvores cuja menção seria por
demais, extensa. Quando chegaram à escrita, disse Thoth: ‘Esta arte, caro
rei, tornará os egípcios mais sábios e lhes fortalecerá a memória; portanto,
com a escrita inventei um grande auxiliar para a memória e a sabedoria’.
Responde Tamuz: ‘Grande artista Thoth! Não é a mesma coisa inventar uma
arte e julgar da utilidade ou do prejuízo que advirá aos que a exercem. Tu,
como pai da escrita, esperas dela com o teu entusiasmo precisamente o
contrário do que ela pode fazer. Tal coisa tornará os homens esquecidos,
pois deixarão de cultivar a memória; confiando apenas nos livros escritos, só
se lembrarão de um assunto exteriormente e por meio de sinais, e não em si
mesmos. Logo, tu não inventaste um auxiliar para a memória, mas apenas
para a recordação. Transmites a teus alunos uma aparência de sabedoria, e
não a verdade, pois eles recebem muitas informações sem instrução e se
consideram homens de grande saber embora sejam ignorantes na maior parte
dos assuntos. Em “conseqüência serão desagradáveis companheiros, tornarse-ão sábios imaginários ao invés de verdadeiros sábios” (PLATÃO, 1999,
p.178-9).

Compartilhando com o pensamento de Sócrates, é possível observar que os Akwẽ se
preocuparam com as mudanças e conferem longa discussão para aceitar a escola e o ensino
bilíngue. Acreditam que a memória guardaria tudo e eles não poderiam cogitar a possibilidade
de esquecer sua língua e sua cultura. Nessa perspectiva, é possível compreender o movimento
dos povos indígenas, que assumem os processos de escolarização em suas aldeias, intervindo
nas políticas públicas, denunciando as ações contraditórias e as propostas para o alcance de
seus direitos. Em consonância com esse novo tempo, experimentam outras formas de fazer a
escola, construindo caminhos próprios na direção de uma educação escolar indígena, bilíngue,
diferenciada, e intercultural.
A introdução do bilinguismo nas escolas das aldeias também foi questionada durante
longo tempo pelos Akwẽ e, para muitas crianças, proibida. Hoje os pequenos Akwẽ aprendem
a escrever sua língua materna e depois a escrever o português, e se descobrem também

cidadãos brasileiros. Um mundo de possibilidades em que os significados de cada gesto e de
cada ação, revelam a integridade de um povo que sobrevive e se recria.
Organizei a pesquisa a partir das questões que se acumulam e se especificam durante o
tempo desse retorno a convivência com o povo Akwẽ, principalmente, ao partilhar a felicidade
clandestina de tudo que me foi permitido. Entender como o povo Akwẽ vive sua oralidade na
força da cosmologia e onde se encontra com a prática da escrita. Pergunto: Quando e como se
dá o processo de aceitação da prática da escrita? Como se modificam as concepções de mundo
ao conviverem através da escola? Como olham os Wawẽ para a educação escolar e quem são
as Aikte que vivenciam o processo escolar? Quem são os professores e a autonomia de seu
fazer na escola diferenciada e bilíngue?
Essas questões percorrem todo o estudo, mas, para realizar este trabalho, dificilmente
poderia abranger todas as aldeias Akwẽ. Sendo assim, decidi pesquisar nas aldeias que
considero que tenham uma tradição com a presença da escola, sendo elas: aldeia Nrõzawi
(Porteira), aldeia Ktẽ ka (Rio do Sono) e aldeia Sakrê pra ka (Funil). São as três aldeias mais
antigas e permanentes na reserva. A primeira fica na margem do rio Tocantins, a segunda na
margem do Rio do Sono, extremo da primeira e, a terceira, se localiza próxima à estrada que
vai de Palmas à Tocantínia, sendo bastante atingida pelas adversidades da vida na cidade, por
se localizar próximo de três cidades: Miracema do Tocantins, Tocantinia e lajeado.
A tese está dividida em quatro capítulos. No primeiro capítulo o qual aborda a tradição
oral, escrevo sobre as histórias contadas e repetidas, a manutenção da linguagem, os discursos
como poderosa articulação do poder político dos Wawẽ, concebido pela demonstração do que
a ciência conhece como saber cosmológico, o conhecimento da origem de todas as coisas.
Processos do ensino educacional transmitidos pelos Wawẽ, os velhos sábios, que vivem
caminhando pelas aldeias. Para tanto, não poderia falar dos aspectos culturais de um povo e
do poder conferido aos Wawẽ em sua sociedade, idéias partilhadas nos escritos de Clastres
(1978) e os significados da linguagem em Vigotski (1998).
Com a expectativa de vivenciar a prática da oralidade utilizei a metodologia da
história oral, com as devidas observações de Meihy (1993; 1996) que se espalham por toda a
tese, nas entrevistas e depoimentos. Aprendi com Oliveira (2002), o bom uso dos diários de
campo e suas margens, que utilizo para compartilhar o olhar de tudo que vivencio. A
elucidação humana no antagonismo do uso da memória e do esquecimento, dualidades de
atitudes que movem esse povo, mas que se completam para dar sentido à história. Para a
concepção e base teórica do pensamento e sua lógica relacionado ao esquecimento e às

lembranças, contrapontos da existência humana, a filosofia do pensar e ser de Nietzsche
(2003) e a organização do trabalho sobre o fazer da pesquisa sobre memória de Bosi (1994).
Este capítulo também contempla uma narrativa em forma de diálogo, intitulado: “Este
povo chamado Akwẽ”, que se constitui em um resumo da história dos Akwẽ nos dias atuais,
vislumbrando o melhor entendimento do leitor, e privilegiando as categorias de escolhas que
podem parecer ambiguidades, mas são mesmo dualidades da vida compartilhada entre a vida
cultural tradicional e as novas sensações da vida na sociedade nacional.
O segundo capítulo apresenta especificidades da história da educação Akwẽ. A
influência da catequese missionária e a concepção de educação destinada aos índios durante e
após a colonização brasileira deixaram marcas significativas na vida desse povo. Os registros
provenientes desse momento da história estão em documentos encontrados nas entidades
religiosas dos missionários franciscanos capuchinhos e, em outro tempo histórico, com os
missionários da missão batista os quais conviveram com o povo Akwẽ, como o pastor Rinaldo
Matos, e com a Fundação Nacional do Índio. São documentos como cartas, mapas e registros,
assim como relatos e entrevistas de pessoas não índias que estudaram e viveram com o povo
Akwẽ.
Investigações foram realizadas nas instituições, nos arquivos e nas bibliotecas das
representações dessas instituições, e constituem a pesquisa documental. Uma das referências
importantes encontra-se no Summer Institute of Lingusitics, SIL7, que são demonstrações do
processo da educação formal no projeto de educação bilíngue entre os Akwẽ. A educação foi,
durante anos, instrumento das necessidades do poder, voltada para uma educação de
assimilação e formação de mão-de-obra, uma tentativa de integração dos índios à sociedade
nacional, construído pela política nacional brasileira. São essas considerações encontradas nos
discursos das entidades mantenedoras da educação escolar nas aldeias indígenas.
Utilizando a metodologia da história oral, realizei entrevistas significativas. As
políticas públicas da educação escolar, os depoimentos dos primeiros professores indígenas
sobre sua vida e o contraponto com a experiência na escola, se constatam nos enfrentamentos
dentro e fora das aldeias de formas diferentes. A partir das histórias de suas vidas, percebo
como se estabelece a prática simbólica, inconstante e necessária, perto e longe de tudo que se
pode imaginar, dentro das mudanças sociais com a aquisição do poder do conhecimento. A
linguagem desse professor, a compreensão do “novo” trazido pelo contato com a sociedade
7

Instituto criado na década de 1930 para estudar as línguas sem escrita, visando à tradução da Bíblia e a
conversão evangélica (GUIMARÃES, 2002), e a Fundação Nacional do Índio - FUNAI, que até a década de 1990
era responsável pela educação indígena no Brasil.

envolvente é percebida por todos no mesmo ritmo em que entendem o processo comum de
sua cultura. Assim, essa segunda parte atravessa o tempo para entender a introdução da
educação nos aldeamentos indígenas a partir da presença missionária e as mudanças sociais
advindas desse processo.
A terceira parte é mais específica sobre as crianças e os jovens Akwẽ e sua vida,
também dividida entre a cosmologia gerada pela oralidade cotidiana e tradicional e a realidade
escolar. Um estudo preliminar sobre a infância, para compreender o tratamento entre o
passado e o futuro, além do que conhecemos a respeito das crianças da sociedade brasileira
em geral. As crianças Akwẽ vivem de modo especial, com muita alegria e liberdade, como se
já crescessem com o entendimento de que conhecem seu lugar na sociedade e dentro da
família, sem muitas dificuldades para viver as permissões. Estão para o mundo como
espectadores com uma memória viva, real, que se processa e lhes potencializa a história do
seu povo. Ao investigar o processo da vida cotidiana das Aikte fica mais claro a relação com o
objeto de estudo, porque são elas as pessoas que vivem o processo da ambiguidade da
educação oral transmitida pelos familiares e o reverso da educação escolar instituída.
Para o estudo da infância, os autores que mais recentemente trabalham as concepções
sociais não somente no âmbito da educação escolar, mas a vida cotidiana das crianças, são
autores que nem sempre conhecem a realidade das crianças indígenas, mas compartilham dos
sentimentos de atenção a essa categoria de estudo. Mead (1975), Áries (1981), Priori (1996) e
Benjamin (2002), que percorrem o imaginário da pequena idade e a história de suas famílias,
sob a perspectiva de tornar o estudo da infância uma expressão. Os autores específicos que
nos últimos tempos estudam a infância nas etnias indígenas são aqui citados: Monte (1996),
Melià (1997), Midlin (1997), Nunes (2002), Cohn (1998), Silva (1998; 2002), dentre outros,
que permitiram incluir ou especificar seus estudos entre os pequenos. No Brasil
plurilinguistico, para cada uma das cento e oitenta línguas indígenas faladas, existem palavras
para dar nomes às crianças, assim diferentes para cada povo, os Akwẽ têm nas Aikté sua
continuidade, assim continuam dando nomes indígenas para suas crianças.
As narrativas passam pelas festas em que as crianças recebem seus nomes, nas
corridas, no banho de rio, nas brincadeiras em que imitam os adultos, no aprendizado dos
rituais, ou quando na escola aprendem a conhecer que existe outro mundo além da sua aldeia.
Os estudos das sociedades indígenas no Brasil mostram essa sociedade das crianças, grande,
complexa e diversificada, percebida na cosmologia, em seus sistemas de rituais musicais e no
seu processo de identidade, seu corpo, sua forma de ser, na alteridade. (GONÇALVES, 2001)

O quarto capítulo versa sobre a escolaridade como prática e a valorização da educação
escolar nos tempos atuais. Com a grande contribuição dos trabalhos escritos ou organizados
de Silva (1998; 2002), a educação escolar indígena encontra novas formas de se articular e
existir na sociedade. Alguns estudos sobre identidade social nortearam o olhar sobre o que
promove a migração dos jovens Akwẽ para as cidades próximas, como a percepção de
identidade e formação de Bourdieu (1984) e Barth (1987).
Os jovens Akwẽ fazem parte de um grupo que almeja mudanças e acredita que elas
possam vir, mas, especialmente, com a prática da educação escolar. Portanto, suas atitudes
vão de encontro à construção de uma nova identidade social. Sobre as políticas sociais ligadas
à educação, de modo geral sem a pretensão, mas com a permissão, analiso as perspectivas
dessa sociedade em suas migrações constantes, como escolha dos jovens diante do vislumbre
oferecido pela sociedade nacional. Por que mudam para a cidade e vão viver tão mal na
periferia? O que pensam os estudantes indígenas, os novos líderes, aqueles que podem rejeitar
sua cultura ou permitir a dualidade da vida e suas escolhas? Nem todas as respostas são
encontradas nessa tese, mas as perguntas movem o discurso e as idéias são espectadoras de
um novo tempo.
Todas as expressões encontram-se escritas em itálico e podem ser entendidas no
contexto; também estão relacionadas e traduzidas no glossário. As expressões no idioma Akwẽ
nem sempre se expressam de acordo com a tradução: elas podem mudar o que está sendo
relatado e, também, é uma forma de reconhecer que a tradução, muitas vezes, não alcança o
significado da linguagem como expressão. Busquei transcrever o sentido dessas expressões na
forma que é utilizada pelos Akwẽ, como percebo na fala e nos gestos de quem narra. Desejo
que seja privilegiada a linguagem utilizada pelo povo, principalmente dos professores, para
configurar vida às palavras e coisas que o olhar me permite do idioma, no tempo presente,
assim como as palavras Wawẽ e Aikte as quais são impossíveis de tradução literal para o
significado tão pessoal e importante de cada uma delas quando identificam esses indivíduos
na sociedade Akwẽ.
As transcrições do Diário de Campo e depoimentos dos participantes da pesquisa estão
citadas em recuo para dar maior significado, assim como citações destacadas quando a
quantidade de palavras exigiu, identificando cada registro, com data e local. Como no
trabalho de campo a interlocução se estendeu a muitas pessoas, no decorrer do texto as refiro,
em geral, pelos seus nomes indígenas e, às vezes, com os dois nomes, ou seja, no idioma
indígena e no português, de acordo com a permissão de cada um. Quanto à utilização do
termo aldeia, é uma referência habitual à terra indígena reconhecida pelos índios, mas também

é referência à terra delimitada e ao que construíram nela: suas casas (Kri), a escola
(rowahtuze) palavra criada anos após a existência dessa escola, ignorada pela maioria que não
utiliza na linguagem diária, o posto de saúde, as roças de toco, os rios (kã), as matas (mrã) e
tudo que existe e concebe o lugar onde vivem.
As iconografias representadas pelas imagens em toda a tese estão relacionadas com as
construções das palavras e das coisas que observo nas aldeias, das pessoas e das atitudes,
mostrar o sentimento da vida em comunidade com o povo Akwẽ que expressa o sentimento
pelo respeito e autonomia na construção do processo educacional.
Enfatizo as pesquisas anteriores e os diálogos com autores que vão da etnologia à
antropologia da educação. Reconheço a importância das pesquisas dos etnólogos e
pesquisadores Da Matta (1976), Melatti (1989), Maybury-Lewis (1990) e Turner (1979),
devido à conexão teórica que elaboraram modelos sociológicos das sociedades indígenas do
grupo Jê. Acrescenta-se ainda, a relevância de explicar antropologicamente a divisão dual dos
grupos indígenas, Lévi-Strauss (1955), pela definição de uma pesquisa que gera as
organizações dualistas.
As referidas investigações são pontos de relevo das sociedades e cosmologias para a
concepção de mundo dos povos indígenas. A existência da complexidade quando estuda o
discurso social, do qual a organização espacial da aldeia é uma parte da totalidade na
distinção que eles vivem dentro de um principio natural e cultural (CUNHA, 1986) e o
pensamento de Clastres (1978) quando apresenta sua experiência sobre a teoria das
sociedades indígenas, parte da vida cotidiana e os aspectos peculiares da dinâmica social.
A metodologia da aproximação e a metodologia da convivência estão relacionadas à
antropologia e filosofia como bases teóricas para entender a interferência das ações dos
movimentos sociais e das idéias que se modificam à cada instante diante da apreciação do
povo indígena pelo novo, e a constância do sentimento trazido pela relação da oralidade e o
conhecimento da escrita, são gradações do pensamento que me permitiram compartilhar.
Enquanto as lembranças me absorvem, observo as novas crianças desaparecerem no mato a
procura das frutas da época.

1 O POVO AKWE E A ORALIDADE
Tempo dos Wawẽ
Enquanto os velhos existirem
Para o velho uma espécie singular de obrigação social, que não pesa sobre
os homens de outras idades: a obrigação de lembrar, e lembrar bem (BOSI,
1994, p.63).

Imagem 2 João Paulino Saptomẽkwa durante o ritual do discurso início de uma celebração

O povo Akwẽ convive há aproximadamente trezentos anos com a sociedade
envolvente, na qual as mudanças são constantes e os conceitos adquiridos vêm se
transformado ao longo do tempo, do mesmo modo que são recriados pela convivência. Uma
realidade não mudou: o Wawẽ (velho) é a maior expressão da oralidade que se transmite e se
constrói no cotidiano do povo.
O Wawẽ é o homem que mantém e revive a tradição, comandando as cerimônias
durante os rituais e na realização do discurso, onde ensina todas as coisas da tradição
repetidamente. Os Wawẽ têm, evidentemente, um lugar muito importante nessa sociedade,
sendo os guardiões, educadores e condutores do seu povo, sem os quais não existiriam as
cerimônias e os rituais. Diz Waiti, “quando o velho desaparecer não tem mais festa”. Os

próximos velhos não se preparam para essa função, estão mais preocupados com a política de
liderança, aprendendo com o ritmo das mudanças sociais para permanecer índio Akwẽ.
Autores como Clastres (1978) reafirmam em suas teorias acerca da vida e
representação cotidiana dos povos indígenas, que esse poder conferido aos velhos é definidor
de sua função na sociedade. Bosi (1994), em seu estudo sobre os velhos no âmbito social,
reafirma o pensamento da autoridade e respeito em todas as sociedades humanas. Por sua vez,
as pesquisas de Silva (2002), específicas sobre a mitologia indígena, comparam a importância
das relações cosmológicas em bases teóricas, buscando entender como se processa a relação
do povo com seu fazer na transmissão da educação oral e o poder instituído pelos velhos. Os
Wawẽ são reconhecidos, respeitados, admirados e considerados de acordo com a importância
que o seu nome lhes confere, ou seja, ser Akwẽ traz uma relação com o significado oral da
palavra: ser Akwẽ, gente inteligente, gente importante, determina essa importância e configura
sua qualidade de guardião desses saberes.
A educação oral, tradicional entre o povo Akwẽ, tem sua maior expressão na
cosmologia, conduzida, muitas vezes, por outro personagem, o Sekwa (pajé), condutor das
revelações, da cura e dos espíritos. Trata-se da real experiência de convivência desse povo
com a natureza e sua espiritualidade, permitida e revelada nos sentimentos mais puros e,
apesar de todas as mudanças, ainda resguardadas pela memória e o fazer constante, das
atribuições transmitidas pelos antepassados, o legado de Waptokwazauré (Deus). Eles são
capazes de transpor o entendimento da ciência e da razão com o significado da cura, e a força
que alimenta a vida e o medo.
A figura do Sekwa (pajé), que quase sempre também é velho, revela que mesmo com a
presença da ciência médica nos postos de saúde, é grande e reveladora a força da tradição
cosmológica transmitida, pois o Akwẽ é um povo que passou por inúmeras mudanças, sem, no
entanto, ter perdido o fio que os liga a essa cosmovisão8, soma geral dos conhecimentos,
panorama geral de todo o conhecimento, visão de mundo, uma coordenação de opiniões
entrelaçadas. A idéia de uma cosmovisão pode formular não só uma opinião geral de todo o
conhecimento, mas, também, compreender e relacionar um fato individual à visão geral
formulada do todo. Santos (1955) explica, a idéia da cosmovisão como o modo de ver o
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Cosmovisão, além de significar uma visão ou concepção de mundo, expressa também uma atitude a imagem
que o homem forma do mundo e possui um fator de orientação e uma qualidade modeladora e transformadora da
própria conduta humana. “Implícito em toda cosmovisão há um caminho de ação e realização” (CREMA, 1989,
p.17).

mundo sensorial perto e longe. Assim são os Wawẽ e os Sekwa, enquanto representantes
simbólicos da cultura oral9.
Esse poder que comunga os Wawẽ com seu povo, na expressão política, e os Sekwã,
nos aspectos espirituais e curativos, está relacionado ao respeito, à ordem e forma de olhar o
mundo, onde uma comunidade se anima e se completa para continuar.
Saptomẽkwa, João Paulino, é o Wawẽ, personagem figurado na fotografia do inicio do
capítulo, na qual está começando o ritual do discurso na abertura de uma celebração.
Saptomẽkwa ensinava tudo o que sabia durante o dia e ao final da noite, para todos aqueles
que compreendessem as delícias de escutar. Perguntava-se, quase nada, porque não rescindia.
No momento da pergunta e antes da resposta, surgiam outras novas perguntas, assim como
descreve o filósofo Platão, quanto ao pensamento de Sócrates. Um dos grandes mistérios de
Saptomẽkwa estava expresso em seu sorriso. Ria de tudo, de todas as coisas e fazia todos
rirem, sentia muitas vezes que, para ele não era como relaxar, era como ser amado e temido
ao mesmo tempo, porque o riso também vem das narrativas trágicas, por algum tropeço do
personagem, fato que lembra as palavras de Pierre Clastres (1978), ao indagar porque os
índios riem.
A vida quotidiana dos ‘primitivos’ apesar de sua dureza, não se desenvolve
sempre sob o signo do esforço ou da inquietude; também eles sabem
propiciarem-se dos verdadeiros momentos de distensão e seu senso agudo
do ridículo os faz várias vezes, caçoarem de seus próprios temores
(CLASTRES, 1978, p.91).

Em sua narrativa, Saptomẽkwa ia das risadas à nostalgia, e todos que escutavam
também ficavam entre o riso e o choro, em um mesmo compasso de contemplação e de
espanto. Essa é a incumbência de ser um narrador que não deve se cansar e, principalmente,
sabe a grande importância do seu ofício quando diz, com um sorriso largo e constante,
observado por todos que escutavam: “Não posso parar de contar as histórias, senão, o mundo
acaba” (DIÁRIO DE CAMPO: NARRATIVA EM 1997, ALDEIA RIO PRETO). Como diz
Clastres (1978, p.76): “O chefe indígena é aquele que sabe falar. Essa sua fala reúne os
homens ao seu redor sem, no entanto, mostrar-se eficaz para cooptá-los. Em suma, é uma fala
vazia, pois não tem poder de mando, mantém o chefe numa posição de poder que é de fato
aparente”.
9

Pesquisar o significado que tem a oralidade entre o povo Akwẽ, me possibilitou caminhar com os velhos e ouvilos. Com a permissão do Wawẽ, me transmutei em dúvidas enquanto ampliava o olhar da pesquisa antropológica
para uma história filosófica da educação. Tenho aprendido que a educação, entre eles, é um sentimento
prolongado e repassado constantemente, não termina nunca.

O argumento de Pierre Clastres vai mais longe, não se tratando, simplesmente, de
afirmar que o chefe indígena não detém o poder, pois, para o autor, a sociedade indígena não
é estranha ao poder. O chefe não detém o poder, porque é aceito e compreendido pela própria
sociedade, detentora de todo o poder, a qual não consegue constituir-se como esfera política
separada. Então o que é ser Wawẽ na comunidade indígena do povo Akwẽ?
Através da convivência com a sociedade envolvente e agregada às tantas outras
existentes nessa sociedade indígena, as pesquisas antropológicas conceituam a sociedade
Akwẽ como “sociedade dual”10. Os Akwẽ, tradicionalmente, respeitam o sol e a lua como
criadores de tudo o que existe no mundo. Os Wawẽ ensinam que é preciso respeitar o inverno
e o verão para a sobrevivência de todos e, também, entender de onde nasceram os clãs e seus
partidos, tudo dividido em duas partes, como a noite e o dia, como os espíritos das águas e das
matas. Sempre a dualidade, como nos sentimentos de amor e ódio, rapidez e leveza, os Wawẽ
sabem que é necessário viver com tudo dentro de si, como tudo o que é de fora, porque essas
coisas não se separam, elas se completam.
Os Wawẽ precisam, antes de tudo, saber narrar11. Existem bons narradores entre o
povo Akwẽ e estes acreditam que não podem parar esse oficio designado por Waptokwazauré
(Deus), da necessidade sensível de continuar como povo que é a real sobrevivência cultural.
A ação de narrar é política, histórica, filosófica e educacional, e permite que esses
Wawẽ ao narrar as histórias, demonstrem todo o poder adquirido pelo conhecimento e
resguardado pela memória. Nesse processo, a educação tem seus aliados na transição da
oralidade para a transmissão do conhecimento. Como são os velhos os melhores narradores,
os jovens Akwẽ que não se enxergam como futuros Wawẽ, tamanha é a sabedoria que
vislumbram nestes, estão num processo próprio do seu tempo e espaço social, e encontraram
na escrita de sua própria língua uma alternativa para não esquecer. Perceberam, portanto, que
é preciso, prioritariamente, aprender a escrever na sua própria língua, para então registrar tudo
que os Wawẽ falam, com o intuito de preservar as lembranças, escrever para que as crianças
possam conhecer. Eles percebem que é importante guardar, então os velhos falam: “E os
segredos, aqueles que somente nós devemos saber e devemos guardar?”.
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Para antropologia uma sociedade que está dividida em duas metades clãnicas. Essa divisão é constituída pela
comunidade indígena na sua cosmologia como uma permissão da natureza. Mas além de todos os princípios
divinos, também é humana e sábia essa dualidade, porque determina o parentesco consanguíneo e define o tipo
de união matrimonial.
11
A narrativa para os Wawẽ é diferente do “discurso”. A narrativa é o que os Wawẽ realizam todos os dias
quando contam as histórias dos antepassados, sua própria história e do seu povo. Essas histórias estão misturadas
a simbologia dos sentimentos permitidos e a cosmologia que é a origem.

Esses segredos, sabem os jovens, devem permanecer na memória. Escutar e guardar.
Assim, a força da oralidade continua e é para sempre um veículo importante e intransferível.
É muito natural ouvir dos professores Akwẽ, quando repetem as narrações das histórias da
tradição, suas festas e celebrações, terminarem com a seguinte frase: “enquanto o velho
existir, vamos cantar e dançar, realizar festas, casamentos, nominação, fazer tudo, porque os
Wawẽ vão ensinar e nós vamos escutar e aprender”.
Na sociedade nacional brasileira os velhos não-índios, muitas vezes, são deixados de
lado. Alguns podem ser considerados sábios, outros estorvos, aqueles que possuem cheiro de
passado, mas têm memória, são chatos, estão cansados, intolerantes. Para o Akwẽ poderiam
ser todas as coisas, enigmas de uma sociedade que muda constantemente, mas mantém seus
valores culturais fortemente arraigados, impressos na memória. Em relação às mudanças
advindas da vida em contato permanente com a sociedade não-índia, assim dizem os Wawẽ,
“o que aprendemos pode nos acrescentar” ou “essas coisas novas podem ajudar a guardar ou
negociar”, quando falam em relação às coisas adquiridas da convivência interétnica.
Segundo Bosi (1994) em seu livro “Memória e Sociedade”, através de várias falas
constatam-se representações diversificadas desta fase da vida humana. Assim, “ser velho é
lutar para continuar sendo homem” (p.18). “É ter a obrigação de lembrar e lembrar bem”
(p.63). Na tradição indígena Akwẽ, ser velho é perpetuar a memória dos antepassados, é
articular o presente às histórias do passado, é realizar os ensinamentos de Waptokwazauré de
manter um povo unido, continuar como povo, com seus preceitos universais, cósmicos,
ideologia sem comparações perto e longe de todas as entidades, mantendo as obrigações
transmitidas, proteger o que receberam e realizar aquilo que é seu destino: proteger a natureza
e tudo o que nela existe e, com isso, manter o status de guardião.
Outro grande narrador é Kepomẽkwa, Raimundo Xerente, o andarilho. Na verdade,
todos os Akwẽ adoram andar, passear, visitar, mudar, mas o Kepomẽkwa é inigualável. Ele
acorda na aldeia Recanto e logo depois é visto na aldeia do Salto. Procuro por ele em uma
aldeia e, com um sorriso, alguém responde “está andando”. Hoje, nas aldeias Akwẽ,
Kepomẽkwa é um dos maiores guardiões da memória, da tradição e da cultura de seu povo.
Quando começa a contar as histórias dos antepassados, quer continuar contando as histórias
verdadeiras que Waptokwazauré deixou para o povo que é a obrigação de todos os Wawẽ.
Explica que é complicado para as pessoas que não são índios entenderem a vida dos Akwẽ,
mas para os Akwẽ, é preciso respeitar a tradição, saber quem são e de onde vieram, conhecer
seus clãs, seus partidos, suas pinturas, porque convivem com a natureza e foram os

antepassados que lhes ensinaram. Agora ele, como é Wawẽ, permanecerá contando e
ensinando (ENTREVISTA ALDEIA RECANTO, SET. 2007).
Toda transmissão de conhecimentos realizada pelos Wawẽ para seu povo é
eminentemente oral. Eles são categóricos em repetir que nunca irão esquecer a língua, porque
esta é a forma de comunicação que propicia o repassar de tudo o que existe de importante e,
portanto, não deve ser esquecida. Esquecer, para os Wawẽ, parece brincadeira. Mas as
mudanças no âmbito da oralidade e o acréscimo das palavras em português, as atitudes de
alguns jovens em relação às novas descobertas, bem como a influência produzida pela
sociedade envolvente sobre a população jovem Akwẽ, fazem com que os adultos Wawẽ se
apressem no resgate destes jovens no sentido de proteção à tradição. Trata-se de uma atitude
de preservação da tradição e manutenção de uma sociedade que, ao mesmo tempo, não
despreza o conhecimento adquirido com os não-índios, que possam funcionar como exemplo
da necessidade permanente de aprender e ensinar a língua portuguesa.
O sistema sociocultural vivido pelo povo Akwẽ, foi modificando com o tempo, mas
algumas coisas importantes ficaram preservadas pela memória. Entre as coisas básicas para
sobrevivência de um povo está o dualismo estrutural o qual se manifesta a partir da
composição das metades clãnicas. Existem muitas histórias associadas a essa dualidade e à
origem do povo Akwẽ, relacionadas à vida espiritual e manifestadas no cotidiano.
O cotidiano social dos Akwẽ organiza-se a partir das relações de parentesco e se
expressa nos rituais, nas cerimônias dos grupos masculinos e femininos, na celebração de
nominação dos meninos e meninas, separados e unidos nos grupos de classes de idade, nos
grupos formados pelos esportes, seja na corrida de toras e, até mesmo, nos grupos de futebol.
Para tudo quanto se celebra ou se realiza nas aldeias, os Wawẽ são convocados e sabem
determinar as ações que antecedem e finalizam os eventos.
A expressão oral exprime toda a manifestação de pensamento que não se faz por
escrito, ou seja, é tudo o que se faz verbalmente. Os estudos evidenciaram que a oralidade tem
relação direta com a utilização da língua e, no caso do povo indígena, tradicionalmente oral,
trata-se de uma relação intrínseca com as esferas sociais da tradição oral.
As reflexões de Vigotski (1998) sobre o estudo da linguagem enquanto sistema
simbólico produzido pelo ser humano, relaciona a linguagem com a mediação entre o sujeito e
o objeto do conhecimento, e às possibilidades do desenvolvimento das funções mentais
superiores

que

posteriormente

são

culturalmente

compartilhadas.

Em termos

de

comportamento da linguagem humana, a manifestação inicial surge através da oralidade. Os
estudos acerca da oralidade e escrita têm sido particularmente importantes para ajudar na

compreensão dos processos de escolarização que acontecem em contextos ágrafos. Com
relação ao ensino e a prática da linguagem, acrescenta:
O ensino tem que ser organizado de forma que a leitura e a escrita se tornem
necessários às crianças e a escrita deve ter significado para as crianças, uma
necessidade intrínseca deve ser despertada nelas e a escrita deve ser
incorporada a uma tarefa necessária e relevante para a vida (VIGOTSKI,
1998).

Sobre o estudo da escrita, retomaremos no segundo capítulo. A expressão oral e o uso
da linguagem tradicional com seus aspectos, elaborações e simbolismos, se mostram
cotidianamente na vida do povo Akwẽ como uma constância, um fazer necessário, porque
falar a língua Akwẽ é também participar de uma celebração, viver rituais nos quais a
expressão se diferencia das outras, em sua particularidade, em gestos, em sorrisos.

1.1 Este Povo Chamado Akwẽ

Imagem 3 Aré wat wairĩ kwabá - Canto da tora, aldeia Recanto, 2007

Pensei se deveria escrever sobre a história do povo Akwẽ, pois os leitores poderiam
querer conhecer onde vive, qual o quantitativo populacional, a economia, situação do
território. O que sempre me perguntam nas palestras: “Eles ainda são um povo que conservam
seus costumes?”. Pensei que essas pessoas poderiam consultar na internet, pois é, atualmente,
uma das ferramentas para consultas. No entanto, as dúvidas me perseguiram no decorrer de

todo o trabalho de campo, e eu pensava: “E o meu olhar sobre as histórias do povo Akwẽ? E a
confidência das histórias que eu ouvia? A vida cotidiana antes e hoje, o que mudou?”. De
qualquer maneira eu já escrevi uma dissertação de mestrado sobre o tema: Os caminhos do
povo Akwẽ-Xerente12.
Escrevi a dissertação há mais de dez anos e, durante esse intervalo de tempo, as
mudanças, principalmente em relação às políticas públicas educacionais e à organização das
associações indígenas entre o povo Akwẽ, oportunizaram rumos diversos à comunidade.
Considerando que um dos objetivos dessa pesquisa consiste na abordagem de cunho
antropológico bem como histórico-filosófico da educação, convém destacar o raciocínio de
Porto (2006): quando a investigação filosófica da educação parte de diálogos entre
pensadores, que ocorreram aproximadamente dois milênios no Ocidente, pensarem o papel da
educação na formação e organização da sociedade, através da experiência, é encontrar o que
conduz o ser humano em seu ambiente natural. Os significados atribuídos ao processo da
educação entre os Akwẽ sempre estiveram relacionados à sua formação social e tradição oral,
o que torna possível a compreensão das relativas mudanças educacionais quando se percorre
os caminhos do tempo presente.
A pesquisa não tem um processo linear. É minha intenção escrever não somente o que
tem referência com a manifestação dos direitos educacionais, linguísticos e culturais das
populações indígenas, direitos garantidos e nem sempre apropriados pelos povos em sua
política interna, mas também o que se manifesta nas conjunturas e nas contradições de toda a
sociedade, sendo permissões que o povo indígena reafirma na prática da educação oral.
Para os Akwẽ, é extremamente importante o entendimento real entre tempo e espaço.
Quando se escreve sobre sua sociedade, é essencial não descuidar do tempo e espaço social.
Vêm-me à mente tantos pensamentos e idéias, que me pergunto: como será que as crianças
indígenas, quando crescerem, entenderão este trabalho? Bom, nesse momento as araras azuis
estão passando e o silêncio é resplandecente, tudo fica azul e o espanto toma conta da gente,
ao escutarmos o som que elas anunciam durante sua passagem. Olho para o céu, seguindo o
balançar lento de suas asas enormes, as duas araras azuis sempre companheiras, uma dupla,
como os Akwẽ em sua eterna dualidade.
Seguindo a tradição cultural, uma importante relação da dualidade que se completa
está na nomeação das crianças, para a qual são exigidas duas crianças para receber os nomes.
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Dissertação de mestrado defendida em 1997, na Universidade Federal de Pernambuco UFPE. No curso de pósgraduação em História. Uma história de narrativas orais contando os caminhos percorridos pelo povo Akwẽ
durante os anos de convivência permanente com a sociedade envolvente.

São necessários e apresentados, dois meninos e duas meninas, pois não é
possível que apenas uma criança receba o nome. Tudo isso faz a gente sorrir,
aqui embaixo desta mangueira, na aldeia Porteira, Nrozawi, com o caderno
na mão, os olhos fixos no céu, e as duas araras com suas azuis asas batendo e
voando para longe. Tarde longa com muito calor e agora vou escrever o que
conheço como a história dos Akwẽ (DIÁRIO DE CAMPO, ALDEIA
NROZAWI, JUNHO 2006).

A alegria de realizar esta pesquisa provém da permissão de conhecer e conviver com
esse povo em uma relação de amizade e admiração, em especial, a convivência com o jovem
Wazakru13, possuidor de um olhar especial sobre seu povo e que me faz contemplar as
possibilidades das novas gerações do povo Akwẽ. Wazakru desconfia sempre de tudo e de
todos que se aproxima, mesmo constantemente em convívio com a sociedade não indígena.
Trata-se de uma modalidade de proteção transmitida pela tradição Akwẽ, tão importante como
qualquer outra estratégia de sobrevivência. Seu interesse em aprender coisas novas e coisas
velhas, é constante, ultrapassa os limites, cria resistência para as dificuldades e possibilita
correr o risco da convivência interétinica. Wazakru vive em busca de entender como os nãoíndios contam a história de seu povo, comparando-as às narradas pelos Wawẽ (velho)
sobreviventes e guardadores da memória14.
Quando era consultora da Associação Indígena Xerente (AIX) em 2004, Wazakru,
índio Akwẽ, me perguntou: “Você conhece a história do nosso povo?”. Não fiquei surpresa
com a pergunta, mas pensei para responder. Respondi: “Sei algumas coisas. E você, sabe?”.
Ele me respondeu prontamente que não sabia. Então, perguntei: “Os velhos nunca te
contaram? E seu pai, seu tio? Pois, eles conhecem a história”. Wazakru me disse que sim, mas
esta história não é a mesma que contam os brancos. “Entendi. Vamos então encontrar as
coisas similares entre o que contam os brancos e os velhos Akwẽ. Assim, descobriremos
juntos que quando se conta uma história ela não é a única verdadeira”.
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O nome Wazakru, traduzindo para o português significa “halo da lua”. Ele é um jovem Akwẽ de 23 anos que
nasceu na aldeia Nrozawi. Ele é casado e tem um filho. Trabalha na ONG do PROCAMBIX e seu avô é um dos
velhos caminhantes mais importantes entre o povo. Ele mantém uma correspondência ativa comigo e nossas
conversas, sobre a história dos Akwẽ, como também a história de toda a humanidade, muito lhe interessa. Por
isso gravamos todas as conversas e depois ele escuta novamente e novamente. Uma parte dessas conversas
transcritas foi incorporada a esse trabalho, porque são simples e inteligentes observações da narrativa, em si
mesma como processo educacional, ensino aprendizagem e para este estudo que corresponde em melhor
entendimento para o leitor.
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Parte dessa história narrada que também é um diálogo com Wazakru transcrita de gravações permitidas, nas
muitas conversas que tivemos ao longo de nossa convivência. Acho importante referenciar com o estudo
documental de autores que escreveram a história do povo Akwẽ. No entanto, a proposta é partilhar a educação
pela oralidade transmitida para os jovens. História documental e transcrita. Outra parte da história inicialmente
narrada sobre o povo inicia aqui: o mundo percebido de indivíduos caminhantes e sobreviventes.

Os pesquisadores que escreveram sobre esse povo chamado Akwẽ conheceram o
significado do nome Akwẽ, que é “gente inteligente e importante”. Esses pesquisadores
repetiram, muitas vezes, essa mesma designação. Por sua vez, os Akwẽ, quando dizem “Akwẽ,
somos nós”, querem dizer, “isso mesmo, gente importante”, com orgulho e respeito ao nome
que possuem. Se perguntarmos aos jovens: “o que quer dizer a palavra Xerente?”. “Não sei.
Quando eu era pequeno, meu tio disse que meu nome era esse, depois ouvi os brancos me
chamar assim”. O nome Xerente é uma denominação de outros índios ou brancos que, no
passado, provavelmente durante o período da colonização, intitularam este povo assim como
faziam com os rios, montes e lugares demarcados.
Segundo determina o estudo da linguística, os Akwẽ são classificados como
pertencentes ao tronco linguístico "Jê". No caso específico dos Akwẽ, um trabalho de grafia
foi realizado pelo Summer Institute of Linguistics - SIL (Sociedade Internacional de
Lingüística), com os pastores batistas Carlos Gunter e Rinaldo Mattos. Esses pastores
escreveram o alfabeto pelo som da oralidade das palavras descritas pelos Akwẽ, construindo,
dessa forma, sua língua a partir desses sons.
Atualmente esse povo é conhecido como bilíngue, por ser alfabetizado nas duas
línguas. Os adultos, homens e mulheres, e os jovens, homens e mulheres, falam a língua
materna, mas também se expressam em português devido o contato permanente com os nãoíndios durante aproximadamente trezentos anos. As crianças falam somente sua língua e os
velhos falam o português quando querem e, muitas vezes, com dificuldade.
Os primeiros estudiosos que escreveram acerca dos Akwẽ foram Curt Nimuendaju
(1942), na obra The Serente, uma etnohistória sobre o povo Akwẽ, e Maybury-Lewis (1990),
com “O Selvagem e o Inocente”, descreve em sua pesquisa sobre os Xavante e um estudo
inicial do tempo em que esteve nas aldeias junto aos Xerente. Xavante e Xerente são o mesmo
povo Akwẽ que, no início do século XIX, por questões de políticas contrárias, se dividiram.
Os Xerente ficaram morando na margem direita do rio Tocantins enquanto os Xavante
migraram para o Rio das Mortes. Existem histórias variadas que contam os motivos da
separação entre eles. Uma delas destaca que foram os Xerente que ficaram, pois gostavam de
conviver com os não-índios. Os Xavante, por sua vez, partiram, por não querer conviver com
os não-índios.
Ocorre que, para a história de suas vidas, a cosmovisão Akwẽ tem sua explicação. Diz
o mito da separação que todo o povo reunido estava fugindo (provavelmente da matança

provocada pelo sarampo)15 do lugar em que viviam, às margens do Rio Providência, durante a
travessia do Rio Tocantins à procura de outro lugar para viver, quando surgiu um boto
enorme. Tomados de susto e medo, os que estavam à margem esquerda, lá permaneceram e se
tornaram o povo Akwẽ e, os que já haviam atravessado o rio, tornaram-se o povo Xavante.
Atualmente se reconhecem como povos irmãos, mesmo vivendo em lugares bem distantes: os
Xerente às margens do Rio Tocantins, no Estado do Tocantins, e os Xavante às margens do
rio das Mortes, no Estado do Mato Grosso.
Na separação muitas famílias se dividiram e, durante anos, costumavam realizar
visitas entre si. Conforme dito anteriormente por Nimuendaju (1942), o povo se dividiu
politicamente e separou-se porque os Xerente eram o grupo que queria permanecer
convivendo com a sociedade envolvente, enquanto que os Xavante, o grupo que desejava o
isolamento. No livro “Entre sertanejos e índios do norte”, do Padre Audrin (1947), conta que
todos os anos os Akwẽ deixavam os cabelos crescer, colocavam seus adornos e entravam
numa trilha no mato para seguirem em viagem para o Rio das Mortes.
Seguindo os estudos sobre o povo Akwẽ, Nimuendaju (1942), em The Serente (1942),
os Akwẽ, como a maioria do povo indígena no Brasil, era nômade e migrava constantemente.
Nimunedaju (1942) sugere que os Xerente vieram migrando do nordeste para o norte fugindo
dos aprisionamentos e guerras, o que é significante, porque os velhos Akwẽ ainda hoje contam
sobre rituais que não mais praticam como o “grande jejum”, um ritual dedicado ao sol, onde
são representadas a sede e a fome, o que parece reflexos do lugar de onde viveram em tempos
anteriores.
Em decorrência das diversas tentativas de ”civilizar” o povo Akwẽ, de escravizá-lo e
de aprisioná-lo, decidiu-se por procurar os padres, no início do século XIX, para a construção
de um aldeamento e consequente proteção. Um grupo organizado deslocou-se para o Rio de
Janeiro e solicitou o aldeamento, porque não conseguia viver entre tantos ataques, mortes,
guerras e exploração. Foi então enviado o padre Franciscano Capuchinho Antonio de Gange
para realizar o aldeamento, onde permaneceu até sua morte.
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No início do século XIX, os Akwẽ viveram próximos ao rio Providência, onde permaneciam escondidos dos
grupos organizados para aprisionar os índios e levá-los para os aldeamentos do Maranhão e do Pará. Conviviam
com os viajantes e comerciantes de peles das embarcações que navegavam pelo rio Tocantins que faziam o
sistema de troca, eram peles por querosene, roupas, facas e facões. Os comerciantes paravam no porto
denominado de Xerentina, hoje a cidade de Miracema do Tocantins, a qual se desenvolveu justamente em
virtude do comércio com as embarcações. É provável que os Akwẽ tenham sido acometidos da praga do sarampo,
durante este contato com os comerciantes de peles, com os viajantes, ou com os moradores da cidade. O fato é
que o sarampo acabou por dizimar grande parte das crianças, jovens e velhos das aldeias Akwẽ localizadas
próximas ao rio Providência. (BARROSO, 1997)

Rafael de Targgia, outro padre capuchinho, já vivia entre os Krahò na mesma região e
conhecia os Xerente. Quando Antonio de Gange chegou da Itália ao Rio de Janeiro, fora
designado para criar o aldeamento de Tereza Cristina para o povo Xerente. Hoje o aldeamento
é a atual cidade de Tocantinia, local construído somente para o povo Akwẽ, já que durante
muitos anos, viveu fugindo de aldeamentos e presídios construídos para povos indígenas
indistintos, independente de suas etnias. Tratava-se de uma política inadequada, pois cada
povo indígena, com seus costumes diferenciados, não aceitou o convívio com outros povos.
O aldeamento proporcionava o convívio mais intenso com a sociedade não-indígena,
porque os padres partilhavam uma política de assimilação que primava pela convivência
interétnica. Os Akwẽ entraram num processo ainda que lento, de assimilação da língua
portuguesa e da cultura brasileira, com a devida resistência. Cotidianamente, no aldeamento
de Tereza Cristina eles falavam na sua língua, como a língua do convívio familiar, mas para a
maioria não-índia que estava no aldeamento, era somente permitida a língua dominante, o
português.
Muitas coisas restaram dessa época, à exemplo da resistência dos mais velhos em
querer que os jovens aprendessem o português, e também as questões religiosas do contato
com os padres. Quando falamos de idéias e sentimentos, de explicações cosmológicas e de
histórias, é preciso entender que a linguagem de um povo não está apenas nas palavras
sonorizadas, mas também nos gestos e no jeito de ser, o significado das palavras nem sempre
têm tradução compreendida por outras línguas e culturas. O português era utilizado durante o
convívio interétinico com a comunidade envolvente também para negociar, fazer as trocas,
como o querosene por peles de animais. É por exclusividade, nesse momento, que inicia o
interesse dos Akwẽ no aprendizado da língua portuguesa para entender o outro e poder
negociar.
Com a chegada do padre capuchinho deu-se a introdução da escola para o povo Akwẽ.
Tratava-se de uma escola tendenciosa, com todos os fatores considerados pela política
indigenista civilizatória da época, instalada para trazer os índios ao convívio com a sociedade
e passar-lhes ensinamentos de ofícios, transformando-os em trabalhadores. Paralelamente aos
ensinamentos da escola, esse povo seria catequizado e poderia se tornar cristão para a alegria
da Igreja Católica (melhor especificado e referenciado no capítulo 2).
Dakboenkwa é um homem Akwẽ, já na categoria de Wawẽ (velho), mas também tem
uma referência, que começa pela escolha de seu nome. Dakboenkwa significa “o ajuntador”.
Quando pessoas de clãs diferentes entram em contendas, sejam políticas, sociais ou
cotidianas, Dakboenkwa chega com a determinação de acalmar seus ânimos, tentando

conciliar, orientando para a construção da harmonia. Conta ele, que seus antepassados
aceitaram o aldeamento porque era seguro e estavam sofrendo com os ataques dos sertanejos.
No aldeamento dos padres, os Akwẽ aprendiam muitas coisas dos não-índios, à exemplo da
língua portuguesa, para, com ela, facilitar a negociação com os não-índios. Aprendiam
também os ofícios de marcenaria, ferreiro, e trabalhavam para os padres nas construções dos
aldeamentos, plantando, caçando, pescando e navegando no rio Tocantins.
Embora os Akwẽ fossem conhecidos como aqueles que tinham maior disposição para o
convívio com os não-índios, a convivência com muitos sertanejos que chegavam para morar
no aldeamento estava ficando insuportável e, por isso, logo encontraram o caminho de volta à
floresta, pois não conseguiam permanecer no mesmo lugar com outras pessoas diferentes,
nem aldeados, numa vida sedentária, longe da condição nômade. Procuraram lugares para
construir as aldeias próximas aos rios, como é o caso da aldeia do Rio do Sono.
(ENTREVISTA DAKBOENKWA, “O AJUNTADOR” ALDEIA RIO DO SONO, 2004).
Retorno ao diálogo com Wazakru. “Muitas histórias são contadas sobre seu povo, por
pessoas diferentes. O que você acha disso?”. Ele diz: “As histórias são contadas de formas
diferentes, mas todos nós fazemos escolhas. Sempre escutamos, às vezes aceitamos as
histórias, outras vezes não”.
Os pesquisadores, antropólogos e sociólogos classificaram o modo de vida de cada
povo indígena que estudaram com uma classificação de nomes em outras línguas, usando sua
linguagem. Aracy Lopes da Silva, pesquisadora que seu avô conheceu, veio para as aldeias
Akwẽ realizar suas pesquisas nos anos 80 e conheceu também Dakborenkwa. Escreveu muitos
trabalhos sobre seu povo e fez a classificação seguindo as terminologias da antropologia e da
sociologia.
Acerca dos Akwẽ, Silva (1987) diz que possuem uma especificidade étnica a qual a
antropologia chama de sociedade dual. A sociedade divide-se em duas metades definidas pelo
povo como metade do sol e metade da lua. A metade norte se chama Sdakrã associada à lua, e
a metade sul Siptato, associada ao sol. De um lado, está o sol e, do outro, a lua. Assim,
poderiam ser localizados os clãs e famílias na estrutura física da formação da aldeia, que
corresponde ao desenho de uma ferradura onde as casas estão dispostas com uma única
entrada e uma mesma saída aberta para o lado oeste. As duas metades compõem seis clãs. É
importante ressaltar que para os Xerente, os clãs são chamados de “partidos”16.
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Os Akwẽ chamam seus clãs de partidos na língua portuguesa, para que os não-índios entendam a semelhança
que existe entre os partidos políticos e seus representantes na sociedade. Para eles, os partidos estão relacionados
à política da formação tradicional do povo. As pessoas que representam os clãs possuem uma pintura corporal

Segundo o pastor Mattos17, atualmente, entre o povo Akwẽ, é possível reconhecer
apenas cinco clãs: dois da metade norte, possuindo pintura em listras (Krozake e Wahirê), e
três da metade sul, possuindo pintura em círculos (Kuzâ, Kbazi e Krito). O sexto clã, chamado
Krẽprehi, foi extinto e seus membros desapareceram.
Os clãs confrontantes remanescentes sentiram-se desprotegidos e migraram em busca
de outras paisagens, ficando isolados. Isto explicaria, talvez, a razão da predominância de
alguns clãs em certas aldeias e da ausência, quase que por completo, de outros clãs em
determinados aldeamentos.
Os Krito, por exemplo, se localizam, em sua maioria, na aldeia do Funil,
com alguns membros na aldeia do Gorgulho e na aldeia de Santa Cruz; os
Isakẽ, na Baixa Funda e aldeia do Rio do Sono, aldeia do Rio Preto, os
Kbazi, em Santa Cruz e os Kuzâ e Wahirê na aldeia Nrozawi e aldeia, salto
e recanto. Com a quebra da simetria nos pares de clãs e o fenômeno da
existência de apenas dois clãs na Metade Norte para três na Metade Sul, um
dos clãs Norte, os Isakẽ, tornaram-se dasisdanãrkwa (parceiros) para dois
clãs Sul, Kbazi e Krito (MATOS, entrevista nov. 2007).

Falando sobre isso, Wazakru, diz:
Eu sei que sou jovem, mas um dia serei velho, então quero dizer que não
vou deixar tudo se acabar assim. Eu sei que algumas coisas já não podem
mudar. Acredito que esse outro clã, ainda existe e é possível que seja
resgatado, porque quando converso com meus parentes de outras aldeias,
eles falam que existem algumas pessoas que são desse clã.

Respondo: “Acredito. Todas as coisas que vivem na lembrança e são importantes, a
gente pode resgatar”.
Muitas coisas aconteceram durante esses aproximadamente trezentos anos de
convivência com a sociedade envolvente. Alguns rituais desapareceram, assim como alguns
novos costumes surgiram. Ocorreram mudanças na linguagem, nos hábitos adquiridos na
alimentação, no modo de vida, no modo de construção de suas moradias e na formação das
específica. Os partidos referentes à metade Sdakrã (lua), são: os Krepreri, Isaure e Isruri que, na pintura
corporal, usam pequenos traços horizontais no tronco, nos braços e nas pernas. Os partidos Siptato (sol) são:
Kuzé, Isibdu, Kbazipre e Krito, os quais, na pintura corporal, utilizam três tamanhos diferentes de círculos em
todo o corpo. (SILVA, 2001)
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O pastor Rinaldo Mattos, é um líder da criação da missão das novas tribos. Um estudioso da cultura indígena,
linguista que criou a grafia dos Akwẽ e responsável por grande parte das publicações na língua para auxiliar os
professores no ensino bilíngue nas escolas indígenas Akwẽ. Escreveu artigos sobre os Akwẽ, a evangelização,
religião, cultura e língua. Concedeu-me uma entrevista em novembro de 2007 na sua casa, na cidade de
Miracema, para falar sobre sua experiência de evangelizador e educador entre o povo Akwẽ. Também entregoume, seus estudos, que aqui, nesse trabalho, faço as devidas referências e comparações.

aldeias. Outras coisas importantes permanecem, à exemplo dos rituais de dar nomes, os
Sekwa, pajés que cuidam da saúde das pessoas, os rituais de casamento e, principalmente, a
fluência da língua materna que é falada e cantada por todos os Akwẽ.
A tradição revela a forte ligação do povo Akwẽ com a natureza. Um costume
importante que permanece forte em meio às mudanças é a imprescindibilidade da água.
Quando da escolha por um lugar para uma nova aldeia, sempre optam por lugares onde
existem rios, riachos, nascentes ou fontes de água. As novas aldeias são imposições políticas
de grupos familiares. Quando se dividem nem toda a comunidade vai junto. Existe uma
dissidência entre as lideranças de acordo com o grupo clãnico e, às vezes, somente familiar.
Assim, um grupo constituído mais precisamente de uma família ou duas podem resolver
mudar para construir nova aldeia, mas sempre dentro do território e, os que permanecem na
antiga aldeia, organizam-se de forma à permanecer no lugar para que não sejam abandonadas
as estruturas dos prédios construídos pelas instituições, como o posto de saúde, pela Fundação
Nacional de Saúde - FUNASA, o posto indígena, mantido pela Fundação Nacional do Índio –
FUNAI, e as escolas das aldeias, mantidas pela Secretaria de Educação e Cultura - SEDUC,
do Governo do Estado do Tocantins.
As lideranças indígenas são responsáveis pela manutenção das mudanças sociais e
reorganização das aldeias. O prédio da escola, posto de saúde e instalações do posto indígena
são instituídos como parte importante da manutenção desse poder dos grupos tradicionais,
constituídos por dois grupos clãnicos opostos. É responsabilidade das lideranças das novas
aldeias a reivindicação das novas instalações para esta nova aldeia. Assim é colocado nessa
empreitada todo o poder político constituído pelo grupo, dos seus clãs e partidos. Viajam para
solicitar às instituições a formalização da existência de uma nova aldeia e construção dos
prédios que representam tais instituições. Dessa forma, o povo passa a considerar que a aldeia
existe de fato. Nas aldeias antigas, as casas e o pátio são base da formação estrutural realizada
pelos antepassados.
Hoje nas aldeias Akwẽ, a relação tradicional tornou-se forte. É possível reconhecer os
clãs e a política de entendimento, mas as coisas que permanecem são também divididas entre
o que aprende na tradição e o que se aprende na convivência com os não-índios. Podemos
explicar as tradições que permanecem e como elas se equilibram com as novas condições de
sobrevivência da sociedade brasileira, nesses acontecimentos da vida cotidiana do povo Akwẽ,
em que se misturam os rituais, as celebrações tradicionais, as lembranças e os esquecimentos
da vida de uma sociedade que passa por todas as implicações da sociedade nacional. Podemos
encontrar as permissões do povo em acontecimentos da vida cotidiana nas aldeias, como o

nascimento das crianças, as mortes, os rituais de passagem e a nomeação.
1.1.1 Vida cotidiana e os rituais Akwẽ
No decorrer do trabalho alguns desses rituais serão detalhados. No momento, apenas
reminiscência do movimento constante em que vem se transformado a vida cotidiana dos
Akwẽ e a relação interétnica que produz as mudanças ou acréscimo nas cerimônias e rituais.
São reflexões das mudanças sociais, de comportamento, novas ações e inclusões de valores,
em seus rituais e celebrações tais como: nascimento, casamento, morte e nominação das
crianças, advindos do tempo de convivência interétnica. Posso dizer que esses são os rituais
da nova realidade social para o povo, seu fazer, onde interage tradição e sobrevivência.
Segundo o relato da Rosa Xerente, todos os seus seis partos (parto, na língua, Akwẽ,
Kraprezẽ) foram realizados da forma como descrito: “A gente ganha de cócoras, igual
antigamente, só que antigamente era no mato debaixo de um pé de qualquer árvore, e dói
demais. Tem outra mulher pra ajudar a pegar, fica uma do lado, e outra do outro lado, ai nós
ganha. Tenho seis filhos” (ENTREVISTA ALDEIA NROZAWI, NOV. 2007).
O que acontece hoje em relação aos partos, é que a maioria das mulheres Akwẽ tem
seus filhos no hospital da cidade de Miracema do Tocantins, com os médicos que compõe o
Sistema Único de Saúde - SUS. As mulheres, principalmente as mais novas e que vivem em
aldeias próximas às cidades, fazem o pré-natal e o acompanhamento médico na cidade de
Tocantinia, no Pólo Base de Saúde e, na véspera do parto, vão para a maternidade. Aquelas
que vivem em aldeias distantes com difícil acesso, ainda costumam utilizar o método
tradicional para ter seus filhos, ou seja, de cócoras e após dar a luz, pintam o bebê. O pai fica
na espera, dada a crença na ligação que possui com a criança. Deixa de comer carne durante
os dias determinados pela mulher mais velha da aldeia e também não vai trabalhar ou caçar,
porque acredita que se ficar ferido a criança pode morrer. Logo após o parto, quando o cordão
de proteção é amarrado no pescoço da criança, começa a visitação.
No ritual de casamento, chamado Dakukbâ, a menina recebe o nome Akwẽ. O tio
materno é seu protetor e o responsável pela festa, enquanto que o pai cuida do sustento. O
privilégio implica em obrigação. Três dias antes, o tio deve sair para caçar e, no dia do
casamento, a noiva leva a carne da caça preparada como um presente para a família do noivo.
Antes da cerimônia os noivos são pintados, separadamente, com a pintura de seus clãs. A
noiva usa um cordão com dente de capivara que simboliza sua virgindade, e fibras de buriti
amarradas nos tornozelos. O tio materno vai conduzir a cerimônia na casa de reunião,

especialmente preparada para a ocasião. Dois velhos de clãs diferentes conduzem o ritual,
realizando um discurso de aconselhamento sobre os direitos e deveres de cada um. O noivo
vai morar na casa dos sogros durante o primeiro ano e trabalhar para a família.
Como mostra a fotografia, esse casal começa a preparação da cerimônia de casamento
com suas pinturas tradicionais, cada um pertencente a uma metade clãnica.

Imagem 4 Casal Akwẽ ornamentado para o
casamento

Atualmente os casamentos interétnicos são permitidos, desde que sejam realizados
entre homens índios com mulheres não-índias, mas desaprovam os casamentos de mulheres
Akwẽ com homens não-índios. Nos casos relacionados com a sociedade envolvente, embora
todos façam questão dos casamentos tradicionais, também realizam casamentos na cidade, nas
igrejas ou realizam as duas cerimônias.
Outra cerimônia importante realizada pelos membros tradicionais do povo Akwẽ, é a
visitação pós-morte, chamada de Kupré. Existe um sincretismo religioso em toda a cerimônia
fúnebre, mas na visitação o clã da outra metade em relação ao morto é organizado por um
Wawẽ (velho), que prepara um grupo para a ocasião. O grupo composto de jovens, homens e
mulheres são pintados e ornamentados de acordo com seu clã, portando cajados, liderados
pelo Wawẽ e caminham até a aldeia, onde se encontra a família do morto. No decorrer do
ritual da visita eles choram junto aos parentes e, depois, todos juntos, visitantes e parentes do

morto, comem a carne moqueada oferecida pela família do morto. As tradicionais
lamentações têm seus cânticos especiais para a ocasião e cada clã parceiro tem sua obrigação.
Os funerais não são realizados no processo antigo, em que o morto era enrolado na sua
esteira. Atualmente, os mortos são enterrados em caixões como os não-índios e os parentes
colocam cruzes, como os cristãos.
A celebração mais importante, segundo depoimento dos Akwẽ, é a nominação dos
filhos, a qual costuma ser de longa duração, realizada todos os anos após a colheita, quando os
alimentos existem em abundância, conhecida por todos os Akwẽ em sua língua de Dasĩpsé. As
crianças pequenas recebem nomes Akwẽ para toda a vida numa cerimônia tradicional, com
cantos e danças para cada nome que deve ter seu clã representado e respeitado, em cada
tempo e espaço necessário para a realização de cada celebração. Tudo começa e termina no
pátio da aldeia escolhida. Para este ritual é convidado todo o povo Akwẽ, que se reúne na
aldeia. Eles chegam das aldeias mais longínquas, de carro, de bicicleta ou caminhando. Os
parentes se encontram, comemoram, trazem suas crianças para receber seus nomes e celebrar
(ritual descrito em detalhes no capítulo 3).
Fora da tradição, as crianças também recebem nomes dos não-índios e passam a ter
dois nomes. Na aldeia são conhecidos apenas os nomes Akwẽ, mas na cidade tudo muda,
sendo alguns batizados na igreja católica e outros na igreja evangélica. Anteriormente, os
nomes não-índios eram retirados dos calendários anuais conhecidos como “folhinhas”,
normalmente nomes dos santos católicos. Mais adiante, com a chegada dos evangélicos, os
nomes atribuídos às crianças eram oriundos da Bíblia. Atualmente os nomes vêm do rádio, da
televisão ou escutados nas ruas da cidade.
Em todas estas celebrações e rituais existem respectivas mudanças e contradições
históricas, encontradas nas narrativas, que estão dispostas na relação com o tempo social e a
relação interétnica. Interferências políticas, sociais e, principalmente religiosas, que
permanecem fortemente arraigadas na sociedade indígena Akwẽ, e durante aproximadamente
trezentos anos, contribuíram para criar esse paradoxo de afastar ou aproximar o povo de suas
origens, dependendo do tempo e do espaço social em que o contexto era manifestado.
Os costumes cotidianos nas aldeias Akwẽ variam de aldeia para aldeia. As aldeias que
ficam próximas às cidades vivem relações interétnicas mais intensas, à exemplo das
diferenças entre os alimentos tradicionais e aqueles comprados na cidade, ou o modo como se
vestem. A linguagem também muda quando falada na aldeia e entre eles na cidade. As
diferenças são relacionadas às mudanças simbólicas da relação interétnica. Os alunos que
completam a idade de prosseguir os estudos deslocam-se todos os dias para a cidade, outros

moram na cidade e vão para casa nos finais de semana ou os pais vão visitá-los na cidade
(idéias aprofundadas no capítulo 4).
O processo de evangelização ocorreu primeiro com os missionários católicos no
aldeamento de Tereza Cristina, e a tentativa de catequização depois, com os evangélicos
batistas. Em seguida, outras tantas missões evangélicas, que se agregaram em novas e
seguidas tentativas de evangelizar o povo Akwẽ. Todos acrescentaram novos valores e rituais
das religiões, sistemas e práticas. No entanto, os Akwẽ permanecem mantendo os costumes
tradicionais e seus sentimentos humanos, exemplo disso, é a forte presença dos Sekwa, os
pajés, os quais fortalecem a credibilidade tradicional. A participação efetiva dos Sekwa, na
vida social e política das aldeias, demonstra a constância do poder cosmológico, o que
também mantém o povo socialmente organizado.
1.1.2 Isitro, corrida da tora grande – o ritual da dualidade
Para melhor explicar a dualidade que envolve o modo de vida do povo Akwẽ e, ao
mesmo tempo, trazer para os dias atuais a complexidade das cerimônias e rituais, a posição
social dos celebrantes, e a história que é o lugar comum de todos os Akwẽ, é importante
conhecer esta representação ritualística chamada Isitro. Além de ser uma festa que encerra
todas as outras celebrações, é a construção da harmonia porque, apesar de ser uma
competição, ao final aproxima os competidores na roda cerimonial do canto.
Ainda fortemente concebida nos dias atuais, a celebração concentra a tradição da
oralidade, a representação dos partidos com suas pinturas, e a força mítica dos rituais que não
se perdeu com a convivência interétnica. Começo com a narrativa da história da sariema que
concentra um enorme poder entre o povo Akwẽ. Quando constroem o ninho da sariema, com
expressão e animosidade, narram as histórias que representam esse monumento.
Waki ti zasĩ
O ninho da Seriema
Waki ti zasĩ a expressão da linguagem Akwẽ que designa o ninho da sariema.
Para construir o ninho é preciso levantar uma alta torre construída com
madeira. No alto da torre se arma o ninho com palhas secas, tudo pronto para
esperar a seriema.
Todos estão reunidos para começar a competição da corrida da tora grande.
Para correr, durante a festa os dois grupos que competem se preparam,
pintando o corpo e enfeitando com algodão.
O canto da seriema é cantado, um canto lindo que deixa saudade e esse dia
demora a acontecer, assim como também demora em terminar.

O grupo de corredores que chegar primeiro deve balançar o pau que fica
pendurado no ninho da sariema. São os vencedores.
Depois, os corredores, todos juntos de mães dadas em torno das toras, devem
cantar o canto da sariema (HISTÓRIA CONTADA POR
DAKBRUENKWA, 2004).

A sariema, símbolo do ritual, representa a velocidade e a leveza, sentimentos
importantes para esta celebração. Os Akwẽ acreditam que as pernas vermelhas dessa ave do
cerrado são responsáveis por sua rapidez, então toda a preparação para esta corrida também
passa pela inspiração da agilidade da seriema. Todos os corredores pintam de urucum suas
pernas para conseguir a mesma rapidez da seriema. Faz lembrar a mescla das palavras de Ítalo
Calvino (1990), nas propostas para o próximo milênio. Duas palavras, a rapidez e a leveza,
como parte importante durante o aprendizado da preparação para a vida, aparentemente
palavras contraditórias, mas ações que podem ser conjuntas e complementares, porque não
adianta pensar que vai encontrar alguma coisa no futuro, se não levar algo consigo que seja
rápido e leve (CALVINO, 1990).
Os rituais das pinturas estão representados em suas histórias míticas. A pintura é como
uma história, onde nela está descrito os partidos a que pertencem os indivíduos, suas origens,
o status na sociedade, sua posição cerimonial durante as celebrações e, também, a
classificação de idade e gênero. Existem pinturas corporais especiais para cura, usada pelos
Sekwa, ensinada pelos espíritos, pinturas para crianças pequenas, pintura para os mensageiros
chamados Danohukwa, pinturas para os rituais de nominação, casamento, e para a corrida de
toras. Através da pintura corporal, das classes de idade, partidos da festa, partidos da tora,
casamentos, funerais, corridas de tora de buriti, é que se percebe a presente divisão dual entre
os Akwẽ, como se vê durante os rituais dos grupos esportivos da corrida de toras: Steromkwá e
Htamhã.
São dois grupos: Steromkwa, representado pela sucuri, tem na sua pintura corporal os
traços verticais, e o Htamhã, representado pelo jabuti, cuja pintura corporal é representada por
triângulos verticais, com tintas pretas extraídas do jenipapo e tinta vermelha extraída do
urucum. Os homens recebem essas pinturas e também plumagens de gavião, que são
colocados em pequenos tufos por todo o corpo acompanhando os traços da pintura. Conforme
já mencionado, também pintam suas pernas de vermelho do urucum para ganhar a agilidade
da seriema durante a corrida.
A corrida é considerada a competição esportiva mais importante para os Akwẽ e
costuma ser realizada ao final das celebrações, rituais como a festa de nomeação Dasipzé. A
importância da representação dessa competição é também a formação dos grupos com suas

pinturas adequadas e, principalmente, o valor que o povo costuma dar à competição. São
corredores de dois partidos, com suas pinturas e ornamentações. Em volta, toda a sociedade
Akwẽ torcendo do começo ao fim da corrida. Assim como a competição, a preparação para a
corrida é igualmente importante, começando dias antes com o corte das toras sob a vigilância
dos Sekwa.
As toras de buriti possuem cerca de dois metros de comprimento e são pintadas com
os mesmos desenhos dos grupos de corredores. As toras são também ornamentadas com
plumagem de gavião, assim como os corredores, que recebem a mesma pintura e a mesma
plumagem. A corrida é uma festa à parte. Enquanto os partidos se reúnem, os Sekwa preparam
as toras, que precisam ficar com o mesmo peso e são preparadas no mato, distante da aldeia,
para evitar os espíritos que tentam se apossar dessas toras. As toras são protegidas pelos
Sekwa contra os espíritos da floresta, e conferidas e avaliadas antes do início da corrida.
Todos esperam no pátio a chegada dos corredores, que correm até 15 km, sendo incentivados
e aplaudidos pela comunidade. Cada grupo tem seus torcedores. No final, os partidos reunidos
dão as mãos com os velhos, formando um círculo com as duas toras ao meio, e cantam a
cantiga da tora grande.
Além dos participantes da corrida, os outros Akwẽ, jovens, adultos homens e mulheres
e, principalmente crianças, costumam pintar todo o rosto de vermelho e amarrar uma palha de
coqueiro de babaçu à cabeça. Também se pintam com desenhos tradicionais e clãnicos,
usando as cores do preto, extraído do jenipapo ou pau de leite, às vezes, misturado com
carvão, o vermelho do urucum espalhado pelo corpo, sem distinção ou referência, e o branco,
de penugem de algodão. Utilizam para confecção dos desenhos espátulas de taquara e
carimbos de miolo de coco babaçu. Tudo isso faz parte da determinação da memória viva de
um povo que transborda, transforma e surpreende.
Essa competição esportiva está repleta de dualidade e sentimentos que não se separam
devido à disputa, não os divide em partidos contrários, já que, ao final, todos juntos e de mãos
dadas, cantam a música da tora grande em torno das duas toras jogadas ao chão pelos
competidores. Quem inicia a dança é o velho o qual convoca todos os competidores para
cantar e dançar em volta das toras. Um só povo reunido e animado por um só sentimento de
amor que une um grupo na sua linguagem, pois é preciso cantar, para que o mundo não se
acabe.
O desafio que está representado nesse ritual da dualidade cultivada pela tradição, agora
está na preservação da oralidade, e quando falam os professores do conhecimento da escrita.
Os Akwẽ demoraram longo tempo para aceitar a necessidade expressa pelos não-índios de

escrever, não somente em português, mas na sua própria língua. A dialética da compreensão
de que os não-índios falavam da perda do uso da língua, sem a escrita, sempre foi e ainda é
inaceitável para muitos Akwẽ que acreditam na impossibilidade de esquecer sua língua. Como
poderia o povo Akwẽ pensar que a escrita não apaga e descansa a memória e ainda todo o
ensinamento que repetido não se acaba, possa agora ser prioridade de outra ação, com o
aparecimento da escrita? Acredito que essa sensação de aceitação e desconfiança típica dos
povos indígenas, que vivenciaram tantos desacordos e presenciaram tantas palavras vãs, possa
ser agora a construção de uma escolha, uma corrida, para a alegria de todos.
1.1.3 Organização espacial, atividades de subsistência e as mudanças presentes

Imagem 5 Aldeia Nrozawi

Nimuendaju, em The Serente (1942), escreve antigos costumes que, através de minhas
observações, ficaram no inconsciente, na memória dos Akwẽ, como exemplo, a formação das
aldeias. Segundo o autor, os Akwẽ são um povo patrilocal18. Dividiam seu lugar de moradia
em conformidade com sua metade clãnica. Observando o formato das aldeias, percebo
claramente que hoje, a construção de novas aldeias não é consciente e de acordo com critérios
tradicionais, mas quando estão construindo suas casas, porque os Akwẽ mudam muito,
18

Patrilocal, regra de residência pós-matrimonio. No caso específico do povo Akwẽ, quando o homem casa vai
morar na casa do sogro, por aproximadamente um ano, depois pode construir uma casa para sua família.

constroem dentro de um espaço social igual ou parecido com os tempos antigos, assim como
ficam do mesmo lado com seus grupos de parentesco.
Dentro de uma aldeia com formato de ferradura, as metades clãnicas se encontravam.
O respeito à representação dos partidos evidenciavam-se nas suas pinturas. A metade norte
aparece com a pintura em forma de listras e, a metade sul, com a pintura em forma de
círculos. Os clãs mantinham dentro das aldeias uma relação de deveres, obrigações e
privilégios, tanto políticos quanto sociais, assim como o casamento realizado entre os
membros dos clãs contrários. Essas atitudes sociais se reproduzem nos dias atuais com
diferenças relacionadas à estrutura física das aldeias, mas se mantêm forte em relação à
tradição dos clãs e da atitude das lideranças.
Os Wawẽ (velhos), de cada clã devem resolver os problemas de rivalidade e
discordâncias políticas, respeitando a individualidade de cada grupo. Os membros destes
pares de clãs confrontantes chamavam-se reciprocamente de Wasisdanãrkwa (o nosso
consultor, ou parceiro), um termo que designa respeito, acatamento e quase reverência.
Acredito que hoje, a representação das metades e clãs, de suas pinturas e, principalmente, o
respeito entre os pares, estão fortemente resguardados na memória do povo Akwẽ, embora as
lembranças sejam seletivas e a necessidade de esquecer seja tão forte para alguns membros da
comunidade.
O pátio localiza-se no centro da aldeia, onde tudo se manifesta e se instala durante os
encontros, reuniões e celebrações, de acordo com o respeito político e social dos grupos e
indivíduos, por classificação de idade. No pátio, todos os dias, ao nascer ou pôr-do-sol, o
povo se reúne para escutar as novidades, comunicações, determinações, planejar os trabalhos
coletivos e realizar competições esportivas, como a corrida de toras19. Era também no pátio
que estava localizada a casa de Warã20, casa dos homens solteiros, onde o menino, a partir dos
oito anos de idade, era levado para sua iniciação. Essa casa já não existe e os meninos passam
pelo conhecimento de seus pares durante a preparação da festa de nominação.
A reserva territorial do povo Akwẽ tem uma área de 167.542 hectares, demarcada e
protegida pela lei brasileira. As aldeias situam-se próximas aos postos indígenas e se
multiplicam em um processo político de poder. Dentro do território, as mesmas estão
espalhadas em cinco agrupamentos principais, formando as aldeias de cada Posto, somando
19

As corridas de toras são competições esportivas realizadas pelo povo Akwẽ. Existem dois grupos corredores de
acordo com o sexo e a idade, homens e mulheres correm com as toras, durante os rituais dirigidos pelos Sekwa.
20
Warã, casa dos homens tem um grande significado para a sociedade indígena Akwẽ. Essa casa representava as
duas metades Sdakrã e Siptato. Lá, os homens reuniam-se com os velhos e os representantes dos clãs, evocavam
os espíritos e faziam os rituais de passagens dos jovens Akwẽ.

cinco postos, e as aldeias próximas agregadas, assim são identificadas pela Fundação
Nacional do Índio - FUNAI, como cinco territórios dentro de um. Tocantinia e Miracema,
Pedro Afonso, Rio do Sono e Lajeado são as cidades próximas que ladeiam o território (ver
mapa territorial no Anexo 4).
Os Akwẽ vivem da agricultura, plantam arroz, milho, batata doce, cará, inhame,
amendoim, abóbora e, principalmente, mandioca. No passado aconteciam as grandes caçadas
e pescarias, as quais deixavam os homens afastados da aldeia por vários dias. Principalmente
perto das festas, eles ainda caçam pequenos animais como caititu e tatu, e fazem tigui (grande
pescaria com cascas de árvores venenosas), sem os antigos rituais de preparação. No
território, as caças e os peixes estão escassos devido a fatores externos e internos. Os externos
são a construção de hidrelétrica, estradas, prática das queimadas e projetos de agricultura
extensiva de soja em torno do território. Os fatores internos estão ligados à criação de gado,
ainda em fase de aprendizagem, e as queimadas provocadas pelos Akwẽ, no interior do
território.
A criação de animais domésticos juntamente aos animais da mata são constâncias nas
aldeias, como as galinhas criadas junto com as emas, os cachorros com os quatis, convivendo
com todos perto das casas. Os animais vivem soltos, as famílias são apegadas a eles e tudo
parece harmônico, embora não possamos deixar de pensar que as mudanças, tanto internas
quanto externas, provocam um desequilíbrio real e preocupante para a vida social e cultural
do povo.
Os Akwẽ também praticam a coleta. As crianças procuram frutas e raízes praticamente
todos os dias. Os adultos coletam o mel e frutas como o babaçu, o buriti, a bacaba, pequi e
mangaba, de acordo com as temporadas. A coleta tem sido um importante meio de
sobrevivência na mata, pois se aprende muito cedo a aplacar a fome com o que a natureza
oferece. As crianças sabem bem disso. A comida sempre é o assunto importante, e a carne o
alimento predileto de todos, principalmente de animais do mato como a anta, caititu e tatu.
Com a escassez da carne de caça, o gado passa a ser a mais importante para a comunidade, já
que em suas festas precisa-se de muita carne.
“Comer sem carne é castigo”. Wazakru, quando pronuncia essa frase, na sua
linguagem datro (tro) sorri, porque é uma expressão que todos os Akwẽ
usam cotidianamente. Datro significa fome de carne. Digo para ele:
“existem expressões e sentimentos de um povo, que somente sua língua
pode definir. Sorrimos daquilo que é particular e que, somente, o povo
entende” (DIÁRIO DE CAMPO, OUT. 2007).

Todas as comidas encontradas na reserva são conhecidas pelos Akwẽ e possuem seus
rituais. Mas além das coletas e do que plantam nas roças de toco, também utilizam alimentos
adquiridos nas cidades próximas que, com tempo, alguns deles passaram a ser indispensáveis
à vida nas aldeias, à exemplo do poré (nome designado ao café) e outros produtos como o
açúcar, sal, querosene e roupas. Algumas coisas introduzidas nas aldeias também foram
assumidas pela comunidade como parte das integrações permitidas pelo povo. Uma muito
importante foi o rádio, introduzido nas aldeias durante os anos 1970 e 1980 com o advento da
FUNAI, sendo, ainda hoje, um grande meio de comunicação.
Existe um ritual renovado de todos os dias, escutar e falar no rádio, com muitas
crianças por perto escutando as notícias, porque depois serão elas que irão levar as notícias
para todas as casas. O rádio permite a comunicação entre as aldeias oportunizando aos
moradores o recebimento e envio de notícias e recados, além do conhecimento acerca do que
acontece dentro do território. Os nascimentos, as mortes, os casamentos e as festas, as saída e
entradas nas aldeias, as estradas que estão usando, os automóveis utilizados, tudo é
comunicado pelo rádio na língua Akwẽ. Percebo a importância que toda a comunidade
indígena reverencia a este meio de comunicação. Com o rádio a comunidade sente-se mais
próxima e também usa esse meio de comunicação como instrumento de proteção do território
e de articulação dos grupos. Assim como o rádio, instrumento útil às mudanças sociais, nas
aldeias chega diariamente um arsenal de informações apreciadas pelos não-índios, observadas
pelos índios e igualmente por eles desejadas.
Wazakru pergunta: Você acha que é errado a gente usar tênis, jeans como o
branco?
Respondo: claro que não!
Pergunto: Você se sente menos Akwẽ quando veste roupa?
Wazakru responde: não! Eu sou índio Akwẽ para quem quiser saber, não
sinto vergonha, tenho amor pelo meu povo, minha aldeia, minha família.
Desejo que tudo possa caminhar junto, eu sendo Akwẽ, brasileiro, pelado ou
vestido, e cada um como quiser (DIÁRIO DE CAMPO, OUT. 2007).

Os Akwẽ, falam desses sentimentos intensos, que se modificam com a presença
constante de outra cultura. Constroem novos mitos-histórias para explicar esses
acontecimentos. A linguagem, aliada à identidade indígena e relacionada aos mitos-história,
também são analisados por Clastres (1990) para demonstrar que a linguagem tem uma aliança
com o sagrado. Se, para os não-índios, a linguagem tornou-se exterior, para as culturas
primitivas mais preocupadas em celebrar a linguagem do que em servir-se dela, é em si
mesma a resposta da memória. O valor das palavras está no sentimento cultural, na revelação

do individual com o coletivo, assim como a identidade étnica e a cultura constrói nas palavras
as perspectivas de permanecer firme. Os Akwẽ permanecem.
Se, por um lado, a formação das aldeias tem mudado apesar do inconsciente coletivo
dos sentimentos do passado, quando os Akwẽ constroem novas aldeias, a impressão que tenho
é que tentam reconstituir alguma coisa do passado. Depois de tantas imitações da sociedade
não-índia, as mudanças e os valores guardados retomam o lugar devido, pela necessidade de
existir. Acredito que existam muitas coisas importantes para a memória e recordações que não
voltarão, mas outras, que ainda fazem parte da identidade peculiar de cada povo, que está
intrinsecamente ligada à existência e praticada cotidianamente, essas sim, sempre existirão.

1.2 Tradição do Discurso
Eventos e significados coincidem. Ambos manifestam-se na superfície dos
corpos e na superfície das palavras (FOUCAULT, 1971, p.175).

Imagem 6 Preparação para o discurso,
aldeia Recanto, 2006

A imagem 6 mostra Sekwa Wakedi, durante o discurso para inciar a festa
denominação. A tradição do discurso entre os Akwẽ é uma ação repleta de significados e

simbolismo onde a figura do Wawẽ, numa linguagem própria e singular, cheia de mistérios e
altivismo, competência e habilidade, levanta-se e, com sua oratória, constrói uma viagem que
percorre os caminhos dos antepassados e a origem de todas as coisas, silenciando a todos
aqueles orgulhosos de serem povo Akwẽ.
No plano científico, o discurso é referenciado nos estudos e pesquisas de Michel
Pêcheux (1990) como uma construção social, onde o objeto do discurso é o próprio discurso;
para a ciência, representado em palavras escritas, são referências; e a oralidade, uma
particularidade da memória. Foucault (1986) e Habermas (1990) escreveram também sobre o
discurso, embora em outra perspectiva, pois esses autores compartilhavam a idéia das
categorias do poder do discurso nas sociedades. Clastres (1990), mais específico na análise
para o discurso indígena, fala sobre a linguagem em si mesma e a originalidade da palavra
indígena. Esses pensadores do discurso me facilitam o entendimento da concepção do
discurso manifestados em sociedades com tempo e espaço diferenciados. Assim contextualizo
o discurso Akwẽ, como uma atitude, uma aliança com o sagrado.
O discurso enquanto prática social, surge da idéia de propostas discursivas,
pensamentos científicos, envolvendo história, psicanálise e linguística. Foucault (1986)
apresenta-o como algo sempre relacionado ao tempo, ao espaço social e ao conteúdo concreto
que utiliza o domínio das estruturas. No livro “A Arqueologia do Saber” (1986), trabalha o
conceito de discurso como prática social. Em “A Ordem do discurso” (1971), o principal
ponto é o desenvolvimento da idéia de que o mesmo é produzido nas relações de poder.
O discurso, assim concebido, não é a manifestação, majestosamente
desenvolvida, de um sujeito que pensa que conhece, e que o diz: é, ao
contrário, um conjunto em que podem ser determinadas a dispersão do
sujeito e sua descontinuidade em relação a si mesmo. É um espaço de
exterioridade em que se desenvolve uma rede de lugares distintos
(FOUCAULT, 1966, p.61-2).

Assim como Foucault (1986) analisa o discurso como prática extensiva ao grupo e não
apenas como uma ação do sujeito, o que configura o discurso para os Wawẽ, é a ação
extensiva, que tem o sentido importante por estar relacionado ao povo. O Wawẽ se expressa
na linguagem tradicional, utilizando o que conhece da história, dos clãs e dos caminhos
percorridos pelos Akwẽ, tudo que o viveu a organização social e, principalmente, suas origens
construídas nos mitos-histórias. As palavras passam a ser construções, em que a linguagem é
constituída de práticas, uma íntima relação entre discurso e poder, como a complexa forma de
investigar o sentido último ou o sentido oculto das coisas. É nessa ordem que aparece o

discurso, como uma força que faz o povo continuar, porque é um fazer que se renova mesmo
quando muda o interlocutor e continua na memória de outro; um fazer coletivo que parte de
um individuo, manifesto da oralidade para o fortalecimento da cultura. Existe uma estreita
relação daquilo que construímos no cotidiano com a linguagem, as palavras e as coisas. Sobre
a palavra, Foucault (1986) diz:
Os discursos, não são apenas, como um conjunto de signos, (elementos
significantes que remetem a conteúdos ou a representações), mas como
práticas que formam sistematicamente os objetos de que falam. Certamente
os discursos são feitos de signos; mas o que fazem é mais que utilizar esses
signos para designar coisas. É esse mais que os torna irredutível à língua e
ao ato da fala. É esse mais que é preciso fazer aparecer e que é preciso
descrever (FOUCAULT, 1986, p.56).

A análise dos discursos, para Foucault (1986), é o que põe em funcionamento a fala,
quando confrontado com a história. Visualizar o passado é aproximar os pensamentos futuros,
porque o discurso não tem apenas um sentido ou uma verdade, mas uma história. Para
Habermas (1990), a teoria do discurso contribui para desenvolver esse modo discursivo de
exercício do poder político, capaz de conjugar instituições representativas com instituições
participativas, resgatando, assim, o potencial de emancipação da razão comunicativa.
Pressuponho que, entre os Akwẽ, este exercício de poder seja bem peculiar, e assim, o
discurso indígena vai além da informação e da reciprocidade. Sem dúvida, é parte importante
e determinante das origens desse povo.
Que seja pela importância, pela beleza, pela disciplina, harmonia, força, os Wawẽ, com
seus discursos, continuam a direcionar as celebrações, ainda que a ordem do mesmo remeta
previamente à idéia de que sempre se produz a razão nas relações de poder. Acredito que o
discurso indígena mantém uma estreita superfície de contato ou de confronto entre a
realidade, a língua, o sujeito e o todo. O discurso é a maior força de expressão de um Wawẽ,
uma reciprocidade com seu povo, uma articulação política que utiliza o conhecimento
adquirido e a memória para manter o poder, mas também um momento do orgulho de
pertencer a um povo.
O discurso dos Wawẽ é um ritual realizado durante as celebrações e cerimônias de
nascimento, morte, nominação e casamento, mas também é uma prática para se apresentar em
reuniões com a chegada de visitantes de outros clãs, em reuniões com os não-índios, fora das
aldeias, onde mostram seu conhecimento e imponência, atitude e firmeza, numa língua que

somente os Akwẽ podem entender. Quando o velho se apresenta para um discurso, expressa
todo o ritual nos gestos, no olhar e, principalmente, na linguagem.
O Wawẽ tem no discurso uma forma de referenciar o passado, explicar as
origens, reavivar os sentimentos de identidade, fortalecer a convivência e o
respeito à tradição que se manifestam na atitude do discurso. A apresentação
do discurso é formal, o velho está pintado com a pintura de seu clã ou a
pintura de tamanduá, comum entre os Wawẽ, um homem velho. Levanta no
meio do povo com seu cajado e uma expressão eloquente, fazendo parte e
tomando a liderança, assume a maior representação entre seu povo, o povo
Akwẽ, o status maior, dentro desta comunidade indígena, a história viva e
continuada de um povo. É o momento em que toda a comunidade Akwẽ,
homens, mulheres, crianças e jovens, silenciam e escutam aquela voz forte,
às vezes pesarosa, às vezes alegre, conforme a referência do contexto
histórico da fala. Dependendo do momento em que se manifesta o velho, o
homem, sábio conhecedor do desconhecido antecipa seus sentimentos de
conhecedor de todas as coisas. O discurso Akwẽ é cheio de emoção,
sentimentos reproduzidos naquela voz forte e altiva que o Wawẽ imprime
durante a prática do discurso (DIÁRIO DE CAMPO. ALDEIA RECANTO,
2007).

A oralidade utilizada no discurso emana a força da tradição, relacionada à organização
do conselho de anciãos21, uma instituição poderosa entre os Akwẽ. No passado exerceu grande
força entre o povo e, mesmo modificada nos tempos atuais, os Wawẽ, representantes desse
grupo, continuam respeitados por todos. Isso implica dizer que, entre o povo Akwẽ, a prática
do discurso é uma concepção viva e prossegue com todo o simbolismo característico da
realização do discurso, estando presente no cotidiano do povo, em sua vida, quando se
comunicam com todos e se identificam.
Outra modalidade da utilização do discurso elaborado pelo Wawẽ acontece no
cotidiano nas aldeias. No começo do dia ou quando o sol começa a adormecer o Wawẽ pode
21

O conselho de anciãos era formado por elementos das metades clãnicas. No começo os homens eram
conhecidos como ĩptokrda, traduzido significa mais ou menos ‘amadurecido’. As características dos iptokrda
daqueles que estavam na idade acima de quarenta e cinco anos, tinham casado suas filhas, possuíam netos e
mantinham seus genros morando em sua casa. Isso tudo os tornava chefes de uma grande família e, como tal,
preservavam a consideração da sociedade indígena Akwẽ. Em decorrência dessa importância, começavam a fazer
parte do conselho dos anciãos. O referido conselho governava as aldeias e podia também escolher representantes
para as articulações políticas, que envolviam a sociedade maior e representativa, diante da sociedade nacional.
Os ĩptokrda atuavam como conselheiros. Quando em idade avançada, eram chamados de Wawẽ e podiam deixar
a liderança do conselho, mas permaneciam atuando como líderes nas aldeias e fazendo discursos. Com esse
sistema, não havia entre os Akwẽ, nem eleição e nem deposição de líderes. Na sociedade Akwẽ, a função de cada
indivíduo era assumida naturalmente. Um ĩptokrda, no entanto, não tinha necessariamente a obrigação de
assumir liderança. Alguns, com menos habilidade para liderar, tinham o direito de assistir às reuniões ou
acompanhar o movimento político. Hoje o conselho dos velhos existe, mas não funciona da mesma forma. As
lideranças dos anciãos se reúnem, para tomar importantes decisões relacionadas ao povo, mas não existe o
conselho em cada aldeia como antes, agora eles marcam um encontro e chegam de várias aldeias espalhadas
pelos territórios. (MATTOS. ENTREVISTA NA CIDADE DE MIRACEMA DO TOCANTINS, NOV. 2007)

ser visto, em pé, com seu cajado no pátio ou caminhando no entorno das aldeias,
aconselhando, discursando. “A linguagem usada nestas ocasiões apresenta um tipo linguístico
determinado para o discurso na língua Akwẽ, o de exortação, com nuanças fonológicas,
gramaticais e semânticas de difícil interpretação” (MATTOS. ENTREVISTA CIDADE DE
MIRACEMA DO TOCANTINS, NOV. 2007).
Atualmente o Wawẽ participa do conselho dos anciãos, quando se reúnem em ocasiões
especiais de convocações das lideranças (caciques) para solucionar problemas de uma aldeia
ou do território, com relação às tradições e leis que regem o povo. No passado, cada aldeia
tinha seu conselho e um não interferia nas determinações de outro. Um Wawẽ de uma aldeia
não tinha poder político sobre outra aldeia, mas podia se reunir com o grupo quando a decisão
a ser tomada envolvesse todas as aldeias Akwẽ. A autoridade dos Wawẽ é única e fortemente
amparada por todos. Esses conselhos do tempo atual são provisórios, funcionam durante o
tempo da tomada de decisões. Quando esses líderes, os Wawẽ, retornam às suas respectivas
aldeias, devem comunicar a todos os membros da comunidade as decisões tomadas. Quando
da necessidade de união de todo o povo, devido às contendas com os brancos ou invasão do
território, os Wawẽ se organizam em um só grupo. Reforçando o que foi dito antes, também
se organizam e se reúnem para a realização das festas ou rituais, para a iniciação das crianças
ou festa de dar nomes aos meninos e as meninas (Dasipze), para a celebração dos rituais de
visitação e morte (Kupré).
Os Akwẽ não mais possuem os conselhos de velhos em cada aldeia, sendo um dos
motivos a grande migração interna, isto é, a migração dentro do território, devido às decisões
políticas internas comuns de um povo com tradição nômade, e às políticas externas da
sociedade brasileira, que intensificam o poder das lideranças, advindas da prática econômica
quando influenciam nas decisões relacionadas às construções de prédios públicos nas aldeias,
cada vez mais acelerada. Não existem muitos velhos entre a população Akwẽ para comandar
cada aldeia, mas existe um conselho geral no qual os Wawẽ se reúnem e tomam decisões
importantes que serão transmitidas às lideranças (caciques) e depois para toda a comunidade.
Os discursos podem ser a idealização oral do que permanece da existência do conselho
de anciãos. Com sua linguagem própria, tem o sentido que todos acompanham, mas nem
todos compreendem. São repetições, assim como os mantras da religião budista, mas além da
permissão dada àquele que conhece o procedimento, o discurso possui uma ordem. As
palavras são sagradas, o tom especial e criterioso, como um canto para despertar. João Paulino
realizou o discurso em 1997, para a abertura da festa de dar nomes às crianças na Aldeia do
Rio Preto, e disse:

Todos que chegaram. Todos os Akwẽ que vivem aqui devem conhecer a
história contada pelos nossos antepassados, somos descendentes dos clãs
Kbazi, Krito, Krozake, Kuzâ e Wahirê e cada um tem sua importância e
respeito. Repete cada nome da origem e expressão, respeito, generosidade,
força e coragem compartilhando da natureza e do conhecimento deixado
por Bdê e Warire (PARTE DO DEPOIMENTO DO PROFESSOR
WILSON XERENTE NA ALDEIA RIO PRETO SOBRE O DISCURSO
DE JOÃO PAULINO, 1997).

A formação discursiva designa um sistema de regras que alicerçam construções sociais
dos grupos. Ao tratar de formação discursiva, Maingueneau (1984) parte do princípio de que
o discurso é a materialidade do sentido que transforma o indivíduo em sujeito do discurso.
Para tanto, as formações discursivas representadas na linguagem são as formações ideológicas
que correspondem às manifestações fortalecidas pela linguagem.
A tradição indígena brasileira foi, durante toda a vida, essencialmente oral, mesmo
para aqueles povos indígenas, que há muito perderam a dinâmica de falar sua própria língua.
No Brasil Colonial, aproximadamente 1300 línguas indígenas eram faladas e hoje apenas 180
são utilizadas no cotidiano dos povos indígenas brasileiros (TEIXEIRA, 1995). Entre os
povos falantes de sua língua, está o povo Akwẽ22.
Como explica a linguista Teixeira (1995), a linguagem é a característica humana que
mais distingue o homem dos outros seres. Nisto, se encontra a lógica da dinâmica social. A
linguagem transmitida é a permissão legítima de um povo, que se estende para a história,
cultura, organização social, experiências cotidianas que, durante as mudanças correspondentes
ao processo da vida em sociedade, permitiram sua sobrevivência. As práticas e sentidos
atribuídos à palavra da tradição oral do povo indígena Akwẽ, quando relacionados ao tempo e
ao espaço social, permitem compreender o processo histórico e os significados complexos
marcados pela convivência interétnica. Freire nos ajuda na reflexão do tema quando diz:
A leitura do mundo precede sempre a leitura da palavra e a leitura desta
implica a continuidade da leitura daquele. A leitura da palavra não é apenas
precedida pela leitura do mundo, mas por certa forma de "escrevê-lo" ou de
"reescrevê-lo", quer dizer, de transformá-lo através de nossa prática
consciente (FREIRE, 2003, p.16).
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Os Akwẽ passaram pela tentativa de assimilação, constrangimento, leis e trabalhos que os conduziram às
mudanças culturais, modificações permitidas pela vivência da linguagem, mas a língua falada permanece como
um importante elo que os une.

As palavras de Paulo Freire (2003) são princípios inseridos num contexto social e que
adquire significado no fazer contínuo. Partilhamos histórias e elas estão em nossa memória,
muito mais e cada dia mais forte, por isso é preciso acreditar que é importante escrevê-las,
porque como as histórias estão presentes em nossas vidas, escrever é construir significados,
como uma necessidade. Escrevendo, reconhecemos a linguagem da memória, o forte
sentimento de transmissão consciente que envolve o ser humano, nossas ações e pensamentos,
não somente o que falamos, mas o que pensamos sobre determinados temas, as tentativas de
explicar o mundo em que vivemos.
O pensamento indígena e o fundamento cosmológico funcionam como mantenedores
da tradição e cultura, sendo conteúdos essenciais da linguagem indígena. Exemplo disso são
os mitos-histórias do povo Akwẽ. Um mito, muito especial, demonstra que, além do princípio
da dualidade, da presença constante do sol e da lua, a tradição e cultura vão se tornando os
fundamentos indiscutíveis do sentimento dos Akwẽ em relação à sua condição de ser humano.
Assim explicam os Akwẽ, porque morrem.
Bdâ e Wairê (sol e a lua) viviam na terra com os Akwẽ. Os dois
companheiros estavam caminhando e conversando sobre os Akwẽ. Bdâ
disse para Wairê, o que é que vamos fazer para os Akwẽ? Pegando um
pequeno talo de buriti, Wairê, jogou-o no rio, como o talo de buriti é leve
flutuou na água. Bdâ pensou e disse os Akwẽ vão morrer e logo voltarão a
viver. Wairê diz que não vai dar certo, porque eles vão ser muitos na terra.
Não vai ter comida para todos e eles vão brigar e comer uns aos outros.
Bdâ pegou uma pedra e jogou no rio e a pedra afundou na água e disse: É
assim que vai ser eles vão morrer e não vão voltar (SAPTOMẽKWA, 1998).

Os mitos-histórias do povo Akwẽ, quando transmitidos, possuem uma característica
humana de manter o povo unido e forte, pelo amor ou pelo medo, justificando a sobrevivência
cultural e religiosa de permanecer. O discurso realizado pelos Wawẽ durante as festas e
celebrações de vida e de morte, se encontra nessa dualidade de começo e fim presentes na
vida em sociedade. Eles continuam e fortalecem seus sentimentos através da prática da
oralidade, escolhendo entre o arco e flecha e uma espingarda23.
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O mito do aparecimento do homem branco ou mito de Wakê, que é o nome do personagem deste mito-história
para o povo Macro Jê (linguagem dos povos como os Akwẽ) é a história do nascimento de uma criança diferente,
de natureza comum. São aspectos simbólicos que se transformam. A criança se transforma em outros animais,
em homem, menino e velho. Com medo das mudanças constantes provocadas por Wakê, os índios decidem
matá-lo, ele escapa a todas as tentativas de assassinatos e se transforma no primeiro homem branco. Manda
chamar todos os índios e lhes oferece numa mão, o arco e flecha e, na outra, a espingarda. Os índios escolheram
o arco e a flecha, por esse motivo continuaram sendo índios. Se escolhessem a espingarda, tornar-se-iam homens
brancos. Esse mito-história pode ser encontrado na sua integra e em diferentes narrações de autores diferentes
cito MELATTI Julio Cezar. Índios do Brasil. Editora Hucitec, 1989, p.32.

As novas diretrizes econômicas e políticas da sociedade brasileira é, como uma pedra
jogada ao rio, provoca ondas, que se prolongam em longas distâncias e chegam às aldeias
indígenas, e com o conhecimento adquirido reconfigura-se a desconfiança natural do povo e
os novos entendimentos da sociedade são ampliados. Por esse e outros tantos motivos, nada é
igual ao princípio onde tudo era somente transmissão oral.

1.3 Cosmologia Akwẽ
Waptokwa zawre dat wam rmå mnõ
As coisas que Deus deixou para nós

Imagem 7 Sekwa examinando um ture doente

Cosmologia é uma palavra advinda do grego κοσµολογία. κοσµο que significa ordem e
mundo e λογία discurso e estudo (DICIONÁRIO MITOLÓGICO, 2000). Os filósofos présocráticos buscavam, além de falar sobre a origem das coisas, perceber a natureza como uma
esfera de constante conhecimento. Com todas as mudanças garantidas pelas invenções do
homem como as viagens marítimas, a invenção do calendário, a invenção da moeda, do
surgimento das polis e a invenção da escrita, soma-se ao interesse de conhecer para explicar
melhor o mundo, onde nada realmente ocorre por acaso. O estudo da cosmologia pelos

filósofos e a vida dos povos indígenas possuem uma relação direta e intrinsecamente ligada
pelos mitos, onde se desenvolve a origem de todas as coisas existentes. O povo Akwẽ, conta
suas histórias, seus mitos e a representação dos Wawẽ e dos Sekwa quando realizam os
discursos, ou contam suas histórias e rituais de curas, demonstram, através da partilha, o
conhecimento e a importância da vivência na cosmologia. Como na representação da imagem
7, o Sekwa, continua tratando as crianças com seus conhecimentos, devidamente respeitado
por toda a comunidade.
Como diz Silva (1994), a cosmologia é a teoria do mundo, da ordem do mundo, do
movimento no mundo, no espaço e no tempo, no qual a humanidade é somente um dos muitos
personagens em cena. Ela define o lugar que a cosmologia ocupa no cenário e as concepções
que revelam a interdependência permanente e a reciprocidade constante nas trocas de energias
e forças vitais, de conhecimentos, habilidades e capacidades, que dão aos personagens a fonte
de sua renovação, perpetuação e criatividade. Na vivência cotidiana, nas aldeias indígenas,
essas concepções orientam, possibilitam os sentidos, permitem interpretar acontecimentos e
ponderar decisões.
Quase todas as culturas possuem um mito da criação, uma metáfora sobre a origem de
tudo, uma questão fundamental pela qual nossa curiosidade anseia por respostas. A sociedade
produz uma imagem do mundo para se orientar, para situar o lugar do ser humano no conjunto
de seres, é essa totalidade cósmica que orienta Boff (2001) como sendo o pensamento mítico,
uma ação contínua, que permite o entendimento dos acontecimentos e lhes imprime
significados à inteligência de um povo sobrevivente. Muitas vezes, a incapacidade de explicar
a vida ou acreditar na constância da dualidade existencial, permite o surgimento, pelo amor ou
pelo medo, de explicar as nossas origens.
Tenho observado que, para os Akwẽ, assim como outros povos indígenas, não existe a
contradição entre fé e ciência, pois encontram um espaço para cada sentimento e continuam
anexando novos, sem que tenham que substituir um sentimento natural por outro e assim
preservam sua identidade. No pensamento reproduzido pela sociedade moderna, existe a
diferença entre os modelos originais dos seres, presentes nos mitos, e a atualidade, sem que
um, limite o outro. Com a sua ciência, os Akwẽ, explicam, coletivamente, a origem dos
homens, índios e não-índios, a existência e necessidade da convivência com a natureza, a
complexidade das relações sociais de parentesco e os criadores de tudo, um sem limites de
configurações que fortalecem a manutenção do povo e se expressa nas narrações e nos
discursos dos Wawẽ.

Os mitos-história, do povo Akwẽ, também explicam as diferenças entre os
homens não índios e os índios. Bdâ, o criador primeiro ofereceu aos índios
tudo de valor que existia no mundo roupas, armas de fogo, riquezas e bois.
Os Akwẽ recusaram, não queriam todas essas coisas que não conheciam.
Bdâ ficou irritado com os Akwẽ e ofereceu todas as coisas para os brancos,
que as aceitaram com boa vontade. Os Akwẽ tomaram conta de todas as
coisas da natureza, as matas, os rios, as caças, os peixes e os outros animais.
Acreditam os Akwẽ que são os donos e guardadores da natureza e tudo que
nela existe e sabem que os brancos são os donos dos bois, das fazendas e
das casas onde vivem. Se algum branco matar uma caça sem a permissão do
povo Akwẽ, está quebrando as regras de Bdâ, assim, os Akwẽ querem a
compensação por essa invasão. (DIÁRIO DE CAMPO. LEMBRANÇAS
DAS HISTÓRIAS CONTADAS POR SISAPI XERENTE. ALDEIA
PORTEIRA, 2007).

As sociedades indígenas elaboram explicações dos fenômenos da natureza sobre seus
ancestrais, os espíritos. Para o povo Akwẽ, quando explicam a origem da vida, tudo começa
com o sol e a lua. Bdâ é o supremo, o sol. Tudo o que existe ou foi construído pelo povo ao
longo de suas vidas, como sua cultura, percepção do mal e do bem, a sobrevivência alimentar.
As divisões dos clãs, as músicas, as danças, a vida em comunidade, a terra, a língua, tudo vem
de Bdâ, o sol, e Wairê, a lua, sua metade, seu companheiro. Toda a natureza tem vida e se
comunica com eles, Bdâ e Wairê, o sol e a lua, vieram até os Akwẽ para ensinar como viver e
depois voltaram para o céu.
Os Akwẽ dizem que quando Bdâ e Wairê anunciaram que iriam embora, foi realizada
uma grande festa de despedida, onde os representantes dos clãs fizeram seus discursos,
dançaram e cantaram. Bdâ e Wairê voltaram de onde vieram, mas continuaram cumprindo a
promessa de cuidar de tudo o que existe, porque esse é o destino. Bdâ é chamado também de
Waptokwazawre, deus, pai, e outras determinações e significados trazidos da convivência com
os missionários cristãos na elaboração de uma tradução de sincretismo religioso.
As matas e os rios são as moradas dos espíritos, conhecidas por mrãi tdêkwa, os donos
do mato, que são os vigias permanentes das matas e controlam o fornecimento da caça e o
plantio de roças, e os kâm hã, os donos das águas, que são os vigias permanentes dos rios.
Dizia Wakedi: “os Akwẽ precisam realizar os rituais para conviver bem com os espíritos e
assim recebem a permissão para caçar, pescar, coletar os frutos, bem como plantar as roças de
toco, tudo como foi ensinado por Waptokwazawre, pois é com a permissão dos espíritos que
os Akwẽ vivem” (SAKWE WAKEDI, ENTREVISTA, ALDEIA RIO DO SONO, 1999).
A associação que os Akwẽ fazem com a natureza e seus elementos estão diretamente
ligados ao processo de entendimento cosmológico do mundo, mas também cultivam o
sincretismo religioso, advindo dos processos de evangelização missionária católica e da

missão evangélica. Os Akwẽ partilham segmentos e valores dessas religiões, mas essa
permissão não direciona os preceitos tão fortes da tradição, e os Sekwa continuam seu
constante fazer, na vida social, política e mítica do povo Akwẽ.
O Sekwa, responsável religioso do seu povo e guardador do espírito e curador das
doenças, aprendeu com os espíritos e receberam esta responsabilidade de Waptokwazauré
(Deus), são eles os mediadores entre os espíritos e a comunidade. Somente os Sekwa se
comunicam com os espíritos e com eles aprendem tudo o que precisam para preparar os
remédios e afastar o mal. O Sekwa Wakedi, durante as entrevistas, contou-me como se tornou
pajé. Apesar do medo que sentia dos espíritos, quando estava na mata, sabia que tinha que
fazer porque era sua obrigação, seu destino, e com o tempo, acostumou. Em virtude desta
visão da origem das coisas, os Sekwa acreditam que não precisam mais se preocupar com
Bdâ, o criador, talvez porque Bdâ já tenha feito o que tinha de fazer e foi embora, mas estão
constantemente preocupados com os espíritos, porque acreditam que dessa boa relação,
depende tudo de bom ou de ruim que possa acontecer em suas vidas.
As histórias-mitos contadas pelos Akwẽ são percepções e possibilidades de exercitar o
pensamento e expressar as idéias. O mito pode ser definido como um nível específico de
linguagem, uma forma especial de pensar e de expressar categorias, conceitos, imagens,
noções articuladas em histórias cujos episódios se pode facilmente visualizar no cotidiano da
comunidade, a procura da cura dos Sekwa e a crença em tudo que se processa desse
simbolismo natural. Através dos mitos-história descubro o fio invisível que os liga ao passado
e também o modo de olhar o mundo que até pode se modificar, mas possui a constância de
quem imprime o futuro. As narrativas, assim como as expressões religiosas, são explicações
de episódios que, explicar, não seria possível, sem a cumplicidade da oralidade, do
sentimento, do amor. Não podemos explicar o tempo constituído pela sociedade indígena,
mas podemos ouvir histórias (SILVA, 1994).
No pensamento do colonizador, os mitos confirmam a idéia dominante a respeito de si
e dos demais povos no mundo, estabelecendo uma oposição entre mito e ciência, que tem por
critérios a racionalidade e a capacidade de atingir a verdade. Na sociedade Akwẽ, essa
implicação de aparente desordem não limita as possibilidades que a convivência com a
sociedade não-índia lhe conferiu, portanto, mantém a tradição oral, pois nunca deixou de falar
sua língua, embora tenha se apropriado de novos conceitos.
Para Silva (2000), no universo sócio-cultural, como aqueles constituídos por cada
sociedade indígena no Brasil, os mitos se articulam à vida social, aos rituais, à história, à
filosofia própria do grupo, como categorias de pensamento que resultam em maneiras

peculiares de conceber a pessoa humana, o tempo, o espaço e o cosmos. Neste plano,
definem-se os atributos da identidade pessoal e do grupo, distinta e exclusiva, construída pelo
contraste com aquilo que é identificado no outro. No caso do povo Akwẽ, é a definição do que
seja a humanidade e de seu lugar na ordem cósmica, por contraposição a outros domínios
habitados e controlados por seres de outra natureza, vistos, às vezes, como momentos diversos
no processo contínuo da produção da vida e do mundo. No cosmos concebido, há ordem, há
classificação, há oposição lógica, há hierarquia, categorias inclusivas e exclusivas, mas há
também movimento e um jogo constante com o tempo, seja para suprimi-lo, permitindo aos
viventes humanos um reencontro possível com o passado, os ancestrais e as origens, seja para
torná-lo eixo da própria existência, destinada a completar-se e a constituir-se plenamente após
a morte, na superação eterna das limitações da condição humana.
Na cultura ocidental, as idéias dominantes têm a tendência de eliminar o
desconhecido, aquele que poderia ser o possível “inimigo”. São as idéias construídas ao longo
dos tempos sobre o individuo ocidental e o restante dos povos do mundo. São sentimentos
estabelecidos pela cultura, onde permanece o valor da mitologia e da ciência. A importância
real dessa afirmação sobre os povos ocidentais está ligada à construção simbólica concebida
pelas crianças e adolescentes relacionada às diferenças culturais. São sensações que não
afastam o povo da sociedade envolvente, mas atiça a curiosidade, coisa que o povo Akwẽ tem
de sobra, curiosidade, vontade de descobrir. As diferenças podem atrair ou afastar concepções
antagônicas de práticas diversas que produzem a manutenção da sociedade humana.
O povo Akwẽ constrói seus mitos-histórias dentro da realidade, com racionalidade,
tanto quanto aquele povo que produz ciência, uma concepção lógica do fazer e construir sua
história, o sentido que libera as possibilidades daquilo que acreditamos. Questionamentos
sobre a importância da existência dos mitos para os povos indígenas são muitos, mas
perguntas de Silva (1994, p.23) abre a potencialidade da pesquisa sobre os mitos dentro da
realidade social dos povos indígenas. “O mito pode conviver com a história? Ou seja, quando
a tradição de um povo é reinventada, ela perde sua autenticidade ou se empobrece? As
pessoas e os povos, cujo pensamento produz mitos são tão racionais quanto os que produzem
ciência?”.
Na sociedade indígena Akwẽ, os mitos estão relacionados à vida distinta dos
antepassados e a história é recriada a partir das vivências. Podemos encontrar semelhanças
com os mitos narrados e a vida construída cotidianamente, quando as crianças imitam os
adultos nos gestos e expressões orais. Os Akwẽ produzem sua ciência e explicam, com os
mitos, sua história. Na história dos clãs, são definidos desde ainda muito cedo, seus deveres e

obrigações recíprocas para com suas organizações sociais, nas quais está articulada a
sobrevivência natural do povo.
As histórias-mitos estão sendo estudados pelos professores e ensinados aos alunos nas
escolas bilíngues das aldeias indígenas Akwẽ, como prática de pesquisa e produção da escrita.
Essa tentativa de apropriação da oralidade e construção da escrita, bem como o processo do
bilinguismo e a tentativa de modificar os processos conhecidos que os fez esperar, no
momento em que tudo acontece naturalmente, também são permissões da memória e do
esquecimento do povo que produz sua história.

1.4 Memória e Esquecimento – compromisso da educação, oralidade e a permissão da escrita
Como levantar-se de novo o homem de manhã, sem o esquecimento que
apaga os rastros da noite? Como iria, quem foi ao chão, seis vezes, levantarse pela sétima vez para amanhar o pedregoso chão, para subir ao perigoso
céu? (BRECHT, 1986).

Tanto a memória como o esquecimento são atitudes humanas que nos fortalecem, são
defesas, esperanças e atitudes dos Akwẽ para os novos desafios do tempo, memória para tudo
que deve permanecer, esquecimento para as determinações de não aceitar as tentativas dos
não-índios de interferir nas manifestações internas da sua cultura e ações cosmológicas da
repetição e do não esquecimento. A atenção para essas duas definições, tão humanas, diante
do processo de entender a oralidade e a prática da escrita na sociedade Akwẽ, pode ser a
vicissitude da espera. Como se a qualquer momento propício tudo vai acontecer normalmente,
como acontece naturalmente a transformação na natureza.
Em relação à memória, pode-se dizer que é a alma desse povo, sua força maior, o guia,
o condutor, o fazer do povo Akwẽ. De acordo com a psicanálise, a permissão para descrever
efeitos de memória, ou seja, redefinições, transformações, esquecimentos, rupturas, negações,
sentimentos múltiplos existentes em cada indivíduo, seria, como analisa Freud (1978),
sentimentos que têm suas fronteiras entre o somático e o psíquico, expressões pensadas no
princípio como dualidade. Não se trata de acionar uma memória psicológica, nem de despertar
os textos de seu sono, como diz Foucault (1971), é preciso levantar os temas relacionados ao
esquecimento e mostrar qual o modo de existência que caracteriza aqueles enunciados,
diretamente investidos em técnicas e práticas, isto é, nas relações sociais.

Escritores como Freud (1978), Foucault (1986), Benjamin (1987), Bosi (1994),
Vigotski (1998) e Nietzsche (2003), escreveram sobre a memória, sempre com o predomínio
da necessidade humana de lembrança e de esquecimento. Retomar, recordar, desistir, aquecer
o coração e despertar, são palavras soltas utilizadas pelos autores em suas obras filosóficas,
psicológicas, históricas, etc., mas, são também, utilizadas pelos pensadores Akwẽ, numa
categoria de sobrevivência. São palavras utilizadas para os sentimentos mais comuns entre os
homens e também entre o povo Akwẽ. Existe além da memória coletiva e, portanto, num
sentimento social, que se equilibra na decência de ser quem são, e por isso acreditam que a
história não pode ser esquecida, que é impossível, pois é a sua verdade. Também predomina
uma memória individual dos prazeres da construção pessoal dos indivíduos, que anima e
constrói um espectador dos novos tempos cheio de memória. O esquecimento está relacionado
àquilo que perderam ou lhes foi tomado como uma parte de sua história individual que não
precisa ser lembrada.
As lembranças, também estão relacionadas ao amor e ao medo. Uma relação
intrínseca, dual, forte e necessária para a sobrevivência cultural desse povo ligado à natureza
de forma inabalável. São sentimentos expressos por todos os Sekwa durante seu aprendizado,
assim como foi para Wakedi24 a necessidade de ter a memória como aliada para o
aprendizado. É nesse contexto, de resguardo da memória, que posso dizer que os Akwẽ, ainda
não escreveram essa história, mas podem contá-la oralmente quantas vezes for preciso sem
modificar nada.
Para Nietzsche (2003), os animais ensinam ao homem uma grande lição: a de que é
possível viver feliz sem lembranças, mas que é impossível viver sem o esquecimento, como
instruir sem vivificar é um saber no qual a atividade adormece. Entre o pensamento de
Nietzsche e a memória de Wakedi existem semelhanças. Nietzsche também aprende com os
animais, fala da necessidade do homem em esquecer certas coisas, para Wakedi é impossível
esquecer, mas ele também diz que gostaria de esquecer, pois é difícil aceitar as tarefas de
Sekwã, gostaria de esquecer, mas é impossível, então aceita o inevitável, como na leveza das
palavras de Nietzsche (2003).
É necessário “esquecer” essas verdades fixas, engessadas, em prol do cultivo da vida
prática, promovida pelos fatos já ocorridos e, especialmente, pelo cultivo do que há de mais
24

Grande Sekwã, morreu em 2007. Costumava falar de sua experiência com a natureza, com os animais durante
o aprendizado para Sekwã. Ele conta que na mata os espíritos enviam os animais para lhe ensinar. Esses animais
ensinam tudo que ele precisa saber para se tornar um Sekwã. Wakedi. Querendo ou não deve conhecer todas as
coisas que lhe são ensinadas pelos animais, repetidas muitas vezes, para nunca esquecer. Essa é uma imposição
que lhe torna vulnerável, mas também forte e respeitado.

original em cada um de nós e que se transforma todo momento nas relações construídas.
Existe confronto nas palavras de Nietzsche (2003) como existe dualidade nas sensações
humanas. Wakedi sabe bem disso. No pensamento de Larrosa (2002):
Ninguém pode construir no teu lugar a ponte que te seria preciso, tu mesmo
transpor no fluxo da vida, ninguém exceto tu, somente tu. Certamente
existem as veredas, e as pontes, e os semideuses que se oferecerão para
levar-te do outro lado do rio; mas somente na medida em que te vendesses
inteiramente: tu te colocarias como penhor e te perderias. Existe no mundo
um único caminho, por onde só tu podes passar. Para onde leva? Não
perguntes, segue-o (LARROSA, 2002).

Do mesmo modo, a necessidade de ser humano, portanto inteligente, faz parte do
aprendizado para o equilíbrio entre lembrar e esquecer. É significativo quando Walter
Benjamin (1994) estimula a pesquisa pela história coletiva usando principalmente a memória,
onde determinados conteúdos do passado individual entram em conjunção com os do passado
coletivo. Os cerimoniais e as festas, realizam continuamente a fusão entre esses dois materiais
da memória. Provocam a lembrança de épocas determinadas e continuam como ocasião e
pretexto dessas lembranças durante toda a vida. Lembrança voluntária e involuntária perde
assim sua exclusividade recíproca (BENJAMIN, 1994).
Vigotski (1998) eterniza a oralidade advinda da memória. Fica evidente nas suas
palavras como são rápidas as mudanças.
A verdadeira essência da memória humana está no fato dos seres humanos
serem capazes de lembrar ativamente com a ajuda de signos. Poder-se-ia
dizer que a característica básica do comportamento do ser humano em geral
é que os próprios homens influenciam sua relação com o ambiente,
pessoalmente modificam seu comportamento colocando-o sob seu controle
(VIGOTSKI, 1998).

Quando pesquisamos o comportamento de um povo indígena na sua vivência
cotidiana, estamos nesse eterno equilíbrio entre a memória e esquecimento. Este estudo, por
se tratar particularmente da tradição oral e o conhecimento da escrita, depende muito da
memória. Em contraponto ao pensamento de Nietzsche, e não menos realista, quando diz que
ao ser humano é necessário o esquecimento, pois em determinados momentos de nossas vidas
preferimos esquecer a lembrar. Entre o povo Akwẽ muitas coisas que aconteceram no passado,
eles preferem não lembrar, mas a memória é seletiva, esclarece a pesquisadora Bosi (1994),
no livro “Memória e Sociedade”. Entre a lembrança e o esquecimento, estão seus significados
impressos nas entrelinhas da história. Walter Benjamin (1994), em “O narrador”, esclarece

que a ciência é capaz de resguardar e perceber a diferença. Entre todas estas interfaces da
concepção do conhecimento, conto com as alegrias e tristezas das lembranças dos narradores
Akwẽ, para seguir às vezes para um lado, às vezes para o outro, porque eles têm a memória da
lua e do sol.
A força das palavras de Nietzsche (2003) em relação à linguagem, pode seduzir e
animar um povo na tentativa de juntar as forças da tradição de sua memória com o fazer
escrito da linguagem quando, para sobreviver à complexidade da sociedade, reconstroem a
história com novas perspectivas de sobrevivência como se constata quando adquirem a
habilidade e a competência do aprendizado da escrita que começa com a linguagem. Palavras
de Nietzsche (2003):
Que doces coisas são os sons e as palavras! Não serão os sons e as palavras
os arco-íris e as pontes ilusórias que estabelecem a ligação entre o que está
eternamente separado? Assim falou Zaratrusta. (p.17) Não foram os nomes e
os sons dados aos homens para terem prazer nas coisas? A linguagem é uma
doce loucura; falando, o homem evade-se e dança para lá das coisas. (p.23)

As habilidades da construção das palavras e a elaboração da linguagem oral, bem
como o aprendizado da escrita nas escolas das aldeias indígenas, estão relacionadas ao
conhecimento da história cotidiana e da tradição cosmológica, portanto imbuídos de memória
e esquecimento. Sem isso os professores indígenas dizem, não poderiam ensinar e os alunos
não iriam querer aprender porque estaria longe do desejo.
O esquecimento está para tudo quanto for necessário não lembrar ou não querer
aprender e, a memória, para tudo quanto for necessário lembrar. A poderosa memória Akwẽ,
tem uma relação direta com o saber, libera a lembrança diariamente para a vida conquistada.
A oralidade lhes dá a força que a repetição garante e mantém a memória viva e em
movimento. Pois não é a memória parte da vida cotidiana de um povo? Como guardadores da
memória, os Wawẽ, são pontes entre o passado e o presente, responsabilidade que transferem
de tempo em tempo para aqueles que ficam. Enquanto ainda estão “caminhando e
observando”, contam o que está nos confins da lembrança de um povo, o que torna possível,
apesar de tudo que se modificou, pensar sua identidade como a escolha inicial. O índio é
índio, não porque o dizem, mas porque é.
Assim o conhecimento adquirido e o saber da memória se encontram numa relação,
também dual, contribuindo para entender os procedimentos de uma sociedade indígenas que
tem seus princípios na dualidade. Quando acontecem os primeiros contatos com o
aprendizado pela ótica da sociedade moderna pelo controle e necessidade de poder, investe

sobre a sociedade indígena fornecendo uma arma poderosa como o conhecimento, que vai se
constituir um importante instrumento, ou seja, o conhecimento da escrita se torna uma arma
frente às decisões da sociedade letrada.
Os primeiros contatos com a escola demonstram os interesses ligados à manutenção do
poder, a liberação das estradas e dos rios, a liberação do território para as frentes
colonizadoras e as conquistas dos povos indígenas. São os religiosos que iniciam a empreitada
educacional, aliados ao poder instituído. As estratégias dessas primeiras escolas estavam
ligadas à atração dos jovens e crianças para potencializar a conquista dos adultos, mas a maior
de todas as transformações era providenciar trabalhadores domesticados e cristãos para a
igreja que se expandia nesse novo território. Então qual o processo que permeou a história da
introdução da escola para os povos indígenas, a adaptação e o aprendizado da escrita? As
forças contrárias existem para resistir e sofrem com o apelo da cosmologia, frente à educação
que se renova e processa. Quem sabe o esquecimento e a memória, duas forças que se aliam,
possam processar essa passagem de tempo e espaço complexos. Mas é sagrado descobrir que,
forças contrárias sempre estimularam o homem à pesquisa e ao conhecimento, assim é com os
Akwẽ.

2 A INTRODUÇÃO DA ESCRITA
Os capuchinhos, missionários batistas, escola bilíngue
Porque o mais surpreendente é que, mesmo depois de saber de tudo, o
mistério continuou intacto. Embora eu saiba que de uma planta brota uma
flor, continuo surpreendida com os caminhos secretos da natureza
(LISPECTOR, 1999, p.115).

Imagem 8 Sulti Xerente – Aldeia Rio do Sono

Os Akwẽ passaram por variados processos de educação, que teve inicio no período
colonial com o advento dos aldeamentos. Os religiosos católicos deveriam condicionar o
índio nômade à vida em território pré-demarcado e a escola era o instrumento para esses
desígnios. Conheceram a negação de seus direitos culturais e a obrigação de esquecer sua
língua e falar somente o português. Conheceram as escolas evangélicas e sua perspectiva de
evangelização, se apropriando gradativamente de seus conhecimentos e, aprendendo sua
língua, garantir a evangelização. Conheceram as escolas de governos, que iam e vinham à
medida que mudavam as políticas públicas e educacionais. Conheceram a escrita, solicitaram
outra escola, nesse tempo indeterminado por não ter fim o aprendizado, alguns dentre eles se
tornaram professores de suas crianças, e é nesse momento que começa o processo de

reinventar, reconstruir, tal como sugere o título do livro de Paulo Freire (1996),
“Alfabetização - leitura do mundo, leitura da palavra”. O conceito de interpretação de olhar e
olhar novamente, ponto de partida para uma pedagogia do saber, que para os Akwẽ, um
processo tão natural como a água do rio que corre e nunca é a mesma.
Essa vivência e seus conhecimentos, ou simplesmente o que deveriam esquecer para
sobreviver, por determinado tempo, mas resistiram e sobreviveram às religiões, às escolas,
aos aldeamentos, aos presídios, ao confinamento, ao afastamento de seus filhos, à convivência
com outras etnias, aos trabalhos forçados, às obrigações, aos métodos de aprendizado. As
coisas que consideraram necessárias, importantes para suas vidas, indispensáveis aos novos
tempos, somaram, adaptaram, sincretizaram, esqueceram aquilo que consideraram sem
importância ou sem representação para suas vidas.
Esse povo que mantém escolas bilíngues para suas crianças, também conheceu etapas
de formação para professores e permaneceram com a propriedade da sua cultura, onde nada
era escrito, existindo sentimentos e oralidade. Acredito que em tempo e espaço diferenciados
da história, foi preciso esquecer, em outros momentos, lembrar. À medida que a sociedade
nacional mudava seus preceitos e conceitos, ideologia e leis, também refletiram seus ideais
como ondas para dentro das reservas indígenas. A escola para índios após a constituição
brasileira de 1988 vai declarar as intenções de integração dos povos indígenas à sociedade
envolvente, com o diferencial do respeito à sua cultura e sua língua. Assim os professores
indígenas perceberam o quanto a escrita é importante para a sociedade letrada e também quis
esse conhecimento. As escolas passam a ter a importância de adquirir conhecimento para
adquirir poder. As mudanças advindas da introdução das escolas nas aldeias, com sua
multiplicidade de referenciais para os professores Akwẽ estão relacionadas à busca de hoje
pela autonomia, o processo pelo qual a assimilação não lhes alcança, porque fortalecem sua
cultura a cada novo entendimento na relação interétnica.

2.1 “Escola para Índio”
Primeiras propostas de educação escolar para os índios Akwê

Imagem 9 Criança Akwẽ, aluna da escola da aldeia Nrozawi
Os meninos índios não somente se convertiam mais facilmente, como
também seria o grande meio, e breve, para a conversão dos gentios
(PADRE M. DA NÓBREGA. CARTA À D. JOÃO III, 1955 - CARTA V.
II p.293).

“Escola para índios” foi um termo cunhado desde o tempo do Brasil colônia, utilizado
pelos missionários, para designar uma escola específica para índios. Hoje a escola para índios
é definida como uma escola diferenciada, multicultural, bilíngue. Os anos passam, as histórias
continuam e transcendem, mas certas coisas são incorporadas na vida das novas gerações,
assim é a “escola para índios” inserida nas aldeias durante muitos anos até que os índios se
apropriaram dessa idéia, às vezes aceitando, às vezes não, adaptado de um sincretismo
educacional, onde prevalece sua cultura, ideais da educação indígena, somente entre eles,

como um segredo. De acordo com a tradição oral do povo Akwẽ, a melhor escola é aquela que
se aprende com a natureza, explica Adão Xerente.
Acordo cedo, quando o sol acorda também. Levanto, vou caminhando para o
rio, mergulho naquela água gelada e sei com toda certeza que não vou ficar
doente, porque a água gelada cura todas as doenças do corpo. Antigamente,
nosso povo quase não ficava doente, porque tomava banho todos os dias
quando amanhecia, mas agora é diferente (ADÃO XERENTE, É
LIDERANÇA NA ALDEIA NROZAWI/, 2007).

Aprender com a natureza significa observar, equilibrar, viver bem entre o respeito e a
necessidade. Bem entendem os Akwẽ sobre essa atitude, porque não é possível viver sem o
movimento da natureza que os rodeia. Quando é preciso retirar alguma coisa da natureza, seja
animal, vegetal ou mineral, a pessoa, antes de tudo, deve pedir permissão. Com essa
permissão, Adão Xerente sabe que estará protegido e ensina para seus filhos. Assim a
educação tradicional Akwẽ, vai caminhando pelas gerações. Vivem da permissão da natureza
para tudo que precisam.
Para explicar a importância da educação tradicional oral, que acontece em todos os
âmbitos da sociedade, desde o nascimento até a morte dos Akwẽ, no ritmo das aldeias e sua
relação com a escola formal, a chamada “escola para índios”, é preciso conhecer como se
encontram as divisões territoriais das aldeias, porque essa distância entre as aldeias e o
aumento constante de novas aldeias, influencia na transmissão de conhecimentos tradicionais
e diversifica a prática educacional.
Os Akwẽ costumam identificar os lugares em seu território a partir de três pontos de
referência conhecidos como: “O lado do Rio do Sono Kte ka kã”, “o lado da Porteira
Nrozawi” e “o lado do Funil Sakrêpra”, onde também estão localizadas as três mais antigas
aldeias que permanecem até hoje, no território indígena. Estas aldeias estão localizadas nos
pontos extremos do território. Estratégia ou imposição dos mais velhos no sentido de manter
as aldeias nos limites do território, como forma de proteger a demarcação das terras.
Aumentaram sua população, aconteceram dissidências políticas e surgiram as novas aldeias
ou núcleos familiares que totalizam 41 aldeias, com suas respectivas lideranças25. As antigas
aldeias são:
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Relação das aldeias e nomes das lideranças no Anexo 1, Documentos.

Nrõzawi, seu nome em português é aldeia Porteira, o significado: “aqueles que
brigavam pelo coco babaçu” ou “amor pelo coco babaçu”26. Seu nome em português é aldeia
Porteira. Ktẽ ka kã é a aldeia do Rio do Sono (nome em português) e, conta a lenda que,
antigamente, as pessoas adormeciam nas areias das margens desse rio, por isso tem esse
nome. Existem muitas outras lendas sobre o lugar. A aldeia se localiza às margens do rio com
o mesmo nome. Sakrêpra significa em português “entre os morros”, é a aldeia do Funil em
português e fica localizada mais próxima da cidade de Tocantinia, na estrada que vem de
Palmas, a capital do Tocantins e corta a reserva27.
No caminho que vai para a aldeia Ktẽ ka kã, Rio do Sono, surgiram pequenas aldeias
que foram se constituindo devido à dissidência dos grupos políticos das aldeias maiores, seus
pares ou clãs. Cada conflito gerou uma nova migração e a formação de uma nova aldeia ou
núcleos familiares, processo comum em todo o território, que tem se tornado uma constância
entre o povo Akwẽ. Viajar para o lado da aldeia do Rio do Sono é começar uma longa
maratona. Seu entorno está cheio de árvores, palmeiras, rios, córregos, caminhos, animais,
areias e pedras, e todo o resto do mundo está longe. Quem manda ali durante o dia é o sol, no
final da tarde, os mosquitos, que, segundo o Getúlio, Wewẽ (velho) da aldeia Baixa Funda,
Wapkrazaure (Deus) criou para que os índios não ficassem parados, e à noite todos os lugares
são dos vaga-lumes, isso quando está perto da chegada das chuvas, do ciclo do inverno. A
cidade mais próxima é a do Rio do Sono, do outro lado do rio com o mesmo nome. Nessa
aldeia, os Akwẽ vivem mais isolados. A aldeia Ktẽ ka kã situa-se no limite do território e os
Wawẽ são guardiões dessa parte da reserva indígena. A aldeia segue o modelo tradicional com
seu semicírculo onde estão localizadas as casas na margem do rio com suas portas viradas
para a única entrada, única saída. Cada família mora do lado correspondente à sua metade, de
acordo com seu clã. Os novos casais moram na casa do pai da moça para onde o rapaz tem
que ir por pelo menos um ano e depois constroem sua própria casa.
Para chegar ao prédio da escola temos que percorrer um estreito caminho até as
grandes mangueiras, onde no meio encontra-se o prédio, construído há muito tempo, mas
firme, com um modelo antigo de construção o qual existe desde o período de 1970, quando a
FUNAI era responsável pela educação indígena. Na escola da aldeia funcionam quatro turmas
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Babaçu é uma palmeira comum na região do cerrado e no território indígena Akwẽ e existe em abundância.
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de crianças, distribuídas na primeira fase do ensino fundamental, contando com dois
professores indígenas e um professor não-indígena, contratados pelo Estado28.
Para chegar à aldeia Nrozawi, Porteira, tem que seguir o caminho contrário da aldeia
Ktẽ ka kã. Quando chegamos à cidade de Tocantinia situada ao norte do Estado do Tocantins,
seguimos para o lado oeste, ao longo do rio Tocantins. A distância da cidade de Tocantinia
para a aldeia é de aproximadamente quinze quilômetros, seguindo as trilhas pelo mato a pé
apenas doze, cruzando riachos e ribeirões. A mata permanece bem conservada, retirando as
grandes extensões liberadas para o plantio extensivo do arroz. Nessa aldeia o prédio da antiga
escola, também é afastado. Ainda preserva certas características tradicionais da década de
1960. Uma nova escola foi construída em 2005, destinada ao ensino fundamental e médio,
com quatro salas de aula, quatro professores indígenas e mais um grupo de professores nãoindígenas que deslocam-se todos os dias da cidade para a aldeia.
Essa aldeia foi formada a partir do posto indígena da Fundação Nacional do Índio –
FUNAI, na década de 1960. É a aldeia onde vive o pastor Guenther Carlos, sendo a única
onde tem construída uma igreja da missão batista. Quando a visitei, anos depois, e encontrei
construído um prédio para a igreja, fiquei preocupada com essa aceitação, estranha para a
comunidade e fiz muitas perguntas, entre elas, se todos vão à igreja, ao que me respondem:
“depende, às vezes sim, outras vezes não, dependendo do momento e da vontade”. A
população dessa aldeia vem crescendo em relação às outras que se dividem constantemente.
As casas são como as dos sertanejos, de barro ou tijolo, adobe, cobertas com palha. A
estrutura física vem se modificando ao longo do tempo e, com o crescimento dos casamentos,
o aumento da população. Existe uma rua de casas como se, à princípio, quisessem imitar o
jeito da cidade, mas com o tempo, as casas foram se espalhando para um lado, se distanciando
da formação antiga. O posto de saúde e a escola ficam fora da formação da aldeia. Dois
caminhos levam ao posto de saúde e à escola, no meio do caminho as mangueiras, no limite, o
rio Tocantins.
São vários professores trabalhando nas duas escolas. Na menor, estudam os
pequeninos, com ensino de primeira fase do ensino fundamental, e outra, construída
recentemente para o ensino fundamental segunda fase. Cinco professores indígenas trabalham
nas duas escolas, cuidando do ensino bilíngue. Para completar o quadro de professores
chegaram da cidade de Tocantinia outros professores não-índios contratados pela Secretaria
de Estado do Tocantins para lecionar disciplinas do currículo das escolas formais.29
28
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Aldeia Sakrêpra, Funil, fica localizada no meio do trajeto entre a cidade de Palmas e
Tocantinia. Trata-se de uma aldeia muito populosa e com vários problemas de cunho social, à
exemplo do alcoolismo entre os homens e mulheres adultos. Parte desses problemas
acumulados durante anos estão relacionados à convivência com as duas cidades, Tocantinia e
Lajeado. A escola é uma construção antiga localizada na entrada, antes da formação da aldeia,
Possui quatro salas, dois professores indígenas e dois não-indígenas e funciona apenas a
primeira fase do ensino fundamental, já que grande maioria de jovens Akwẽ desta aldeia
estuda na cidade de Tocantinia.30
Essa breve explicação sobre a distância que separa as aldeias estudadas, também
revela a relativa dificuldade de manter os rituais e cerimônias tais como casamentos, pósmorte, nomeação, e até mesmo as visitar os parentes, reuniões do conselho dos velhos, que
encontra grande dificuldade para manter seu poder político entre seus pares. Contaram os
mais velhos que no passado a distância não era problema para eles que costumavam caminhar
dias e noites para chegar a determinados destinos, mas hoje todos esperam pelos transportes
que pertencem às instituições que trabalham com a população indígena.
No decorrer do trabalho de campo, para escrever sobre as escolas para índios, pensei
em todas as coisas já escritas, como o trabalho de Guimarães (1996), uma narrativa
explicativa sobre o processo das escolas nas aldeias e conclui que, a vida cotidiana de cada
uma das três aldeias visitadas, corresponde há tempos e sentimentos diferenciados, bem como
o uso da educação escolar em perspectivas de transição e a prática isolada em cada um dos
três lados da reserva. Nesse primeiro momento, considero importante descrever o relato dos
primeiros professores indígenas, vez que o status diferenciado de ser professor nas aldeias é
recente para a sociedade Akwẽ.
Em uma pequena aldeia no caminho do Rio do Sono, mora Waktadi Noemi, a
professora mais antiga, a primeira mulher Akwẽ a se tornar professora. Conversamos até a lua
deitar. Nós nas redes, em silêncio, sua neta de uns sete anos de idade mais ou menos,
acendendo as fogueiras em torno da casa, um procedimento comum para espantar os animais
e esquecer o frio da noite de lua nova. Essa tarefa designada às crianças maiores é simples e
elas aceitam sem reclamar; aliás, é a especialidade desse povo Akwẽ, bem tratar as crianças e
elas sabem o que deve ser feito todos os dias, sem que ninguém lhes mande fazer. Por sua vez,
os adultos esperam o quanto for necessário, sem apressá-las, porque entendem que elas têm
seu próprio tempo.

30

Levantamento sócio econômico da aldeia Sakrêpra, Funil, Apêndice 1.

Para que as crianças tenham esse diferencial nas aldeias, para com a sociedade
indígena, foi preciso que os professores indígenas fizessem prevalecer a educação oral sem
menosprezar o valor da escrita. O processo de estabelecimento das escolas nas aldeias é da
competência e autonomia dos professores não-índios e, apesar da supervisão estadual, os
professores indígenas lutam para estabelecer as condições culturais, antes das leis deliberadas
para todas as escolas. Junto com os professores chorei e ri muitas vezes, com as histórias
sobre como as crianças aprendem sobre a cultura e como deveria ser na didática aprendida nos
cursos.
Voltando à professora Noemi, uma das últimas histórias que partilhamos antes de me
conceder a entrevista sobre sua vida educacional, foi à morte de seu filho no hospital da
cidade de Goiânia. Falou-me sobre a última refeição juntos os três, pai, mãe e filho, no chão
do hospital. Seu marido mandou vir da aldeia carne moqueada e farinha de puba, porque era
o desejo de seu filho e os pais achavam que assim ele poderia melhorar com essa refeição que
lembrava a aldeia. A professora Waktadi por fazer parte dessa formação de professores, a
nova geração que inclui a tradição oral no aprendizado da escrita, é parte importante do que
seu povo chama de caminho da sabedoria.
Suas lembranças são para repetir quantas vezes precisar. Quando pequena, seu desejo
era a vida na aldeia com as outras crianças, as brincadeiras, a segurança de viver na aldeia do
Rio do Sono. Depois, o desejo de ensinar e o encontro com o antigo sistema de ensino. O que
percebo em sua narrativa, vai além do conhecimento propriamente dito da escrita, para ela
tudo que acontece em sua vida é necessário. Primeiro, foi o aprendizado, longo trabalho,
depois a importância para encontrar o objetivo de se tornar professora, o que chamo de
imprescindível, uma escolha para toda a vida. Lembrança de um poeta que aprendeu com as
palavras e os gestos do ser humano. Brecht (1986), poeta alemão: "há homens que lutam um
dia e são bons. Há homens que lutam um ano, são melhores. Há homens que lutam por vários
anos e são muito bons. Há outros que lutam durante toda a vida: esses são os imprescindíveis"
(BRECHT, 1986, p.56).
Estas palavras abaixo da professora Waktadi, concedem a particularidade dos estudos
que inicio com esta pesquisa, que consiste no encontro da oralidade com a compreensão ou
entendimento de construir a história de encontro com a escrita, fala da resistência, mas das
descobertas que vivenciou. O caminho que seguiu para contar sua experiência como
professora começa com sua escolha em não querer ir para a escola. Depois, com a necessidade
de aprender e, por fim, o amor que uniu o desejo à necessidade de ser professora Akwẽ.

Meu nome é Noemi Waktadi Xerente. Dizem que eu nasci na aldeia Baixa
Funda. Não conversamos sobre o lugar que nascemos, todo lugar é terra de
Waptokwazauré. Não sei como eles começaram a pegar os nomes em
português, porque, quando eu nasci, já tinha esse nome em Akwẽ e em
português que meus pais escolheram Waktadi e Noemi. Meu pai e minha
mãe falaram com o pastor Carlos. Naquela época, ele já tinha chegado.
Disse para meu pai que era um nome bíblico. Primeiro, se agradou de Rute
e, depois de Noemi. Eram os anos 50, o pastor leu na bíblia e meu pai se
agradou de Noemi. Eu acho que acharam bonito. Desde o começo, já existia
botar o nome de branco e de Akwẽ nas crianças. Quando comecei a
entender, tinha oito anos em diante. Cada ano que eu fazia, meu pai me
contava e, quando eu tinha nove, ele me disse você tem nove anos. Quando
o branco me perguntava, eu dizia tenho nove. Foi nessa idade que eu
comecei a estudar. Não tinha escola na aldeia. Para eu ir para a escola, era
fora da aldeia, meu pai e minha mãe tinha uns amigos brancos. Eu não tava
nem sabendo que perto do Rio Preto, pra cima, no lado da aldeia Baixa
Funda, funcionava uma escola de branco. Quem começou lá foi uma
branquinha, que não sei nem de onde ela veio, nem que ela morava lá
mesmo. Chamava Joaninha, essa professora.
Meu tio resolveu botar o filho dele na escola também. Ele se chamava
Soaté, aí nós fomos. Na escola, tinha muito branco e, era no meio dos
brancos que nós ficamos, era fora da aldeia, era numa fazenda. Noutros
tempos, os brancos moravam dentro da reserva, aí tiraram eles. Na escola de
índio era só eu e o Soaté. Comecei lá e eles conversavam e eu não entendia
nada. Difícil que só e eu não consegui aprender a ler. Estava aprendendo só
o português. Eu ficava na escola, era para acompanhar o pessoal, a
professora dizia, vamos ler, todo mundo, você tem que ler. Eu ficava com
vergonha. Ela ensinava como se tivesse cantando. Hoje, aqui, os alunos
sabem ler normal, ba, be, bi, bo, bu. Lá era assim: beaba, beebe, beibi,
bobobo, beubu, toda leitura era cantando. Eu não cantava, tinha vontade de
aprender a ler, mas com aquele negócio lá eu não tinha vontade não, eu não
aprendi, aí, meu pai me levou de volta. Quando surgiu o pastor, começou a
dar aula, o velho cacique também tentou aprender. Aceitou. Aí eu fiquei lá
também, não aprendi nada lá.
Não era difícil não, era a vontade, eu não tinha vontade, interesse. Pra mim,
aquilo não era nada, não valia pra nada a gente aprender a ler. E depois,
com o tempo, no Rio do Sono, o pastor foi para lá também e nosso pai
jogou nós lá também. A aldeia do Rio do Sono era uma aldeia grande com
muita gente morando. As nossas brincadeiras eram de índio mesmo,
brincadeira de Krikapé, brincadeira de imitar festa indígena, escravo, correr
atrás do outro, assim na lua bonita, só brincando, tomar banho no rio todo
dia, quando o sol nascia, procurar fruta no mato. Meu pai e minha mãe
voltaram de novo para Baixa Funda e surgiu aquele negócio de um branco
chefiar na aldeia. Tinha chefe, professora, o pessoal da missão e da FUNAI.
Surgiu o negócio do PIN (Posto Indígena) Rio do Sono, Baixa Funda,
Porteira e Funil. Começou escola, eu já tava grande, tinha uns doze ou treze
anos e aí chegou àquela vontade de aprender e eu aprendi, tomei
conhecimento da escrita, das fases das séries que era primeira, segunda,
terceira e quarta. Eu fiz até a quarta. Na quarta série, eu casei, então saí.
Fui morar na roça, eu mais meu marido. Lá eu tive o primeiro filho, na
aldeia da Baixa Funda. Veio aquele pensamento, tudo difícil, tinha dia que
eu não tinha sabão, óleo, quase nada, só quando meu pai mandava para nós,

minha mãe. Eu pensei. Naquela época surgiu o treinamento para professores
indígenas com o pastor Guenther, treinamento na nossa língua, aí lá fui eu.
Ficou no meu pensamento, se ele vier aqui o pastor Rinaldo, vou falar com
ele. Talvez ele vá arrumar para mim um serviço na área de educação aqui
mesmo. Eu sabia que na área já tinha professor índio, mas do lado do Rio
do Sono, não tinha nenhum.
Os professores índios daquele tempo eram o Jeová Sirinare, Juarez Kredi,
Cláudio Kumunodasi. Aprenderam com o pastor Guenther e passaram a
trabalhar como professores. Quando o pastor Rinaldo chegou, eu contei
todas as dificuldades para ele e da minha vontade de trabalhar na educação.
Eu sei que não é difícil. Eu estudei, eu sei. Passou um tempo, quando penso
que não, ele chega com o pastor Guenther. Ele falou: vamos fazer o
seguinte, você vai começar a trabalhar e nós vamos te ajudar. Perguntou,
aqui tem muitos meninos? Eu disse, tem. Eu sabia que, lá em cima, no
brejinho, tinha muitos meninos. Ele falou, então bom, nós vamos te pagar
na faixa de 15 cruzeiros. Tal dia, eu venho pra te ensinar, ele levou os
materiais lápis, caderno e lousa e me explicou como dava aula e aí eu fiz do
jeitinho que ele mandou. Daí um mês, ele apareceu de novo com a mulher,
dona Vanda. Trouxe um sabão, óleo e um corte de pano e cinco cruzeiro.
Aquele ali, quando eu lembro, é como se fosse hoje, é como o salário que
eu ganho hoje, serviu muito. Começou o treinamento na aldeia Porteira. Fui
lá. Tinha o Jeová Sirinare, Juarez Kredi, Cláudio Kumunodasi e eu, de
mulher, só era eu, também tinha o Wilson Suaté, só que ele não continuou.
Eu continuei.
O treinamento era na língua mesmo. O pastor falava a língua. Ele aprendeu
com os velhos muito bem. Ele passava as tarefas e explicava como era para
escrever e falar na língua para as crianças na nossa sala de aula. As vogais
com os acentos e sem acentos aprender a escrever na língua e falar direito.
Eu não sabia ainda escrever, mas eu já sabia ler. Nossa língua é uma coisa
muito fácil, de uma hora para outra você aprende.
Primeiro, ele me explicou tudinho, mostrando no livro as atividades. Era pra
fazer do jeitinho como era pra ser, ditado, transformar as palavras em
sílabas, as palavras em frase, tudo como ele explicou. Os meninos
aprenderam comigo, aprenderam na língua. Depois que eu fiz o curso,
sempre tinha treinamento. Recebi diploma e tudo, diploma na língua do
meu povo. Eu trabalhei com isso, as crianças aprenderam e hoje elas já são
grandes, todo tipo de pessoa ta, ai, então, foi assim. Depois da missão, eu
passei a receber pela prefeitura. Ficaram me pagando, trabalhando no
mesmo lugar na aldeia do Rio do Sono, depois recebia da FUNAI, que
trabalhava junto com a missão e, por fim foi o Estado do Tocantins, onde
estou até hoje. O Estado deu um treinamento, capacitação, formação, e me
formei. Era a primeira mulher, depois apareceram outras mulheres, mas no
começo era só eu.
Na capacitação do Estado, depois formação que eles chamavam, eu não
aprendi muita coisa não. Aprendi mais, foi português e matemática, pelo
que, eu vinha participando dos cursos do Estado. Eu digo o seguinte:
Nenhum dos professores brancos que davam capacitação ou formação
iniciava as aulas com a criatividade dele próprio. Nós, os professores índios,
tinha que escrever e explicar. Nós que dava aula pra eles. Eu me sentia
assim, que eu estava me capacitando, mas também, no mesmo tempo
capacitando eles. Eu vi isso e muita gente descobriu isso (ENTREVISTA

COM PROFESSORA NOEMI WAKTADI XERENTE. ALDEIA BOA
VISTA, NOV. 2007).

As palavras da professora Waktadi me lembram as palavras de Paulo Freire (1990):
reinventar e reconstruir o mundo. Surpreende-me a capacidade de narrar sua história e, ao
mesmo tempo, confrontá-la com a realidade social, mesmo tendo que analisar paradigmas das
sociedades, a sua Akwẽ, que, também do seu povo, e a sociedade maior, a sociedade nacional.
Waktadi sabe bem interpretar as coisas que lhe movem no ofício de professora e a qualidade
de mudanças que necessita para seus alunos. Tem uma memória prodigiosa, própria de seu
povo que sobreviveu, em grande parte devido à manutenção de uma memória capaz de
resguardar a cultura. Um educador deve ser capaz de construir ao longo da vida metodologias
de trabalho que fazem parte de sua teoria da educação. Aprender com os outros, com a
natureza, com o passado e consigo, é saber dialogar com o outro lado incerto de todas as
coisas que desconhecemos.
Disse Freire ao ser procurado por um grupo de amigos e estudiosos, para a fundação
do Instituto Paulo Freire: “Se for para me superar façam; se for para repetir o que eu já disse,
não vale à pena, desistam”. Esta frase é semelhante à ação educacional dos professores
indígenas diante da educação, os quais surpreendem com sua diversidade e vontade de
aprender e fazer educação. “Não é no silêncio que os homens se fazem, mas na palavra, no
trabalho, na ação reflexão” (FREIRE, 1987, p.78).
A professora Waktadi ao mencionar a dinâmica do processo de aprendizagem durante
o Curso de Formação de Professores Indígenas promovido pela Secretaria de Educação e
Cultura do Estado do Tocantins – SEDUC31, entende que os professores doutores contratados,
não dizem para os professores indígenas, que eles também continuam aprendendo e depois
repetindo o que aprenderam. Como percebo o que ela sente, quando vai para aos cursos e diz
que gostaria de aprender, mas na verdade vai ensinar. A professora Waktadi entende a
dialogicidade da aprendizagem que acontece no seu fazer cotidiano, relativamente por meio
da teoria dos saberes como professora indígena, mas como estudante quer aprender mais.
A história de Waktadi é diferente da história dos outros professores, porque eles são
homens e seu povo tem uma tradição patrilinear muito forte, mas existe um momento em que
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O curso de formação de professores indígenas foi iniciado em 1992, dentro de um projeto de parceria entre o
Governo do Estado do Tocantins, através da Secretaria de estado da educação e Cultura do estado do Tocantins –
SEDUC, com o Ministério da Educação - MEC, a Fundação Nacional do Índio - FUNAI e a Universidade
Federal de Goiânia - UFG. Vale salientar que em 1992 ainda não existia a Universidade Federal do Tocantins UFT.

as mulheres, com a maturidade, recebem o devido benefício da sabedoria, ainda assim quando
as mulheres se reúnem, conversam que na intimidade elas falam e eles escutam. Uma questão
de gênero que também em sociedades específicas se manifesta quando for necessário; no
entanto, foram anos de paciência para que as mulheres professoras fossem devidamente
incorporadas com a voz e vez ao grupo de professores homens, como também para toda a
sociedade Akwẽ. Waktadi iniciou esse processo, porque foi a primeira professora Akwẽ.
Quebrou paradigmas e incentivou outras mulheres, mas com tal delicadeza e prudência que
manteve o respeito do seu marido, de seus nove filhos, das lideranças e de toda a comunidade.
Voltando à história de Waktadi, a semelhante no discurso dos professores homens,
porque entre essa classe de professores as questões de gênero são diferentes, porque estão fora
da tradição. São pressupostos das mudanças que aconteceram no cenário das aldeias indígenas
Akwẽ, já que os professores correspondiam a um novo status social. Como antes não existia a
função de professor dentro da sociedade Akwẽ, essa identidade foi se constituindo lentamente,
devido à presença constante de uma política silenciosa dos professores com seus alunos e
entre seus parentes em suas aldeias.
Durante os anos que passaram entre a “escola para índio”, que começou com o
primeiro aldeamento de Tereza Cristina, com o padre, depois a missão Batista, a FUNAI, a
prefeitura e o Estado, não aconteceram grandes transformações no modo de ensinar. Seguiam
a cartilha do restante do Brasil. Alguns Akwẽ professores dizem que os professores
mostravam uma foto de uma maçã e pediam para repetir a palavra “maçã”. Todos repetiam,
mas as crianças não conheciam o significado dessa palavra, o que estavam falando, e a
professora dizia: “muito bem, é assim que se fala o português”. As mudanças aconteceram no
interior das aldeias, quando os professores índios começaram a aprender e ensinar na sua
própria língua. Primeiro, a vontade de aprender, depois, aprender as duas línguas, descobrir a
importância de ensinar para as crianças, alfabetizar nas duas línguas e estar em sintonia com
as mudanças.
Alguns povos indígenas do Brasil não acreditam na escola bilíngue, não compreendem
a importância que os não-índios imprimem à escola de maneira geral. A maioria dos povos
indígenas do Brasil passa, passaram ou irão passar pela incerteza de que a escola é boa ou não
para seu povo32. Os Akwẽ também vivem esse momento. Hoje é possível enxergar até nos
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A tese de Maria Aparecida Bergamaschi (2005) na Faculdade de Educação UFRG. “Nhembo´e¡ Enquanto o
encanto permanece! Processos e práticas de escolarização nas aldeias guarani”. Em suas pesquisas, constata que
para o povo guarani a escola nas aldeias do Rio Grande do Sul, embora o advento da escola seja um
acontecimento recente para os Guarani, alguns tekoá, (lideranças) decidiram não manter as escolas em seu meio
porque consideram a educação tradicional, sentimento da cosmologia, capaz de promover o conhecimento

Wawẽ uma predisposição para entender o aprendizado da escrita como uma boa possibilidade
de aprender, mas não acreditam que este aprendizado possa ser um caminho para não
esquecer.
Pela narração de Waktadi e as outras entrevistas que se seguem como do professor
Sisapi, é possível compreender que para o povo Akwẽ, aprender a escrever na sua língua e em
português, passou a ser uma condição de sobrevivência. Essa apropriação dentro da cultura do
povo acontece para manter o contato, prosseguir, seja conhecendo a linguagem, que é a
predominância da sociedade nacional, seja se manter consciente e aprender mais. Muito mais
é a condição de ser índio Akwẽ e brasileiro. É uma condição que está além do ensinamento
das escolas, é a necessidade do fazer factual, o que mostra o significado, o nome do povo na
sua língua, “gente inteligente”. Como para a sociedade nacional, reconhecer a peculiaridade
própria de cada povo significa entender a pluralidade cultural de cada povo indígena.
Considerar as dimensões dessa pluralidade na demarcação de suas terras, no respeito ao uso
da língua e da ciência própria de cada povo, respeitar como vivem, pensam, e o tempo que
precisam para realizar ou não suas mudanças, é a condição da convivência entre cidadãos
brasileiros, diferentes, que compartilham das mesmas necessidades sociais de sobrevivência.
A concepção de Freire (2001) sobre o papel político dos educadores encontra lugar
entre os professores indígenas Akwẽ, no mais, fazer e ser, ouvir e entender, é o modo de viver
dos educadores que não concebem outra forma de ser educador, é a atitude, mais do que
qualquer outra profecia, capaz de imprimir tanta satisfação e felicidade com a escolha de ser
educador. Diz Freire:
Os profetas não são homens ou mulheres desarrumados, desengonçados,
barbudos cabeludos, sujos, metidos em roupas andrajosas e pegando cajados.
Os profetas são aqueles ou aquelas que se molham de tal forma nas águas da
sua cultura e da sua história, da cultura e da história de seu povo, dos
dominados do seu povo, que conhecem o seu aqui e o seu agora e, por isso,
podem prever o amanhã que eles mais que adivinham, realizam.
Eu diria aos educadores e educadoras, ai daqueles e daquelas que pararem
com a sua capacidade de sonhar, de inventar sua coragem de denunciar e de
anunciar. Ai daqueles que em lugar de visitar de vez em quanto o amanhã, o
futuro, pelo profundo engajamento com o hoje, com o aqui e o agora, se
atrelam a um passado de exploração e de rotina (FREIRE, 2001, p.23).

necessário para as crianças. Provavelmente que o saber esteja além do conhecimento específico da escola. Outros
autores abordam esse tema em seus trabalhos com povos de etnias como Monte, N.(1996) com os povos das
florestas como os Kaxinawa, Mindlin. B. (1997) com os Gaviões e outros povos indígenas, Silva, A.L. entre os
Xavante (2002).

Essa concepção de Freire (2001), que recomenda aos educadores não parar no tempo,
continuar estudando, e ser um professor capaz de se indignar com a realidade e continuar
produzindo, tem semelhança com considerações de Vigostski (1998), no estudo da mente em
busca de uma psicologia da educação. O aprendizado pode ser considerado desenvolvimento
mental, mas não identifica o aprendizado como desenvolvimento pessoal subjetivo, por isso a
importância que esse autor designa às escolas e relações internas, dos processos intelectuais
despertado pelo aprendizado. O real está ligado àquilo que as crianças conseguem fazer por si
mesmas, o desenvolvimento possível está relacionado à proximidade, o espaço temporal e
diferencial onde ocorrem realizações e aprendizagens, com a convivência. É costume entre os
Akwẽ sobre aprender consigo, com as outras crianças e com os adultos constantemente. A
escola para índios, imposta e direcionada, não privilegia a autonomia da cultura como
demanda a Lei de Diretrizes e Bases da Educação - LDB, Lei 9.394/96, nos artigos 1º e 2º, os
ideais de solidariedade humana, como deve ser construído a vida em sociedade. Nas primeiras
escolas pelo poder governamental e religioso, começa o direcionamento de uma educação
imposta e consagrada.

2.2 Missão Católica
O Regulamento da catequese e civilização dos índios, de 1845, propõe às
Assembléias das províncias a criação de escolas nos aldeamentos. A
demanda pela manutenção das escolas para índios era lançada para a esfera
provincial. A lei estabelecia a criação de cursos de primeiras letras,
especificava que a educação formal era uma das muitas atribuições do
missionário, que na maioria dos casos era também o diretor do aldeamento.
Na ausência do missionário, a contratação de outro profissional ficaria a
cargo do governo da província (CARNEIRO DA CUNHA, 1992, p.198).

A escola nos aldeamentos indígenas tinha como meta procurar mudar os costumes dos
índios, tornando-os trabalhadores e cumprindo à demanda que a missão necessitava de mãode-obra. Os índios conheciam bem onde encontrar alimentos e água para o consumo humano
na mata e nos rios, sem os quais seria impossível para a população não-índia sobreviver. A
conversão também era uma das condições impostas pelo catolicismo, que pressupunha
obediência e trabalho. A prática da educação nas escolas dos padres tinha como determinação
ensinar a importância e o dever da prática do trabalho e converter os índios ao catolicismo,
pois, assim, tudo ficaria mais fácil para o governo e a igreja. Os Akwẽ eram agricultores,
mateiros, guias e remeiros, conhecidos como “bons trabalhadores” e vistos como índios que

tinham boa disposição para a convivência, essa era a fala dos viajantes como Segurado (1870)
e Ribeiro (1982) sobre os Akwẽ desde os tempos do aldeamento de Tereza Cristina.
Em conformidade com Segurado (1848, p.212), “O convívio pacífico com aqueles
elementos, pois levando em consideração as inúmeras dificuldades e o despovoamento da
região, seriam eles os auxiliares naturais”. Ribeiro (1982, p.66), por sua vez, comenta que “Os
Akwẽ, que voltaram a se fixar no seu antigo território, a margem direita do rio Tocantins,
passaram a ser conhecidos como Xerente. Estes grupos revelaram maior disposição para
conviver com os civilizados”.
O conteúdo didático das escolas para os índios aparece no sexto artigo referente às
atribuições dos missionários: "ensinar a ler, escrever e contar (para os meninos), e ainda os
adultos que, sem violência, se dispuserem a adquirir essa instrução". (ARQUIVO DA
CUSTÓDIA DO RIO DE JANEIRO, DOS PADRES FRANCISCANOS CAPUCHINHOS33,
1860). Os Akwẽ, divididos e em grupos que apoiavam a escola e outros que não apoiavam. Os
que apoiavam se estabeleceram no novo aldeamento, os outros iam e vinham da mata para o
aldeamento.
Amoroso (2001), que escreveu um longo trabalho sobre os hábitos na catequese dos
padres capuchinhos, é enfático em afirmar que a escola para índios, em todas as províncias,
sempre esteve articulada a um discurso que idealizava, em cada selvagem, um trabalhador. A
situação do índio aldeado no século XIX revela que os processos que envolveram esse
movimento, estavam relacionados à apropriação do trabalho escravo, escondido atrás da
emblemática civilizatória. A catequese no século XIX preservava a política da brandura e dos
bons tratos, dirigida à população indígena. Isso se traduz, na prática, na violência que
pretendia atingir e modificar a estrutura das sociedades e das culturas indígenas. Catequese foi
sinônimo de empresa colonial, de força, de coerção, de imposição pelo medo e imposição de
respeito às autoridades coloniais. Sinônimo de economia, de mercado, comunicação dos
povos, estradas transitáveis e escoamento dos produtos da lavoura dos índios e possibilidade
de as comunidades indígenas se comunicarem com o Brasil (AMOROSO, 2001).
Conforme comentado anteriormente, a escola do aldeamento de Tereza Cristina foi
criada exclusivamente para os índios Akwẽ, já que alguns missionários estabeleciam contato
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O Arquivo da Custodia dos Padres Franciscanos Capuchinhos, existe até os dias atuais na Tijuca no Estado do
Rio de Janeiro, onde estão as cartas arquivadas as cartas de Antonio de Gange e Rafael de Targgia os
franciscanos que vieram da Itália para assumir o trabalho entre os Akwẽ-Xerente e os Krahò, a partir de 1840.
Este arquivo se encontra bem preservado, com referências de todos os aldeamentos iniciados por essa ordem,
bem como registros iconográficos e uma grande biblioteca, mapas e cartas.

com vários povos ao mesmo tempo, costumavam manter as escolas para reunir jovens de
etnias diferentes. Os Akwẽ também eram conhecidos pelos não-índios como Xerente, nome
vulgar determinado por outras tribos em suas línguas ou pelos não-índios. Havia, acima, ao
longo do rio Tocantins, outras missões como a de Boa Vista, onde se situa a atual cidade de
Tocantinopolis, no Estado do Tocantins, criada para os índios Apinayé, com a mesma
estrutura do aldeamento de Tereza Cristina, uma escola com ensino primário e catecismo,
bem como os mesmos critérios de treinar índios para o trabalho.
Como as outras missões dos capuchinhos, importante era incorporar moradores
civilizados à população indígena. Com os índios Apinayé, ficava o missionário frei Francisco
de Monsanvito, entre os Krahò, na cidade de Carolina no Maranhão, separada dessa região
pelo grande rio Tocantins, ficava o padre Frei Rafael de Targgia e, com os Akwẽ, chamados
Xerente, frei Antonio de Gange. Esses frades costumavam escrever relatórios e cartas para sua
província estabelecida no Rio de Janeiro, no sentido de relatar e contar os acontecimentos do
aldeamento. Tais relatos descrevem os aspectos físicos do aldeamento, as dificuldades com os
viveiros e proventos. Contam sobre o sofrimento de viver isolado e reclamam da vida no
aldeamento, solicitam ajuda de outros companheiros para o trabalho. Antonio de Gange fala a
primeira vez sobre a construção de uma escola para os índios Xerente, como meio de civilizálos. “O meio mais próprio para civilizar-se será fazer um colégio em cada um dos
aldeamentos para instruir as crianças de ambos os sexos. Educar as crianças era fundamental,
em pouco tempo todos estarão civilizados” (ANTONIO DE GANGE. ARQUIVO DA
CUSTÓDIA DO RIO DE JANEIRO, DOS PADRES CAPUCHINHOS - ACRJ, 1884).
Cartas também eram escritas para seus pares, na sede da província dos padres
capuchinhos, na Itália, de onde veio o frei Antonio de Ganges, e para o Rio de Janeiro seus
relatórios e pedidos, eram principalmente de dinheiro e companhia. Dentre estas, uma
relevante correspondência falava da importância da escola enquanto contribuição da
pacificação dos índios Xerente, pois não era a criança um papel em branco em que podia
escrever o que bem quisessem? Em 20 de outubro de 1888, quatro anos depois, frei Antonio
escreve falando sobre a implantação do colégio que será a escola para os índios Xerente.
Dom Claudio comunicou-me dizendo que elle presentimente é diretor geral
dos índios e que tenciona para adiante melhorar a condição indigente de
meos indígenas criando um collegio afim de que melhor se possa educar os
menores de ambos os sexos e que, por conseguinte VSr. Conhece que
affetuando o projecto de nosso Bispo é preciso VSr. Me mande um
companheiro que me possa ajudar no ensino catheclistico e servir-me de
consolação sim temporal como espiritual (ANTONIO DE GANGES.

ARQUIVO DA CUSTÓDIA DO RIO DE JANEIRO – ACRJ, DOS
PADRES CAPUCHINHOS, 1888).

A Missão entre os Akwẽ, constituída pela ordem dos padres franciscanos capuchinhos
construiu determinados modelos34 de trabalho para atingir seus resultados. O povo Akwẽ era
conhecido pelos padres como os Xerente. No Brasil colonial, durante o processo de civilizar o
índio, as práticas missionárias adotavam o costume de atrair primeiro as crianças para os
aldeamentos, para, com a aproximação, conquistar os índios adultos e aprender sua língua,
porque nunca foi segredo o amor que os índios têm por suas crianças.
Os missionários utilizavam com as crianças a estratégia de preparar futuros
trabalhadores e, com os adultos, a da apropriação do seu conhecimento e mão-de-obra, a
adaptação necessária para a devida integração social. De acordo com a documentação do
arquivo da província dos Franciscanos Capuchinhos, no Rio de Janeiro, paróquia São
Sebastião, encontrei parte das correspondências do padre Antônio de Gange, século XIX, para
seus superiores, o qual contava mais particularmente a extrema solidão em que se encontrava
e pedia que lhe enviasse um companheiro de missão para compartilhar o isolamento.
VSr. Conhece que effetuando o projecto do nosso Bispo é preciso V.Sr. me
mande um companheiro que me possa ajudar no ensino catheclistico e sirvame de consolação temporal como espiritual. O companheiro que eu lhes
peço, deve ser religioso, maduro, experimentado, caridoso e muito presente,
pois que meus índios necessitam (ANTONIO DE GANGE 1888, CARTA
DE 20 DE OUTUBRO DE 1888. ARQUIVO DA PRELAZIA DE SÃO
SEBASTIÃO, RIO DE JANEIRO).

As possibilidades de abrir os aldeamentos para sertanejos visitantes era uma manobra
de civilização dos índios, mas no caso de Gange, também foi uma necessidade de conviver
com outras pessoas que não fossem os índios “cherentes”, apesar de estar cumprindo na risca
as determinações da província. Existe uma crescente mudança nas cartas que escreve como
conta na carta de outubro 1893.
Nessa província tinha havido grande revolução e mesmo houve mortes. Eu
sempre continuo na pacifica direcção dos meus índios cherentes me
arrodeiam diariamente e estimão, suprindo-os de pólvora e sal, concerto de
ferramentas a minha custa, pois que o governo não administra coisa alguma.
Além do governo não me auxiliar na direcção de meos índios, como seria
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A missão para os Franciscanos Capuchinhos foi classificada em três modelos: 1. Território de um trabalho
missionário; 2. Pregação ambulante; 3. Atuação evangelizadora intensificada num determinado tempo com a
presença de clérigos e leigos. (FREI SERAFIM J. PEREIRA, ACPRJ)

obrigado, me reduziu meos ordenados (FREI ANTONIO DE GANGE.
ARQUIVO DA PROVÍNCIA DOS FRANCISCANOS CAPUCHINHOS,
PARÓQUIA SÃO SEBASTIÃO, RIO DE JANEIRO).

Apesar de a escola fazer parte de um processo longo de aceitação em várias épocas da
vida do povo Akwẽ, de diferentes formas, o sistema educacional é representativo das
sociedades americanas que foram o espelho na criação da escola para índios no Brasil. Os
Akwẽ mantêm de forma prática e sublime, em todos os tempos históricos, a educação oral, o
uso da linguagem do corpo, em suas festas, rituais e cerimônias, na comunicação expressa no
sorriso e no fazer do dia a dia. Essas práticas educacionais são responsáveis pelos indivíduos
que crescem como Akwẽ, que são, para a vida, representados pela sua cultura.
Foi imposta aos povos da América, durante grande período, a escola para índios, de
acordo com padrões ocidentais, como se configura a fala dos missionários: “Dai-me povos
morigerados para entreverar entre os índios. Dai-me terras para distribuir as gentes laboriosas.
E eu dar-vos-ei o melhor sistema e a melhor catequese do Brasil”. Convivendo com a nossa
sociedade, os índios aprenderiam a trabalhar, perderiam os "maus costumes" (FREI
TIMÓTEO DE CASTELNOVO, ACRJ, 10/3/1893).
O pensamento dos missionários franciscanos era transformar os aldeamentos no
espaço para a assimilação35. Com a chegada dos sertanejos que viajavam para o norte em
busca de riquezas, formariam uma nova sociedade com os índios na condição de
trabalhadores, falando a mesma língua, o português. A escola para os povos indígenas
manteve essas características até o advento da República com outras escolas para índios, mas
muitas coisas estabelecidas durante este período perduram até os dias atuais, como marcas
que invadem a cultura de um povo.
O ensino aplicado e voltado para uma política de integração e assimilação, dentro do
espírito de consolidação do capitalismo durante a implantação da Republica, as crianças
indígenas eram retiradas da convivência do seu povo, de sua família, para serem educadas
pelos missionários, nos aldeamentos onde passavam a viver e aprender outra cultura e, às
vezes, a desprezar a sua. Ficavam internas nos colégios dentro do contexto educativo
ocidental e cristão, devendo abandonar sua condição indígena e constituir outra identidade.
Na concepção dos religiosos europeus, “a infância era considerada como o momento visceral
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No caso específico dos missionários em relação aos povos indígenas, com os quais aplicavam uma política de
integração, a assimilação é o processo pelo qual os índios deveriam deixar suas características culturais para
adquirir a nova cultura do colonizador.

de renúncia da cultura autóctone das crianças indígenas, uma vez que certas práticas e valores
ainda não se tinham sedimentado” (PRIORE, 1996, p.15).
Descrito pelo frei Antonio de Gange, os conflitos afastavam os Xerente os quais já
estavam tencionando abandonar o aldeamento, conforme escreve em outra carta (02 de agosto
de 1892, segunda página): “Meus índios conhecedores das mencionadas desordens vivem
amedrontados, frequentando mais as matas que os povoados e por quanto eu digo que contra
elles nada há. Sempre ficam desconfiados e receosos” (FREI ANTONIO DE GANGE.
ARQUIVO DA PROVÍNCIA DOS FRANCISCANOS CAPUCHINHOS RJ, PARÓQUIA
SÃO SEBASTIÃO).
Como já narrado antes, as escolas para os índios da igreja católica era uma escolha
missionária. Nesta região entre os Akwẽ, a ordem dos missionários franciscanos capuchinhos,
como as outras ordens, tinha uma aliança com o poder vigente para encontrar o caminho da
missão de civilizar e evangelizar os índios para formar trabalhadores. No séc. XIX, Frei
Antônio de Gange começa a construção do aldeamento de Tereza Cristina, atual cidade de
Tocantinia, especialmente para os índios Xerente. O prédio da igreja, a casa do padre e da
escola foram as primeiras construções realizadas pelo povo Akwẽ. Nos dias de hoje, suas
aldeias ficam em torno da cidade de Tocantinia, onde compram a maioria das coisas que não
existem nas aldeias. Tornou-se um costume, consumir. O "diretor dos índios" deveria
"esmerar-se em que lhes sejam explicadas as máximas da Religião Católica, e ensinada a
Doutrina Cristã, sem que se empregue nunca a força, e violência; e que não sejam os pais
violentados a fazer batizar seus filhos e atraí-los à religião por meios brandos, e suasórios"
(CARNEIRO DA CUNHA, 1987, p.193).
Três mil e oitocentos índios Xerente viveram no início da formação de Teresa Cristina.
Desde 1851, foram eles contados pelo Frei Antônio de Ganges e, “a cada ano que passava, era
menor o número dos índios que resistiam às doenças, ao abandono e ao trabalho escravo,
restando, em 1886, somente 1500 índios Xerente” (KARASCH, 1992, p.404). Os Akwẽ, à
caminho da conversão, trabalhavam na derrubada da floresta, nas roças de subsistência, como
mateiros, construtores, canoeiros e também como vaqueiros. Eram trabalhos que não
conheciam e não precisavam. Antes viviam da pesca e da caça e de toda a riqueza que a
natureza providenciava, mas as missões católicas, ligadas diretamente à política indigenista da
época, precisavam de trabalhadores baratos para fornecer a sociedade não-índia. Para os
índios estava à obrigação lhes designada de prover o próprio sustento, alimentar a
comunidade e atender à necessidade de uma nova sociedade, que, não mais em confronto
direto, estava se instituindo.

A escravidão a que eram submetidos foi predominante ao longo de todo o período da
colonização, sendo substituída, em parte, pela escravidão negra, trazida pela mineração
somente no séc. XVIII. No entanto, os índios não deixaram de serem escravos, aos poucos,
com o apoio dos padres das aldeias, tornavam-se mão-de-obra barata para a sociedade
predominante. Os índios nem sempre concordavam com essa situação, resistiam, com as
fugas, mataram, morreram e lutaram muitas vezes, utilizando as novas armas, aprendidas com
os brancos, a linguagem, o português, a comunicação, o conhecimento das leis.
Anos depois, alguns Akwẽ estavam acostumados com a vida da aldeia, muitas vezes
fascinados pelos pertences e costumes dos brancos ou mesmo pelo desejo dos novos vícios e
até por não mais conseguirem se adaptar à vida na floresta, retornavam às aldeias de onde
haviam fugido. Algumas vezes, voltavam seguindo o apelo de parentes que permaneciam na
aldeia e os atraiam com a ilusão e a luz dos “presentes”.
Com a constante chegada dos sertanejos, começam os conflitos e a insegurança dos
índios Akwẽ. Os sertanejos chegavam e logo procuravam os aldeamentos indígenas, pois já
sabiam da segurança que ofereciam os padres, a proteção contra os animais da floresta, o
isolamento e a ameaça dos outros grupos indígenas. Também era importante para os
missionários que os índios convivessem com os sertanejos, vez que se tratava de uma
proposta da missão católica que visava à assimilação mais rápida, com a presença dos nãoíndios no aldeamento. “Nesse sentido foi também o que fez a Companhia de Jesus escolher as
crianças indígenas como: ‘papel em branco’, a cera virgem em que tanto se desejava escrever;
e inscrever (PRIORI, 1999).
As mudanças para o caminho da assimilação estavam presentes no sincretismo
religioso. Para os Akwẽ, Bdâ, que era sol e também Deus, foi associado aos personagens do
cristianismo como Deus, Waptokwazawre, que significa nosso pai e, Maria, Wazeparkwa,
nossa mãe. A figura do mau, a associação com o capeta, foi chamada Hepãrwawẽ, eram os
espíritos habitantes das matas.
Estava também na mentalidade dos padres, quando batizavam as crianças, além de
lhes dar um nome cristão, conceder um padrinho, geralmente não-índio, sertanejo da região. O
segmento de realizar as festas do calendário católico se tornou uma constante entre o povo
Xerente, coisas que, aos poucos, foram ficando esquecidas, mas outras concepções religiosas
do catolicismo permaneceram até os dias atuais, como colocar uma cruz na sepultura e a
visitação do morto no sétimo dia (BARROSO, 1997).
Muitas coisas se assemelham e se misturam hoje, devido à influência dos padres entre
os índios, os costumes e idéias do bem e do mal, antes inseparáveis e presentes na vida na

floresta, uma realidade que causa confusão entre os mais novos, principalmente os que
mantêm um vínculo com as novas religiões salvacionistas, que não desistem de salvar a alma
do índio.
Antes mesmo da morte dos dois missionários franciscanos capuchinhos, Rafael de
Targgia, em 1886, e Antonio de Gange, em 1900, os aldeamentos já estavam se
transformando em cidades e os índios reconstruindo suas casas nos territórios em torno dos
antigos aldeamentos: os Akwẽ, perto de Tereza Cristina, os Krahò, perto de Rio do Sonno,
depois Pedro Afonso. A missão católica dos franciscanos capuchinhos entre os índios Akwẽ
terminou com a morte de Antonio de Gange, porque não enviaram outro missionário, mas na
região, encontravam-se outros missionários de outras congregações como os dominicanos e
salesianos que construíram colégios, prelazias e igrejas nas cidades prósperas da mineração.
Alguns índios Akwẽ viajavam para estas cidades procurando as escolas dos padres como
aconteceu em Porto Nacional, onde desfrutavam sempre dos cuidados especiais dos
missionários e, mais tarde, da solicitude paternal de Dom Domingos (AUDRIN, 1947).
Conhecemos mais tarde dois deles, bons cristãos e trabalhadores
conscienciosos, chamados Áquidí e ‘Abocsou’. Contaram-nos que tanto
amavam seus educadores, os padres de Porto Nacional, que não queriam
mais voltar para a aldeia, apesar dos convites e ameaças dos pais.
Obrigados assim mesmo a seguir fugiam de noite do acampamento e
retornavam à catequese. Os velhos índios teimavam em procurá-los
novamente, e para não serem mais logrados, pelos meninos, faziam-nos
caminhar na sua frente de dia e de noite amarravam-nos com “embiras” às
árvores da floresta (AUDRIN, 1947, p.56-7).

Estas histórias do Pe. Audrin que vivia em Porto Nacional e que, anteriormente, já
havia descrito na dissertação de mestrado, complementa o discurso dos padres da época em
relação aos índios e também o interesse, mesmo que não justificado, dos índios em busca do
conhecimento. No entanto, depois que os Akwẽ reconstruíram suas aldeias e se afastaram do
aldeamento de Tereza Cristina, longos anos se passaram sem que existissem escolas nas
aldeias, como descrevem os professores indígenas em suas falas. Dizem que iam estudar na
cidade ou nas fazendas próximas (ENTREVISTA COM PROFESSORA NOEMI WAKTADI
XERENTE. ALDEIA BOA VISTA, NOV. 2007).
As primeiras escolas construídas dentro das aldeias Akwẽ foram as escolas financiadas
e administradas pela Fundação Nacional do Índio - FUNAI, em meados do século XX,
quando começa o trabalho dessa instituição como detentora dessa responsabilidade social. O
ensino era intercalado de longas ausências porque os professores não se fixavam nas aldeias

por muito tempo. Também havia o desinteresse dos índios em relação a essas escolas, que,
segundo relatos dos professores, “ensinavam um português que ninguém entendia”
(ENTREVISTA COM PROFESSORA NOEMI WAKTADI XERENTE. ALDEIA BOA
VISTA, NOV. 2007).
Segundo Lima (1995), a educação escolar pregada pelo SPI, trouxe a idéia do índio
civilizado, questão que foi assumida por alguns povos indígenas que se apropriaram dessa
prerrogativa, ampliando as formas próprias de vida nas aldeias. Tiveram nas ações escolares
possibilidades de maior negociação com as instituições nacionais, bem como outras
experiências que passaram a ser consideradas na elaboração das identidades étnicas, o que não
era muito diferente das escolas dos aldeamentos indígenas do período colonial.
No mesmo relato da professora Waktadi, identificamos a chegada dos missionários
Batistas que assumiram as escolas junto com a FUNAI, nas aldeias Porteira e Rio do Sono, na
década de 1960. Os missionários Batistas alfabetizaram em português, ao mesmo tempo em
que iniciaram o trabalho do aprendizado da língua e da cultura dos Akwẽ, para implementar
sua atitude evangelizadora.
Nesse período em que os missionários Batistas chegaram às aldeias de todo o Brasil
estimulados a evangelizar, tiveram como aliado o estudo da linguística, articulada pelo grupo
americano dos Estados Unidos, sediado o Summer Institute of linguistics - SIL36, instituto este
que mantinha alianças com o governo, e as missões evangélicas que trabalhavam com os
povos indígenas, para que fosse realizado o estudo de suas línguas, a construção da grafia e,
principalmente, a tradução do novo testamento.

2.3 Missão Batista
No passado, havíamos trabalhado com o povo Xerente, por dezesseis anos
(de 1960 a 1976) como missionários da Missão Novas Tribos do Brasil. Esse
foi o período da evangelização, precedida que foi pelo aprendizado da
língua, da identificação com o povo e da adaptação à vida local. Foi nesse
período também que formamos a nossa família. O meu trabalho consistiu
mais na análise da língua, preparo da ortografia e confecção de cartilhas para
a alfabetização em língua indígena. A Gudrun (esposa) como enfermeira,
serviu mais na área de saúde, atendendo ao povo nas suas necessidades. Com
36

Summer Institute of Linguistics, conhecido no Brasil como sociedade internacional de linguística, foi criada
no México na década de 1930, pelos evangélicos fundamentalistas e continuou nos Estados Unidos, depois de
ter se expandido pela América Latina através de alianças indigenistas anticlericais. O SIL é uma missão
evangélica especialista na tradução do novo testamento para línguas ágrafas. Configurado como a evangelização
pela tradução.

o alfabeto pronto e os índios alfabetizados em Xerente e português, iniciouse o trabalho de tradução da Bíblia. Esta parte ficou a cargo do colega Pastor
Guenther Carlos Krieger. Hoje o Novo Testamento já está no prelo
(ENTREVISTA COM MATTOS, JUN. 2006).

A escola para índios da Missão Batista entre os Xerente, começou na década de 1930
com os missionários Zacarias Campelo, Margarida Lemos e Beatriz Rodrigues. Eles seguiam
os critérios da Junta de Missões Nacionais. Depois, na década de 1950, chegam os
missionários das Novas Tribos, Ana Muller, Robert e Helena Willams, Glen e Shirley Bacon.
A partir da entrada das missões das Novas Tribos do Brasil, os missionários Guenther Carlos
Krieger, sua esposa Wanda Braidotti, Rinaldo Mattos e sua esposa Gudrun Korber de Mattos,
e a missionária Dora Neitzke, trabalharam diretamente na área de educação dentro da reserva
indígena do povo Xerente.
Começam a estudar a língua Akwẽ para elaborar as primeiras cartilhas, com a intenção
de evangelizar através da inversão cultural, utilização do conhecimento linguístico para
produção de material didático, e utilizar os índios alfabetizados para a tradução da bíblia.
É implantado o Posto Indígena de Alfabetização e Tratamento Rio do Sono37, cuja
história da criação é narrada pelos professores indígenas como a presença dos missionários
batista, porque antes disso a escola funcionava na sede da missão, na cidade de Tocantinia
que, nesse tempo, recebia o nome de Piabanha. Segundo Dakburenkwa, foi uma necessidade a
fundação deste Posto Indígena na aldeia do Rio do Sono, vez que as crianças e jovens Akwẽ
não precisavam mais viajar para ter instrução e ficariam junto à seus familiares. Guenther
Carlos e Rinaldo Mattos estudaram linguística em Minas Gerais no curso oferecido pelo
Summer Institute of Linguistics - SIL e, quando retornavam, prosseguiam a pesquisa
escolhendo alguns Akwẽ considerados bons tradutores para o ensino da língua, sendo estes, na
maioria das vezes jovens, mas também pesquisavam junto aos velhos para entender a origem
das palavras e utilizavam o contato com esses jovens para o entendimento com os mais
velhos. Estudaram a língua Akwẽ durante quarenta anos no trabalho de missionários nas
aldeias Xerente.
Os índios Xerente aceitaram a “missão”, assim como aceitaram tantas coisas, para ver
de perto o que significa e novamente escolher. Extinto o Serviço de Proteção ao Índio - SPI 38,
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Uma sede cosntruída pelo Serviço de Proteção ao Índio - SPI na decáda de 1940, na aldeia do Rio do Sono,
que funcionava como posto de fiscalização, escola e atendimento de saúde e foi utilizada pelos missionários
Batista para alfabetizar os Akwẽ.
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SPI - Serviço de Proteção aos Índios. Foi criado pelo Decreto-Lei nº 8.072 de 20 de junho de 1910, como
órgão do governo federal encarregado de executar a política indigenista. Sua criação tirou a hegemonia da igreja
católica passando a existir junto com a política de catequese e regulando o papel dos Estados quanto ao destino

Pastor Guenther e Pastor Rinaldo tiveram que se retirar da aldeia Baixa Funda em 1959, sob a
alegação de que estava fixando residência na aldeia, o que era proibido pelo SPI. Foram
acusados de extrair madeira de lei com a finalidade de comercialização, e estavam sublevando
os índios contra o governo. Contudo, o caso foi solucionado e os missionários regressaram à
aldeia.
Numa outra ocasião, as contendas entre missionários e um chefe de Posto da Fundação
Nacional do Índio - FUNAI39, resultou na saída do missionário da área. Logo depois,
entretanto, o problema solucionado e o missionário retornou às suas atividades na escola
(ENTREVISTA COM MATTOS. CIDADE DE MIRACEMA, NOV. 2007).
Com a criação da Fundação Nacional do Índio, a coordenação da educação para o
povo Xerente fica destinada à Junta de Missões e Missões Novas Tribos, sendo Ana Muller a
professora e alfabetizadora na escola da aldeia do Funil. Foi a primeira a produzir um alfabeto
na língua e traduzia músicas religiosas do português para a língua Akwẽ. O pastor Guenter
implantou a escola primária e alfabetização na aldeia Baixa Funda e Rio do Sono com o apoio
da FUNAI. O Pastor Rinaldo de Mattos iniciou o programa de ensino na aldeia Baixão,
chamada Nrõtowdêhu. Escreveram com a ajuda dos jovens Akwẽ cartilhas de alfabetização na
língua Akwẽ, utilizando os estudos de linguística adquiridos com o SIL.
Em 1965 a escola foi transferida para a aldeia Porteira Nrozawi. Até 1989 a professora
desta escola era Dora Neitzke, chamada escola Nova Esperança, depois Escola Primária
Srêmtôwẽ e, finalmente, Escola Indígena Srêmtõwẽ. Depois Wanda Krieger assume a escola
até 1991, quando faz contrato com a Secretaria de Educação do Estado do Tocantins para
continuar o trabalho como educadora na aldeia, mas representando o Estado que, a partir de
então, assumia a educação indígena (ENTREVISTAS PASTOR MATTOS. MIRACEMA,
2007).

dos índios. A principal missão do SPI era “pacificar” os povos indígenas em luta contra segmentos da sociedade
nacional. Munidos de ideais positivistas que fundamentaram a política do Estado em relação aos povos indígenas
na maior parte do século XX, gerando a chamada política integracionalista, onde os índios deveriam passar por
um tempo de assimilação para integrar a sociedade nacional. O Serviço de Proteção aos Índios, com o objetivo
de ser o órgão do Governo Federal encarregado de executar a política indigenista, deveria proteger os índios e,
ao mesmo tempo, assegurar a ocupação territorial do país. O SPI visava o progresso, fazendo com que os índios
selvagens avançassem moral, intelectual e praticamente.
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A Fundação Nacional do índio – FUNAI, substituiu o Serviço de Proteção ao Índio - SPI na década de 1960,
com o intuito de fiscalizar e proteger os índios, proporcionar a demarcação das terras, prover a educação e saúde.
A ideologia do SPI não acompanha o novo processo de estabilização dos povos indígenas em suas terras e o
grande fluxo de incentivos que estimulam os leigos a aderirem a Fundação em busca de melhores salários, mas
sem qualificação para o trabalho na floresta. É nesse afã que surgem as alianças com missionários para se
responsabilizasse pela educação indígena sem nenhum controle sobre as ações desenvolvidas nas aldeias.

Segundo Mattos, a idéia dos missionários das Novas Tribos, instituição da qual ele faz
parte, era ensinar nas escolas indígenas do povo Akwẽ, para formar professores e esses, após
aprender a escrever na língua Akwẽ, ensinar as crianças. A evangelização, conceito básico de
qualquer missionário batista, deveria seguir os critérios das regras instituídas pela missão.
Damos graças a Deus por tudo o que foi possível realizar durante este ano.
Tivemos a ajuda de quatro professores indígenas e, com a previsão de treinar
mais um índio para assumir determinada classe, será possível de entregar, no
próximo ano, o primário por conta deles, ficando apenas a supervisão por
conta dos missionários. A maioria dos professores da área Xerente conseguiu
contratação pela Prefeitura e alguns pelo Estado do Tocantins, que despertou
maior interesse nos índios pelo ensino (DORA NEITZKE, DESCRITO POR
MATTOS. DEZ. 1989).

Nas escolas das aldeias, as classes iniciantes cumpriam o primário completo, mas
deveriam sair logo que terminasse ou mesmo antes, para casar e seguir os princípios da
cultura Akwẽ. Os índios Akwẽ casavam bem jovens, então, a continuidade dos estudos
dependia basicamente desse acontecimento. Início dos anos de 1970, incentivados pelos
missionários, uns poucos Akwẽ participaram de um programa de continuidade dos estudos nas
cidades de Tocantinia e Miracema, com o apoio da FUNAI. Os estudantes eram matriculados
nas escolas públicas dessas cidades e mantidos financeiramente pelas instituições Novas
Tribos e FUNAI que custeavam as despesas de alimentação e hospedagem (ENTREVISTA
MATTOS SOBRE ESCRITOS DOS XERENTE. NOV. 2007).
A produção da escrita Xerente foi inicialmente uma abordagem dos missionários
batistas, Gunter e Rinaldo, que também pertenciam à Missão Novas Tribos do Brasil 40. Eles
primeiro aprenderam a falar a língua, tinham a intenção de escrever e traduzir, para, depois,
publicar as histórias dos Akwẽ. Incentivavam os alunos a escrever suas próprias experiências,
“até ao ponto em que pudessem acabar por se comunicar através da escrita, relativamente com
a mesma facilidade com que se comunicam através da fala” (ENTREVISTA PASTOR
MATTOS. MIRACEMA, 2007).
Os missionários registraram partes da cultura e história Akwẽ, utilizando o
conhecimento dos mais velhos e a vontade dos mais novos. O que eles produziam junto com o
grupo de jovens Akwẽ era escrito e viria a se tornar material de pesquisa para os missionários.
40

A Missão Novas Tribos do Brasil, fundada em 1953, se autodenomina uma agência missionária de fé. O
objetivo principal é alcançar os grupos étnicos minoritários para evangelização, e prestar assistência nas áreas de
saúde, educação e desenvolvimento comunitário. Atualmente há um total de 88 igrejas estabelecidas pela
MNTB. Compõe um grupo de 450 obreiros, dos quais 70% constitui-se de brasileiros, atuando em 36 tribos de
norte a sul do Brasil. (DADOS PASTOR MATTOS/2007)

Eram realizados principalmente exercícios de redação, com as descrições de experiências de
cada um dos alunos, as histórias contando o cotidiano, a vida nas aldeias, e ainda histórias da
mitologia.
Podia-se perceber a alegria, o entusiasmo e até mesmo o orgulho com que
cada aluno, no final do Encontro, empunhava o seu exemplar do Livro. Um
aluno disse: - Nossa língua é rica; Outro ainda: - Eu não troco a minha
língua pela língua do civilizado. (MATTOS. RELATO DURANTE UM
ENCONTRO COM ALUNOS E PROFESSORES DAS ESCOLAS
INDÍGENAS AKWẽ PROMOVIDO PELA MISSÃO NOVAS TRIBOS).

A Secretaria de Educação do Estado do Tocantins assume os trabalhos da educação
indígena em 1991. Entre os Xerente, encontraram um grupo de professores que havia
estudado com os missionários e assim se tornaram os primeiros professores bilíngues entre o
povo Xerente alfabetizados em sua língua.
Essas histórias relatadas em entrevistas com o Pastor Rinaldo Mattos, em 2007, e com
Guenther Carlos, em 1997, são relatos da história, que se repete na narrativa da professora
Wakadi, embora existam formas diferentes de narrar, ou olhar. Um olhar do outro, aquele que
faz diferença, daquele que me diz e, nas entrelinhas, está a relação restrita da Missão Novas
Tribos junto com a FUNAI, essa “aliança necessária”, que promoveu a educação escolar
durante muitos anos e que os índios experimentaram, e sabem dizer o que sentem, o que
gostam, e como entendem. Repetindo, Wakadi, a professora já citada, “a minha impressão é
que eles me davam capacitação, mas eu capacitava eles também” (WAKTADI ENTREVISTA,
ALDEIA NOVA ESPERANÇA, 2006).
Como narram os professores indígenas Akwẽ, esses acontecimentos da instituição das
escolas nas aldeias começou com a permissão das lideranças indígenas da época, embora nem
todos aceitassem. Muitas crianças não frequentavam as escolas porque seus pais não
deixavam. O conselho dos velhos se reuniu por diversas vezes para discutir a presença da
escola dentro das aldeias, até os dias atuais, não se constrói prédios de escolas na
circularidade da arquitetura das aldeias. Não sei dizer se este processo é consciente ou
inconsciente, mas a única aldeia que tem a escola no circulo em frente ao pátio é uma aldeia
chamada “Salto” que foi construída por políticos como modelo de aldeia Xerente, com casas
construídas de tijolos. Mesmo assim, todas as famílias que se mudaram para lá, construíram
novas casas nos fundos da casa de tijolos que sevem, na verdade, para guardar as coisas que
compram, e moram nas casas de palha do fundo, porque é uma casa mais favorável ao clima
da região.

2.4 Formação dos Professores Indígenas no Estado do Tocantins
A educação, as leis e as políticas públicas
É nesse sentido que insisto em que formar é muito mais do que puramente
treinar o educando no desempenho de destrezas, e porque não dizer também
da quase obstinação com que falo de meu interesse por tudo o que diz
respeito aos homens e às mulheres, assunto de que saio e a que volto com o
gosto de quem a ele se dá pela primeira vez (FREIRE, 1996, p.14).

Imagem 10 Professora Sibaka na sala de aula aldeia Nrozawi, 2007
Comecei a estudar em português, como que era antigamente só em
português, e depois foi na língua Akwẽ (SIBAKA XERENTE).

A professora Sibaká mora e leciona em Nrozawi, já mencionada na introdução por ser
uma das aldeias da pesquisa e também a primeira que conheci, quando era professora na
cidade de Miracema. Situa-se à margem direita do grande Kãmamrã, como os Akwẽ chamam
o rio Tocantins. Sibaka trabalha na antiga escola pertinho do rio Tocantins, onde os meninos
vão nadar em suas águas na hora do intervalo. É casada e tem seis filhos. Quando adolescente,
teve um filho e saiu da escola, passando longos anos sem estudar. Um dia retomou os estudos
porque queria ser professora e assim narra sua história.
Meu nome é Sibaká, também tenho o nome de branco Rosalina. O que eu
posso dizer de como aprendi tudo? No começo, foi com minha mãe e
minhas tias. Na escola, a gente aprendia, era com uma professora
missionária. Demorava para aprender, mais aprendia. Comecei a estudar
com oito ou nove anos, entendia um pouco escutando as pessoas falando
português. Quando eu fui para a escola, não entendia nada do que eles

falavam.
Depois, fui para Miracema estudar no colégio Tocantins, Sagrado Coração
de Jesus. A FUNAI alugava a casa. Era eu, a Vanda e a Dinalva, que
faleceu, depois, foi indo. Era difícil a distancia dos parentes. A gente vinha
no final de semana a pé para a aldeia, atravessando o rio depois pelas trilhas
do mato. As outras, minhas colegas continuaram e eu parei de estudar,
porque tive um menino e voltei para a aldeia na casa dos meus pais. Fiquei
vinte anos sem ir para a escola.
Eu fiquei aqui na aldeia e comecei a trabalhar como merendeira na escola.
Prestava atenção como os professores davam aula e aprendi olhando. Para
aprender a língua, estudei com o pastor e com os outros colegas. Foi muito
difícil, mas foi indo e eu aprendi. Pegava as cartilhas que produziram e aí,
eu comecei a aprender como era. Eu ainda não escrevo bem correto a língua
Akwẽ, um pouco. Fiz a formação de professores do Estado. A gente pensa
que escrever é diferente de falar. No começo, foi difícil, depois, melhor. O
português foi fácil aprender a falar, mas escrever, ainda é muito difícil. Tem
mais de 14 anos que comecei a ser professora.
No meu ponto de vista, temos que preservar nossa língua, nossa cultura.
Para os meninos não esquecerem. Os outros índios me deram força. Eu já
tinha casado e estava com 06 filhos e todos ajudaram e gostaram que eu seja
a professora (ENTREVISTA COM A PROFESSORA SIBAKÁ. ALDEIA
NROZAWI, 2007).

A professora Sibaká relata sua história e se emociona quando tudo que vivenciou se
relaciona ao desejo de ser professora. Como poderia ela, sendo mulher numa aldeia
patrilinear41, desejar exercer uma função fora das categorias tradicionais destinadas às
mulheres?
Acredito que sua força também estava nos exemplos que ela via, na prática exercida
pelas outras professoras, que antes dela, conquistaram esse status. Já existia a professora
Wakitadi, mas numa aldeia muito distante desta onde vive. Os outros professores ao qual se
refere eram todos homens, e seus estudos não passavam da quarta série, problemas estes que
não desmotivaram Sibaká. Diante disso, acredito na existência de uma relação de
reciprocidade entre as mulheres das aldeias, sejam elas distantes ou próximas. Tudo o que
acontece nas aldeias, em todos os lugares do território42 relacionados à vida cotidiana,
decisões políticas, noticias pessoais ou decisões sobre a educação e saúde, são transmitidas
pelo rádio.
Todos ficam sabendo das notícias, com a ajuda do rádio e dos mensageiros das
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A maioria dos povos indígenas são patrileneares. Os Akwẽ, apesar de todas as mudanças advindas da relação
interétnica, conservam fortemente os critérios da manutenção tradicional do homem ser o responsável por todas
as decisões.
42
Ver Anexo 4 - Mapa da reserva e relação das aldeias.

mulheres 43 e também da tradição nômade pertinente e preservada pelos índios, constituindose em fatores que aproximam a comunidade. Sibaká voltou a estudar na cidade e, quando
retornou à aldeia, procurou aprender a escrever corretamente sua língua, além de observar os
outros professores, para, finalmente, conseguir seu lugar na escola. Ela costuma falar pouco e
tem tanto amor pelo que faz, pela sua missão, pelo seu aprendizado, que não para nunca de
estudar, de querer aprender, e continua seu aprendizado através do programa que leva o
professor indígena à Universidade44, participando do curso de licenciatura desenvolvido pela
Universidade Federal de Goiás - UFG, em parceria com a Secretaria de Educação do Estado
do Tocantins e a Fundação Nacional do Índio - FUNAI.
Os professores indígenas do Estado do Tocantins participam do projeto de formação
para professores indígenas do Estado45, uma iniciativa do Governo do Tocantins, com a
parceria da Fundação Nacional do Índio - FUNAI e Universidade Federal de Goiás - UFG. O
projeto foi implantado para todos os professores das escolas das aldeias dos povos Akwẽ que
são os Xerente, Apinajé, Krahò os Karajá, Javaé e Xambioá.
As escolas, para serem efetivadas como bilíngues precisavam qualificar os
professores. Esse processo teve início em 19 de abril de 1991, numa reunião com as
autoridades que representavam o Estado do Tocantins, os grupos que representavam as
instituições responsáveis pelo projeto, e as lideranças indígenas de cada um dos povos. Como
diz o manual do projeto (1991), o mesmo se constitui na tentativa de melhorar a qualidade de
43

Mensageiro das mulheres. Essa prática tradicional entre os Akwẽ é muito antiga, mas ainda hoje é forte e
respeitada. As mulheres, reunidas, escolhem um homem de sua comunidade o qual deverá atender à todas as
demandas delas. Este homem deve levar os recados de aldeia em aldeia, usar o rádio para resolver problema das
mulheres, levar e trazer encomendas, respeitando os clãs. Certa vez, conversando com Wilson, o mensageiro das
mulheres no Rio do Sono, ele me contou que sofria muito porque as mulheres o mandavam viajar a toda hora
para os lugares mais distantes, levando apenas sua vareta (feita de bambu com uns 50 centímetros, com enfeites
em uma das pontas, símbolo de sua atribuição e pintado com a pintura especial dos mensageiros das mulheres) e
ele tinha que ir. (BARROSO, 2000)
44
O curso de licenciatura promovido pala UFGO, em parceria com a SEDUC e a FUNAI, teve inicio em 2006.
Viabiliza também o translado do professor indígena para a cidade de Goiânia, onde deve cursar em módulos, um
programa que contempla as áreas humanas da licenciatura junto ao aprendizado das histórias indígenas cultura
tradicional. O curso foi organizado pelo Departamento de Letras da UFG, mas será desenvolvido em parceria
com a UFT. Entre os professores selecionados para a primeira turma, 11 são de Goiás e 49 do Tocantins. (MEC,
2006).
45
Foi assinado um convênio tripartite entre o Governo do Estado, a UFG e a FUNAI, em 19.08.91 na cidade de
Porto Nacional, para garantir o pedido das lideranças indígenas para a melhoria das escolas e qualificação dos
professores na aldeia entre outras questões como preservação do meio ambiente, saúde, auto-sustentação e
proteção das reservas. O convênio assinado garante o princípio de distinção das formas internas de socialização,
características da dinâmica cultural de cada grupo indígena (educação informal) das formas oriundas da situação
de contato (educação formal). Para tanto, foram realizados diagnóstico sociolinguístico, levantamento das
condições materiais e elaboração, execução e acompanhamento de programas, iniciativas do projeto para
formação de professores indígenas no Estado do Tocantins. Proposta do projeto de Educação indígena para o
Estado do Tocantins, coordenado pela professora Dra. Raquel Figueredo Alessandri Teixeira, a professora
doutora Silvia Lúcia B. Braggio, responsável pela parte pedagógica, a professora Edina Luiza de Melo Taveira,
responsável pela parte antropológica, e Lydia Polech, responsável pela parte de linguística.

educação nas escolas e estimular a transmissão cultural. Os Akwẽ começaram com 27 escolas
indígenas bilíngues, 35 professores e 555 alunos (SEDUC - TO, 2007).
De todas as mudanças provocadas pela sociedade envolvente dentro das aldeias do
povo Akwẽ, a educação possui a maior representação. Mesmo resistentes a algumas
características dessa educação, em especial o projeto bilíngue, os Akwẽ desenvolveram
disposição para aceitá-la, devido o interesse de adquirir conhecimento com os quais poderia
se proteger. Hoje os professores bilíngues são respeitados dentro da sociedade indígena com
um diferencial importante e representativo. Um grande grupo de adultos Akwẽ voltou a
estudar nas aldeias e nas cidades, acreditando ser esse o melhor caminho diante da atual
disposição de aprendizado promovido pela sociedade nacional, em que o conhecimento das
leis, o saber do papel escrito, gera poder. Os Jovens que concluíram a quarta série iam para as
escolas regulares nas cidades de Tocantinia e Miracema, vez que as escolas dentro da reserva
eram apenas do ensino de primeira fase. Anos depois, com a construção e viabilidade do
Centro de Ensino Médio Indígena Xerente, construído dentro da reserva, acontece o retorno
dos jovens às suas aldeias.
A construção do Centro de Ensino Médio Indígena Xerente - CEMIX46, que se
localiza na área territorial indígena, começou a funcionar em agosto de 2005. Trouxe, sem
dúvida, uma grande mudança para a comunidade Akwẽ. A estrutura física é composta de nove
salas de aula, e oferece da 5ª série do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio. Ao
final do ano de 2007 estavam matriculados 138 estudantes. A maioria eram estudantes antes
matriculados nas escolas das cidades que voltaram para suas aldeias e matricularam-se no
CEMIX (SEDUC – TO, 2007).
Nem todos os jovens voltaram para as aldeias. Em meio a essas mudanças, o processo
contínuo de formação dos professores está amparado pelas novas leis educacionais e o
conhecimento adquirido pelos professores que proporciona uma luta institucional, devido à
mobilização de ONGs em defesa dos direitos indígenas e de suas associações47. No Brasil, as
46

CEMIX, Centro de ensino Médio Indígena Xerente, foi uma iniciativa das lideranças indígenas que há muito
tempo pedia que fosse construída uma escola de nível médio dentro do território para evitar que os jovens
abandonassem muito cedo as aldeias e seus familiares e parentes para continuar os estudos nas cidades próximas.
Os primeiros pedidos aconteceram durante as reuniões do Conselho de Educação (1997) através do representante
indígena Xerente que atenta para as principais situações de risco que a comunidade indígena estava passando
como riscos de prostituição infantil, alcoolismo, distancia das origens. Essa luta foi consolidada em 2005, entre
acordo e alianças, reuniões e fóruns e participação intensa de todos os professores indígenas e as lideranças das
aldeias.
47
É neste contexto que surgem as organizações indígenas, entrando no cenário nacional a partir da década de
1980, hoje uma grande representação, que contam mais cem associações. Nasceram como resposta crítica à
política indigenista que vem sendo praticada não apenas pelos órgãos governamentais, mas também por muitas
ONGs e demais grupos que se associam ao movimento indigenista, de tutela e/ou a assimilação dos grupos

referidas associações foram protagonistas da renovação da educação escolar indígena e
alianças com diferentes organizações que assumiram a defesa da educação indígena.
Desenvolveram condições para a formação de professores indígenas e novos conceitos para a
construção de escolas.
Anteriormente, seria somente a leitura do mundo. Esse é um dos paradigmas dos
sentimentos dos Akwẽ pela educação construída cotidianamente pelo povo e a educação
instituída pela escola. Como se os professores Akwẽ tivessem à leitura do mundo como meta,
e, nessa tentativa, entra a organização das escolas bilíngues e multiculturais, com essa
ambiguidade. Foi preciso encontrar um elo entre essas duas importantes condições de
sobrevivência que se instala na vida comunitária do povo e que necessita de grandes reflexões
para que caminhem juntas e se completem para o bem de todos, mas, principalmente, das
crianças. Freire (2001) fala desse sentimento que todos devemos compartilhar que é a leitura
do mundo concebido pela sociedade, a transformação de uma prática consciente.
Em sociedade que exclui dois terços de sua população e que impõe ainda
profundas injustiças à grande parte do terço para o qual funciona, é urgente a
questão da leitura e da escrita seja vista enfaticamente sob o ângulo da luta
política a que a compreensão cientifica do problema traz sua colaboração
(FREIRE, 2001, p.09).

As palavras podem ser construções de tudo que se permite fazer, para os Akwẽ, mais
ainda, o som emitido pelo uso das palavras são vida, linguagem e movimento. Depois de
tantas lutas para encontrar caminhos rumo à sobrevivência, a educação escolar passa a ser um
desses caminhos viáveis para se situar na sociedade brasileira e também entre seu povo com
nova missão identificada e alcançada pelo ensino regular. Nesse afã de referências, os índios
Akwẽ vão para a universidade. Três índios Akwẽ concluíram nível superior em 2004 e 2006, e
outros onze jovens são universitários em 2008.
Dez professores Akwẽ, bilíngues, cursam a universidade em Goiânia durante as férias,
no curso superior de formação para professores indígenas e continuam lutando pelas cotas da
Universidade Federal do Tocantins - UFT. Existe ainda a Associação dos Alunos Indígenas
do Tocantins, constituída pelos alunos indígenas, que cursam a Universidade Federal do
Tocantins, situada na capital, Palmas, especialmente organizada para manter os alunos
indígenas à sociedade nacional. A maioria das associações tem objetivos parecidos. A valorização da cultura
tradicional, realização de projetos relacionados ao cooperativismo indígena, à saúde e à educação pela diferença.
Procuram promover formas de economia auto-sustentáreis para a comunidade, e possibilidades de gerenciar a
comercialização de artesanatos.

indígenas na cidade e também viabilizar o ingresso dos novos estudantes indígenas. Numa
conversa com este grupo, percebi que se fortalece a concepção da importância da educação
formal para os jovens indígenas, pois acreditam que vale qualquer sacrifício, como o fato de
estarem longe dos familiares e das suas aldeias. O pensamento comum entre eles é o retorno
para suas aldeias. Formados, com qualificação necessária para encontrar emprego nas
instituições que promovem as relações entre a sociedade e os povos indígenas, são as
associações

indígenas

(ENCONTRO

DOS

ESTUDANTES

UNIVERSITÁRIOS

INDÍGENAS. PALMAS-TO, SET, 2008).
2.4.1 Educação indígena e políticas públicas
Para os povos indígenas, em todo o país, as maiores mudanças educacionais começara
após a constituição de 1988, na qual foram garantidos seus direitos à diversidade cultural e
estão expressos nos artigos que se seguem.
Art. 49 – A alfabetização dos índios far-se-á na língua do grupo a que
pertençam, e em português salvaguardado o uso da primeira.
Art. 50 – A educação do índio será orientada para a integração na
comunhão nacional mediante processo de gradativa compreensão dos
problemas gerais e valores da sociedade nacional, bem como do
aproveitamento das suas aptidões individuais.
Art. 51 – A assistência aos menores para fins educacionais será prestada,
quanto possível, sem afastá-los do convívio familiar ou tribal.

Pouco tempo antes, já havia sido publicado pelo Diário Oficial o “Estatuto do Índio”
Lei 6.001 de 19 de dezembro de 1973. Uma pequena parte do Estatuto aborda a educação
patrimonial dos povos indígenas, sem especificar a importância de uma educação diferenciada
e sim com “as necessárias adaptações”. Foi um avanço para as comunidades indígenas que
começaram a se manifestar diante da impossibilidade de manter uma educação que não
respeitasse a cultura de seu povo e, assim, não permitisse que fosse resolvido entre eles como
seria melhor para seus filhos. Durante muito tempo, os povos indígenas ouviram as decisões
impostas. Continuaram fazendo como acreditavam que deveria ser, até que as cidades
chegaram bem perto das aldeias como patrimônio cultural, conforme assegura o Estatuto do
Índio: “Art. 47 - É assegurado o respeito ao patrimônio cultural das comunidades indígenas,
seus valores artísticos e meios de expressão” (ESTATUTO DO ÍNDIO, 1973).
A organização da legislação específica para educação escolar indígena é decorrente da
própria atuação de organizações indígenas bem como da articulação entre os vários povos

indígenas, numa concepção de acessibilidade do mundo moderno. O processo constituinte
incorporou as falas indígenas e exigências de integrantes dos movimentos indigenistas
brasileiros que registrou os textos para instituição de escolas específicas, diferenciadas,
interculturais e bilíngues, reconhecendo o direito desses povos de preservar sua identidade
étnica, através do fortalecimento de seus idiomas e manutenção cultural.
Na Constituição Federal de 1988, na Lei n° 9.394, que estabelece as diretrizes e bases
da educação nacional, LDB, promulgada em 20 de dezembro de 1996, assunto já tratado em
capítulos anteriores, mas reforçando, o tratamento dessa lei dentro da questão da diversidade
cultural é fortemente divulgado, de maneira genérica e abrangente, pela importância que dá ao
respeito à cultura de cada povo indígena. No entanto, esse tratamento amplo dificulta o
trabalho das particularidades dos indivíduos em suas diferenças culturais, se pensamos numa
escola com autonomia, seria uma escola diferenciada. Nos artigos 78 e 79 do Título VIII das
Disposições Gerais, reclamam uma atenção especial para a oferta de educação escolar
bilíngue e intercultural aos povos indígenas. O texto dos PCNs, sobre a pluralidade cultural,
representa um considerável crescimento para designar as atitudes na educação indígena,
apoiada pelas leis. Acrescento que as questões prioritárias da escola indígena nos tempos
atuais, diz respeito ao reconhecimento da diversidade das culturas e autonomia dos
professores com um programa produzido por eles, utilizando seu espaço social e seu tempo.
A educação escolar indígena até 1991, era da responsabilidade da Fundação Nacional
do Índio - FUNAI, órgão que precedeu o SPI, e que durante todo o período trabalhou nas
escolas indígenas na mesma perspectiva inicial de integrar os povos indígenas à sociedade
nacional. Quando o Ministério da Educação assume a educação escolar indígenas, acontecem
as variações nas ações políticas sociais instituídas. Em 1996 foi reconhecida na Lei de
Diretrizes e Base da Educação Nacional - LDEBEN, a qual dedica o parágrafo 3º do artigo 32
e especifica nos artigos 78 e 79, as disposições das competências, objetivos e características
da educação escolar indígena, tratada como bilíngue e intercultural.
Parágrafo 3º do artigo 32. O ensino fundamental regular será ministrado em
língua portuguesa, assegurada às comunidades indígenas a utilização de suas
línguas maternas e processos próprios de aprendizagem.
Artigo 78 - O Sistema de Ensino da União, com a colaboração das agências
federais de fomento à cultura e de assistência aos índios, desenvolverá
programas integrados de ensino e pesquisa, para oferta de educação escolar
bilíngüe e intercultural aos povos indígenas, com os seguintes objetivos:
I - proporcionar aos índios, suas comunidades e povos, a recuperação de suas
memórias históricas; a reafirmação de suas identidades étnicas; a valorização
de suas línguas e ciências;

II - garantir aos índios, suas comunidades e povos, o acesso às informações,
conhecimentos técnicos e científicos da sociedade nacional e demais
sociedades indígenas e não índia (LDB, 1996).

O artigo 78 é a legitimação da educação escolar para os povos indígenas. A
compreensão da importância da atitude intercultural e da linguagem bilíngue, porque assim
reafirma a identidade étnica dos povos indígenas, a memória histórica e tradicional, valoriza
as línguas e a ciência, possibilita o acesso ao conhecimento da sociedade nacional. Por sua
vez, o artigo 79 prevê que a União apoiará técnica e financeiramente os sistemas de ensino
estaduais e municipais no provimento da educação intercultural às sociedades indígenas,
desenvolvendo programas integrados de ensino e pesquisa, planejados com audiência das
comunidades indígenas, com a oportunidade de fortalecer as práticas sócio-culturais e a língua
materna, incluírem nos currículos e programas, os conteúdos culturais correspondentes de
cada comunidade, viabilizar a publicação de material didático e diferenciado de acordo com a
concepção cultural de cada etnia.
Artigo 79 - A União apoiará técnica e financeiramente os sistemas de ensino
no provimento da educação intercultural às comunidades indígenas,
desenvolvendo programas integrados de ensino e pesquisa.
§ 1º - Os programas serão planejados com audiência das comunidades
indígenas.
§ 2º - Os programas a que se refere este artigo, incluídos nos Planos
Nacionais de Educação, terão os seguintes objetivos: I - fortalecer as práticas
sócio-culturais e a língua materna de cada comunidade indígena; II - manter
programas de formação pessoal especializado, destinado à educação escolar
nas comunidades indígenas;
III - desenvolver currículos e programas específicos, neles incluído os
conteúdos culturais correspondentes às respectivas comunidades;
IV - elaborar e publicar sistematicamente material didático específico e
diferenciado (LDB, 1996).

Para detalhamento das especificidades de uma escola diferenciada surge o Referencial
Curricular Nacional Indígena, específico para as escolas indígenas, RCNEI, em 1998. O
Referencial é um conjunto de propostas curriculares para o ensino nas escolas indígenas que
trazem os projetos pedagógicos. Segundo Monte (1999), uma das autoras do Referencial, se
trata de um guia de orientação, um texto de subsídio, formativo e informativo, para que
Estados e Municípios possam inteirar-se, respeitar e incentivar a nova política pública
atualmente em vigor para as escolas indígenas, a partir de um marco jurídico expresso na
Constituição e na LDB. O Referencial reúne os princípios contemporâneos que garantem a
educação específica, diferenciada, bilíngue e intercultural, direito das diversas sociedades

indígenas do país. Oferece subsídios aos professores das escolas indígenas e aos técnicos dos
sistemas de ensino sobre aspectos variados dos processos de ensino aprendizagem desejáveis
nas áreas de conhecimento próprias às escolas indígenas brasileiras. Além disso, dá sugestões
de trabalho a serem discutidas e criticamente apropriadas para o ensino de línguas (portuguesa
e indígena), Matemática, Geografia, História, Ciências, Arte e Educação Física, ao longo do
Ensino Fundamental (MONTE, 1999).
O texto do RCNE resulta não só de um sonho, mas de uma ação guerreira de
escritura. Durante meses de insônia, labuta e memorável tensão, a missão de
juntar dados, chegar a um consenso de idéias e imprimir a diversidade na
igualdade para fazer valer os princípios da pluralidade cultural (MONTE,
1999, p.5).

Seguindo as argumentações dos Referenciais Curriculares Nacionais Indígenas, o
ensino aprendizagem de línguas deve contemplar tanto o ensino da língua portuguesa como o
ensino-aprendizagem da língua materna dos povos indígenas, ou mesmo outras línguas que a
comunidade utilize nas relações interénicas, vez que são importantes representações para a
oralidade, em língua portuguesa e em línguas indígenas. Trabalhar os gêneros nas escolas
indígenas, “seria um elemento de ligação entre as práticas sociais e os objetos escolares,
especificamente no domínio e produção de textos orais e escritos” (PEREIRA, 1998, p.59).
Os gêneros orais são complexos, é a visão assumida também pelo RCNEI quando
afirma que “é papel da escola ampliar as formas de expressão oral do aluno em língua
portuguesa, para que ele possa se comunicar em novas situações” (RCNEI, 2005, p.124). O
Referencial desenvolve a importante capacidade da expressão oral que o aluno deve exercitar,
por isso é papel da escola ampliar as formas de expressão oral do aluno em língua portuguesa,
para que ele possa se comunicar em novas situações (RCNEI, 2005).
A educação indígena reflete de forma coerente o projeto nacional, reconhece a
impossibilidade do plural, já que é baseado na unificação das diferenças da diversidade. No
espaço de cinco séculos no Brasil, mais de mil línguas indígenas desapareceram, devido às
grandes mudanças de atitudes nas políticas públicas da educação nacional, mas não somente
as línguas sofreram com esse processo, a memória individual e coletiva, de muitas sociedades
indígenas, sofreram suas perdas ao longo dos anos. Vislumbrar a capacidade de construir uma
sociedade mais ética e respeitosa para todos deve ser o sonho da pluralidade e da diversidade.
O Plano Nacional de Educação - PNE, elaborado em 2001, estabelece os objetivos e as
metas para a educação escolar indígena no Brasil. Pareceres e Resoluções do Conselho
Federal de Educação – CFE, que regula e organiza a educação escolar indígena nacional,

merece destaque a Resolução Nº 3, de novembro de 1999, que fixa as Diretrizes Nacionais
para o funcionamento das escolas indígenas48. “Atribuir aos sistemas estaduais a
responsabilidade pela educação indígena, com a possibilidade de estabelecer convênios com
municípios, organizações indígenas e da sociedade civil para descentralizar a atividade”
(PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, MEC/INEP, 1997).
Com a consolidação das leis constituídas, começam as transformações que vão
conferir as mudanças ocorridas nas escolas das aldeias até hoje. “Inicialmente, foram as
escolas, instrumentos destinados à civilização dos índios, depois foram se transformando
muito lentamente em um lugar para o exercício da autonomia” (SILVA, 2001, p.12). Essas
foram manifestações solicitadas pelos povos indígenas brasileiros através dos vários
movimentos sociais ocorridos ao longo dos anos, reivindicações pelo reconhecimento de seus
direitos, modo de pensar, sua cultura e a manutenção da língua. Da luta desses movimentos
sociais, surgiram as escolas diferenciadas de hoje e a formação de uma política pública por
uma educação intercultural.
O Plano Nacional de Educação legitimou muitos anseios dos professores de educação
escolar indígena, mas, com a aceleração das mudanças, também a escola indígena recebe
esses reflexos e precisa das articulações para acompanhar a dinâmica dos acontecimentos da
sociedade nacional. Consolidaram-se muitas práticas alternativas do desejo dos professores
indígenas como o uso e desenvolvimento das línguas e culturas, através de construção de
currículos diferenciados, conteúdos, calendários e avaliações. Neste contexto, o Estado
precisa se reorganizar para implantação de uma nova política nacional, estabelecendo
parcerias entre o MEC, os Estado, Municípios, associações indígena e outras organizações
sociais. Portanto, um grande desafio da sociedade, através de mecanismos institucionais
democráticos como o Comitê Nacional de Educação - CNE, os Conselhos Estaduais de
Educação – CEE, e os Movimentos Indígenas, algumas propostas são inerente às mudanças
para funcionamento da educação, segundo Monte (2001):
Criar mecanismos de orientação e acompanhamento das ações dos diferentes
níveis de governo;
Vencer as resistências da burocracia estatal e de alguns setores técnicos para
as inovações curriculares técnicas e operacionais exigidas pela educação
escolar indígena;
Fornecer elementos ao poder legislativo - Congresso Nacional - para a
normatização de vários aspectos do funcionamento da educação escolar a
partir da própria legislação já existente;
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Parecer CNE nº 14/99 - DOU - 19-10-99, Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Escolar Indígena Resolução nº
3 de 10-11-99 DOU 17-11-99 Fixa Diretrizes Nacionais para o funcionamento das escolas indígenas.

Direcionar recursos financeiros e técnicos para implementação da educação
escolar proporcionar investimentos constantes em processos de formação e
capacitação de professores e técnicos, edição de materiais de apoio didático,
infra-instrutora, salários dignos (MONTE, 2001).

Muitos professores indígenas brasileiros falam dos seus sonhos em busca de uma
educação indígena de qualidade, da qualificação dos professores, e produção de textos
específicos para uma educação intercultural que valoriza a cultura diferencial das etnias.
Podemos observar esses anseios nas falas dos professores Akwẽ no “tempo das Aikte”, porque
os professores indígenas Akwẽ acreditam na potencialidade da aprendizagem, conhecem as
categorias oferecidas pelas leis de educação, sabem o que é uma escola diferenciada e querem
produzir seus próprios materiais didáticos, utilizando sua história, cosmologia e sociedade.

2.5 A Linguagem Escrita Akwẽ

Imagem 11 Ture na escola aldeia Nrozawi, 2007
La comunicación oral de la cultura tiene formas próprias que dificilmente
pueden traducir-se em los moldes modernos de la comunicación escrita
(REVISTA AMÉRICA INDÍGENA49, VOL. 33,1973, P.47).

A linguagem Akwẽ revela o mundo onde vivem e o sentimento pelas coisas que
comungam na cosmologia, que é também responsável pela continuidade da vida de um povo.
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A revista América Indígena, do Instituto Indigenista Interamericano, publicada no México desde 1941, cresceu
cada vez mais em qualidade ao longo de quase sessenta anos, tornando-se um valioso veículo de trabalhos
etnológicos e informativos sobre os povos nativos do novo mundo.

Partindo desse argumento que a linguagem principia o aprendizado, o conhecimento da escrita
pode ser entendida como um instrumento que eminentemente auxilia a memória, mas também
pode ser aquele que confronta a capacidade da memória de resguardar a tradição. Na imagem
11, o ture (menino) está vestido sem pintura, aguarda as instruções da professora que vai de
mesa em mesa para explicar o que deve ser escrito; sua expectativa é de aprender e espera
(CADERNO DE CAMPO. ALDEIA NROZAWI, NOV. 2007).
A escola para índios, que chamo ‘o tempo das Aikte’ (crianças), para diferenciar do
tempo dos Wawẽ, começa com um longo período de discriminação. Foram inúmeras as
tentativas frustradas de assimilação, aculturação e integração das sociedades indígenas aos
planos nacionais, em alguns momentos, aceitas pelos índios, em outros, enfrentadas.
A introdução da escrita, que ainda é um processo de aceitação entre os povos
indígenas da América, passa constantemente por momentos de reavaliação e disposição. Os
povos indígenas que aceitaram a escola, nem sempre tinham a certeza se era o melhor para
suas crianças, por esse e outros motivos ligados à particularidade da cultura diferenciada de
cada povo. Partilham momentos de dúvidas e incertezas, e continuam mudando. O povo Akwẽ
partilha de um processo de dúvidas, aceitaram as escolas como a prática da escrita primeiro
do português, depois de sua própria língua, como quem prova de uma comida desconhecida,
mas importante para matar a fome desse momento.
Surgiram as instituições internacionais e nacionais ligadas aos movimentos indígenas
que incentivam o uso da escrita com a intenção de preservação da língua e sua tradição, tão
importante quanto a linguagem. Entre estas instituições, a Organização dos Povos Indígenas
da América e o Instituto Indigenista Interamericano50 intensificam que o valor da oralidade se
traduz na comunicação escrita, isso para facilitar o entendimento da necessidade da
transcrição das línguas indígenas, bem como a produção de livros, textos e trabalhos de
educação para a cultura, como importantes práticas na ação de qualidade para os profissionais
da escola indígena (REVISTA AMÉRICA INDÍGENA, 1982 - EDUCAÇÃO).
Existem povos indígenas brasileiros que perderam completamente o uso de sua língua
e, em outros casos, povos indígenas que recuperaram a linguagem com a ajuda da memória
dos mais velhos e a prática contínua da escola nos tempos atuais, bem como por meio de
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projetos de linguagem promovidos por associações e instituições educacionais através do uso
da escrita. Um exemplo da tentativa da recuperação da linguagem, é o projeto de oralidade
Karajá, os “Karajá de Xambioá” durante muitos anos não mais falavam sua língua tradicional,
somente o português. Professores Karajá da Ilha do Bananal mudaram-se para as aldeias de
para ensinar a língua aos parentes, uma tarefa complexa e de longa duração.
Os povos indígenas do Tocantins que conseguiram sobreviver, também aumentaram
sua população, isso é um fato, diferente do que se pregava na política integracionista, que
previa a assimilação dos indígenas à sociedade nacional ou o desaparecimento completo
desses povos. No entanto, os povos não somente sobreviveram a todo tipo de interferência em
suas culturas, como também construíram parâmetros de conhecimento para a resistência,
como as organizações indígenas em toda a América.
Hoje, na América indígena, os projetos que contemplam as minorias étnicas buscam
reverter as imagens preconceituosas desses conflitos desenvolvidos dentro do espaço social
comum, estabelecidos ao longo do tempo na vida dos povos indígenas. São projetos que
contemplam a cultura tradicional, o exercício da língua materna e a prática da escrita como
auxiliar da memória. A política da educação escolar indígena como na lei, privilegia a
diferença cultural. Estabelecer condições de educação diferenciada para gerir as escolas
indígenas, o respeito à diversidade étnica e cultural e o reconhecimento de seus saberes
tradicionais, transmitidos ao longo de muitas gerações é ponto importante para estabelecer a
instituição dessa escola para índios construída por eles mesmos. Para as crianças, que são o
futuro, a imagem da história indígena contemporânea, é o motivo pelo qual os Akwẽ adultos
acreditam que sobreviveram e para eles continuam. Como educar crianças para um mundo
pluriétnico?
Sobretudo, são as crianças em idade escolar que precisam compreender a importância
do convívio respeitoso com as diferenças. Cresceram entre as mudanças educacionais e a
prática de suas culturas, pela necessidade de sobrevivência, como índios e como cidadãos
brasileiros, mesmo correndo o risco da pluralidade, não podem ficar esperando. As crianças,
nas escolas das aldeias, precisam conhecer a cultura nacional e assim compreender o que os
adultos chamam de diversidade étnica. Para os adultos, também é um conflito aprender a
escrever em duas línguas, conviver com as diferenças e ensinar às suas crianças para o futuro.
Um sentimento da pluralidade que identifica Arendt (2005).
A impossibilidade de permanecerem como senhores únicos do que fazem, de
conhecerem as conseqüências de seus atos e de confiarem no futuro é o

preço que pagam pela pluralidade e pela realidade, pela alegria de
conviverem com outros num mundo cuja realidade é assegurada a cada um
pela presença de todos (ARENDT, 2005, p.25).

Essa impossibilidade de que fala Arendt (2005), tem como referência o sentimento do
povo Akwẽ e a impossibilidade de permanecerem estáticos e parados no tempo, porque
sobreviveu a todas as mudanças e contradições dessa vida social, tantas vezes incoerente,
pressuposto básico para que se entenda que os índios não estão apenas no passado. Muita
coisa eu pensava: “Como as crianças indígenas Akwẽ podem conviver com a ambiguidade de
estudar duas línguas? Como é ser índio Akwẽ e brasileiro? Quais os diferentes sentimentos de
quem aprende no dia-a-dia, a tradição oral e na escola? Quais são os jogos e brincadeiras que
fazem parte do cotidiano e foram levadas para a escola? Como estão os pais em relação às
crianças nessas mudanças, já que a prática pedagógica, regra geral, estabelece período e
horário? Como fica a diversidade étnica, quando a escola na aldeia propõe etapas? O que
entende a comunidade indígena por educação diferenciada? Qual a sua importância dentro do
contexto das sociedades indígenas?”.
Muitas dessas perguntas se perdem no processo de que, quanto mais busco respostas,
surgem novas perguntas. As crianças encontram formas que os adultos desconhecem para
aceitar o desconhecido, o improvável, o diferente. Embora as crianças indígenas Akwẽ não
costumem conversar sobre esses assuntos específicos, como seus sentimentos em relação à
escola diversificada, porque a escola pode ser uma coisa nova para os adultos, mas para as
crianças é antiga, estas sabem lidar com a escola como algo natural, uma modalidade que não
corresponde aos sentimentos dos pais e professores que não tiveram professores indígenas. A
maioria das crianças compartilha do pensamento de Amkê:
Sou Akwẽ como meu pai disse e do Brasil também. Gosto da minha aldeia e
da cidade, gosto de futebol e da corrida de tora, das coisas dos brancos.
Gosto de cantar e danças nas festas Dansinpzé Musica, comida, roupa. Gosto
da minha escola, de tomar banho no rio com outros ture. Meu pai me contou
do que passou das lutas com os brancos. Agora tudo está bom e acabou
(DIÁRIO DE CAMPO. ALDEIA FUNIL CONVERSA COM AMKÊ, 11
ANOS. NOV. 2007).

As crianças vivenciam diariamente as propostas dessa educação indígena construída
para elas, a educação bilíngue, e acreditam naquilo que dizem seus pais e professores.
Precisam aprender tudo que for ensinado, precisam saber o português e escrever nas duas
línguas. O resultado dessa história são risadas. A compreensão das crianças sobre o que
precisam para que tudo seja bom é como as outras crianças do mundo, alegria, brincadeira,

comida, carinho, gestos e coisas do aprendizado cotidiano na aldeia e dentro da escola. Com a
oralidade começam ainda bebês, o aprendizado familiar com os pais e parentes, depois na
escola com os professores devem continuar a prática através da oralidade.
Os pais ao longo do tempo, com as mudanças constantes, continuam desconfiados com
tudo que chega às aldeias, assim é também com relação à escola, mas acreditam que seja bom
que seus filhos estudem, aprendam o português para defender seu território e povo, conhecer
as leis dos não-índios.
A construção da escrita, ligada à história da humanidade, possui inúmeros meios de
transmitir mensagens. A escrita, propriamente dita, só começou a existir a partir do momento
em que foi elaborado um conjunto organizado de signos ou símbolos, por meio dos quais seus
usuários puderam materializar e fixar claramente tudo o que pensavam, sentiam ou sabiam
expressar (GEORGES, 2002). Em outro tempo e lugar, vai o povo Akwẽ viver as mudanças da
aquisição e do uso dado à escrita, estabelecendo para sua vida social, novos critérios.
Os critérios que foram destituídos no passado pela intenção dos educadores das
escolas para índios, os quais buscavam civilizar os índios ou aprender sua língua para
evangelizá-los, ou mesmo pelos próprios interesses e curiosidade dos índios de saber o
significado daqueles símbolos colocado no papel, geraram reações de receio e sedução. Como
é interpretada a introdução da escrita pela experiência daqueles que participaram dessa
introdução em sociedades indígenas como a OPAN51.
A escrita como curiosidade, como jogo e divertimento, a escrita pela escrita,
a escrita como pintura a escrita como competência no uso de um recurso de
branco, são experiências comuns para quem participou da introdução da
escrita em uma sociedade indígena (MELIÀ, 1989, p.4).
A passagem de uma sociedade ágrafa para os primeiros passos da
alfabetização traz, evidentemente, problemas de ordem cultural, lingüística,
pedagógica e didática. Todo esse processo, já muito complexo em si mesmo,
não só não é neutro, mas afirma-se como processo fundamentalmente
político (MELIÀ, 1989, p.10).

Escolas estão para escrita assim como a escrita para as escolas. Teoricamente, a escrita
privilegia a autonomia cultural e linguística dos povos indígenas. Conhecer o processo que
institui a escrita como construção básica da formação dos alunos indígenas é necessária para
passar as próximas etapas de compreensão das ações, podendo-se dizer que é um desafio o ato
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de cumprir as etapas de aprendizado da escrita tanto do português como da língua escrita nas
escolas indígenas, já que a escrita foi introduzida e está ligada ao domínio e à conquista e,
depois, passa a criar um novo espaço social de poder dentro das sociedades indígenas.Assim
as ações se acumulam porque o tempo de pensar dos professores indígenas é diferente do
tempo dos não-indígenas.
Os professores Akwẽ vão dos sons às letras, para passar das letras aos sons, essa é a
primeira tarefa do alfabetizador. Os resultados, no entanto, são lentos para a política
educacional que sempre teve pressa. Para os professores Akwẽ, fica difícil acompanhar as
mudanças, já que sua tradição e costume não têm essa presa, mas um determinado objetivo,
aprender, aprender e aprender.
Essa idéia construída pela educação instituída e formal de história única e linear, vem
do tempo das escolas dos padres e continuou pelas outras escolas construídas para índios,
sempre esquecendo que o índio, em razão de sua lógica, constrói de forma diferente. Os
principais elos que os manteve unidos foram sua língua falada cotidianamente e a luta pela
demarcação das terras, num tempo de aproximadamente trezentos anos de convivência
permanente com a sociedade não indígena. O uso da língua, que antes lhes fora proibido,
transformou-se em sua segurança e irmandade cultural.
A escrita como competência no uso de um recurso dos não-índios poderia ser apenas
um processo comum da introdução da escrita numa comunidade indígena, mas não foi apenas
isso. A conquista da escrita proporcionou aos povos indígenas a percepção do que é realmente
importante para a sociedade não-índia, descobrindo o poder da educação, tornando-se parte
permanente do que era conhecido somente nas histórias míticas, como liberdade de escolha. A
introdução da escrita levou a este caminho, à identificação destes povos com sua cultura, pois,
entre outras coisas, “escrevemos aquilo que conhecemos”; assim, a possibilidade de escrever
a própria história torna aceitável a tese da valorização cultural, quando recorremos à memória
para lembrar, falar e, sobretudo, escrever. Foram os velhos que, em sua sabedoria, aceitaram a
tarefa singular de lembrar o adormecido e os professores indígenas sentem-se responsáveis
pela tarefa de escrever.
Os professores escolheram essa tarefa, é seu papel de professor, uma parte importante
de sua identidade construída. Desejam e acreditam nessa tarefa como possibilidade efetiva de
cuidar do patrimônio cultural do seu povo, além de acreditarem que a dinâmica de escrever os
faz aprender, descobrir coisas novas que estão adormecidas por falta de uso. Outra grande
importância é o material didático pedagógico para trabalhar com as crianças na escola, por
todas essas sensações, os professores aceitam a escrita como uma articulação para preservação

de sua identidade cultural e falam sobre isso. O professor Isapi Xerente, diz sobre como ele
deseja escrever.
Sempre eu tive vontade de pesquisar as histórias que ainda nos resta, e fazer
historinhas didáticas para as escolas. Eu acho que todas as coisas são
importantes, mas o que eu acho mais importante é a escola. Passar para as
crianças as coisas da realidade do índio e dos não índios. Essa questão
mesmo da tradução tenho que respeitar, mas está errado o que eu aprendi
quando vamos fazer a tradução da nossa língua. Vamos supor exemplo eu
aprendi com o pastor Günter eu gosto de ilustrar as coisas para a pessoa
entender o que quer dizer mesmo, existem varias traduções por isso é que é
preciso fazer isso porque meus colegas uns entendem de um jeito, outros de
outro, então é difícil pode criar situações que possa impedir caminhos.
Exemplo a palavra kã você pode falar água kã. Vamos dizer a palavra vida,
um substantivo abstrato em português, que não existe na língua, então é
importante existir retradução para conferir a palavra vida, eu gostaria só de
fazer exemplo.
Nós fizemos a tradução de seres vivos e muitos não sabiam fazer a tradução
então nós fizemos. Romnokrepto é ser vivo, seres que respiram seres que
nascem, crescem, reproduzem e morrem. A palavra morte não tem. Se a
gente traduzir seres vivos, roomnokrepto pode ser, dessa forma, coisas que
tem vida. Não tem tradução exatamente para seres vivos, mas da pra fazer
tradução para seres vivos.
É meu sonho, é importante, eu to começando com histórias simples para os
alunos entenderem. Fazer introdução e depois ampliando é uma questão que
quero ver com o professor que tem que fazer um alfabeto Xerente, não está
organizado como no alfabeto em português e no Xerente separa consoante de
vogais precisamos agrupar isso para organizar é preciso que o Xerente junto
com o especialista para fazer isso (ENTREVISTA COM PROFESSOR
ISAPI XERENTE. ALDEIA BREJO COMPRIDO, 2007).

Mesmo com tanta ansiedade para descrever sua capacidade de escrever sobre sua
cultura, o professor Isapi sabe que é preciso continuar e usar a pesquisa entre os mais velhos,
já que muitas coisas da tradição desse povo estão tão somente na memória dos Wawẽ. Deseja
ele escrever, essa é a nova etapa que move os professores indígenas, não querem somente
aprender com os não índios, mas querem ensinar, produzir material, se preparam para a
autonomia. A autonomia de que fala Paulo Freire é o seu desejo para tudo que considera
importante. Escrever a cultura oral, como seja possível. O professor Sinare também fala sobre
escrever como sonho de preservação da língua.
Eu tenho um pensamento de nunca deixar de falar nossa língua. O meu
sonho é que eu vou terminar esse curso que eu estou lá em Goiânia, na
universidade, meu sonho é terminar e fazer alguma coisa para meu povo
deixar alguma coisa para meus netos, meus filhos e parentes, contar o que eu
fiz na minha vida. Quero fazer alguma coisa, para meu povo. Queria

escrever um livro (ENTREVISTA PROFESSOR SINARE XERENTE.
ALDEIA FUNIL, 2006).

Sinare, como um dos professores mais antigos no processo de aprendizagem bilíngue,
é muito respeitado por todos os outros professores bilíngues e considerado como um grande
entendedor da língua Akwẽ, por isso reserva o desejo de escrever um livro para contar sua
história, como professor, e deixar de herança para todos os outros que desejam seguir por esse
caminho.
Paulo Freire (2001) fala sobre escrever histórias, nas propostas da pesquisa-ação e nas
pesquisas participantes, propostas que influenciaram fortemente a educação popular. Uma
proposta de uma ciência menos unilateral, mais identificada com valores e sentimentos de um
povo. Essas idéias de Freire (2001) representam também o sentimento indígena sobre fazer
educação, quando indica a multiplicidade de pensamentos e ações para a produção diária de
fazer educação, quando ensina sobre investigação dialógica, como um modo de pensar a
educação na comunidade de forma completa, pertinente à oralidade. Tudo isso é proposta dos
professores Akwẽ, a valorização da multireferencialidade, diante das fontes de conhecimento,
utilizando não apenas o uso racional, mas a multiplicidade de sentidos e significados
encontrados na diversidade cultural indígena.
A multiplicidade de sentidos e significados das palavras, dentro do mundo oral, passa
a se relacionar com a prática da escrita, o aprendizado dos sinais gráficos que permitiram
escrever os sons das línguas tradicionalmente orais. Ong (1998), em seu livro “Oralidade e
Cultura Escrita”, estabelecem um marco divisor de uma comunidade exclusivamente oral e a
introdução da escrita. Segundo Ong (1998),
Os indivíduos que interiorizam a escrita, não apenas escrevem, mas também
falam segundo padrões da cultura escrita, isto é, organizar em diferentes
graus, até mesmo sua expressão oral em padrões de pensamento e padrões
verbais que não conheceriam, a menos que soubessem escrever (ONG,
1998, p.23).

Os Akwẽ percebem a diferença entre escrever e falar a língua. A professora Noemi diz
que aprendeu fácil a escrever, a Sibaka, diz que foi difícil, o grau de aprendizagem é mesmo
diferente, mas as razões de como se processaram suas histórias em relação ao aprendizado
foram também diferentes. O conhecimento e a manutenção cultural estão diretamente
relacionados ao tempo e o espaço em que se processa o aprendizado. A ligação com a prática
oral e o exercício da escrita é um fio invisível que nos prende e liberta. Existem momentos em

que a oralidade pode ser bastante sofisticada e o seu modo reflexivo, assim como a escrita
marca a referência da mudança individual e subseqüente coletiva.
Silva (2001) descreve essa relação da oralidade com a escrita dentro da relação do
povo indígena na escola da aldeia, o que é estar muito além da incisão de indivíduos em um
mundo social. O pensamento indígena e o fundamento cosmológico funcionam como
mantenedores da tradição e da cultura. O processo passa pelo papel. A transmissão das
histórias orais, em processo de serem escritos, como o conjunto de hábitos e processos que
constituem os corpos e o lugar de emergência da identidade e da diferença. Segundo o modo
de conceber as coisas no qual a educação busca conhecimentos, seja no plano pragmático,
político ou simbólico, seja pela instituição, seja pelo processo cultural da vida na sociedade
indígena, encontram novos valores, percorrem novos tempos. Esse é o processo pelo qual o
estudo da educação dentro da sociedade indígena possibilita compreender como os saberes
coletivos podem encontrar os caminhos para a sobrevivência étnica e cultural, diante das
novas relações de poder.
Nosso futuro é construído por nós no interior da estrutura que nos limita. Construir um
referencial teórico, em que a ciência seja a socialização do saber nesse tempo e espaço, que
aborde o universo simbólico do povo Akwẽ nas suas aldeias indígenas, é um desafio que
necessita de conhecimento, como diz Immanuel Wallerstein (1990), a mudança social é
contínua e normal e a sabedoria reside no povo, consequentemente o que chamamos de
classes perigosas, estabilidade e capitalismo, movem as questões relacionadas ao processo do
conhecimento adquirido e vão sendo construídas ao longo do tempo.

3 AS CRIANÇAS E A ORIGEM DE TODAS AS COISAS
Tempo das Aiktes
Por decreto irrevogável fica estabelecido o reinado permanente da justiça e
da claridade, e a alegria será uma bandeira generosa para sempre
desfraldada na alma do povo (MELLO, 2001, p.38).

Imagem 12 Ture e tare do clã Warirê, durante a preparação da
festa Dakmãhrâze

As primeiras pesquisas que, de modo recorrente, falam sobre as crianças indígenas do
final do século XIX, viajantes e pesquisadores, revelam em seus textos etnológicos, o modo
de ser das crianças indígenas, mas suas observações, na maioria das vezes, estão relacionadas

à vida social dos adultos. Embora sejam importantes esses relatos, eles não contemplam os
sentimentos, afinidades, desejos ou mesmo a representação social das crianças na
comunidade. No entanto, esses trabalhos são essenciais como fontes iniciais para que se
perceba a importância de configurar pesquisas específicas sobre a criança indígena, como o
papel no aprendizado e a socialização, o lugar reservado que sociedade indígena delibera para
suas crianças. Considero, assim como observo no povo Akwẽ, que além das crianças serem
amadas tão ardorosamente e respeitadas na sua integridade física e simbólica, configuram-se
para a comunidade a real potencialidade de continuação. Portanto, evidenciar a efetiva
participação das crianças na vida social e cultural da sociedade permite conhecer a sua
organização social.
Os estudos sobre a infância indígena ainda são poucos. Segundo Nunes (2002), essa
ausência de informações sobre as crianças é recorrente do adultocentrismo52, uma designação
que marca o pensamento ocidental. O que acontece com as crianças das sociedades indígenas
é que são reconhecidas pelos adultos na sua autonomia e legitimidade com o significado real
da importância do seu papel na sociedade, desde seu nascimento.
No começo do século XX, há um avanço nas pesquisas e estudos sobre a infância, nas
áreas afins das ciências humanas, como a Antropologia, História, Educação, Psicologia e
Sociologia. Autores como Mead (1975), Ariés (1981), Priori (1996) e Benjamin (2002),
publicam seus estudos que promovem para a sociedade um entendimento melhor sobre o
papel e o significado das crianças. São estudos que privilegiam aspectos infantis. Mead (1975)
concentrou seus estudos antropológicos sobre a infância, em sua personalidade e cultura. Esta
foi, na verdade, uma das primeiras escritoras a incluir nos seus trabalhos de antropologia a
infância, procurando explicações possíveis diante do pouco conhecimento que a sociedade
tinha sobre o assunto, e percebe que este era um pressuposto da cultura européia.
No caso de Ariès (1962), historiador, seus estudos sobre a infância passam pela
assistência social, jurisdição e atuação sociológica. Seus argumentos contribuem para as
perspectivas de se realizar estudos específicos sobre a infância na dinâmica da vida social da
criança. Em especial, Benjamin (2002), filósofo das alegorias, pode-se encontrar espaço para
o estudo dos aspectos sociais, principalmente nas brincadeiras infantis. Suas reflexões sobre a
natureza e o uso da linguagem a partir de uma teoria das semelhanças e a idéia de reconstruir,
a partir das ruínas, a temporalidade como criação e repetição, são questões que permitem
52

O “adultocentrismo” é referencial da sociedade principalmente pelo capitalismo que vê crianças e adolescentes
como consumidores. Mesmo que a criança e o adulto tenham se igualado em alguns aspectos sociais, é
importante perceber que as diferenças entre eles permanecem.

pensar em possibilidades quando se fala de infância. Nos seus escritos sobre a infância, a
poesia é a criadora dos laços, porque se preocupa com a sensibilidade que a criança pratica
diante do mundo. Também significa o resgate das crianças, antes concebido pelo processo da
constituição da modernidade. A valorização da infância para Benjamin (2002), está vinculada
a uma nova leitura da história, retorno à tradição e à memória. Entender o processo em que a
experiência infantil tem sua importância significa questionar as formas de educação. Assim
percebo que compreender a educação tradicional de um povo indígena possibilita trabalhar
com diferentes dimensões da identidade, onde se encontram valores peculiares para o saber
intrínseco no fazer cotidiano, o que é educação para o povo Akwẽ.
A oralidade na transmissão do saber encontra seu principal sujeito nas crianças. São
elas que carregam o sentimento mais puro da tradição, nos seus olhos, nos seus cabelos, no
seu modo de viver e principalmente na linguagem. São elas que, cotidianamente, reproduzem
os sons que constituem a força da oralidade transmitida, que desperta os antepassados e
acalma os aspectos da cosmologia indígena para além da realidade social, e na escola exercem
a qualidade de aprendizes e fazedores desse novo tempo em que a escola através do seu fazer
educação, busca sua autonomia.
Na vida das crianças, os sentimentos são manifestados com ambiguidade, “a criança
goza da faculdade de se interessar vivamente pelas coisas, mesmo pelas mais triviais em
aparência” (BAUDELAIRE, 1993, p.12). A visão de infância em Benjamin (2002) está ligada
principalmente à formação das sociedades, “não existe uma infância pura ou mundo da
fantasia, separado e alheio ao social” (BENJAMIN, 2002, p.32). Como na cosmologia Akwẽ,
em que as crianças não são apenas espectadores, mas atores de todos os acontecimentos da
sociedade, são parte importante de tudo. Benjamin (2002) lembra que as crianças são bem
diferentes do modo como os adultos a concebem ao longo da história.
A noção de infância que herdamos e são preservadas pela pedagogia não cabe à
realidade infantil “a criança exige dos adultos, explicações claras e inteligíveis, mas não
explicações infantis, a criança aceita perfeitamente coisas sérias, mesmo as mais abstratas e
pesadas, desde que sejam honestas e espontâneas” (BENJAMIN 2002, p.26). As crianças
Akwẽ estão além da instituição da escola, para elas, existe a ação de fazer, de aprender,
constituir, por esse motivo não questionam, processam e celebram como nos rituais mais
naturais da tradição.
As descrições etnológicas do início do século XX, e depois a partir da década 1990, os
pensadores interessados no estudo da criança indígena, são pesquisadores como Melià (1997),
Midlin (1997), Monte (2002), Nunes (2002) e Silva (1998; 2002), os quais aprimoram os

conhecimentos sobre a criança indígena. A maioria dos estudos está relacionada à atenção
escolar e os estigmas da participação social.
As crianças indígenas Akwẽ, assim como outras crianças indígenas, inicialmente são
citadas nos estudos de pesquisadores etnólogos como Nimuendaju (1942) e Maybury-Lewis
(1984), os quais narram acontecimentos que envolvem as crianças, mas não é critério desses
pesquisadores narrar os desejos e sentimentos, laços familiares, as pinturas corporais das
crianças indígenas e sua dinâmica de representação social. Aparecem as crianças nos estudos
apenas como parte da vida dos adultos. No entanto, a importância dessas obras é
inquestionável como fonte de pesquisa sobre o povo Akwẽ.
No inicio da década de 1940, entrando nos anos 1990 por diante, surgem os trabalhos
de pesquisa de Schaden (1962), Silva (1987), Vidal (1977) e Melatti (1989). Estes
pesquisadores desenvolvem trabalhos mais específicos sobre a criança indígena, onde se
tornam presentes num compasso mais particular, demonstrando em suas pesquisas o
reconhecimento devido, com a importância necessária para estudos científicos. Esses
trabalhos de pesquisa são obras significativas para todos os pesquisadores das ciências
humanas e para a etnologia indígena. Inicia o significado que a ciência, com a concretude,
deve dar a existência das crianças indígenas e suas diferenças em sociedade. A atenta
percepção de que as crianças indígenas fortalecem a possibilidade de permanência de um
povo.
Dentre todos os pesquisadores citados, Silva (1987) é quem imprime maior significado
a este trabalho, pois começa seus estudos entre o povo Akwẽ, especifica o papel social das
crianças indígenas e colabora, incentivando outros pesquisadores sobre a importância de se
fazer pesquisas específicas sobre as crianças indígenas. Escreveu vários artigos, realizou
pesquisas e avaliou outros trabalhos para a publicação sobre o tema. Cohn (1998) escreve
sobre a criança indígena na perspectiva de compreensão da dinâmica do processo social de
um povo. “Não podermos falar de crianças de um povo indígena sem entender como esse
povo pensa, o que é ser criança e sem entender o lugar que elas ocupam naquela sociedade”
(COHN, 1998, p.120).
As narrativas dos mitos e as observações retiradas do diário de campo sobre a
sociedade das crianças Akwẽ, são uma demonstração da relação do povo com sua cosmologia,
o reflexo da vida cotidiana, o fazer e o sentir dos pequenos em seu tempo e espaço social. Em
alguns momentos estão suas falas, seus gestos, seu jeito, sentimentos e histórias. Não existe a
pretensão de ser este, um estudo específico da infância indígena, mas seria impossível
escrever sobre educação e não dedicar uma parte importante às crianças Akwẽ, com o olhar

advindo dessas observações, que constata o que é ser criança na sociedade Akwẽ. Falar sobre
oralidade ou mesmo sobre concepção da escrita hoje para o povo Akwẽ, é impossível não falar
das crianças para as quais tudo existe. A sociedade das crianças indígenas passa pela
amplitude de seu território indo além do estático e palpável, porque são elas as representações
do povo. Assim a cosmologia Akwẽ, na sua maioria, recorre à figura da criança para
representar sua história-mito e, essa história oral, demonstra sua força e percepção para toda
pessoa que acredita. A criança que começa sua educação nos ensinamentos da oralidade
tradicional percorre o caminho do aprendizado e descobre a importância do fazer, que está em
toda sua vida. A criança Akwẽ tem todo tempo permitido para praticar.
Com relação à escrita, percebo que para elas, esta prática é mesmo um novo ritual,
uma adaptação do momento. A criança passa pelos rituais de vida produzidos pelo seu povo,
para exercer sua função na sociedade, agora precisa passar também pelo ritual do aprendizado
da escrita, e como são bilíngues, devem escrever em duas línguas, o Akwẽ e o português.
Portanto, a iniciação da escrita passa a ser incorporado como um novo ritual de passagem com
perspectivas que se renovam na dinâmica da sociedade das crianças.

3.1 A Sociedade das Crianças Akwẽ
Fica decretado que a maior dor sempre foi e será sempre não poder dar
amor a quem se ama e saber que é a água que dá à planta o milagre da flor
(THIAGO DE MELLO, 2001, p.42).

As estruturas de suas aldeias se modificam com o tempo. Antes mantinham um grande
espaço territorial de transição e não consideravam apenas a terra como sua propriedade. Era
uma longa extensão de terra que usufruíam e para onde migravam dependendo das estações
do ano. Hoje o sentido de propriedade está ligado ao território demarcado. Descobriram que
segundo as leis nacionais é preciso proteger e cuidar dessa terra como posse. Nesse novo
tempo, costumam dizer: “ĩnĩm tka”, que significa “minha terra”, palavras na língua Akwẽ, que
não existia antes, são usadas para designar a posse, porque os Akwẽ não pensavam assim. No
entanto, também a língua alimenta novas palavras para se adaptar à necessidade de
sobrevivência.
Perto das casas emas pequenas e galinhas ciscam à procura de minhocas ou sementes
de arroz, próximo às fogueiras apagadas da noite passada. Quatis e cachorros procuram restos
de comidas em torno das casas, homens e mulheres estão ocupados com seus afazeres e quase

não circulam pela aldeia. No meio de tudo, entrando e saindo, estão as crianças, de todos os
tamanhos, muitas e lindas, meninos, chamados ture, e meninas, chamadas tare. Entram e
saem de todos os lugares dentro da aldeia, estão nas casas, em cima ou em baixo das árvores,
nas águas dos rios, riachos, ribeirões, entre os adultos, nas esteiras em frente às casas, no
pátio, na escola, no posto de saúde, em todos os lugares, sempre em grupos. As crianças
maiores carregam os menores pendurados do lado, escanchadas. Estão sempre sorrindo e
fazendo rir, e outros tantos correndo. Independente do gênero, meninos e meninas podem
carregar os menores sem distinção, conversando uns com os outros, passam por todos os
adultos e seguem seus caminhos do dia. Esses pequenos são a alegria da aldeia, concebem ao
olhar de quem observa a perspectiva da continuidade desse povo. Como os velhos costumam
dizer: “Olhe as crianças! Elas vão continuar a história do nosso povo” (SISNÃRE XERENTE,
DURANTE VIAGEM DE CAMPO. ALDEIA PORTEIRA, NOV. 2007).
Segundo Cohn (1998, p.140), “a criança atuante é aquela que possui um papel ativo na
constituição das relações sociais em que se engaja, não sendo, portanto, passiva na
incorporação de papéis e comportamentos sociais, ela interage ativamente com os adultos, as
outras crianças, e todos com o mundo”. A criança Akwẽ constitui o que a cultura da infância
chama de percepção do mundo em que vive. Participa ativamente de todo o processo social de
sua sociedade.
A experiência de aprendizagem das crianças indígenas está no seu cotidiano. Percorrer
todos os lugares da aldeia, levando e trazendo recados e objetos, aprendendo e ensinado umas
as outras, é a maior manifestação de aprendizagem que se traduz na concentração que essas
crianças fazem com o que observam. As crianças Akwẽ são mestras em construir sua própria
linguagem, em todas as suas atitudes manifestam essa percepção. É o que complementa Cohn
(1998) “o olhar é a principal manifestação do amplo código social, através do qual acontece o
processo educativo dos indivíduos”. Assim vejo o processo de conhecimento das crianças
Akwẽ, como uma história descontínua de múltiplos acontecimentos, onde o aprendizado
acontece naturalmente, assim como o olhar.
A linguagem utilizada pelas crianças Akwẽ, passa pelos gestos, está no olhar
observador, na oralidade, na música e no fazer cotidiano, e se manifesta nas cerimônias
rituais, tal como lhes ensinam. Nas brincadeiras se comunicam o tempo todo com a fala e com
o corpo. Brincar, além de dinâmico, é também a força da identidade e reprodução da
realidade. Quando imitam os adultos configuram a percepção das dimensões de espaço.

São as brincadeiras, no decorrer do período que corresponde à infância,
oferecem as crianças alguns pontos de referência cruciais para a percepção
das dimensões espaciais e temporais nas quais seu cotidiano acontece. Uma
vez incorporados esses pontos de referência tornam – se conhecimentos,
tanto de domínio individual como de domínio coletivo, conhecimento este
que acompanhará o individuo ao longo de toda sua vida (COHN, 1998,
p.143).

As crianças se apropriam do espaço, e construindo dinâmicas de percepção da sua
sociedade, têm a linguagem como sua maior aliada. Na aldeia, a língua Akwẽ é a única falada.
Os adultos só se comunicam com as crianças em sua língua e, as crianças, entre si, também.
Nessa construção de sobrevivência nasce um novo contexto, um novo espaço, “a escola”,
outra língua, um novo desafio. O personagem principal é o professor, antes visto como
alguém comum, depois dentro da escola, o mestre, que deve ser seguido. As crianças vão de
encontro a essa aprendizagem do mesmo jeito que vão para as brincadeiras onde se apropriam
das atitudes dos adultos para representar, vão para a escola para se apropriar dos novos
conhecimentos que são necessários para sua sobrevivência dentro da aldeia.
Durante o processo de construção e valorização cultural na prática da educação escolar
nas aldeias Akwẽ, os professores procuram ultrapassar o processo anterior de dominação, e
seguem à procura de uma escola indígena autônoma. Preservam a cultura da linguagem oral,
uma constante no meio social dentro das aldeias, onde a escola indígena passa a se constituir
em instrumento de valorização dos saberes e fortalecimento da identidade infantil, tanto
individualmente como coletivamente. Esses e outros aspectos do aprendizado escolar serão
discutidos no final do capítulo quatro.
É importante reforçar a construção da linguagem oral das crianças Akwẽ e sua
dinâmica cultural dentro da sociedade nas aldeias. Além de pertencerem à sociedade de seus
pares, pais e parentes, integrando o espaço de individuo, na construção cultural de parentesco,
também integram a sociedade formada pelas crianças em suas variadas idades, formando
grupos com tarefas e atuações diferenciadas. Na sociedade maior, por estar em todos os
lugares sem distinção ou proibições, são mediadoras, mensageiras e criam laços indistintos
com todos os indivíduos, independentes dos clãs ou partidos. Entram nas casas, comem e
bebem, celebram com todos os membros da sociedade, participam de tudo que querem e saem
dos lugares, manifestações ou trabalhos que não desejam participar. Quando estão reunidas
com seus pares, em sua sociedade particular, naturalmente assumem papéis culturais, os
menores e os maiores, as meninas e os meninos, organizando as brincadeiras ou as tarefas,

que, algumas vezes, tornam-se aventuras, como quando agarrados aos cipós, em vôo leve
sobre o rio, soltam as mãos na hora exata e caem na água.

Imagem 13 Crianças Akwẽ no banho de rio aldeia Bela Vista
Cada rosto nesta fotografia me concede um sonho. As crianças e
adolescentes da aldeia Bela Vista encontram na água a alegria e o
fortalecimento do corpo, dizem os mais velhos que a água gelada é que
mantém o corpo forte e a mente em alerta, deve ser por esse motivo que as
crianças Akwẽ possuem tanta disponibilidade e alegria (DIÁRIO DE
CAMPO. ALDEIA BELA VISTA, 1998).

Como na imagem 13, o banho de rio é a festa do começo e do final de todas as
brincadeiras. Em muitos momentos das minhas viagens às aldeias Akwẽ, fui procurada pelas
crianças para sair com elas para o mato. Com meninos e meninas pequenos, eram caçadas de
tatu, lagartos e iguanas, muitas coletas de frutas da época, piqui, mangaba, murici, buriti,
babaçu, macaúba e outras tantas da região do cerrado que no território Akwê ainda existe em
abundância. Também já fomos para roça juntos arrancar mandioca ou retirar milho. Fizemos
pescarias em canoas e na beira de algum igarapé, riacho ou ribeirão, ou mesmo nos rios
grandes como o rio Gorgulho, rio do Sono ou rio Tocantins. Algumas vezes me levaram para
conhecer lugares que elas gostam de ir para brincar, correr em campos abertos onde tem

árvores grandes, como na mata do Brupré, uma das poucas reservas de mata intacta no
território Xerente, bastante apreciada e protegida por todos. Todas essas incursões com os
pequenos Akwẽ, sempre me trouxeram alegria, além de perceber que gostavam de
compartilhar comigo as aventuras que mais apreciavam. Aprendi a prestar atenção nos
caminhos, nas histórias, brincadeiras e necessidades, tudo muito simples, com a permissão da
natureza. Como ensinava o Sakwe Wakedi, antes de qualquer coisa é preciso pedir permissão
à natureza. Uma relação com a natureza, tão peculiar e maravilhosa, quando pedem permissão
para retirar as frutas, para caçar os animais e reconhecem os espíritos das florestas como os
donos do lugar, entre eles e perto de todos.
A linguagem também é diferente entre as crianças. A oralidade compartilhada é
particular de uma sociedade sem lideranças, mas com designação de tarefas, assumidas por
cada um, sem dúvidas, reclamações ou contendas. As crianças são curiosas. Perguntam
sempre muitas coisas, querem saber como é o mundo fora da aldeia, ouvir as histórias dos
não-índios. Explico, mas nem sempre me entendem, falando mal a língua Akwẽ, tenho que
parar e escutar os risos. Elas têm uma enorme paciência e esperam, para que eu repita cada
palavra, quantas vezes for preciso, porque querem mais que tudo aprender e saber fazer. Aqui
conto uma de minhas viagens com as crianças para o mato coletar frutas.
Acompanhei um grupo de oito crianças Akwẽ que saíram logo pela manhã
para coleta de frutos. Antes de tudo foi o banho de rio. As duas maiores, de
aproximadamente dez anos, carregavam dois meninos pequenos
escanchados, de no máximo, um ano cada um. Outros dois meninos iam à
frente com suas pequenas bordunas, outras duas meninas, logo atrás com
côfos pequenos na cabeça e outros dois, bem atrás, mais correndo que
andando. Pegaram o caminho da roça (caminho que seus pais usam entrando
na mata, uma trilha estreita depois de seis quilômetros, chegam à “roça de
tocos”, onde plantam mandioca, abóbora, amendoim e milho), caminho
estreito ladeado de árvores do cerrado, tortas de pequeno e médio porte.
Caminham um atrás do outro, quase sempre em silêncio, a não ser, aquelas
que carregam os pequenos, falam com estes, de vez em quando, até que
avistam as árvores das frutas da época chamadas mangabas.
A mais velha que está um pouco atrás avisa para o da frente, que está na hora
de sair do caminho para subir um pequeno morro e vão todos agora fora da
ordem, correndo para a árvore. Observo que, embora não seja um ritual, os
meninos maiores, que carregam pequenas bordunas, chegam primeiro no
lugar, enquanto os outros esperam um pouco para se aproximar, como se os
meninos estivessem olhando em torno para ver se tem cobras, arranhas ou
outros pequenos animais, depois os outros se aproximam correndo para a
pequena árvore, as meninas maiores colocam os pequenos no chão e
começam a coletar as frutas que estão no chão e colocar nos côfos, que já
estão no chão.
Enquanto coletam comem também e deitam embaixo da árvore para
descansar, entre sorrisos e brincadeiras de jogar frutas maduras no outros,

com grandes gargalhadas comemoram o êxito da coleta. Também conversam
sobre as histórias do velho, que ouviram na noite passada e repetem com as
mesmas expressões e gestos enquanto os pequenos estão atentos. Resolvem
que está na hora de voltar e voltam (DIÁRIO DE CAMPO. ALDEIA
PORTEIRA, NOV. 2007).

Sobre essa viagem com as crianças, posso dizer que sou aprendiz do silêncio. Para
elas, nesses momentos, as palavras não são necessárias, mesmo porque o esforço da
caminhada precisa de atenção, a linguagem corporal é poderosa53. Com certeza viram estas
árvores de mangabas carregadas, quando acompanharam seus parentes até a roça e seguiam
com a mesma atitude de silêncio dos adultos, quando caminham pela mesma trilha que leva à
roça. Pegando os frutos de mangaba das árvores, não cogitam a possibilidade de correr para
casa com as frutas, mas estão dispostos para o tempo necessário de se fartarem com as frutas,
depois retornar para casa. São as mesmas crianças que há instantes atrás voavam com a ajuda
dos cipós e festejavam na água doce do rio. Quando estão embaixo das árvores descansando,
depois de tanto comer, conversam em sua língua sobre como outras crianças, que não foram
com eles para essa empreitada vão ficar chateadas, porque não participaram da festa e o
sorriso é geral. “Vamos mostrar para todos eles as frutas que conseguimos e contar que não
restou nenhuma nas árvores”. Essa é a fala de um dos meninos que carrega a borduna, deve
ter uns sete anos, seguida de uma grande e sonora gargalhada de todos, mas acabam levando
frutas para os outros na aldeia, irmãos, parentes e amigos.
Quando as crianças estão no pátio sentadas em suas esteiras ou à noite em torno de
suas pequenas fogueiras, gostam de contar suas histórias, como os velhos gostam de contar as
suas. São aventuras de conquistas, em que eles são os personagens, também costumam repetir
as histórias que escutaram do velho para impressionar os mais novos, ninguém duvida da
história, que normalmente se trata de um mito-história de seus antepassados. As histórias que
os meninos Akwẽ mais gostam de contar são aquelas que possuem personagens crianças como
eles. Como exemplo, o mito Amkâ Waskuze, a história do gigante, Narrado por Wakedi
Xerente, na aldeia Rio do Sono (1994).
Os antigos contam que Amkâ, o gigante saiu com o seu irmão mais novo.
Andaram, andaram, andaram...
Logo encontraram um jabuti.
O irmão mais novo disse: “Vamos pegar o jabuti.
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As crianças Akwẽ, costumam caminhar caladas como os adultos como se estivessem observando tudo que tem
em volta. Às vezes um comentário sobre uma ave, uma árvore, um lugar, mas tudo muito gestual e simbólico.
Os gestos aparecem no modo de caminhar, observar e na cumplicidade com os companheiros de viagem. Fazem
o que precisam fazer e todos entendem.

Olha ele ali". Disse Amkâ o gigante, não.
Vá, pegue você. É você que gosta.
O rapaz, mais novo, amarrou o jabuti, e o levou.
Então encontraram outro jabuti.
O rapaz novo disse: Olha! Tem outro.
Amkâ disse. Não. É você que gosta, é você que gosta.
Seguiram em frente.
Eles continuaram caminhando. Andaram, andaram,
Apareceu mais um jabuti.
Vamos pegar disse o irmão mais novo.
Amkâ disse. Não. Vá pegar. É você que gosta, é você que gosta.
E assim, eles acabaram pegando quatro jabutis.
Continuaram a viagem. Caminharam, caminharam, caminharam...
Até que chegaram à lagoa grande. Ali pararam para descansar.
Vamos moquear os jabutis aqui, disse o irmão mais novo.
Está bem, está bem, disse Amkâ o gigante.
O irmão mais novo vai pegar a lenha para fazer o moqueado.
Pediu a ajuda o gigante, mas ele disse:
“Não. Vá, siga adiante, faça você”.
Ele acendeu o fogo, cortou os gravetos e fez uma grande fogueira.
Quando as braças estavam fortes, colocou os jabutis para assar e os dois
ficaram sentados esperando.
Passado um bom tempo, os jabutis ficaram prontos.
Então tiraram os jabutis do moquém e começaram a comer.
Comeram, comeram, comeram.
Ouviram o urrar de uma onça que vinha chegando:
Hr, hr, hr, hr, hr...
Olha aí é uma onça, ela vem atrás de nós. Vamos subir na árvore, disse o
irmão mais novo.
Amkâ, o gigante disse: “Não, Vá você. É você que tem medo, é você que tem
medo.
A onça urrou mais perto.
Ela está chegando. Ela vai chegar perto de nós, disse o irmão mais novo.
Ela veio chegou bem perto dos dois.
Vamos subir na árvore, disse o irmão mais novo.
Não, vá você. É você que tem medo, é você que tem medo, respondeu Amkâ
o gigante.
Quando a onça chegou perto o gigante disse: Essa onça é um cachorrinho.
Um cachorrinho que alguém abandonou e vem uivando atrás de nós.
O irmão mais novo subiu na árvore. Ele subiu com dois jabutis. E começou a
comer lá em cima. Comia, comia.
Amkâ, o gigante ficou em baixo da árvore.
Passado pouco tempo, a onça volta fazendo barulho:
hrr, hrr, hrr, hrs...
Ela parou bem na frente de Amkâ, o gigante. E rosnava para ele.
Olha onde ela está. Gritou o irmão mais novo.
A onça continuou a rosnar para ele.

Amkâ, o gigante nem ligava. Continuou comendo.
Cada vez que ele comia um pedaço de carne, jogava os restos na direção da
onça. E ela continuava rosnando para ele. E ele continuou jogando pedaços
de casca de jabuti para dela.
Então ele jogou a casca inteira de um jabuti, e acertou bem na cabeça da
onça.
Continuou a rosnar. Hr, hr, hr, hr, hr.
Amkâ, o gigante imitava a onça rosnando também para ela. Hrr, hrr, hrr.
Não, veja só, a mordida que ela tem. E continuava imitando. Hrr, hrr.
Amkâ, o gigante pegou a onça e jogou longe.
Mas não adiantou muito, ela voltou.
Que bicho teimoso. Tinhoso
Amkâ, o gigante pegou a onça pelo rabo e a jogou no rio.
Mas a onça saiu da água e veio novamente sobre ele e começou a morder.
Amkâ, o gigante pegou a onça pelo rabo e começou a bater ela na água,
dentro do rio segurando.
A onça ficou espichada e com frio. Quanto mais que ela ficava espichada e
com frio, mais ele batia com ele na água.
Então a onça ficou com frio e os olhos esbranquiçados e saiu da água.
Ela saiu tremendo e foi embora. Toda sacudindo como um cachorro
molhado.
A onça andava toda mole, caindo para lá e para cá.
Acabou. A onça foi embora.
O irmão mais novo desceu da árvore.
Amkâ, o gigante estava ali sentado. Escorria sangue dele das mordidas da
onça.
O rapaz chorou, com o lamento Xerente.
Amkâ , o gigante disse: Não, pare de chorar. Pare de chorar. Que menino
cheio de coisas.
Fim da história.

Essa é uma história-mito que as crianças adoram ouvir e repetir muitas vezes, algo em
comum com “o grande” o “herói”, poderoso Amkâ, o gigante. Parte importante da história
oral, cosmológica e utilizada como formação educacional para os pequenos Akwẽ. Os
professores costumam contar atualmente nas aulas, essa e outras histórias, que mesmo
conhecidas, os alunos escutam com total atenção, quantas vezes forem contadas. Os
professores querem escrever as histórias na sua língua para publicar em um livro e se
organizam procurando os melhores narradores.
Existe na cosmologia Akwẽ, outras histórias que elegem crianças como principais
personagens e designadores de tarefas e acontecimentos que é tradição e fortalecimento do
sentimento cultural do povo, quando são contadas, como a história “sete estrelo” e “Brupahi”,
histórias contadas pelos adultos e repetidas pelas crianças. Segundo Silva (2001), a análise do
mito indígena, na psicologia, ocupa um lugar na teoria sobre o humano e o inconsciente.

Mitos, desta perspectiva, podem ser entendidos como narrativas que trabalham com
arquétipos presentes no inconsciente coletivo e que permitem o contato com emoções e
imagens simbólicas. Estão em um plano inconsciente, mas compartilhado pela sociedade. Isto
justifica o empenho, a oportunidade do contato com mitos indígenas: mostra-lhes a igualdade
básica da condição humana no mundo, apesar e através de, ou mesmo graças à diversidade de
modos de tratar e expressar aspectos básicos da existência humana, já que tais questões
aparecem, nos mitos, através de estilo, situações e sequências narrativas marcadas pelas
particularidades culturais do grupo social ou do povo que os produziu (SILVA, 2001).
A história-mito de Amkâ tem grande importância, especialmente para os meninos,
porque pertence à classe dos nomes masculinos que são destinados aos meninos. Quando uma
criança pequena recebe esse nome, e depois conhece a história do seu nome, gosta de dizer
“sou Amkâ o gigante”; é como ter um nome importante e uma história para toda a vida. São
escolhas de encantamento e magia, que estimulam à aventura fascinante da descoberta de
novas bases e novos meios para o diálogo entre os diferentes modos de ser, viver e pensar
com que nos brinda esta rica e diversificada humanidade de que fazemos parte (SILVA,
2001).
As crianças escutam o canto da seriema e dizem imitando os adultos: “vamos correr
como ela”. Então começam a pintar suas pernas com urucum, para correr mais e ganhar as
corridas de tora. Pegam pequenas toras de madeiras e saem correndo com elas imitando seus
pares, seus partidos da tora grande. Aprendem com a natureza o tempo todo. Posso dizer que a
oralidade, na sua dinâmica e tradição, é a orquestradora do aprendizado cotidiano das crianças
nas aldeias Akwẽ. O ritmo de como tudo acontece também pertence à natureza na sua
dualidade do sol e da lua, da noite e do dia, do verão e do inverno e, toda criança, mesmo
pequena, sabe reconhecer, porque está dentro dela.
Costumam imitar os adultos e os adolescentes, porque com eles, está sua referência,
enquanto imitam descobrem, aprendem, e ensinam. Durante os encontros no pátio, no final de
tarde, quando o sol se vai, cantam, dançam e fazem as brincadeiras, às vezes imitam a
brincadeira do Padi54, lá também seguem os ensinamentos dos adultos que colaboram nas
brincadeiras, quando está próximo de acontecer as festas. Na coleta que realizam com as
mães, seja de frutas, palha, capim ou semente para artesanatos.
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A representação do Padi tamanduá bandeira é espírito das matas, muito brincalhão, é representado por um
homem coberto de palha de babaçu, construindo o formato do tamanduá bandeira. Aparecem sempre em dupla,
no final da festa Dakmãhrâze.

Na pesca e na caça escasseada com os pais, podemos observar as tarefas diferenciadas
para meninos (tures) e meninas (tares). Na confecção de artesanato, as meninas trançam a
palha para fazer o objeto e, os meninos, trançam a alça para segurar o objeto, como cúmplices
nessa construção, mas normalmente os meninos fazem seus brinquedos55, e as meninas os
seus. As mães ensinam com tranquilidade e as crianças maiores experimentam com a mesma
tranquilidade.
É costume levantar bem cedo e partir para os banhos de rios, caçadas, coletas e
brincadeiras, seja trabalho ou brincadeira, parte do cotidiano, aprendizado ou necessidade, a
vida que partilham é considerada essencial. Um amor forte, que delibera o fazer e seu modo
de ser que vem atravessando séculos.
As brincadeiras, no decorrer do período que corresponde à infância, fortalecem e
enchem de sentimentos essas crianças, porque possuem uma referência importante para uma
percepção da dinâmica social, na qual se percebe o espaço e o tempo onde acontece o
cotidiano. Essa referência plantada torna-se conhecimento, tanto de domínio individual, como
de domínio coletivo, conhecimentos que deverão acompanhar o individuo ao longo de toda
sua vida (COHN, 1998).
É costume os adultos ensinarem para as crianças cotidianamente os seus afazeres,
como já descrito por pesquisadores como Schaden (1962), a atitude tão difundida de produzir
objetos em miniaturas para que as crianças possam acompanhar os pais na lida cotidiana:
mini-arcos e mini-cestos são produzidos para que meninos e meninas acompanhem pais e
mães em suas atividades e voltem com alguma contribuição própria para a refeição da família.
Trabalho ou brincadeira, função ou divertimento, não é possível definir. E porque não poderia
ser tudo junto? O provável é que o respeito e a dignidade seja o essencial para manter a
relação dos adultos com as crianças entre o povo Akwẽ.
As meninas levam seus pequenos cestos e os meninos seus pequenos arcos, uma
réplica, miniatura dos instrumentos e utensílios dos adultos, que logo cedo recebem de
presente e começam a utilizar e, às vezes, a confeccionar de forma incerta, imperfeita,
diferente da perfeição dos utensílios dos adultos, por isso mesmo, o feito é extremamente
admirado por todos os adultos. Aquilo que é da criança ou feito por ela, pertence a ela,
nenhum adulto pode tomar para si, elas sabem bem disso. Os meninos e meninas maiores já
são mais silenciosos e observadores, escutam as histórias dos adultos quando é permitido e os
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Os meninos fazem arcos e flechas ou bordunas, tudo pequeno, as meninas côfos e ake, que são os colares de
sementes como a tiririca, semente preciosa para o povo Akwẽ. Essa semente é muito pequena e difícil de
manusear, uma tarefa extremamente delicada que requer atenção e paciência, por isso as crianças quando ainda
pequenas, nem sempre conseguem fazer os colares.

sorrisos tomam conta da casa quando a conversa passa pelo seu entendimento, mas não
atropelam a fala dos adultos, nem falam quando não são chamados.
Atentas, as crianças às vezes choram quando brigam com outras crianças, tudo rápido
e decidido entre elas. Os adultos não interferem. Reconhecem as tarefas e as meninas
pequenas acompanham as mães na retirada, e depois no ralar a mandioca56, e cantam juntas e
riem. Se desejarem sair, saem. Ninguém fala nada, não tem problema, não precisam sentir
medo dos adultos, possuem uma autonomia e poder de decisão que nasce e cresce entre as
crianças Akwẽ, mas, como os adultos, cultivam o medo dos espíritos, dos deuses e dos Sekwa,
respeitam e obedecem, porque assim é o costume, é natural, é a reciprocidade.
Os adultos quando falam com as crianças, sejam suas ou não, permanecem agachados
para olhar nos olhos delas, passam a impressão que querem ficar do tamanho delas e assim
não causar medo pela diferença de tamanho. De igual para igual, ficam longas horas,
escutando o que elas dizem ou ensinando alguma coisa. Falam baixo e com paciência, não se
envolvem em contendas com as outras crianças, sorriem sempre de tudo que acontece. Se as
crianças chorarem serão consoladas, sem que os adultos queiram mudar a situação, porque
respeitam as circunstâncias, mas não interferem no processo de aprendizado da criança e sua
vida social. Quando as crianças choram por alguma coisa que desejam e não lhes dão, são
ignoradas pelos adultos e logo se envolvem com outra coisa ou ficam cansadas de chorar e
seguem em busca de outras coisas para fazer. Quando as crianças choram porque estão
doentes, o pai fica envergonhado, ele procura encontrar em suas atitudes inadequadas, o que
fez com que seu filho, que tem uma ligação direta com ele, ficasse doente. Sente-se culpado e
entristece.
As crianças são muitas, porque os Akwẽ adoram ter filhos. As mulheres começam logo
cedo a ter seus filhos e isso lhes confere um novo status dentro da comunidade. Para a mulher
significa maturidade e respeito, para o homem, a continuação. Mas não foi sempre assim. No
passado, com a vida nômade, seguiam as regras de ter apenas uma criança, devido às
dificuldades para carregar mais de uma criança durante as viagens e devido à alimentação
escassa, o que tornava difícil alimentar e proteger. Dos conflitos dessa idéia derivam os
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Um dos principais alimentos do povo é a mandioca, por isso mesmo com tantos novos alimentos introduzidos
pelo contato interetnico ela continua sendo o mais apreciado e consumido por todos. O ritual da retirada e
preparação dos alimentos resultados da mandioca são representativos. As mulheres vão para a roça junto com as
crianças e arrancam a mandioca, colocam em seus côfos e retornam à aldeia, quando chegam, estendem as
esteiras no chão, num lugar que tenha sombra, debaixo de uma árvore, juntas pegam os instrumentos de ralar a
mandioca, depositá-la e depois o tapiti amarado no galho da árvore onde será depositada a mandioca ralada para
secar. É um trabalho que demora muitas horas e as crianças também participam. Costumam cantar músicas que
sempre terminam em gargalhadas.

comentários de viajantes sobre o infanticídio entre os indígenas. Sem uma análise precisa
sobre os motivos que fazia a necessidade de sobrevivência consolidar o sentimento cultural de
um povo, permaneceu durante muito tempo a predisposição dos valores de uma cultura sobre
a outra.
Os membros da sociedade Akwẽ se sentem responsáveis pelas crianças, mas elas não
precisam de tantos cuidados, pois são muito independentes, e logo que começam a andar ou
até antes, com seus irmãos ou parentes, fazem todo tipo de empreitada e possuem uma
autonomia adquirida dos pais e parentes, que fortalece essa liberdade de vida nas aldeias,
criando então a sociedade das crianças, a representação ou o reconhecimento do outro a quem
devem observar e seguir. O que então, é representação do outro, para o Akwẽ? O que
compreendo como representação, está além da lógica imposta pelos estudos científicos das
sociedades. Decidir se estão brincando, trabalhando ou imitando os adultos, aprender fazendo,
gostar de fazer, divertir-se com o que precisa ser feito, não se compara com nada, é único.
Assim, acredito que todas as ações juntas são a realidade escolhida pelas crianças. Quando se
busca as explicações para o comportamento social das crianças indígenas, quais saberes são
imprescindíveis? Então perguntei a um ture Akwẽ de 10 anos chamado Wazakru: “Você imita
seu pai?”. Ele respondeu: “Não. Ele é grande eu sou pequeno”. Ele poderia complementar:
“Esse sou eu” (DÁRIO DE CAMPO. ALDEIA RIO DO SONO, NOV. 2007).
Essas e outras perguntas sobre a autonomia da criança indígena, que fortemente
revelam sua representação social entre seu povo, tem sido desafio dos estudos de
pesquisadores como Tassinari (2001) que vem estudando as concepções indígenas sobre
infância.
Para nos aproximarmos dos conceitos nativos de infância, será importante
manter uma distância dessas duas imagens, tanto da candura quanto da
crueldade, pois ambas dizem respeito às nossas visões de infância. Será
preciso buscar as formas indígenas de conceber as crianças e os adultos, para
poder compreender as relações estabelecidas entre eles. A literatura da
última década que vem focalizando e procurando escutar a criança indígena
revela possibilidades de vivenciar a infância com muito mais independência
e autonomia do que poderíamos supor, já que estamos muito marcados por
uma noção de infância como etapa incompleta da vida, dependente da
instituição escolar e das atividades dos adultos (TASSINARI, 2001 p.12).

O estudo de Tassinari (2001), bastante recente, toma a iniciativa de dividir o olhar dos
espectadores da infância indígena de duas formas diferentes: uma quando, alguns povos
indígenas praticavam o infanticídio, e outro momento em uma concepção das crianças como
pequenos adultos, essa idéia é difundida em pesquisas sobre as crianças indígenas, uma visão

simplista sem a devida identificação com as crianças. Hoje a complexidade da educação
escolar, revela outra ambiguidade de conhecimento, que abstrai as concepções anteriores.
Importante no estudo sobre os Akwẽ é a celebração dos acontecimentos como parte do
aprendizado. Divide a tradição da oralidade e o aprendizado na educação escolar, concepção
peculiar que revive com prática cotidiana, e assim como o rio, segue seu curso.
Acordei cedo na aldeia do Rio do Sono e quando olhei para os lados das
casas vi a Predi, uma menina de uns seis anos apagando as pequenas
fogueiras da noite anterior, tinha sido ela mesma que acendeu todas as
fogueiras em torno da casa, para nos proteger dos animais. Existe um fazer
na experimentação cotidiana que vivenciam as crianças nas aldeias Akwẽ,
uma permissão consciente de que a criança é capaz de realizar as tarefas
como essa de acender ou apagar o fogo e não se queimar, tão natural como
qualquer outra tarefa que não oferece perigo. Isso acontece o tempo todo nas
aldeias, quando as meninas manuseiam uma faca grande para tirar a casca da
mandioca ou quando os meninos tentam entalhar a madeira com a faca
grande para preparar um objeto como a borduna. Desde bem pequena as
crianças realizam essas tarefas. Essas atividades, normalmente ninguém
ensina. Elas observam. No caso das meninas, observam suas irmãs maiores
ou a mãe; no caso dos meninos, observam algum menino maior fazendo, o
pai ou o tio. Aprendem fazendo sozinhas sem a ajuda dos adultos, com tanta
naturalidade como se oferece a vida, uma autonomia conquistada na prática
cotidiana. Observar as crianças na aldeia é uma oportunidade de ser feliz
simplesmente. Na aldeia do Rio do Sono, as meninas reunidas junto de suas
mães cantam enquanto ralam a mandioca, prestam atenção em tudo que
provoca as risadas. Os gestos das mulheres ao se baixar para ouvir o apelo
dos pequenos ou mesmo quando as maiores ensinam, com a maior
delicadeza, para os menores como devem fazer e cantam sem saber direito os
cantos. Observo que essa autonomia que as crianças têm é tão natural quanto
a crescer e viver as etapas que uma sociedade necessita para continuar com
dignidade (DIÁRIO DE CAMPO. ALDEIA RIO DO SONO, MAR. 2006).

Esse fazer diário que transborda de significados a vida dos Akwẽ, expressão da sua
tradição oral, da cosmologia intrínseca na vida do povo, é uma constante no seu cotidiano.
Quando criança, mais ainda, sua relação com a natureza parece continuação de si mesmo, para
a criança é ensinado que tudo tem vida. O homem, os animais, as pedras, as árvores, as águas,
toda a natureza têm vida, tudo se comunica. As crianças Akwẽ sabem disso, vivem isso no seu
cotidiano. A prática do “fazer” está inserida nas aldeias Akwẽ, como a integração social e
política tradicional, tendo como parâmetro a convivência, aprendizado e ensinamento, o
respeito comum entre todos na vida comunitária, assim como essa empatia com a natureza,
que vive presente nas narrativas míticas e passam de geração para geração. Apesar disso, os
membros da comunidade indígena percebem que o saber sistematizado, nos dias atuais, é uma
necessidade e traçam como grande objetivo atrair melhorias para a reserva (SILVA, 2002).

3.2 As Crianças Akwẽ, do Nascer ao Pôr-do-sol
Educação escolar bilíngue
Fica decretado que o homem não precisará nunca mais duvidar do homem.
Que o homem confiará no homem
como a palmeira confia no vento,
como o vento confia no ar,
como o ar confia no campo azul do céu.
O homem confiará no homem como um menino confia em outro
menino.
(THIAGO DE MELLO, 2001, p.26)

Imagem 14 Aikte, crianças Akwẽ, noite na aldeia Recanto.

Nas aldeias do povo Akwẽ, as crianças pequenas são as primeiras a viver a oralidade
da transmissão da língua. Elas não falam a língua portuguesa, não entendem nada do que se
fala em português. Comunicam-se através da linguagem oral, somente na sua língua Akwẽ,
entre elas e com os adultos e continuam assim, até os sete, oito anos, quando vão para a escola
e são alfabetizadas nas duas línguas. Começam a aprender a ler e escrever o português e
escrever a língua materna, mas entre eles, continuam falando somente em sua língua. Na

escola da aldeia são bilíngues, com um professor indígena que fazem parte do processo de
formação de professores indígenas do Estado do Tocantins.
As escolas chamadas bilíngues buscam a autonomia para designar a estratégia
pedagógica de trabalhar os variados temas da educação formal, nacional e a tradicional do seu
povo, as duas culturas, como a utilização das duas línguas, o português e a língua Akwẽ. Este
projeto surge inicialmente nos anos de 1970 como foi narrado no terceiro capítulo. Os
missionários começaram a construir a grafia das línguas indígenas e incorporar nas escolas
indígenas o aprendizado e escrita na sua própria língua além de aprender o português e as
outras disciplinas da primeira fase do ensino médio.
O conhecimento da escrita também tem uma relação ambígua entre o povo Akwẽ, está
relacionado à introdução da educação bilíngue nas escolas indígenas. O processo que tem sido
comum aos povos indígenas do Brasil, nas práticas educacionais que são planejadas para as
escolas indígenas pelos não-índios, sem o devido respeito ao tempo de cada povo e seu espaço
social. São os desejos que transbordam da necessidade de aprender, não somente as “coisas
dos brancos”, mas voltar o olhar para o passado e escrever uma história a “contrapelos”, como
antecipa Walter Benjamin (1994). O momento em que os Akwẽ podem reconstruir suas idéias
e pensamentos, escrevendo na sua própria língua e resguardando tudo que poderia ter ido com
o vento, tem sido o pensamento de todos os professores bilíngues Akwẽ, enquanto que para os
velhos e alguns adultos, da tradição nada se esquece. Porque então precisam escrever? Para
tanto, a dualidade de idéias e sentimentos provocam os professores, que são os agentes das
mudanças, ou mediadores de novas necessidades, aqueles que buscam o equilíbrio entre a
tradição oral e o pensamento introduzido dos não-índios sobre a importância da escrita.
Quando se pensa em crianças, meninos (turê) e meninas (tarê), significado,
importância e existência, imagina-se seres indefesos e sempre necessitados dos cuidados dos
adultos, mas é fundamental resignificar essa idéia sobre a infância, principalmente quando
falamos sobre as crianças indígenas em suas aldeias, talvez seja o momento de legitimar e
fortalecer o pensamento sobre identidade cultural, no momento da infância. “Em várias
esferas, que vão desde o senso comum às abordagens do desenvolvimento infantil, pensa-se
nelas como seres incompletos a serem formados e socializados” (COHN, 1998, p.11). No
entanto, as esferas de compreensão do mundo infantil, que forma e transforma, podem estar
descritas no olhar atento que as crianças expressam para tudo o que existe no mundo. Um
modo de ver e sentir tão particular quanto especial, pode até passar por nossa compreensão,
mas vai além, está no sorriso, na dança, na corrida, na pintura, na atenção como escutam e
como olham.

Nesse mundo tão particular da sociedade das crianças, as coisas que lhes rodeiam, lhes
tornam um sujeito social. Assim é essencial conhecer o povo a que ela pertence, a história
anterior à sua existência, o cotidiano das pessoas que fazem seu mundo e o seu olhar para
tudo e para todos. O aprendizado da educação acontece a todo o momento, com os familiares,
com a sociedade e com as outras crianças. A aprendizagem oral, os saberes, a tradição, os
costumes e sentimentos, o valor da ação, estão com as crianças quando participam das tarefas
dos adultos; aprender fazendo e o valor do exemplo, quando as crianças aprendem com os
anciãos, que modelam o comportamento com o intuito de ensinar a prática das tradições
(FERNANDES, 1976).
Durante essa predisposição das crianças para aprender e a disposição de todos os
adultos para ensinar, a oralidade é a primeira força da transmissão. É com a linguagem, as
palavras e os gestos, que as crianças reconhecem seu lugar, sua história, sentido, sentimento,
coragem, limites, atitudes, e todas as variáveis que o ser humano precisa para ficar em pé e
andar. As crianças têm uma habilidade cognitiva para a aprendizagem que vai se
transformando com o inicio da idade adulta. Isso fica especialmente evidente no aprendizado
oral da língua materna. A força da tradição oral é representada na educação Akwẽ, com
respeito se encontra, não somente entre os adultos e crianças, mas de individuo para
indivíduo, assim como de uma criança para outra criança.
Anos passados de tradição misturam-se às concepções da sociedade envolvente de
hoje. As crianças podem nascer na aldeia como antigamente, ou no hospital na cidade de
Miracema do Tocantins. Quando nasce na aldeia os preparativos ficam por conta das
mulheres mais velhas, que ensinam como vai acontecer para aquela mãe que vai ter seu
primeiro filho. Ensinam como é a posição de cócoras para facilitar as contrações, a dilatação e
a saída mais rápida da criança, preparam um lugar com uma esteira e uma longa vara vertical
enfiada no chão para a mãe apoiar-se com uma das mãos. Uma mulher fica posicionada na
frente da mãe para segurar o bebê, outra fica de lado ou atrás, auxiliando para que não caia,
quando estiver fazendo força. As crianças que nascem na cidade são esperadas pelos
parentes57 que logo em seguida da chegada vão fazer a visita. Depois a criança recebe do
Nõkrêmzukwa, o amarrador do cordão de proteção que é colocado em seu pescoço58 .
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Entende-se por parentes todos os Akwẽ. Porém, em deteminados rituais não tendo uma tradução exata para o
português dos parentes mais próximos, são os pais, avós, tios, irmãos, que na verdade compõe os varios clãs,
pois com o casamento as metades se encontram.
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Logo quando a criança Akwẽ nasce, recebe do Nõkrêmzukwa, o amarrador do cordão do pescoço do recém
nascido, esse cordão inicia sua proteção.

Esta prática da amaração do cordão no pescoço está relacionada à cosmologia Akwẽ.
As crianças são conhecidas dos espíritos protetores. Mas os adultos temem os maus espíritos
das águas e das matas, que podem se apoderar das crianças ou causar-lhes doenças, se não
aprenderem a se proteger. Acreditam os Akwẽ que os espíritos podem trazer doenças, que
maltrata o corpo das pessoas e confunde a mente. Podem colocar pequenas pedras brancas
(ktẽ ka), e raspa de pau (wdê nĩ). Os adultos possuem um medo indiscutível dos espíritos.
Mesmo depois de se tornarem cristãos ou de estudarem nas escolas dos brancos, não perdem o
pavor dos espíritos. Os Sakwẽ, são os únicos que enfrentam os espíritos porque mantêm o
contato entre o mundo dos homens e dos espíritos e, por esta razão, são temidos, amados, e
respeitados por todos os Akwẽ.
As mulheres mais velhas também determinam o tempo que o pai vai ficar se
protegendo para que não aconteça nada ao bebê, um modo de espera para o bem do bebê,
antes e depois de nascer. A espera dos homens durante os primeiros dias de vida do bebê,
entre os índios Akwẽ, é uma obrigação e não é um momento bom como a maioria das pessoas
da sociedade envolvente podem pensar. O homem fica parado sem fazer nada, deitado numa
rede, para os Akwẽ essa é a pior das tarefas. Durante a espera não podem comer quase nada,
apenas grãos como milho, não podem sair, caçar, pescar, brincar, e jamais beber ou comer
carne. Hoje esse pai, segue as determinações mesmo reclamando.
Acredita o pai, que sua ligação com o filho é permanente e, nestes primeiros dias de
vida, caso lhe aconteça algo, poderá morrer o filho. Por esse motivo, a maioria dos jovens
pais, atendem ao chamado das mulheres mais velhas da aldeia, para praticar essa espera.
Estas, determinam, aconselham o pai sobre seu comportamento, o que deve comer e quantos
dias devem se manter na espera. Os homens obedecem porque têm medo que aconteça algo
ruim à criança. Durante o período em que esperam a criança crescer, o homem não pode
participar de reuniões, onde haja a possibilidade de brigas ou discussões, pois tudo pode afetar
o bebê.
Os bebês são cuidados pelo pai e pela mãe, que não declinam de suas tarefas por causa
deles. Também são cuidados pelos irmãos maiores e outros parentes. Não faltam pessoas para
cuidá-los. Até para amamentação, caso a mãe não tenha disponível no momento, outra
mulher, que tenha leite nas mamas, coloca a criança para mamar em seus peitos sem
restrições. As mães dão de mamar aos seus filhos até quando eles já estão andando. Quando
estão engatinhando chegam perto da mãe, se erguem segurando nas suas pernas, e procuram o
peito sozinho. Por essa pré-disposição à autonomia das crianças, os adultos mantêm os
objetos pendurados em cestas, longe do alcance dos bebês, antecipando os possíveis perigos

dos objetos cortantes. As crianças dominam os espaços na casa e na aldeia, pois quando
começam a andar, vão para todos os lugares e sempre tem alguém olhando por elas, sem
precisar sair do seu lugar.
A liberdade e autonomia infantis foram, muitas vezes, interpretadas por pesquisadores,
como ausência de autoridade dos pais e inexistência de uma pedagogia nativa ou de formas
sistematizadas de ensino e aprendizagem, na verdade, mais uma comparação entre culturas
diferentes. Em sua visita às aldeias Akwẽ, na década de 1970, em relação às crianças nas
aldeias, já citado na primeira parte desse trabalho, percebe a liberdade delas, mas quando as
compara com as crianças da sociedade envolvente, formula uma opinião eurocêntrica
relacionado a disciplina (MAYBURY-LEWIS, 1984).
Quando ainda bebês, são carregados pelos pais com extremo cuidado e amor e
depositados nas esteiras e cofôs especialmente construídas para eles. Durante os anos
seguintes, a criança Akwẽ vive na sociedade em meio às representações da vida cotidiana e à
tradição oral, o aprendizado da linguagem e a disposição para a vida coletiva, até quando
estão se preparando para receber nomes na festa de dar nome aos meninos e meninas,
chamada de Dakmãhrâze, o ritual de nominação.
O significado do aprendizado na sociedade das crianças indígenas está relacionado à
curiosidade, cujo ingrediente importante que permite essa curiosidade, é mesmo a liberdade.
Podemos explicar a construção desses significados, curiosidade e liberdade, dentro da cultura
Akwẽ participando da festa Dakmãhrâze, uma festa que sobreviveu às mudanças sociais e
econômicas dessa sociedade desde a preparação ao final, tem uma importância individual e
coletiva que transpõe as dificuldades e está nos mistérios da vida humana. A festa acontece
nos dias atuais para todos os Akwẽ, mas principalmente para as crianças, que irão receber
nomes Akwẽ para toda vida.
O respeito que os adultos têm pela autonomia de vida das suas crianças, é
característica revelada na festa, quando cada uma, tem sua maneira individual e importante
dado pela comunidade. O sentimento descobre as potencialidades na sabedoria ensinada a
todo instante, é nesse ímpeto que se revelam os nomes das crianças, no instante em que o
velho Akwẽ grita o nome e a mulher Akwẽ repete, para que seja lembrado para sempre, assim
acontece com as palavras da tradição. E como esse nome que foi revelado, a criança tem as
características descritas pela história de cada nome.

3.3 Dakmãhrâze – a festa de dar nomes aos meninos e as meninas
Fica decretado, por definição, que o homem é um animal que ama e que por
isso é belo, muito mais belo que a estrela da manhã (THIAGO DE MELLO,
2001, p.54).

Imagem 15 Grupo de tare, pintadas e ornamentadas para a festa Dakmãhrâze

Na imagem 15 as crianças estão com suas pinturas tradicionais e os adornos com
algodão e palha para receber seus nomes Akwẽ, nomes dos clãs que pertecem seus pais e são
escolhidos pelos tios, responsáveis pelas festas. A festa chamada Dakmãhrâze é realizada
quando grupos de crianças, da etnia Xerente, de várias aldeias, precisam receber seus nomes
Akwẽ. Os velhos reúnem-se e decidem. Para cada criança um nome, um canto e uma dança.
Dakmãhrâze significa na língua Akwẽ, a festa de dar nomes as crianças, festa de nomeação,
ou festa de colocar nomes Akwẽ nos meninos e nas meninas, um compromisso pela
sobrevivência, assumida pelo povo. É costume os Wawẽ realizarem os discursos59 durante
59

O discurso para a festa da tradição Akwẽ acontece quando o velho fala em tom altivo e forte. Cada discurso
tem seu significado, acredito mesmo que mantêm a ordem e o respeito de todos os presentes. O discurso está
relacionado à festa de dar nomes, mas também está presente nas reuniões políticas que antecedem a festa e
durante a preparação do lugar onde deve ser realizada.

toda a festa, tal como foi descrito no segundo capitulo. Os Wawẽ são as principais lideranças
nessa festa, porque decidem tudo como deve ser feito, assim como a deliberação de
responsabilidades para cada uma das pessoas que participam da festa. Conhecem a tradição,
as músicas, os rituais, mas recriam improvisando aquilo que se modificou com o tempo, como
o espaço físico das aldeias. Com sua voz forte e uma postura altiva os lideres começam e
terminam as festas.
A preparação das crianças inicia com o banho gelado bem cedo no rio, riacho ou
ribeirão existente na aldeia que foi escolhida para a realização da festa, depois as crianças são
pintadas pelos adultos com jenipapo e urucum (preto e vermelho), com a pintura que
representa o clã de seu pai, a herança de sua descendência, pois, para cada clã, existe uma
pintura específica, tal como se segue:
Kuzâp tdêkwa: Donos do fogo, os membros deste clã, pintam o corpo com
uma série de círculos pequenos.
Kbazi tdêkwa: Donos do algodão, os membros deste clã pintam o corpo com
a série de círculos médios.
Kritoi tdêkwa: Donos da Borracha, os membros deste clã, pintam o corpo
com uma série de círculos grandes.
Wahirê tdêkwa: Donos da listra fina, os membros deste clã, pintam o corpo
com listras finas compridas no sentido vertical.
Krozake tdêkwa: Donos de certo tipo de corte de cabelo, os membros deste
clã pintam o corpo com uma série de listras médias curtas, no sentido
horizontal.
Krẽprehi tdêkwa: Um clã já praticamente extinto, do qual se tem pouca
informação. Com o tempo, os indivíduos remanescentes desse clã se
incorporaram a um ou a outro dos dois clãs acima.
(CITADO
ANTERIORMENTE EM TRABALHOS DE MATTOS. ENTREVISTA
CIDADE DE MIRACEMA DO TOCANTINS, 2007).

A pintura também é uma linguagem. Com a pintura descrita no corpo, identificamos
os indivíduos, sua etapa e sentido cerimonial na sociedade, reconhecemos cada um
especialmente, como deve ser olhado. As crianças nessa cerimônia inicial da festa
Dakmãhrâze, sua entrada na sociedade, recebem as formas das quais são identificadas na sua
descendência e devem se identificar, assim como seu nome, numa linguagem universal para
toda a sociedade Akwẽ, para o resto de suas vidas. Raimundo Xerente, Kepomẽkwa, ancião,
líder das celebrações de dar nomes, chama a atenção de todos para a história dos clãs e seus
pares, a importância de ser Akwẽ e como deve acontecer a festa. As palavras utilizadas nos
discursos durante todo o processo da celebração são reais e simbólicas, e os sentimentos que
envolvem as categorias de subjetividade, em seu fazer mais lógico, lhes garante a
permanência como sociedade, como povo. Isso se dá na dimensão dos sentidos, daquilo que é

visto, ouvido, vivido. Também sinto renovarem as esperanças cada vez que uma criança
recebe seu nome indígena. Sentimento que escuto dos mais velhos em todas as conversas, a
contradição humana do medo de que um dia as festas acabem e alegria de saber como ela,
ainda permanece. Dizem assim:
Pode acabar tudinho, se a gente não cantar, e fazer discurso e quando nós
velhos morrer tudo pode acabar porque os novos não sabem.
Era tudo tão bonito no rio do sono, de primeiro passava um mês cantando a
festa, eu recordo tudo o que faz na festa, por isso esse pequeno (apontando
para o neto de uns 3 anos) vai ficar grande e não entende, corrida de tora,
festa de dar nomes e as brincadeiras, a gente banhava cedo e ninguém
adoecia. Joaquim Calixto, Raimundo, João Paulino, todos gostavam de fazer
festa, se tudo acabar ninguém vai se importar com a cultura e ninguém tira
pau de leite mais, só Jenipapo (WAITI XERENTE. ALDEIA RECANTO,
JUN. 2007).
Isso ai é assim no tempo que começou os caçadores, vão para o mato e
acampam na estrada lá eles vão caçar o que eles matarem, pode ser viado,
caititu faz muquem, quando é de manhã cedo, as mulheres saem correndo
vão chegando e vai ganhando carne e volta e chega na aldeia, depois os do
mato vão correr com os da aldeia, pode ser seis sete, oito nove, vão correr
(WAITI XERENTE. ALDEIA RECANTO, JUN. 2007).
Os nomes vêm dos antigos, nome respeitado meu filho não pode dizer eu
quero esse nome, não pode, só quando o Bernadino quer e me procura ai
pode colocar o nome. (tem que colocar o mesmo nome em dois meninos de
clãs diferentes) Kubazanõ Xerente Dawakwa, do meu pai quando eu era
pequeno colocaram meu nome Kubazanõ. É tudo a maior alegria
(KUBAZANÕ. ALDEIA RECANTO, JUN. 2007).

Essas narrativas de Waiti e Kubazanõ são recentes e reflexos da dualidade em que
vivem os Akwẽ, entre o passado e o presente. Assisti muitas vezes esta festa e a cada novo
tempo, marcada pelo calendário sazonal, ela se torna mais complexa ou diversificada.
Depende das lideranças da comunidade, da autoridade dos velhos, da consciência dos adultos,
quando levam suas crianças para receber os nomes Akwẽ e, principalmente, da cumplicidade
dos jovens quando participam de tudo e querem aprender as coisas da tradição. Acompanhar a
festa, ouvir as narrativas e observar suas pinturas e enfeites durante a preparação da festa,
depois as reuniões dos velhos, as brincadeiras das crianças durante a corrida com flechas,
ouvir, sobretudo, os discursos a chegada do Padi (tamanduá bandeira), as festas noturnas até o
dia amanhecer e, na manhã seguinte, a corrida de toras, de homens e mulheres, até o final da
festa, este olhar, é permitido nas suas imagens e representações.

A herança cultural sobrevive com esses narradores da festa, índios Akwẽ, homens,
mulheres, mensageiros, caçadores, Pekwã (guerreiro) mestres da celebração, cantores,
professores, pajés, caciques, cantoras, cantores e também as crianças em sua versão especial
onde a festa é tão somente este momento. Os oradores adultos são sujeitos de sua própria
história, vão contar e relembrar imagens das antigas festas, aquelas que somente para bons
entendedores, é o que a memória seleciona para tudo aquilo que precisa continuar.
Memória para tudo que precisamos. Ecléa Bosi (1994) bem o diz, quando fala de
resgate cultural da memória. Para os povos indígenas é a reconstrução do passado, retorno às
tradições, resgate da identidade étnica. No entanto o processo diário que faz com que esse
povo continue entre as tradições e os apelos do novo tempo, na luta pelos direitos
diferenciados na sociedade nacional, está refletido na celebração da festa Dakmãhrâze, é a
vida em movimento, gerando vida em comum, molhando com água gelada do rio para tirar as
impurezas do corpo e trazer saúde. As famílias, a língua, a história, o povo reunido em torno
da renovação da sua história, na velocidade deste novo tempo que não dá trégua, mas esse
povo indígena, que também é povo brasileiro, se recria das cinzas das fogueiras noturnas
durante a “contação de história” ou nos batimentos dos pés no chão de sua terra, dos que
dançam ao som do maracá do cantor, nas rodas noturnas. A impressão é de que nas aldeias, às
vezes tão distantes, o tempo parece existir diferente dos outros lugares no mundo, mas não
posso me enganar, no instante seguinte, o rádio toca uma música em português e a percepção
é de que os acontecimentos distantes chegam como as ondas, aquelas, formadas pela pedra
jogada no rio.
A realização do desejo dos Wawe, nesse tempo, durante a festa Dakmãhrâze, é
contraponto tão singular e generoso como nos tempos idos. São eles quem irão colocar os
nomes, seguindo um critério familiar e clãnico, preservado pelo constante exercício da
memória. Os velhos conhecem os costumes e dirigem todos os rituais. Quando colocam
nomes Akwẽ, nomes nas crianças, seguem uma linha de raciocínio e desejo que vai além da
autorização e do fortalecimento, é a ciência praticada pelo povo há muitos e muitos anos, que
volta a ser permitida e, nesse instante, passa longe a dicotomia do pensamento extremista,
onde o ideal étnico da sociedade nacional procura direcionar as regras do: ou são exóticos ou
não são mais índios. Como se não pudessem usar roupas ou jogar futebol ao mesmo tempo
em que conservam suas festas de nomeação e continuam falando sua língua. E porque não,
tudo?
Para que fique registrada a festa de forma que as minhas observações acompanhem
também as narrações dos professores indígenas durante a festa Dakmãhrâze, dividi o texto em

quatro permissões60, a primeira intitulada “gesto” para falar do significado e a preparação da
festa, a segunda permissão são “as narrativas sobre a festa”, contadas pelos professores
indígenas.
Perceber através das narrativas os sentimentos e o resgate da memória, como os
retalhos das idéias dessas pessoas, que devidamente costuradas revivem sua história da festa
Dakmãhrâze. A terceira permissão “intervalo do tempo”, onde se processa a festa no passado
e no presente na vida das pessoas, em seu processo particular e coletivo. A quarta permissão é
a festa particular das crianças, essa permissão está na existência da festa. Uma festa porque
existem crianças Akwẽ e precisam de seus nomes Akwẽ. A nomeação de cada parte das
“permissões” está direcionada ao processo de participar da festa, como também é com a
permissão desse povo, durante a festa Dakmãhrâze, que experimento a sensação de saber
como é ser um povo. Então vamos às permissões.
¾ Primeira permissão: O GESTO

Imagem 16 Crianças brincando no pátio aldeia Funil, durante a festa Dakmãhrâze

Chamo de gesto, cada movimento representativo direcionado às crianças Akwẽ por
cada um dos membros da comunidade durante a festa Dakmãhrâze. O compromisso de
sobrevivência. Cada pessoa tem seu lugar na festa, suas obrigações e responsabilidades, como
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Para tudo que se realiza entre os Akwẽ, sejam os rituais, celebrações, reuniões, caçadas, pescarias coletivas,
que esteja relacionado ao povo ou a natureza, tudo que deve ser resolvido para a comunidade, seja dentro ou
fora das aldeias ,é preciso permissão. Pedem as entidades que acreditam ser Deus e aos espíritos para que tudo
aconteça como deve ser. Se vão retirar uma planta pedem permissão e depois perdão para depois retirar a planta.
Assim também para falar da festa de dar nomes pedi as permissões necessárias.

os cantores, os corredores, os mensageiros, as mulheres, os homens, jovens e velhos. As
crianças estão diretamente ligadas às decisões dos adultos que definem as etapas, os horários e
os locais, do mesmo jeito que toda a comunidade espera a permissão dos Wawẽ, para seguir
todos os passos que definem o começo e o fim. Pode-se dizer que passam pela recuperação do
sentimento de identidade na realidade da vida social, no momento em que organiza-se para
seguir as tradições, diante das inovações da convivência interética que, de acordo com o
tempo histórico, mudam a concepção de olhar e influencia as mudanças para estimular as
manifestações das celebrações tradicionais.
Os sentimentos simbólicos, as palavras que envolvem as categorias de subjetividade
do mundo Akwẽ, estão longe das cidades e se mostram nos rituais, onde se manifesta a
identidade social de um povo. As crianças seguem cada passo ritual, como um gesto de
alegria, uma promessa de se sentir bonita e admirada, parte importante de um povo.
Respondem a cada vontade dos adultos e acolhem as tarefas como uma sequência de
realização.
O ideal étnico da sociedade nacional procura direcionar as regras: ou são exóticos ou
não são mais índios. Como se não pudessem usar roupas ou jogar futebol ao mesmo tempo
em que conservam suas festas de nomeação e continuam falando sua língua. E porque não,
tudo?
Quando demora a acontecer a festa de dar nomes às meninas e os meninos, eles ficam
sem nome, diz Sidi61. Os homens reúnem-se para decidir como será a festa. Enquanto as
mulheres preparam a comida, o mensageiro leva as noticias e os alimentos até o local onde os
homens estão reunidos, porque para as mulheres é proibido participar desta reunião. O
mensageiro convoca todas as mulheres, jovens e crianças que devem providenciar tudo que é
necessário, como a realização das tarefas destinadas a cada grupo. Para a preparação da festa
todos têm papeis.
Durante a reunião, os homens precisam organizar como deve ser a festa, escolher os
nomes, determinar os lugares e horários de cada ritual. Também precisam pensar como vão
assegurar a alimentação dos convidados, que são muitos. Então tudo deve ser feito com
antecedência, mais ou menos um ano antes. Precisam planejar as caçadas, pescarias, plantação
de mandioca e o preparo dos alimentos como a farinha, arroz, abóbora, milho amendoim e
outros alimentos necessários à preparação da comida para alimentar a os participantes. Serão
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Sidi é uma mulher com mais de cinquenta anos por isso já é consierada da classe dos velhos na aldeia Rio do
Sono. Conhece muitas ervas medicinais e cuida das crianças de todos porque ajudou a quase todos a nascer, ainda
é custume nessa aldeia o parto tradicional. O nome Sidi, nome feminino em Akwẽ tem um significado antigo,
somente as mais velhas receberam esse nome.

convidados todos os Akwẽ de todas as aldeias o que é também uma oportunidade para que os
parentes encontrem-se, irmãos, tios, avós de vários lugares do território e, que muitas vezes,
esperam muito tempo por esse encontro. Assim a festa é um momento para que as famílias se
reúnam e celebrem juntos.
As mulheres preparam as pinturas, os enfeites, colares, esteiras, côfos, cocares e
utilizam o material, como palhas e sementes, facilmente encontrado no cerrado do território
Akwẽ e preservado com grande desvelo pela comunidade. Utilizam penas brancas para os
enfeites, retiradas do gavião ou algodão, para completar as linhas da pintura corporal. Como
foi dito antes, cada clã tem sua pintura específica, mas durante o ritual aparecem novas
pinturas, como a dos mensageiros, que são responsáveis pela comunicação entre os velhos e o
restante da comunidade, o chefe da celebração que é responsável para chamar todos para o
pátio e iniciar o ritual, os cantores responsáveis pelas festas noturnas e os Sekwa, responsáveis
pela organização dos grupos e usam seus maracás para conduzir os grupos que vão dançar e
cantar, os Pẽkwa que resolvem as contenda são os mantenedores da harmonia entre as pessoas
durante a festa. Os corredores das disputas da corrida de toras se preparam colocando os
enfeites como a palha amarada na cabeça e a pintura especial dos dois partidos da corrida, e
assim todos estão empenhados em dar nomes às crianças, para cada nome um canto, para cada
nome um gesto, uma dança, um lugar um momento.
As pinturas são diferentes. Existem pinturas especiais como a pintura do tamanduá
utilizada somente pelos Wawẽ e em ocasiões especiais como no discurso de abertura da festa.
Os partidos da corrida de tora, os conciliadores, Pẽkwa, as mulheres jovens e velhas, os
homens jovens e velhos, por classe de idade podem usar pinturas diferentes, os Sekwa. Não é
permitido utilizar a pintura de outro. Cada criança quando vai receber nome é pintada pela
primeira vez com sua pintura clãnica, sendo menino ou menina, recebe a pintura do pai e
deverá usar e respeitar até o fim de sua vida.
O prato principal é o paparuto, comida muito apreciada por todos. O paparuto é um
alimento tradicional entre os grupos étnicos Macro-Jê: Xerente, Apinayé e Krahò. Preparado
especialmente nas festas de casamento, nomeação e as festas de mudanças sazonais. O
ingrediente principal do paparuto é a mandioca. Os outros ingredientes podem ser peixe,
carne de caça ou de boi. Muito cedo as mulheres pegam os côfos (cestos trançados de palha de
buriti, seguro por uma alça pendurada na cabeça), colocam objetos, alimentos e também
carregam suas crianças pequenas. Reunidas junto às filhas, as mulheres, enquanto conversam

ou cantam, ralam a mandioca. As mulheres colocam a massa da mandioca no tapiti62. Esticam
no chão as folhas de bananeira e em cima dela vão espalhando a massa da mandioca. Colocam
pedaços de carne de caça ou peixe ou mais frequentemente carne de boi. Enrolam o bolo com
as folhas de bananeira e tiras de palha de buriti. Cavam um buraco no chão e cobrem com
areia, por cima colocam as brasas e pedras quentes, nesse momento os homens ajudam. Por
toda a noite enquanto festejam, cantando e dançando, o bolo fica cozinhando. No outro dia,
quando o sol nasce, retiram o bolo, as folhas de bananeira, e está pronto para comer.
O ritual da nomeação segue seu percurso separadamente para meninos e meninas.
Primeiro acontece a nomeação das meninas que são preparadas pelas mulheres enquanto os
meninos se distanciam da aldeia com os homens adultos e os Wawẽ. Acontece assim.

- Nomeação das meninas
Homens adultos e velhos caminham para o pátio da aldeia e vão colocar os nomes nas
meninas, já devidamente preparadas por suas mães e tias. Recebem os enfeites e as pinturas
correspondentes ao seu clã. Para cada nome que será colocado, um canto diferente é
anunciado, assim também acontece com para as danças. Os homens vão de casa em casa
repetindo o ritual para que todo o povo saiba que, daquele dia em diante, aquela menina será
conhecida por aquele nome. Um dos rituais para nome feminino é representado por um
círculo composto de homens com cajados, considerados as duas metades clãnicas,
devidamente representadas. Muitas pessoas acompanham o ritual. Os mais jovens vão
caminhando, bem de perto para aprender. A nomeação deve durar aproximadamente um mês,
dependendo do nome escolhido ou conforme a quantidade de meninas que receberão os
nomes. Os aspectos da oralidade estão implícitos no simbolismo de cada gesto, assim as
meninas entram para a sociedade dos Akwẽ, com sua representação e deve manter a tradição
que a cultura lhe oferece, deverá honrar sua herança tradicional, por isso somente falam entre
si na sua língua e repetem muitas vezes seus nomes, enquanto brincam nos intervalos dos
rituais.
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Artefato em forma de cilindro trançado na palha de buriti, aberto em uma das extremidades, onde é colocada a
mandioca, com uma alça é amarado no alto do galho de uma árvore e esticado para espremer a mandioca que
momentos depois vai estar seca.

- Nomeação dos meninos
Quando colocam nomes nos meninos, os homens novos e velhos levam os meninos
para um lugar longe da aldeia onde ainda tenha mata preservada. Um local previamente
escolhido e preparado para o acampamento onde os velhos irão ficar. Lugar onde somente o
mensageiro sabe chegar. Lá eles ensinam tudo que os meninos devem saber sobre a tradição,
as pinturas, histórias e cantos, suas origens, caçadas, casamentos e preservação do território.
Antigamente existia a casa de passagem dos meninos chamada Warã, que ficava no centro da
aldeia no pátio. Era nessa casa que os meninos ficavam para a preparação de sua passagem
para a sociedade dos adultos, hoje ela não existe mais. Os Wawẽ preparam então este lugar
onde serão passados os ensinamentos para os meninos e chamam de Warã. Para este povo a
terra com sua natureza e seus animais é tudo. Sem ela não existiriam. Pintam os meninos com
jenipapo, raspam seus cabelos e pintam seus rostos de preto, simbolizando a renovação e para
que todos saibam que a iniciação foi realizada. No final da tarde voltam todos para o pátio,
caminhando de mãos dadas como uma grande corrente. O velho chama duas mulheres que
vão confirmar os nomes dos meninos. O velho grita o nome bem alto e as mulheres
confirmam. Em todos os momentos os meninos consolidam os aspectos da tradição oral, e os
adultos celebram esse fazer contínuo que mantém viva a memória dos antepassados.
O passado traz consigo um índice misterioso que nos impele à redenção, diz, pois não
somos nós tocados por um sopro do ar que foi respirado antes? (WALTER BENJAMIN,
1994). Neste momento em que tudo é vida não importa tanto a veracidade das histórias
quanto o que transpõe e é. Para as crianças o importante é agora. E os velhos estendem seus
braços em abraços aos pequenos, erguendo-os no ar para que cresçam mais que eles. Nossas
vidas são divididas em períodos, em partículas de acontecimentos como a passagem pela
infância, depois pela adolescência e assim por diante, até a morte, uma força, comparada ao
tempo social, marcado por pontos de orientação que transcendem nossa vontade.
Durante a festa de nomeação o grupo é um todo. Diferentemente da vida única e
particular do indivíduo, não se define o que aconteceu na história de cada um, que com
certeza é diferente. Porém a análise coletiva é possível porque seus narradores mesmo
individualizando as histórias, encontram o coletivo quando narram a “história de sua gente”, o
que viram o que ouviram o que sentem em relação ao passado e hoje. Uma voz, várias vozes,
um canto de cada vez, a mesma festa. À noite, as crianças estão dormindo e são os adultos que
festejam. São realizadas danças noturnas para os jovens, com maracá e vão até o amanhecer

do dia. Bem cedo começam os jogos como a corrida de toras e de flechas, para crianças e
jovens. Para cada nome um gesto, no final um grande silêncio toma conta da aldeia.
¾ Segunda permissão: AS NARRATIVAS SOBRE A FESTA

Imagem 17 Brudi Xerente, aldeia Funil, 2007
Assim concebida, a ciência dessa época aparece dotada de uma estrutura
frágil; ela não seria mais do que o lugar liberal de um afrontamento entre a
fidelidade aos antigos, o gosto pelo maravilhoso e uma atenção já despertada
para essa soberana racionalidade na qual nos reconhecemos (Foucault, 1966,
p.44).

As narrativas da festa são recortes das vozes dos narradores, professores Akwẽ, que se
entusiasmam em contar como a festa acontece, o que representa e o significado, o desejo de
todos, importância e sentimento que se permite expressar diante do que vivenciam. São os
narradores que se entusiasmam em contar como era a festa antigamente e como é agora.
Assim falam os índios da comunidade Akwẽ, sujeitos de sua própria história quando resgatam
as imagens das antigas festas.
O grande compromisso da festa está em repetir os nomes, comunicar para todos o que
há muito tempo se tornou uma revelação de Wapkwasauré (Deus), para que esse povo
continuasse a vida escolhendo ser índio e não se tornar homem branco. As narrativas que se
seguem, inspiradas pelos antigos tempos, revelam os novos tempos, traz os temas atuais,
como a prática do futebol (praticado nas aldeias diariamente) misturado com a corrida de

toras. Homens, mulheres e crianças participam das competições esportivas durante a festa.
Dois grupos de homens designados como os dois partidos da tora grande e também as
mulheres competem, carregam toras de buriti63 nas costas passando de pessoa para pessoa,
percorrendo uma grande distância até o pátio da aldeia, como foi descrito no capitulo anterior
na corrida da tora grande. Essas práticas são também reveladoras de força, coragem e
inteligência, gostam de dizer os Xerente que são fortes porque gostam de correr e assim
ensinam para as crianças que, desde pequenas, começam a participar das competições.
Desse sopro de ar que somos todos tocados vez ou outra e nos faz virar o rosto para o
passado, nos emociona. O que pesquisadores chamam de resgate cultural, a cultural dos povos
indígenas, reconstrução do passado, retorno às tradições, identidade étnica, (FERNANDES,
1976). No entanto o processo diário, que faz com que esse povo continue entre as tradições e
os apelos do novo tempo, na luta pelos direitos diferenciados na sociedade nacional, são os
aspectos gerados pela vida em comum, na sua relação com a família, a língua e sua história.
Enquanto os privilégios são negados pela sociedade, enquanto a história é relida e, ao
mesmo tempo, a velocidade é contínua, é impossível que os povos indígenas e suas aldeias
não sejam atingidos. Existe um processo de mudança constante, pois tudo está em
movimento, o tempo não para e esse movimento constante traz pela lembrança ou pelo
esquecimento os sentimentos guardados em departamentos secretos. Essas são as narrativas
dos professores Akwẽ.
Primeira narração
As festas indígenas Xerente sempre começam no mês de maio ou junho.
Antes de começar, os homens combinam tudo que pode ser realizado na
festa. Eles colocam um rapaz chamado de Portador para cumprir todas as
ordens dos velhos. Este rapaz vai para qualquer lugar buscar qualquer coisa:
palha, pena, madeira e alimentos. As mulheres preparam os alimentos que o
Portador entrega onde os homens estão reunidos.
Segunda narração
As festas indígenas começam no mês de maio e duram mais ou menos dez
dias. Primeiro os mais velhos se reúnem para cantar juntos e depois eles
chamam as mulheres para colocarem nomes nas crianças. Depois vem a festa
dos homens: tem a corrida de toras de buriti, e a partida é como a de um time
de futebol. Quando os homens chegam da corrida, eles fazem uma roda,
cantam e dançam. Nessa hora da festa, as crianças estão todas pintadas com
tinta de jenipapo.
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Cortam toras de buriti, do mesmo tamanho, pintam com os símbolos dos dois partidos Steromenkwa e
htamãrã. Correm em grupos de homens e mulheres separadamente com as toras de buriti nas carregadas nas
costa, passando de um para outro como para a competição.

Terceira narração
Quando é para colocar nomes nas meninas, os homens vão para um lugar
chamado Warã. Ai eles cantam de casa em casa, até terminar de dar nomes
às meninas. Depois os homens começam a dar nomes aos meninos que ficam
no Warã. Os velhos vão para o mato e cantam. Quando é de tarde eles
voltam do mato. Antes de sair de lá, os velhos convidam duas mulheres e
dois homens para gritarem os nomes de todos.
Quarta narração
Existem vários cantos para registrar os nomes das meninas e cada nome tem
seu canto: O nome “Piro” tem um canto, o nome “Sidi” tem outro canto. Os
cantos para por nomes nos meninos não são variados.
Quinta narração
Depois que já estão reunidos, os velhos cantam para os novos. Primeiro a
gente tem que tinguisar64 o peixe para comer nas festas e a corrida de tora. A
noite tem canto e dança e o pajé canta para os novos.
Sexta narração
Para colocar nomes nas meninas, os homens cantam dois ou três dias de casa
em casa. No final da festa, as meninas, são enfeitadas pelas mulheres de
outros clãs. As mulheres que enfeitam as meninas têm direito a uma vasilha
de comida.
Sétima narração
Depois que a festa termina, os rapazes ficam com muita saudade.

Quais os aspectos da oralidade, narradas pelos professores, nesse fazer histórico da
cultura Akwẽ? É a tradição continuamente revivida, caso contrário, a cultura, história e
identidade de um povo, perderia o sentido, estaria fossilizada, seria reminiscência apenas, e
não memória de experiências passadas, não seriam referências vivas para o presente e para o
futuro. A oralidade, grande responsável pela continuidade, mantém com a história uma
relação de intercâmbio, registrando fatos, interpretações, reduzindo, por vezes, a novidade ao
já conhecido ou, inversamente, deixando-se levar pelo evento, transformando-se com ele
(SAHLINS, 1979; SILVA, 2001).
As narrativas são peculiares, mas sentidas na mais completa dignidade de pertencer a
um povo que continua com seu mais importante ritual e demonstra uma grande felicidade
quando narram. Resguardam, revivem, recriam e se fortalecem para acreditar em tudo que os
antepassados viveram e como é bom ser Akwẽ nestes dias, tudo para as crianças se sentirem
parte importante deste processo.
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Tingui é uma raiz venenosa que os Akwẽ utilizam para as grandes pescarias, quando antecipam os dias de
festas nas aldeias. Essa raiz venenosa é retirada e formam pacotes que são amarados com embiras e jogados nos
rios. Horas depois os peixes morem e ficam boiando nas águas e são recolhidos pelos homens.

¾ Terceira permissão: INTERVALO NO TEMPO

Imagem 18 Final da festa Dakmãhrâze. Aparecimento do padi,
tamanduá bandeira
A cultura de um povo não é algo congelado no passado: é um modo que vai
se transformando em função dos novos acontecimentos e situações (SILVA,
1994, p.9).

A imagem 18 revela o momento em que os Wawẽ encontram os espíritos de Padi65.
Intervalo no tempo, porque a história não se repete igualmente, num mundo em movimento.
Significa eterno acontecer, mas o intervalo é como um instante em que tudo acontece e se
guarda na memória.
“Existiu um tempo em que a festa não acontecia”. Esse depoimento de Sapasãme, fala
dos tempos em que precisavam esquecer que eram índios para conseguirem viver na
sociedade nacional. A Festa não é somente um modo de voltar a realizar os rituais do passado,
mas o elo, em um novo tempo, que é agora, com coisas velhas e coisas novas, acontece. A
tentativa de reconquistar a identidade abalada pelo passado.
Dizem os Akwẽ, “a Festa desde o início serviu para colocar nomes nos meninos e nas
meninas e também para nós reconhecermos nossas pinturas. As festas servem para nos
respeitarmos”. O passado é agora presente e será futuro das crianças que tudo que
conseguirem carregar em suas vidas, em sua memória e as necessidades que competem ao
tempo e a sociedade. Nesse novo tempo em que há uma busca constante por uma identidade
social, a festa, mesmo transformada pelas mudanças constantes da sociedade e as novas
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Padi, a representação do tamanduá bandeira são dois espiritos das matas que aparecem nos finais das festas
para amedrontar as crianças. Fazer brincadeiras correndo atrás das pessoas, algumas crianças, mais pequenas
choram, outra ficam sorrindo, os adultos se divertem.

paisagens, sim, porque tudo que interfere na natureza afeta o homem, principalmente aquele
que vive da terra e dependem para sobreviver das águas e das matas. Em todos os momentos
da história da festa é possível perceber as escolhas, de celebrar, de continuar.
A representação desta escolha aparece na festa, em especial a escolha de “dar nomes”
é reconhecer-se e fazer continuar através das crianças. Esse batismo possui certa “harmonia
no sentido de equilíbrio” o que talvez seja a mesma harmonia do meio interno de uma
“cultura qualquer”. Levam suas crianças ao reconhecimento ou ao conhecimento de ser Akwẽ
“gente importante”. Pode ser também a reconciliação consigo mesmo, pois depois de certo
tempo, precisavam lembrar o passado e não mais esquecê-lo. Voltam a se reconciliar consigo,
repetindo o que outrora receberam dos pais. Nomes.
O tempo vem mostrando que a história indígena está em movimento como a sociedade
de todos os povos do mundo. A cultura está em movimento, assim como as pessoas e tudo o
que é produzido pelo homem. Os povos indígenas criaram uma infinidade de conceitos e uma
forte cultura étnica, no uso de sua língua, nos costumes e identificação com tudo que está em
torno à natureza, senhora de todas as reservas. As crianças indígenas Akwẽ sobrevivem de
acordo com a dinâmica do seu grupo de convivência nas suas aldeias e sentem-se
intrinsecamente ligadas a essa natureza que lhes protege e é a fonte de seu conhecimento e
sobrevivência.
De todos os nomes que são colocados nas crianças durante a celebração da festa com
toda a riqueza de detalhes, com tempo determinado para acontecer, horários, lugares e
atitudes predeterminadas pelos Wawẽ, um nome é especial igualmente para homens e
mulheres, é a festa específica para colocar o nome Wakedi este nome, é uma celebração, que
acontece durante a festa Dakmãhrâze, mas é diferente dos demais nomes porque é o único
nome designado para meninos e meninas. Seu ritual demora muitos dias, um ritual lindo e
especial. Assim descreveram a festa de Wakedi ou simplesmente Wake.
A FESTA DE WAKEDI
Wakedi (aquele que veio do maribondo pequenininho) é o único nome que
durante a festa de nomeação pode ser dado para uma mulher ou um homem:
cada vez que for realizada esta festa deve haver dois meninos ou duas
meninas correspondentes as duas metades clãnicas. O significado do nome
pode ser: bichinho que fica na areia, que voa tipo maribondo pequenininho.
A comemoração de Wake tem sua dança e seu canto. A festa dura mais ou
menos um mês. Depois do Isitró, o final da corrida da tora grande, tem o
último canto de Wake e termina a festa. A festa é muito especial porque
representa a essência da festa dos significados dos nomes e representa os

dois clãs. Só quem pode pedir para colocar o nome de Wake são os clãs
Kbasi, Insakê e Kritó. Demora muito tempo para acontecer a festa do Wake.
Primeiro os homens vão caçar. Colocam as caças num lugar para a corrida.
Quem correr mais pega as melhores caças: anta, veado, caititu queixada,
paca bandeira, tatu canastra. Quem chega por último pega as piores caças.
Macaco, cobra, seriema e ema. No fim o canto de Wakedi. Os Wawẽ
chamam os homens e as mulheres para cantar de mãos dadas percorrem toda
a aldeia e se encontram no ninho da seriema, lá todos juntos cantam e
termina.

Há muitos anos não acontece esta cerimônia específica para o recebimento do nome de
Wakedi. Para tanto, deve haver uma longa preparação para que aconteça. Durante a realização
da festa de dar nomes, dois meninos ou duas meninas devem receber este nome. Dizem os
Sekwa que para acontecer esta cerimônia, a preparação é demorada e o tempo decorrido da
celebração muito longa, assim, quando os adultos vão escolher os nomes para as crianças,
muitos nomes importantes e antigos ficam de fora.
Mais uma vez a dualidade expressa o sentido do fazer do povo Akwẽ, um único nome
que pode ser utilizado por meninos ou meninas, um nome importante, que deve ter seu ritual
preparado com grande antecedência e conveniência dos adultos responsáveis pelas crianças.
Quando precisa escolher os nomes, os adultos pensam na equivalência da criança que deve ter
as características desse nome. Um nome Akwẽ não é simplesmente um título, uma forma de
falar, e sim como se completa aquele individuo. Seu nome tem suas características e também
uma carga de tradição dos pais, tios e avós. Um nome, uma história, uma vida que se repete e
se eterniza.

¾ Quarta permissão: A FESTA PARTICULAR DAS CRIANÇAS

Imagem 19 As crianças durante a festa Dakmãhrâze, aldeia Funil
Crianças têm que viver suas vidas de acordo com os próprios entendimentos,
assim como os adultos o fazem; suas idéias são fundamentadas na própria
existência e, portanto, igualmente válidas (TOREN, 1993).

A festa particular das crianças é o simbólico sentimento que me permite compreender
porque são tão especiais para esse povo e porque para elas existe uma festa inteira. Sei que a
festa tem muitos significados coletivos, também relacionados ao cumprimento de deveres
tradicionais e que, planejar e realizar a festa, para os adultos, é também cumprir seu dever de
Akwẽ, que cantam para não esquecer o que em tempos passados precisaram fazer, mas não
fizeram. Nessa festa está representada a história de cada um na lembrança individual e
coletiva de pertencer a uma cultura. As crianças sabem que a festa é para elas, que elas são
importantes. Este é o momento permitido para fazer parte efetivamente do grupo, do seu
povo. Elas sentem.
Os tios e avós são tão responsáveis ou mais pelas crianças no processo social e cultural
deste grupo étnico, porque são os tios que acompanham seu crescimento, podendo determinar
os caminhos que ela deve seguir. As crianças maiores trabalham cuidando das crianças
menores, coletando frutos, ajudando na limpeza da “roça de tocos”, lavando coisas e pegando
água. São histórias relativamente comuns da vida cotidiana das crianças na maioria das etnias
indígenas.

Existe sim um processo de mudanças constantes, pois tudo está em movimento, o
tempo não para, as histórias se multiplicam e diversificam, é viva e muitas vezes pela
lembrança ou pelo esquecimento guardado em departamentos secretos a identidade cultural
construída a machadinha de pedra para durar, pode surgir.
As crianças estão bem ali. Para fazer de tudo uma festa, cumprir a sequência do ritual
com seriedade, mas se divertem, brincam, conversam e nos intervalos muitos banhos de rios,
cabelos soltos ao vento, correndo com suas flechas, enquanto todos os adultos olham
admirados, gritam os nomes, dançam, cantam, gritam para elas, só para elas.

Imagem 20 Competição da corrida de flecha

As competições para os pequenos acontecem no pátio. Tem as corrida de flechas, que
é como uma corrida de revezamento, separadas pelos tamanhos e pelo sexo. O celebrante
organiza duas filas de crianças separadas por uns dois metros. As duas primeiras crianças das
filas seguram as flechas na mão e, ao sinal do celebrante, devem correr o mais rápido possível

até a próxima criança que recebe a flecha e corre para a outra e assim por diante, como uma
corrida de revezamento. Seus cabelos voam durante a corrida, seu pensamento está em
direção à próxima criança, e no fim voltam todas para o pátio. Às vezes acontece das crianças
bem pequenas errarem na entrega da flecha e saírem correndo sozinha com a flecha e todos
correndo atrás. Esse momento é marcado por vários gritos de alerta e incentivo para essa
criança, mas também de gargalhadas sonoras.
No final da festa aparece o padi, ou o tamanduá bandeira. Os anciãos vão para o mato
e ficam lá sem contato. Ninguém pode falar com eles, a não ser o mensageiro. Sozinhos, eles
cortam palhas e folhas de buriti e constroem duas armações com um bico amarrado com cipó
que lembra um tamanduá. São dois homens, dois espíritos do mato que representam o
tamanduá. Trazem nas mãos cruzadas os dois simbólicos paus cruzados. Quando eles
retornam a comunidade está toda no pátio, as crianças pequenas têm medo, choram, e os pais
mostram para eles e explicam quem são. As crianças maiores esperam para correr quando os
espíritos se aproximam. Os velhos, seguidos pelas representações dos dois tamanduás
bandeiras, dirigem a empreitada e o divertimento é grande, até que os dois tamanduás
retornam para o mato. Fim da festa Dakmãhrâze.
Contar esta parte da história do ritual da festa Dakmãhrâze, torna-se importante nesse
contexto, para que se possa compreender a concepção da oralidade e sua força cultural entre
os Akwẽ. Compreender como é realizado o ritual, como é a participação de cada um. Os
aspectos em que os Wawẽ renovam sua qualidade indiscutível de liderança, mas
principalmente a generosidade de sua partilha e contribuição para que seu povo continue.
A continuidade da vida coletiva do povo depende muito dessas crianças que agora
estão sendo educadas para que sua cultura tradicional exista e, para isso, contam com a força
da oralidade transmitida e da bondade dos adultos em fazer.
Contudo, outra grande força começa a dar sentido à cultura utilizando outros aspectos
da vida em sociedade: a educação escolar. Através dos professores bilíngues, as crianças têm
sua educação oral continuada e reforçada. O conhecimento da escrita passa a ser aliada
importante desses professores na tentativa de escrever a história da tradição e, quando
ensinam para as crianças a ler e escrever em duas línguas, utilizam aspectos da tradição para
ensinar. Nesse contexto se inicia um tempo em que a tradição oral também faz parte do
aprendizado da escola o que não distancia as crianças da tradição e lhes oferece outras
possibilidades de conhecimento, sem usurpá-los de seus direitos de escolha.
Como a vida está em constante movimento, os professores bilíngues sabem que
mesmo com essa grande conquista da educação formal das escolas em aceitar a tradição

cultural, é preciso continuar lutando por novas conquistas dentro e fora da sociedade. Dentro
da sociedade, para fortalecer a importância da educação para todas as crianças, quando em
muitos momentos algumas tradições se confrontam com o novo e, fora da sociedade, com a
política educacional nacional diferenciada para os povos indígenas.

4 AS CRIANÇAS AKWẾ - ORALIDADE E APRENDIZADO DA ESCRITA
Mas devo avisar. Às vezes começa-se a brincar de pensar, e eis que
inesperadamente o brinquedo é que começa a brincar conosco. Não é bom,
é apenas frutífero (LISPECTOR, 1999, p.24).

Imagem 21 Tare Brupahi, aldeia Nrozawi

Essa parte do estudo é dedicada à educação das crianças Akwẽ, o aprendizado da
oralidade e da escrita, conhecido na pedagogia antropológica como duas modalidades da
linguagem e não se sabe ao certo quando essas duas modalidades, oral e escrita se encontram.
Como harmoniza Ong (1998):
Escrita e oralidade são definidas como duas experiências linguísticas
radicalmente diferentes em termos fenomenológicos. Elas estão marcadas
pela oposição entre visão-audição, espaço-tempo, resíduo - evanescência,
externos ao corpo-corporal representação - performatividade, autonomia do
contexto – dependência do contexto. A escrita só tem o poder de guardar
resíduos da oralidade e não de reproduzi-la (ONG, 1998, p.32).

Os Akwẽ percebem bem essa diferença entre oralidade e escrita, mas vivenciam ambas
com desvelo de aprendiz. A iniciação na educação pela oralidade é tão natural como a
participação das crianças na festa Dansinpze. A cosmologia é a mesma, o que muda é a
introdução de novos rituais. A prática escolar é um ritual, a prática da escrita é outro novo
ritual.
De forma cosmológica estudamos no capítulo anterior a relação das crianças com sua
vida cotidiana e os rituais, agora enfrentamos o caminho do conhecimento dessa relação dual:

oralidade – escrita entre os Akwẽ, a relação do aprendizado da educação oral transmitida na
vida cotidiana e o processo escolar do aprendizado da escrita, no qual entra a escola, uma
categoria de transição que os mais velhos contam como um processo de aceitação e
modificação, que se especifica pela dinâmica social de significados que tem na sociedade
nacional. As regras impostas à sociedade indígena para incorporação de uma ‘escola para
índio’ começa no período colonial como descrito no segundo capítulo deste trabalho, com a
missão católica e depois com a missão batista e se estende pela fase de deliberação de vários
tipos de escolas, até chegar às escolas indígenas de hoje, conhecida como multicultural,
diferenciada e bilíngue, defensora da diferença e autonomia cultural, à exemplo da educação
tradicional indígena que já tem essas características. Como então, é percebido o lugar da
criança indígena nessa escola, na aldeia e na cidade, quando as mudanças significativas
esbarram numa autonomia, não tão autônoma?
De modo recorrente, os jovens migram para as cidades próximas e sua procura é
principalmente a escola, como os Akwẽ convivem com os não-índios durante muitos anos, a
curiosidade já não é tanta, o trabalho na cidade não é atraente, mas a escola encontra
parâmetros de relação e novos rituais surgem dessas escolhas.

4.1 As Crianças, os Professores e o Aprendizado nas Escolas das Aldeias

Imagem 22 Escola da aldeia Salto PI Porteira, professora Maria Helena
e seus alunos da alfabetização

Quando professores e alunos se preparam para ir à escola na aldeia, eles tomam banho,
colocam suas roupas e calçados, se tiverem, arrumam os cabelos e seguem com a atitude
diferenciada de quem entende que o ato de entrar na escola é mesmo diferente de tudo em sua
vida na sociedade da aldeia. Professores e alunos consideram importante essa preparação para
a ação de ir à escola. Essa diferença de atitude e o ritual de preparação para a escola passam
de geração para geração como uma atitude que se incorpora a realidade cotidiana de todos.
Faço a mesma pergunta de Silva (1987, p.125): “Como se entende o processo da escola na
aldeia como representação consciente?”. A escola, assim como o sonho, possibilita uma
viagem cujo resultado pode ser a apreensão de itens de um acervo externo que, seletiva e
autonomamente, deve ser objeto de treinamento, aprendizagem, memorização e apropriação,
idéia aproximada do que os Akwẽ percebem sobre encontrar o caminho do conhecimento da
sabedoria.
Essas atitudes diferenciadas estão relacionadas às coisas adquiridas com os não-índios
e, tempos depois, assumidas pela comunidade indígena. Assim como a escola, outras ações
também mudam o ritmo do fazer na aldeia, entre elas a preparação para ir até a cidade, ou
quando a festa não-índia entra na aldeia. Importante são os aspectos, rituais e referências de
como a comunidade se organiza e se prepara para incorporar esse outro momento, sem deixar
de ser como é nesse espaço e tempo social. No final de 1990 em uma visita à aldeia do Rio do
Sono, foi possível presenciar uma dessas diferentes atitudes direcionada aos jovens e crianças.
Saptomẽkwa, um grande líder entre os Akwẽ, costumava reunir no mês de
abril por ocasião da festa de São José, um grande grupo de Akwẽ que
chegavam de várias aldeias. Ele manda construir uma palhoça no centro da
aldeia, com o chão batido preparado onde era colocada a água para que a
poeira não suba. As mulheres mais velhas e as crianças estão sem roupa e os
homens com seus calções, como cotidianamente vivem na aldeia, se
cumprimentam pela ocasião de reencontrar os parentes. Quando chega a
noite, João Paulino segurando seu cajado, na postura do discurso ritual dos
Akwẽ para iniciar uma celebração, reúne todos nessa palhoça e faz um longo
discurso na sua língua. Todos estão em silêncio, homens, mulheres,
adolescentes e crianças escutando com atenção. O discurso fala sobre a
importância do povo Akwẽ e acrescenta que esta festa não é uma festa da
tradição, não é uma festa Akwẽ, por isso todos devem ir se preparar
diferentemente das festas tradicionais com suas pinturas ornamentos e
enfeites e sim como os não-índios. Vão todos e preparam-se, vestem roupas,
usam calçados, arrumam os cabelos, colocam perfume, tudo que tiveram e
possam usar. Horas depois, todos voltam para a palhoça, devidamente
prontos, inclusive o líder Saptomẽkwa. Outro discurso se inicia, este outro
discurso é diferente, outro tom de voz. Ele diz para todos que durante a festa
irão dançar, então, as regras são as seguintes: ninguém pode recusar o pedido
de outra pessoa para dançar, não podem brigar, discutir, falar alto, devem se
divertir com grande respeito. A festa começa com três músicos contratados,

um sanfoneiro, uma zabumba e um triângulo, grupo contratado
especialmente para tocar nessa festa. Durante toda a noite os Akwẽ dançam
uns com os outros abraçados. Jovens, velhos, mulheres e crianças, vestidos e
arrumados, em alguns casos faz-se fila para dançar com um par desejado,
com todo o respeito e reverência. Outros jovens ficam olhando de perto, a
noite toda, os instrumentos, principalmente a sanfona que consideram um
instrumento maravilhoso. O dia amanhece e todos vão tomar banho e tirar as
roupas e guardar para a próxima ocasião. Este acontecimento demonstra
como quando os Akwẽ incorporam um ritual ou atitude na sua vida social,
não deixa de se acomodar a sua forma sábia de educação, ou mesmo tempo
que separam o que é da sua tradição e o que não é, para que cada um siga um
ritual especifico e todos saibam diferenciar. Acontece o mesmo com as
escolas, um ritual incorporado e adaptado a educação Akwẽ (DIÁRIO DE
CAMPO. ALDEIA RIO DO SONO. ABR 1996).

Os sentimentos e atitudes para cada ação norteiam os sentimentos desse povo que sabe
sobreviver e, para tanto, não se descuida do que incorpora, do que é importante e de como
pode continuar sua história como povo. Se uma pessoa conhece os Akwẽ na cidade, eles
podem dizer que eles não querem mais continuar sendo índios, no entanto, além de não ser
este o sentimento coletivo, também tudo se transfigura quando estão na aldeia, vivendo o
cotidiano a vida em comunidade. É como se durante anos precisassem enganar os não-índios,
sobre quem são e se acostumaram com isso. Quando estão em sua casa já não precisam de
nada, a necessidade diária de sobrevivência tem outro valor étnico, enxergamos isso no
processo de mudar de roupa para ir à escola.
As escolas indígenas Akwẽ percorreram longo caminho até chegar a esta posição de
total aceitação que hoje se verifica na comunidade, assim como sua importância no processo
do ensino bilíngue, antes considerado pelos mais velhos como uma coisa inútil, porque, como
já foi dito, eles não acreditavam o que lhes falavam da possibilidade de perder sua língua se
não fosse ensinado para as crianças e adolescentes a escrevê-la.
O poder da linguagem de ler e escrever, como instrumento, assim como a necessidade
de aprender a escrita da sua língua e do português toma-se a cada dia o desejo do muitos Akwẽ
devido a situação de contato que lhes exige tal atitude. Todo homem da cidade deve saber ler
e escrever o português, assim também ele precisa aprender. Para os mais velhos essa era a
importância da escola, aprender a ler e escrever o português para poder negociar com os nãoíndios. Os professores contam como foi a luta que tiveram de enfrentar para que os mais
velhos aceitassem a escola e o ensino bilíngue.
Era assim, quando eu comecei a ensinar na minha língua mesmo, os pais não
queriam mandar seus filhos e tudo mais, depois não eram todos que
gostavam que fosse o estudo na língua. Eles queriam (os pais), que fosse o

ensino do português, porque, disse que na nossa língua eles já sabiam falar
não precisavam, mas eu insistia para eles não deixar de mandar as crianças ai
vinha vindo até hoje. Eu gosto de lecionar e fico preocupado para não
esquecer, se não aprende a escrever pode esquecer (ENTREVISTA
SIRNARÉ XERENTE. CIDADE DE MIRACEMA DO TOCANTINS, NOV.
2006).

Em relação à escola, dizem os professores indígenas Akwẽ, que precisam melhorar
muitas coisas, mas são unânimes em afirmar que o processo de mudanças aconteceu quando a
comunidade aceitou a escola como parte importante do contexto e representatividade para a
formação dos jovens e crianças. Diz o professor Isaias Xerente:
Essas escolas indígenas, no meu ponto de vista, elas tem que passar num
processo de reforma, porque esse modelo que está hoje, não está
correspondendo com a necessidade do aluno. A reforma é para a escola ser
bilíngüe, o professor tem que ser bilíngüe, para comunicar exatamente o que
o professor quer passar para o aluno se não houver isso, a gente vai bater
nessa mesma tecla e a gente não sai do lugar (ENTREVISTA ISAIAS
XERENTE. ALDEIA BREJO COMPRIDO, OUT. 2007).

Isaias é professor da aldeia Brejo Comprido, do PIN, Posto Indígena Rio do Sono,
Escola indígena Suzauré, e leciona para alunos de 6º a 9º ano, na língua Akwẽ. Ele faz parte
do grupo de professores que aprenderam a escrever na sua língua com os missionários da
missão batista e foi escolhido pela comunidade para lecionar na escola indígena, quando ela
se constituiu dentro das aldeias como uma escola que necessariamente deveria ser bilíngue e
multicultual. “As relações sociais nas quais são elaborados e expressos os novos
conhecimentos e a reflexão sobre o mundo, e vivenciados os processos de ensino
aprendizagem, há uma fonte e inesgotável experiências de aprendizagem”. (SILVA, 2002,
p.46)
Existe uma associação direta nas falas dos professores, sobre a escola e
consequentemente à aprendizagem da leitura e da escrita para a continuidade da tradição,
assim como a importância da fluência na língua portuguesa: falar bem o português segue o
critério da boa aceitação entre os não indígenas. Essa situação está presente em todas as
escolas, e relacionada diretamente ao contato interétnico, uma sequência dos parâmetros
ocidentais, adquirir os conhecimentos escolares como uma necessidade imprescindível para
que os índios possam partilhar do mundo não-indígena, nas cidades. Uma necessidade de ser
aceito na sociedade nacional, desejo frequente em toda a sociedade Akwẽ, que mesmo
aceitando a escola bilíngue e, às vezes entendendo sua importância, deriva para a ascensão
social nas cidades.

Um grupo de professores foi selecionado para formar o primeiro grupo de professores
a estudar sua própria língua. Esse grupo de jovens Akwẽ foi enviado para as três aldeias da
reserva: Rio do Sono, Porteira e Funil, as principais aldeias da década de 1970. Entre estes
estava o mais novo e hoje um dos principais professores do Centro de ensino médio Xerente –
CEMIX, o professor Sinare. A escola, assim como o novo sonho, possibilita uma viagem cujo
resultado pode ser a apreensão de itens de um acervo externo que, seletiva e autonomamente,
deve ser objeto de treinamento, aprendizagem, memorização e apropriação. Para tanto, a
impressão dos acontecimentos que constituíram a escola um lugar importante para responder
às necessidades desse novo tempo entre os Akwẽ estão reveladas nas palavras dos professores
como Sinare na sua trajetória e aprendizado (SILVA 2002).
Não tinha professor branco na área então felizmente chegou o pessoal da
missão e começou para nós. Nas aldeias o pessoal que é da FUNAI, não
ligava para a educação do índio, ai a missão chegou e começou o estudo para
o Akwẽ. Eu comecei a estudar com eles. Comecei com a idade de 12 anos.
Eles começaram a ensinar para nós. Eles sabiam falar nossa língua, então
explicava mais melhor. Antes a gente tinha vergonha de falar o português
então perguntar na nossa língua nós perguntava. Como ele sabia falar na
nossa língua explicava melhor. Eu estudei até a quinta e fui para Miracema
estudar no colégio Tocantins a 5ª serie já estava com idade muito alta estava
com 15 anos, não desisti. Akwẽ. É assim na hora que a gente já tem uma
idade assim, as meninas ficam doidas querem, já, logo casar ai comecei a
gostar também. Eu parei de estudar (ENTREVISTA PROFESSOR
SIRNARE. MIRACEMA DO TOCANTINS, OUT. 2006).
Era assim na hora que eu comecei a ensinar na minha língua. Não fizeram
nada, mandavam os alunos para estudar, mas depois não eram todos que a
gente conseguia ensinar na nossa língua. Dizem que nossa língua, eles já
sabiam falar então os pais não queriam colocar os filhos na escola, mas
sempre eu insistia para não deixar nossa língua. Vinha vindo e eu até hoje
gosto de estudar na minha língua, na minha cultura, preocupado para não
esquecer (ENTREVISTA PROFESSOR SIRNARE. MIRACEMA DO
TOCANTINS, OUT. 2006).

A educação indígena entra na escola da aldeia. Nesse momento é o inicio da estratégia
de unir a oralidade e o aprendizado da escrita. É possível afirmar que na comunidade indígena
existe a educação indígena e a educação escolar indígena. A primeira consiste no modo
próprio que cada comunidade indígena tem de transmitir às crianças seus conhecimentos e os
saberes tradicionais. A educação escolar indígena, por sua vez, legitima e transcreve tudo o
que antes era oral, uma responsabilidade da comunidade para continuar a manifestação
cultural a sua descendência, isto é, as crianças que sem leis específicas, da tradição para esse

caso específico, recebe mais uma atribuição de aprender a escrever sua língua e ensinar às
próximas gerações.
Na festa de dar nomes aos meninos e às meninas, eu canto e danço com
meus amigos e parentes, fazemos tudo na tradição. Na escola aprendi como é
que escrever e ler na minha língua e no português aprendi a escrever o nome
Akwẽ e o nome em português. Falar eu falo em Akwẽ. Aprendi que na cidade
tudo é diferente daqui, Quero aprender tudo (BRUPHAI XERENTE, 10
ANOS. ALDEIA SALTO).

A responsabilidade dos professores de ensinar a língua e com ela a tradição, as
histórias, é herança e o fazer indígena, a aprendizagem, novo contexto, com uma nova
linguagem e seus códigos, para encontrar um tempo diferenciado, os torna também um novo
personagem, importante para sua vida. Embora encontre este professor todos os dias e o
conheça bem em outros lugares da sociedade indígena, não confundem o papel desempenhado
por ele, dentro da sala de aula. Outro sentimento se instala tanto nos professores como nos
alunos, e fica tudo bem, porque todos sabem a importância desse momento educacional. De
acordo com Braggio (2000), a língua Xerente pode ser sub-classificada em Akwẽ, falado pelos
indígenas mais jovens, Akwẽ, falado pelos jovens e, Akwẽ, falado pelos índios mais velhos. A
diferença da linguagem entre as gerações é facilmente percebida, os homens mais velhos
falam diferente dos mais novos que, além de mudar os sons, também acrescentam novas
palavras, às vezes em português e diminuem outras. Dentre outros fatores, a língua Akwẽ
falada pelos índios mais jovens possui vários termos originados por processos de empréstimo
e adaptação fonológica provenientes da língua portuguesa da região (BRAGGIO, 1999).
Os saberes que são valiosos da tradição oral estão para a língua que todos entendem,
relacionados aos valores que nem passam pela escrita. “Na medida em que a identidade e a
subjetividade infantil vão se construindo, no fazer escolar, durante os processos que se
realizam na concretude do aprendizado, permeiam a educação das significações sociais,
cosmológicas, psicológicas, emocionais e cognitivas” (SILVA, 2002, p.47).
Isso fica especialmente evidente no aprendizado de línguas, em que as crianças
aprendem pela necessidade de se comunicar, e escrever pelo desejo de fazer parte. Isso quer
dizer que o desejo inicial oral é individual, e o desejo segundo da escrita é coletivo. Não que
um desejo não passe pelo outro, mas para ser significativo tem seu processo ligado ao
crescimento. Diz o professor Sisnare sobre sua educação formal nas primeiras escolas das
aldeias:

Os outros eram mais velhos. Já estavam assim maduros. Passamos na prova
do pastor. As aldeias eram só as aldeia porteira, pin brejo comprido, pin
funil, pin rio sono, pin Mirassol, que hoje é o Brupre. Os índios moravam so
nesse local, não tinham se separado como hoje, então ele fez, como não tinha
professores nessas aldeias ele colocou cada um num canto. Ai eu deixei uma
pessoa que fez junto com nos Juarez Pedro Aron e eu so num local ai o
professor Carlos colocou pra eu fazer estagio La no brejo comprido isso foi
em 82. Ai eu fui pra La e o Jeová ficava no brejo comprido e eu fui pra
ajudar porque ele era assim mais fraco um pouco fiquei meio ano ajudando
o Jeová ai eu mudei pra porteira e como eu o pessoal já me gosta que eu
ensinava bem ai me mandaram para o funil, parece que parecia que era La
minha luta. Naquele tampo não tinha nada nem colégio. Naquela época
aquele a mulher dona que chama Raquel que Ra a primeira professora. Ai
não tinha condições de trabalhar e fiquei La depois mudei para a porteira ai
eu andei para brejo comprido, porteira, funil, ai quando mudei para o funil já
tava no ano de 84 ai esse pessoal que é Akwe casado com branco ai essa
Akwe que saiu no meio do mundo, morava La no Piauí, em 79 pra 80
chegaram ai eu não tava gostando porque ela tinha uns 12 anos quando
chegou pra Ca eu voltei pra porteira ai gostei dessa menina fizeram o
casamento bem bonito o pessoal se lembra que o casamento mais bonito que
saiu assim foi o nosso teve assim. Até hoje nos vivemos juntos tenho 9 filhos
dava aula pra meus filhos nenhum quis ser professor um ta terminando
segundo ano tem um que fala que vai entrar para ser professor 6 filhos
homens e 3 mulher. Moro no vão grande e dou aula no CEMIX. O pessoal
fala que eu sou assim mais adiantado na língua tanto que o pessoal não quer
que eu fique assim parado depois que eu entrei assim como professor foi que
eu entendi de ajudar mais meu povo e sempre falo assim que nos como
educador tem que segurar o que é o nosso que é a língua que é o mais
principal e acultura é assim que eu falo para o pessoal como eu comecei
primeiro não quero que a gente deixe para trás. Eu tenho um pensamento de
nunca deixar de falar nossa língua. O meu sonho é que eu vou terminar esse
curso que eu estou La em Goiânia meu sonho e terminar e fazer alguma
coisa para meu povo deixar alguma coisa para meus netos, meus filhos o que
eu fiz na minha vida. Quero fazer alguma coisa para meu povo queria
escreve um livro (ENTREVISTA PROFESSOR SISNARE. CIDADE DE
MIRACEMA DO TOCANTINS, 2008).

É importante reconhecer o poder da instituição escolar, porque reúne em tempo e
espaço as configurações de tudo que é permitido. Estipula a necessidade de aprender a ler e
escrever para sobreviver e não mostra nada fora dessa instituição e de sua verdade absoluta.
Estabelece um conjunto de preceitos para a formação do indivíduo que para a cultura Akwẽ
não é necessário, pois o homem é a própria natureza e deve viver para manter tudo como deve
ser. Predomina entre os Akwẽ duas formas de aprender. Uma, está relacionada à curiosidade,
de onde vem o grande esforço pessoal de aprender, e está com o individuo desde pequeno e
segue nesse sentimento até o fim da sua vida com determinação. A outra, está ligada à
espiritualidade e tem relação com a primeira, ou seja, o individuo para receber o
conhecimento precisa viver procurando entender tudo o que existe. As duas formas de
conhecimento estão ligadas ao tempo, por isso quanto mais velha a pessoa fica mais

conhecimento acumula e mais importante se revela para a comunidade. Os velhos são os
sábios, as bibliotecas como dizem os professores, quando morre um velho perdem uma
biblioteca.
Em relação ao aprendizado ou necessidade de adquirir conhecimento, não se constitui
em uma frequência obrigatória, mas sim uma vontade pessoal de cada criança, o que contribui
para criar um ambiente suave, leve e tranquilo nas aulas. A partir dos sete anos aparecem
indícios de uma expectativa de participação social por parte dos adultos em relação às
crianças, principalmente das meninas, que são demandadas para os afazeres domésticos.
Devido as concepções da tradição, os professores fazem sugestões de como seria melhor a
escola indígena Akwẽ com mudanças significativas harmonizando conhecimento adquirido e
conhecimento tradicional. Parte dessas propostas estão escritas na referência da escola
indígena, mas, de fato, deve percorrer longo caminho até que seja entendida pelas instituições
a necessidade da sua existência diferenciada. Essa descrição para uma escola de qualidade e
diferenciada foi descrita pelos professores indígenas que estavam reunidos para um encontro
de educação indígena, promovido pela Secretaria de Educação e Cultura na cidade de
Miracema do Tocantins em nov. de 2006.
Escola diferenciada segundo os professores Akwẽ
Escola bilíngue: Akwẽ-português.
Escola cultural: Escola que vivencia a cultura Akwẽ e oferece informações da
sociedade não indígena.
Escola diferenciada significa autonomia para fazer funcionar do jeito Akwe.
Escola que respeita o tempo do calendário Akwe, tempo sazonal, inverno e
verão, plantio e colheita.
Tempo de plantar, tempo das festas, tempo das reuniões para a melhor
decisão coletiva.
Escola que respeita decisões, ritmo de vida e tempos da comunidade e das
pessoas.
Escola que a pessoa freqüenta se tiver vontade, se decidir frequentar. Não se
pode obrigar uma pessoa Akwe ir à escola.
Escola integral, que não segrega saberes e respeita as idades das pessoas, de
acordo com o tempo e o espaço (RELATO PROFESSORES DURANTE
REUNIÃO NO CEMIX, NOV. 2006).

Os professores escrevem o que desejam de uma escola diferenciada multicultural,
bilíngue, específica do povo Akwẽ-Xerente. Esta escola foi assumida por todo o povo durante
um longo processo de aceitação. A grande escolha está em procurar descrever como acima o
que querem para suas escolas e o que constitui a autonomia de construir calendários baseados
na tradição, inverno e verão, plantio e colheita e as demandas das festas, assim como

autonomia para decidir o tempo e a quantidade de aulas, a metodologia e o funcionamento da
escola.
A história vivenciada pelos antepassados era outra escola, outro tempo, nela o
cristianismo colocava a disciplina como prática universal baseada na ciência e na razão de
uma sociedade ocidental moderna e pronta para civilizar. Com a transição do período
medieval para o moderno, e a ciência positivista, o conhecimento disciplinar da escola do
século XX, se afirmou como instituição obrigatória para a socialização da infância. Era a
forma de disciplinar as crianças, a ordem pedagógica, a organização dos espaços considerados
no imaginário de todos os setores da sociedade. Uma sociedade organizada, que embarga o
poder do Estado, como reflete Clastres (1974) em referência às sociedades indígenas:
Sob esse aspecto, as sociedades indígenas deixam de ser tomadas, como de
costume em abordagens evolucionistas, como passado ou infância das
sociedades modernas, cuja organização política seria mais complexa e, logo,
“superior”. Se as últimas optaram por viver sob o jugo de um Estado, as
primeiras recusaram-no em nome da liberdade. As sociedades indígenas não
são simplesmente sociedades “sem” Estado (CLASTRES, 1974, p.11).

Portanto, a escola, assim expressa, também elabora concepções de mundo, interagindo
com o contexto histórico que habita. Para uma cosmologia que repousa na razão e na ciência,
a escola da modernidade ocidental também passou a ser um mecanismo de ordenamento da
sociedade, classificando, organizando, linear e progressivamente, as coisas e os
acontecimentos, colocando-os em determinados compartimentos. Como diz Isaias Xerente
quando elabora confissões sobre a realidade da escola na aldeia.
O que eu quero dizer, é que o professor indígena, primeiramente tem que
chegar, aonde a senhor chegou, para lecionar. (referindo-se ao professor do
curso de formação de professores indígenas) O índio tem que se formar na
realidade do índio e na realidade do não índio, ai o índio está preparado para
fazer qualquer coisa, esse é meu modo de ver (ENTREVISTA ISAIAS
XERENTE, SOBRE A IMPORTÂNCIA DO PROFESSOR INDÍGENA,
APRENDER PARA DEPOIS ENSINAR. AGO. 2008).

Sobre as mudanças e concepções da situação das escolas Akwẽ diz o professor Isaias
Xerente:
O índio tem que se formar na realidade do índio e na realidade do não-índio.
Aí o índio é preparado para fazer qualquer coisa esse é meu modo de ver.
Alguns professores indígenas, estão recebendo certificado de magistério
indígena. Só que não pode comparar estas pessoas com as pessoas que

fizeram magistério normal, que fizeram seriado. Não tem como competir não
dá para comparar porque o conhecimento indígena pelo menos que o
magistério não-indígena. Só que tem um porém o aluno sai da aldeia para se
formar na realidade de não-índio ele perde tem prejuízo na realidade do
índio. Então tem que tomar muito cuidado com isso. A prática na escola para
o aluno se capacitar nas duas coisas ao mesmo tempo se a gente faz a escola
na realidade do índio o aluno pode se prejudicar na realidade do branco. Só
que tem um porém se o aluno sai da aldeia para se formar na realidade da
aldeia porque ele fica analfabeto na realidade do índio tem que ter uma
prática para a escola ser bilíngüe e o aluno se capacitar nas duas realidades
(ENTREVISTA PROFESSOR ISAIAS SISAPI XERENTE. ALDEIA
BREJO COMPRIDO, AGO 2006).

A escola continua e agora os Akwẽ percebem que sua autonomia pode ser vista por
todos e avançam no sentindo de insistir por uma escola que responda e garanta seus direitos
escritos pela sociedade nacional, assim como se configura dentro das aldeias, no seu silêncio
de direito e ambiguidade que correspondem aos seus sentimentos culturais de fazer
simplesmente.

4.2 Os Akwẽ e a Cidade
O conjunto de hábitos e processos que constituem os corpos é o lugar de
emergência da identidade e diferença. O corpo humano pode ser visto como
lugar de confrontação entre humanidade e animalidade. Instrumento
fundamental de expressão do sujeito e ao mesmo tempo o objeto por
excelência, aquilo que se dá a ver a outrem (VIVEIROS DE CASTRO,
2002, p. 130).

Imagem 23 Nãnã em visita aos seus netos, que
estudam e trabalham na cidade de Tocantinia

Durante a visita de campo à aldeia do Rio do Sono, acompanhei a viagem de Nãnã à
cidade de Tocantinia para encontrar seus netos. Foi esclarecedor acompanhar o encontro dessa
avó com seus netos que moram na cidade, para entender essa migração crescente dos jovens
indígenas. Eles estudam na escola e trabalham fazendo pequenos serviços de agricultura e
limpeza, nos quintais das casas da cidade. Residem numa pequena casa na periferia da cidade,
na vila Jacó, onde outras tantas famílias indígenas vivem. Eles contam que vieram para a
cidade de Tocantinia estudar e encontrar melhores condições de vida. Na escola, a maior
dificuldade é a comunicação. Entre eles falam sua língua, mas se querem se comunicar com
os outros alunos falam em português, mas nem sempre se expressam corretamente, ficam
envergonhados e podem ser motivo de gozação dos grupos de estudantes não-índios. Assim
procuram aprender melhor o português e na maioria do tempo ficam calados na escola.
O encontro com a avó é emocionante, se abraçam, conversam sobre as coisas da
aldeia, escutam atentos os recados dos pais, parentes e amigos, que geram gargalhadas e às
vezes lágrimas, são pessoas que acreditam que estudando podem conseguir uma vida melhor,
sentem muita falta da aldeia, mas querem continuar na cidade e o número de estudantes
vivendo na periferia cresce. Todos com esta intenção de encontrar melhores condições para
viver. Procuram empregos para ter dinheiro e consumir, modificam sua maneira de viver,
vestir e comer, mas não abandonam o sentimento étnico de pertencer a um grande povo que
tem uma história e amam seus parentes. A memória lhes é favorável, mesmo porque os mais
velhos nunca lhes abandonam.
Ela conta para mim e seus netos na casa da cidade como era sua vida na aldeia do Rio
do Sono e todos escutam com atenção.
Meu pai era do Funil e minha mãe do Rio do Sono. Os dois foram morar no
Rio do Sono. Meu pai teve cinco homens e três mulheres. A gente sofre,
naquela época, sofre muito. Porque nosso pai botava roça e nós trabalhava.
Acabava, até quando vai torrar farinha. Longe e nós tinha que ir longe e
depois colher e limpar, muita coisa.
Os meninos todos e eu fazia balsa de bambu aí jogava dentro da água para
brincar. As crianças brincavam de pega-pega, antigamente tinha essa
brincadeira de correr e se esconder. A gente gostava da brincadeira de
galinha, que vem o gavião e corre pra pegar os pintinhos. As crianças
brincavam com aquelas cantigas do Wake. Imitava como se já tivesse na
festa. Treinava para não esquecer. Para não esquecer.
Não tinha escola. Minha tia que ensinava. De primeiro não tinha escola.
Trabalhava na roça com o pai e a mãe e depois brincava o que comia,
plantava na roça mandioca, abóbora, arroz, milho, batata, amendoim, viviam
da comida da roça e a caça tinha viado, anta, tatu, porco-queixada, ema iqual
era na festa dasipize, botar nome, era tudo bom.

Eu não escolhi marido. Meu tio e meu pai que escolheu seu marido. Casou
que o pai dela soprou o noivo para ela e o tio fez o casamento ai ela não
tinha afeto por ele, de noite não virava para ele. Não aceito o marido, de jeito
nenhum, não esse marido. Aí casou segunda vez, escolhido pelo pai. Só que
também a escolha do outro não gostou ai quando ele procurava eu não
aceitava, não conversava com ele ai ele não queria. O terceiro escolheu e
gostava do rapaz e o rapaz gostava dela ai ela teve o primeiro filho. Meu pai
se zangou me bateu, com cipó. Mas eu continuei já era grande. Trabalhava
na roça (ENTREVISTA COM NÃNÃ CIDADE DE TOCANTINIA, SET.
2007).

Esse processo de migração para as cidades mais próximas tem se processado com
vários povos indígenas no Brasil, com motivos distintos para tempos e situações diferentes.
No entanto, hoje a escola é o principal argumento dos jovens para a disposição de mudar para
as cidades, ou de ir e vir dependendo da distância ou circunstância. Entre os Akwẽ
aconteceram idas e vindas para a cidade de volta às aldeias, dependendo dos acontecimentos
vigentes e até da reciprocidade dos moradores das cidades de Miracema do Tocantins e
Tocantinia, as cidades mais próximas do território indígena. Sem dúvida, a escola tem sido o
meio condutor que leva os jovens Akwẽ para as cidades e, do mesmo jeito, de volta para as
aldeias com a criação do Centro de Ensino Médio Xerente - CEMIX.
Nas pesquisas em relação às migrações dos Akwẽ para as cidades, estão reforçadas o
sentimento de uma migração relacionada à escola e uma continuidade decorrente dos laços
construídos das novas amizades e dos novos valores. Os pesquisadores, Barth (1987) e
Bourdieu (1984), que desenvolvem trabalhos relacionados à convivência interétnica,
identidade étnica e convivência da vida dos índios nas cidades brasileiras, potencializam o
pensamento relacionado ao novo confronto de culturas.
Se um grupo mantém sua identidade quando membros interagem com
outros, isso engloba critérios para determinar o pertencimento e modos de
assimilar pertencimento e exclusão. A identificação de outra pessoa como
um parceiro membro de um grupo étnico implica a partilha de critérios de
valoração e julgamento. Isso, portanto, engloba a suposição de que ambos
estão jogando o mesmo jogo (BARTH, 1987 p.15).

O crescimento da migração dos jovens Akwẽ para as cidades de Tocantinia e
Miracema do Tocantins deu-se em parte, porque a organização política das associações
indígenas, que tem sua sede na cidade, fortalece o sentimento étnico e lhes proporcionam uma
melhor aceitação, além dos empregos diferenciados e aprendizado político para a legitimação
das organizações indígenas. A outra grande razão é a educação escolar, pois querem aprender
tudo que o não-índio aprende, participar dos acontecimentos sociais e políticos, além, é claro,

dos espaços comuns aos jovens, onde são vários os interesses pelas músicas, roupas, enfeites,
comidas, bens de consumo tão comuns entre os jovens de todo o país.
As fronteiras que separam os espaços físicos aldeia-cidade não demovem a imagem
indígena, porque ela não está atada aos espaços físicos, e sim aos campos sociais e às relações
de poder. Essa imagem indígena pode ser mudada pela sociedade complexa, onde se registra a
questão de identidade indígena, pertinente a todas as sociedades. Bourdier (1984) diz,
seguindo as teorias da modernidade, que a identidade é algo dinâmico que se beneficia dos
elementos do passado, no entanto, ela pode agregar novos valores. Quando se fala em
identidade cultural é prudente analisar os casos específicos de grupo ou sociedade. No caso
Akwẽ, diante da migração dos jovens para as cidades próximas, são possíveis atentar para as
novas categorias de valores instituídos, o social, cultural e simbólico e o econômico. A
tradição é registrada durante a aceitação do índio, sua condição étnica, no sentido de pertencer
a um grupo social, ser muito importante e, no caso Akwẽ, ser “gente importante”, como
designa o significado de seu nome. Segundo a tradição entender isso é essencial para
continuar.
Se tais sociedades não se desintegram totalmente não é porque elas são
unificadas, mas porque seus diferentes elementos e identidades podem, sob
certas circunstancias ser conjuntamente articulados. Mas essa articulação é
sempre parcial: a estrutura da identidade permanece aberta (STUART 2001,
p.59).

Segundo Bourdieu (1984), a construção sociológica do mundo tem a categoria de
capital, onde estão os valores culturais, sociais, econômicos e simbólicos como a percepção
que possibilita a formação e o desenvolvimento de agentes sociais e campos sociais, na qual
toda a atividade e prática são realizadas. O indivíduo social ocupa um espaço necessário e
conhece as regras do jogo dentro do campo social em que esteja disposto a lutar. A sociedade
acentua sua identidade através de hábitos diários. A relação da comunidade com a cidade se
constitui em todas as categorias devido às necessidades que a comunidade tem de interagir
com outras comunidades, todos os aspectos que identificam este grupo enquanto organização
social. A preservação da identidade está no sentido em que se aproxima de sua identificação
com o grupo. A identidade também se transforma junto com a dinâmica social, sempre em
movimento assim como a cultura.
Para Barth (1987) a identidade acompanha as mudanças sociais, seja de um grupo, seja
de uma sociedade. Isso significa que dois grupos podem ser iguais em sua forma cultural,
porém, ao se considerarem diferentes, os grupos agirão de tal maneira, que as diferenças serão

encontradas para distinguí-los. A identidade de um grupo pode transcender os aspectos
culturais quando existe interação com outros grupos, o que acontece no mundo onde as
distâncias se encurtam a cada momento, construindo novos simbolos e expressões para sua
sobrevivência. A pecepção da identidade étnica deve estar além dos aspectos culturais, com os
limites que carregam consigo.
Na cidade e principalmente na escola, os jovens Akwẽ praticam sua cultura, porque
não podem fugir dela, está escrito nas suas marcas etnicas, aprender a conviver com essas
marcas é o melhor caminho. Conseguem se ver na diferença e, diante dessa diferença,
encontram a importância de ser o que são, mesmo ligados pelos elos da juventude com os
não-indios jovens da cidade. Não podem esconder o que são, está no corpo, no rosto, na
lingua e no gesto, mas se espalham nos lugares habituais de todos, nas praças, nas escolas, nas
igrejas, constituindo novos valores independentes.
O jovem Samuru de 13 anos(menino da direita da avô Nãnã ) que vive na
cidade, estuda no colégio Dom Alano. Explica que no começo, a dificuldade
é falar português, porque não falo direito, depois a roupa tem que combinar e
tudo mais, óculos, som, mas os branco da cidade não acha legal de nós
estudar lá, aí vamos levando e tem uns que são legais então ficamos amigos
e ele acha legal ir para a aldeia então eu levo eles e quer aprender a língua e
saber as coisas que nós sabe. Eu quero apreder tudo que os da cidade sabe,
quero aprender todas as coisas, o português também, música, história,
negociar, tudo, acabou (PEQUENA ENTREVISTA DURANTE
TRABALHO DE CAMPO. CIDADE DE TOCANTINIA, OUT. 2007).

Mesmo com variadas intenções, sempre aconteceram visitas dos índios às cidades,
viagens de ida e volta da população local, a intolerância ao povo indígena, que permanece
durante anos nessa convivência interétnica e vem se tornando parcial devido aos interesses
econômicos mútuos. Diferente dos tempos atuais, são os interesses dos Akwẽ em relação aos
valores econômicos e simbólicos que envolvem essa relação. Os interesses econômicos dos
comerciantes cresceram a partir do crescimento político em que estão inseridos os povos
indígenas em todo o país.
As migrações dos jovens Akwẽ passaram a ser constantes e desta vez não somente para
visitas, compras ou curiosidades. Nos últimos vinte anos esses jovens migraram para as
cidades à procura de educação formal, trabalho nas instituições e associações indígenas,
educação, saúde e trabalho, que chamam: “encontrar melhores condições de vida”.
Foram muitos anos para que estes dois grupos sociais convivessem sem grandes
atritos. Antes, apenas os homens adultos com suas famílias iam para as cidades comprar
genros alimentícios, roupas, querosene e utensílios domésticos. Compravam tudo o que

precisavam e caminhavam de volta para as aldeias. Matriculados nas escolas dessas cidades,
procuram os lugares mais afastados, porque são os mais baratos e porque lá já moram outros
parentes. Sua convivência com a sociedade envolvente é gradativa, sempre tiveram problemas
nas escolas, na maioria dos casos, viajam para as aldeias nos finais de semana ou recebem
seus parentes na cidade. Os pais estão com seus sentimentos relacionados à descoberta lenta e
gradual da importância da educação para a formação dos jovens Akwẽ. Eles querem aprender
tudo sobre a vida dos brancos, seus costumes, política, sociedade, divertimento, e acreditam
que encontrarão as respostas para uma vida melhor na formação educacional.
Essas idéias são bastante difundidas nas aldeias principalmente pelos professores
indígenas, que trabalham nas escolas ali localizadas. Uma mística dos valores simbólicos que
descobriram no aprendizado da convivência com a sociedade envolvente, como se essa atitude
arraigada na população indígena, fosse uma necessidade do “pós-contato”, responsabilidade
assumida pela comunidade indígena, mas que carrega todos os riscos registrados pela história.
A instituição da escola indígena que um dia foi utilizada como instrumento de
aliciação pela política de integração, dentro de um pensamento etnocêntrico, tentava destituir
o povo indígena de sua cultura, mas não contava com a força de um povo que, por medo ou
amor, sobreviveu e manteve sua identidade étnica e cultural, adaptando-se ou fugindo, não se
preocupando com as mudanças constantes, porque sempre foram um povo migrante.
A idéia de escola mudou para se constituir em instrumento de valorização dessa
mesma cultura, pela necessidade e veiculação das políticas publicas para a educação no
Brasil. A defesa dos educadores indígenas é por uma educação que se transmite e valoriza a
tradição entre os novos conhecimentos, uma escola que seja um lugar de equilíbrio, onde se
encontra a multiplicidade, instituição de conhecimentos diversos e transversais, valorização
da linguagem e do pensamento do povo Akwẽ. Essa também é a proposta que consta nos
Parâmetros Curriculares Nacionais.66
O sentimento meio clandestino desse povo indígena, nada planejado, e mudando
constantemente, tem a real consciência das possibilidades atuais. Os Akwẽ convivem
diariamente com essa relação direta, advinda, principalmente, da necessidade, por isso
precisam redirecionar suas atitudes para um possível equilíbrio. Ao mesmo tempo em que a
comunidade aceita as novas condições de sobrevivência, também sofre com as dificuldades de
66

Parâmetros Curriculares Nacionais visam discutir a questão da pluralidade cultural. Resultado de trabalho e
discussão realizados por especialistas e educadores de todo o país. Foram elaborados para auxiliar às equipes
escolares na execução de seus trabalhos. Servirão de estímulo e apoio à reflexão sobre a prática diária, ao
planejamento de aulas e, sobretudo, ao desenvolvimento do currículo da escola. Para os professores indígenas os
temas transversais percorrem as escolas em suas categorias.

continuar a tradição através da educação escolar, mais especificamente para as crianças e os
jovens, uma eterna dualidade, como em tudo que envolve a vida do povo Akwẽ.
As reformulações e mudanças das leis da educação e as proposta dos professores
indígenas, muitas vezes podem ser contraditórias, mas uma não atrapalha a outra, pelo menos
na prática da autonomia. Tudo é permitido, mas não se considera, ou por parte dos
professores: “Quero que meus alunos aprendam, e eles querem aprender, essa é a lei aqui”.
(ISAIAS PROFESSOR ALDEIA BREJO COMPRIDO, NOV. 2007). Podemos dizer que as
leis da educação das aldeias também avançam como os Parâmetros Curriculares Nacionais –
PCN, criado em 15 de outubro de 1997. Incluídos nos temas transversais, a preocupação com
a pluralidade cultural é um aspecto que não especifica a pluralidade cultural dos povos
indígenas. É o momento político para definições de estratégias educacionais.
A preocupação com a diversidade cultural é manifesto de vários pesquisadores da área
educacional. São estudos sobre currículo, modulação, autonomia e didática escolar (LOPES
DA SILVA & GRUPIONI, 1995). O difícil é explicar a ausência de uma política direcionada
à diversidade cultural específica indígena. É preciso concretizar um projeto de educação que
contemple essa diversidade de acordo com cada povo. Assim diz os Parâmetros Curriculares:
Para viver democraticamente em uma sociedade plural é preciso respeitar os
diferentes grupos e culturas que a constituem. A sociedade brasileira é
formada não só por diferentes etnias, como por imigrantes de diferentes
países. Além disso, as migrações colocam em contato grupos diferenciados.
Sabe-se que as regiões brasileiras têm características culturais bastantes
diversas e a convivência entre grupos diferenciados nos planos sociais e
culturais muitas vezes é marcada pelo preconceito e pela discriminação. O
grande desafio da escola é investir na superação da discriminação e dar a
conhecer a riqueza representada pela diversidade etnocultural que compõe o
patrimônio sociocultural brasileiro, valorizando a trajetória particular dos
grupos que compõem a sociedade. Nesse sentido, a escola deve ser local de
diálogo, de aprender a conviver, vivenciando a própria cultura e respeitando
as diferentes formas de expressão cultural (1997, p.32).

A aceitação das mudanças está relacionada à superação necessária de tensões e
conflitos dos grupos articulados politicamente. São as diferenças étnicas, raciais, de gênero,
entre outras, que possam levar à construção e consolidação de uma sociedade humana
democrática, porque respeita as diferenças. Nessa perspectiva, o processo educacional
enquanto formação humana, inclui mecanismos de socialização, como a educação escolar,
considerada parte de um campo estratégico no qual as propostas das leis nacionais de
educação deveriam ser estimuladas e concebidas na sua prática.

As celebrações-rituais da tradição Akwẽ demonstram fortemente esse sentimento dual
e contínuo que fortalece o grupo, e se perpetua na sua importância. Assim é na tradição do
casamento mantido que, entre os Akwẽ, vem tomando múltiplos caminhos, mas em si,
compreende os sentimentos de dualidade que aproxima e afasta as pessoas. Entre os Akwẽ a
tradição do casamento é determinada ainda muito jovem pelos tios maternos, que escolhem o
noivo ou a noiva para seu sobrinho ou sobrinha. Esta celebração está ligada aos costumes
mais antigos de preservação dos clãs, à determinação dos partidos Akwẽ e seus pares e,
também, à necessidade de manter sob controle a continuidade da natureza étnica e suas
tradições. Uma das discussões mais interessantes está nesse imbricado sentimento de
oposição, que assim como as águas do rio que não podem parar, procuram, até encontrar, um
meio de passar. Assim é o povo com sua história, entre os apelos do novo e todos os caminhos
anteriores da tradição de ser Akwẽ.
Numa entrevista com a professora Wakedi, é fácil perceber na sua fala esse sentimento
dividido, e também as possíveis alternativas para continuar a história, assim como revela que
a força da tradição do casamento traz os jovens de volta para as aldeias, onde por um
determinado tempo ficam distante da escola. Wakedi conta:

Sobre o casamento arranjado.
A Predi, minha filha, foi escolhida. Casou e saiu da escola, quando ela
casou.
Acontece casamento arranjado. Ainda pode acabar, mas não vai acabar
mesmo não. Os meus os homens escolherem suas mulheres, mas a menina, a
Predi, não escolheu. Quem escolheu foi o marido. Ele queria casar com ela,
os parentes dele, gostava de nós, ai teve que casar, nós conversamos com o
tio porque o tio é que organiza o casamento. Ele arrumou o casamento, sem
querer mesmo, porque ela não quis não gostava dele nunca tiveram
conhecimento, tanto é que deu a maior luta, ela gostar dele, mas agora ela
gosta dele, tão vivendo, taí a casinha dela, tem um filhinho e o marido dela a
gente botou ele para ser agente de saneamento básico está esperando só o
treinamento dele, tá bom aguentou com esse negocio de não querer aceitou.
Ela quer voltar a estudar, porque agora já tem filhinho e pra nós o filho é que
é a segurança. Até a gente mesmo não quis que ela continuasse estudando,
depois de casada só quando tivesse o filho. Agora pode voltar, ela vai
combinar com o marido, ai pode continuar o estudo. Ele é bom rapaz, é
novinho, ela agora ta com 19 anos e o marido com 24. Ele veio da aldeia
serrinha. Ele quis, ele estava de olho nela e falou com o tio dele e deu certo
(ENTREVISTA NOEMI XERENTE. ALDEIA BELA VISTA, NOV.2006).

As meninas nem sempre têm alternativas para transpor os caminhos da tradição. Até
os dias atuais, elas devem casar segundo a tradição. Anteriormente os homens também
casavam muito cedo. Já com mais ou menos quinze anos, eles eram prometidos para uma

mulher da aldeia que era combinado pelo tio materno, que pensava como esse genro seria útil
à sua família, já que o homem deve ir morar com os sogros no primeiro ano de casamento e
tem por obrigação ajudar a família em todos os trabalhos. Esse costume ainda predomina,
embora, na sua maioria, os rapazes escolham suas esposas. Com o procedimento da educação
cada vez mais forte entre o povo, os jovens têm adiado, o quanto é possível, o processo dos
casamentos.
Com as mudanças da convivência acontecem muitas “quebras de contratos” com a
tradição ou são dispostos limites, pelos jovens aos mais velhos. Nem sempre as atitudes são
conversadas, o que resulta, muitas vezes, em uma fuga, recriminada. A entrada das religiões
diversas nas aldeias também instituiu a realização de casamentos cristãos, assim, muitos
jovens são levados à realização de dois casamentos diferentes.
A retirada dos jovens rumo às cidades aconteceu por vários motivos, mas o maior de
todos foi a continuação dos estudos. As escolas nas aldeias eram apenas para alfabetização e o
primário completo até a quarta série. Muitos dos jovens, meninos e meninas, repetiam quantas
vezes pudessem para permanecer aprendendo. Assim, a saída era continuar os estudos na
cidade. Quando os jovens casavam, no caso dos homens, tinham que trabalhar muito e
esperavam ter o primeiro filho, mas alguns ainda voltavam à escola.
Os pais, que antes eram contra este envolvimento pelos perigos que achavam que
enfrentariam seus filhos, a conhecida desconfiança dessa relação interétnica. Com toda
certeza porque, os não-índios também têm suas desconfianças em relação aos Akwẽ.
A fonte de renda dos Akwẽ está relacionada às aposentadorias dos mais velhos, os
empregos federais diretos, Fundação Nacional do Índio - FUNAI, Fundação Nacional de
Saúde - FUNASA, os empregos estaduais dos professores indígenas e as associações
indígenas dos Xerente que se multiplicam. Hoje a mais atuante são os Akwẽ que gerenciam o
Programa de Compensação Ambiental Xerente – PROCAMBIX, que tem sua existência
devido à construção da hidrelétrica do Lajeado, gerando uma série de compensações para a
reserva indígena que foi diretamente afetada em suas plantações, abastecimento de água,
doenças, alimentação e degradação da área de preservação ambiental. Existe também o
artesanato que sempre foi a alternativa dos Akwẽ para comprar os mantimentos que não
retiram do cultivo da terra. Seu artesanato vem mudando a matéria-prima devido à grande
valorização do mercado com o produto do capim dourado em abundância na região, então
todo o traçado que antes era feito com a palha do buriti, passa a ser feito com o capim
dourado. Esse comércio cresce a cada ano, realizado pelos Akwẽ negócios direcionados à
venda extensiva dos produtos artesanais do capim dourado.

Outro caso interessante que manifesta a saída dos jovens das aldeias rumo às cidades é
o dos professores indígenas, em relação aos seus filhos. Com o tempo, os professores
atingiram um lugar na sociedade indígena que não foi preestabelecido pela tradição, sendo
preciso então, criar um lugar na sociedade para esse professor. Os professores foram os
primeiros a manter uma relação de convivência constante com a sociedade envolvente, com
respeito e diferenciação da maioria do povo. Esses profissionais começaram a grande
migração levando seus filhos para estudar nas cidades. Eles estavam acostumados a viajar
para os encontros de professores e, sua consciência em direção ao ensino, colaborou e
aumentou a diversidade de interesse em relação aos estudos e às categorias sociais da grande
sociedade nacional. Os professores insistem em levar seus filhos para estudar nas cidades,
chegam a alugar casa para que os filhos continuem os estudos após terminar o tempo das
escolas indígenas. Acreditaram mais cedo que a melhor forma de se tornar bem sucedido na
sociedade nacional seria por meio da educação.
Dessa forma, o encontro com uma análise educacional de categoria, no pensamento
dos professores indígenas, tem sido um diferencial dentro da comunidade Akwẽ, mesmo
conhecendo o artigo que determina a manutenção da cultura: “O ensino fundamental será
ministrado em língua portuguesa, assegurada as comunidades indígenas também a utilização
de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem” (CF 1988, CAP. III, ART.
210). Mesmo sabendo que nas cidades o ensino regular das escolas não privilegia os costumes
diferenciados e correndo o risco de desconhecer sua cultura, misturar o português à língua
materna, esses professores mantiveram seus filhos na cidade.
Enquanto isso, a educação instituída pelas escolas nas aldeias indígenas cria um
estímulo novo, desconhecido até começo do século XX. Ela surge devagar, vai se tornando
parte da paisagem do lugar e repercute como uma necessidade crescente entre os Akwẽ. Por
que não encontrar o equilíbrio que une a educação básica formal, bilíngue e pluricultural no
contexto da cultura propriamente com sua realidade? Pois não é o conceito de relações
humanas “a esfera puramente humana, guarda em si conotações da pluralidade,
transcendência, de criticidade, de consequência e de temporalidade”? (FREIRE, 1999, p.47)
Dessas perguntas derivam os entendimentos que aprovam as escolas nas aldeias e
tendem a desenvolver novos critérios de ensino-aprendizagem, priorizando a cultura e
educação primeira, sua história e conhecimento como parte importante no desenvolvimento
da educação indígena. Nesse contexto, estão imbuídos os ensinamentos dos mais velhos, a
preservação dos costumes, tradições, e a manutenção da língua falada e agora escrita, é a
convivência interétnica, com o devido respeito.

Sobre a convivência interétnica é importante ressaltar que as modificações sociais
atingem diretamente as aldeias indígenas, devido o nível e a velocidade com que chegam às
informações, dos meios de comunicações existentes hoje, e também da multiplicidade de
conhecimentos adquiridos dessa relação interétnica e intercultural, tão pessoal quanto às
relações que o homem trava no mundo. Palavras de Paulo Freire:
As relações que o homem trava no mundo com o mundo (pessoais,
impessoais, corpóreas e incorpóreas) apresentam uma ordem tal de
características que as distinguem totalmente dos puros contatos, típicos da
outra esfera animal. Entendemos que para o homem, o mundo é uma
realidade objetiva, independente dele, possível de ser conhecida. É
fundamental, contudo, partimos de que o homem, ser de relações e não só de
contatos, não apenas está no mundo, mas com o mundo (FREIRE, 1999,
p.47).

Estar diante dos desafios, faz com que o homem admita a pluralidade do mundo e da
vida que deseja, como escolha que transpõe o necessário para viver. Sentimentos que vão de
encontro às necessidades instituídas pela cultura Akwẽ. A sociedade brasileira em eterna
transição, as mudanças e a clarividência da necessidade de ver e entender o mundo como uma
realidade que é parte da vida de todos.
Políticas públicas para a educação, quando se trata dos valores interétnicos, ainda está
muito longe da realidade, que se institui hoje com a presença cada vez mais constante de
jovens índios nas escolas das cidades. Não é fácil encontrar linhas comuns entre as políticas
públicas de educação para os Akwẽ que estudam nas cidades. Por ser responsabilidade dos
Estados, e não da União, a educação na cidade é gerenciada por governos de linhas políticas
gerais. Os jovens que frequentam uma escola de maioria não-índia, raramente encontram
tratados os temas ligados à sua realidade étnica na escola.
A saída para as cidades foi um acontecimento lento e gradual, a medida do
crescimento populacional e do grande aumento do número de jovens Akwẽ nas comunidades
indígenas. Três principais necessidades movimentam a migração: saúde, educação e renda.
Apesar dos riscos da cidade, a decisão de migrar também é parte da busca por formas de
atender às necessidades que os indígenas passam a ter depois do contato com não-índios. O
principal intuito, dinheiro, porque para adquirir na cidade necessita-se dele. Para entrar no
mundo dos não-índios e trabalhar para ter renda, há que estudar. Até os anos 1990, quando
começaram a ser instaladas escolas indígenas nas aldeias, o estudo formal estava vinculado à
saída, mesmo que temporária, da terra e do convívio comunitário.

Sobre a migração para as cidades, sem perder a identidade indígena, já que a
convivência interétnica tem seus apelos, existem as possibilidades do encontro com a
diferença e vem sendo tema de muitas discussões em reuniões pedagógicas aliadas ao tema da
educação dentro e fora das aldeias. Os índios que vivem nas cidades, não importa onde eles
vivem, são indígenas de qualquer maneira, falando ou não a língua, tendo ou não religião,
porque os laços de parentesco é que de fato conferem a eles vínculos de pertencimento. No
entanto, quando se fala em Estado, se conhece os estereótipos e, muitos deles, infelizmente,
são fabricados pelas ciências humanas, porque direitos indígenas são justamente direitos que o
Estado gostaria que não existissem. É necessário compreender primeiro que esta demanda de
políticas públicas é originária da reivindicação dos povos indígenas em respeito à constituição
e suas esferas de respeito às diferenças.
As políticas públicas de incentivo à continuidade da educação, à criação de uma
coordenação de educação indígena dentro da Secretaria de Educação do Estado do Tocantins,
à formação do conselho de educação indígena, mas, sobretudo políticas públicas, não teriam
direcionamento se não fosse o apelo do próprio povo indígena, com suas associações e a
contribuição de pesquisadores e aliados da luta pela diversidade cultural. Como a escola já
está na aldeia, então que respeite as leis de manutenção da cultura, uma escola bilíngue e
diferenciada.
Balandier (1997) diz que nas sociedades tradicionais a ordem social e a ordem
cósmica são indissociáveis e equivalentes, e as teorias do mundo, do homem e da sociedade,
são globais, unificadoras. O saber acessível a todos é dividido a partir de graus de iniciação
que o eleva, e não a partir de uma sequência de conhecimento que o fragmenta. Para um
entendimento da sociedade; a escola apresenta essa disposição para globalizar o
conhecimento, pelo menos deve ser em uma escola diferenciada e multicultural.
Como é referência em toda a tese, a criação da escola bilíngue encontrou o
enfrentamento dos Akwẽ adultos. Eles acreditavam que a língua oral jamais seria esquecida e
ainda acreditam. Por longo tempo queriam que as crianças aprendessem a falar apenas o
português para se comunicar com os não-índios, mas perceberam que os jovens estavam
falando diferente e, com ajuda esclarecedora dos educadores, entenderam que era preciso sim
um ensino bilíngue nas escolas das aldeias.
As políticas educacionais e as práticas dos agentes responsáveis por levar adiante o
trabalho pedagógico dentro das instituições possuem um viés “monocultural” que, ao
desconsiderar as especificidades culturais, termina por colocar por terra a idéia de que a
escola possa ser um instrumento de diminuição da desigualdade social. Uma das formas

encontradas para manter o equilíbrio entre a manutenção cultural e o enfrentamento do novo,
foi criar uma escola de nível médio bilíngue dentro do território Akwẽ. Para esse passo
importante, foram necessárias muitas lutas de todos os professores indígenas e lideranças,
caminhadas, palestras, fóruns de discussão e alianças políticas, até a construção do CEMIX.
Esta escola demorou muitos anos para começar a funcionar.
Primeiro foram os professores indígenas e seus apelos em relação às dificuldades para
continuar estudando na cidade, as lutas das associações para construção da sede, as
assembléias visando à locomoção dentro do território que é difícil, e o consentimento dos
anciãos Akwẽ que foi determinante. A professora Noemi fala das mudanças com a criação do
CEMIX, como conquista importante e o retorno dos jovens às aldeias indígenas Akwẽ.

Sobre estudar na cidade
O CEMIX é muito bom, eu digo que foi muito bom a conquista do CEMIX,
porque com esse tanto de menino que eu tive o primeiro até estes dois, eu
tava com eles na cidade pagando aluguel, pagando condução, alimentação
pra eles estudarem na cidade, com esse salário de professora não dava, então
fazia artesanato pra completar, mesmo assim a gente conseguiu, até que
levantou esta escola, e assim, que começou a funcionar, eu tirei todos os
meus filhos da cidade e matriculei lá no CEMIX. Quando começou o ano
veio, para a escola com o ônibus, que vai buscar na aldeia, e levar para a
escola isso é muito bom, para todos, assim não precisamos ir todo tempo
para a cidade. Voltamos para a aldeia (ENTREVISTA NOEMI XERENTE
PROFª DA LÍNGUA AKWẽ NO CEMIX).

O Centro de Ensino Médio Xerente está localizado na área indígena Akwẽ, no
município de Tocantínia, e começou a funcionar em agosto de 2005. A estrutura física do
CEMIX é composta por nove salas de aula, biblioteca, secretaria, centro cultural e oferece
ensino de 5ª série do ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio.
A escola de ensino médio foi sempre uma grande reivindicação da
comunidade indígena. Antes, os estudantes se viam obrigados a mudar para a
cidade, para estudar nas escolas das cidades de Tocantinia e Miracema do
Tocantins, o que contribuía para a grande evasão escolar (DIVULGAÇÃO
DA SEDUC, 2005).

Antes do funcionamento da escola, grandes reivindicações foram feitas junto ao MEC.
O Ministério Público de Palmas interveio, em Brasília as manifestações foram para a
assembléia, para que a escola acontecesse dentro dos padrões instituídos de funcionamento.
Uma escola bilíngue e com as devidas representações culturais.

Em agosto de 2004, as lideranças indígenas das etnias do Tocantins, Karajá, Krahò,
Apenaye e os Xerente, procuraram o Ministério Público para expor suas reivindicações para o
funcionamento da escola de ensino médio. Entre as reivindicações estava o alojamento para
os jovens solteiros, alimentação e transporte coletivo para o translado entre as aldeias e a
escola. As obras de escola começaram em 2001, nessa época aproximadamente 221 jovens
estavam estudando nas cidades de Miracema do Tocantins e Tocantinia (SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO DO ESTADO DO TOCANTINS, SEDUC, 2006).
A construção do CEMIX realiza a decisão das lideranças, da possibilidade dos jovens
voltarem para as aldeias. Consolidam suas forças ao renovar o desejo de uma educação
bilíngue em todo o processo de formação do ensino médio. Outras novas mudanças se
anunciaram, mas os professores indígenas estavam preparados porque era do seu desejo a
concretização de uma escola para todos os níveis. A primeira escolha era que a localização da
escola fosse distante de todas as aldeias e o mais próximo possível da cidade. No entanto, o
antigo costume de migração dos índios Xerente apareceu logo em seguida com a formação de
duas novas aldeias organizadas bem perto da escola. Os Akwẽ querem ficar perto das
instalações devido à comodidade dos transportes e mobilidade dos moradores.
Todos esses acontecimentos provocaram mudanças externas e internas de idas e voltas
para a cidade e estão imbuídas do desejo de sobrevivência de um povo pluricultural e
pluriétnico que assimila os acontecimentos e decide continuar.
Isso não quer dizer que alguns índios moradores das cidades não permaneceram lá.
Um grande grupo que já havia firmado residência na cidade ali permaneceu, mas os jovens
ainda são seguidores de seus pais e esses foram para o CEMIX. Outros, ligados às políticas
dos movimentos sociais indígenas e sabendo da importância de juntar esforços e
permanecerem unidos, foram juntos para a escola do território. Os que permaneceram na
cidade foram aqueles que constituíram família com não-índios, os que conseguiram emprego,
as famílias que mudaram com todos os filhos, e ainda aqueles resistentes que não quiseram
perder o vínculo com a população das cidades que a muito custo se acostumaram com eles.
Não podemos dizer então que os Akwẽ voltaram todos para as aldeias indígenas com o
funcionamento do CEMIX, porque nem todas as razões das migrações para as cidades estão
somente ligadas à educação. Como disse antes, tanto o trabalho assalariado, a saúde e a
educação foram pontos importantes da migração, ou mesmo todas juntas, ou uma leva a outra
e, por assim falar, encontram espaço social onde foram viver. Os casamentos interétnicos e os
valores culturais adquiridos podem também fortalecer os motivos iniciais da migração
aldeias-cidade.

Voltando ao caso da mudança da aldeia para a cidade, devido o interesse relevante e
crescente da educação formal para os jovens Akwẽ que fica cada vez mais forte, é preciso
entender esse processo como uma idéia que não somente se difunde entre os Akwẽ, mas entre
todos os povos indígenas do Brasil, bem como é consenso nacional para todos os jovens
brasileiros, nesse tempo de valorização da educação como política pública para o crescimento
do país. É um processo consciente entre os professores indígenas que, transferem não somente
a seus filhos, como também para todos seus alunos. Esse é o discurso de um professor que
começou a ensinar e hoje defende essa causa entre os Akwẽ:
Moro na aldeia do Vão Grande e dou aula no CEMIX. O pessoal fala que eu
sou assim mais adiantado na língua, tanto que o pessoal não quer que eu
fique parado, depois que eu entrei para ser professor, foi que eu entendi de
ajudar mais meu povo e sempre falo, que nós como educador temos que
segurar o que é nosso, que é a língua que é o mais principal e a cultura. É
assim que eu falo para o pessoal. Como eu comecei primeiro, não quero que
a gente deixe para trás. Eu tenho um pensamento de nunca deixar de falar
nossa língua. O meu sonho é que eu vou terminar esse curso lá em Goiânia
(curso de licenciatura para formação de professores indígenas na UFG,
Universidade Federal de Goiânia) e fazer alguma coisa para meu povo,
deixar alguma coisa para meus netos, meus filhos, o que eu fiz na minha
vida. Quero escrever um livro (MANOEL SINARE XERENTE,
PROFESSOR DA LÍNGUA XERENTE).

Essa interpretação se tornou uma constante na fala dos professores indígenas durante a
transição, o período da permissão de conduta dos professores indígenas nas suas aldeias. Esse
é um momento em que o povo estimula no meio uma atitude de paciência e entendimento,
sem confronto, com palavras e decisões para manter com firmeza o bom relacionamento entre
as pessoas da comunidade e a sociedade envolvente, fazendo um elo que preconiza o
aprendizado dessa nova cultura sem perder a ternura e a dignidade diante dos novos
conhecimentos. Esse é o maior desafio, critérios dos professores indígenas bilíngues, para
seguir adiante. Manter o equilíbrio é o mais difícil para toda a sociedade, pertencer
socialmente e culturalmente aos aspectos nacionais, mas continuar é o dilema, continuar é a
lei.

4.3 Oralidade e Escrita - a dualidade permitida
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A prática da escrita assumiu valor mítico nos últimos quatro séculos,
reorganizando aos poucos todos os domínios por onde se estendia a ambição
ocidental de fazer a sua história (CERTEAU, 2002, p.224).

Durante a participação em seminários, reuniões e encontros onde o tema é educação
escolar indígena, e conhecendo o cotidiano e a vivência nas aldeias, aprendi os significados
das atribuições que recebe as escolas indígenas Akwẽ. Tenho observado as ambiguidades que
regem a vida da comunidade na sua disposição em aceitar a escola paulatinamente, mas
conseguinte a direção que toma a decisão de adquirir e transmitir conhecimento. Um elo que
reproduz o desejo dos profissionais da escola, onde o saber da oralidade junto aos novos
conhecimentos faz a diferença. Percebi esse meio sábio de unir e distribuir na convivência
constante com o povo Akwẽ.
Os conhecimentos adquiridos vêm das coisas anunciadas, estão nos depoimentos
gravados, nos encontros formais com os gestores de políticas públicas e nas conversas com os
professores nas suas respectivas aldeias. No entanto, foi nos encontros informais com os
professores, nas suas aldeias, longe das escolas, dos encontros e fóruns, que reconheci os
significados da atribuição que convergem a educação. Nos últimos tempos, onde existe uma
ordem de acontecimentos que apontam para uma aceitação do novo, diante da inevitável
presença do estabelecido, mas também como processo de adoção devido à dinâmica da vida e
da tradição, porque o povo Akwẽ tem um diferencial único que consta na sua história, eles

começaram cedo a conviver com a população não-indígena, com isso sofreram grandes
desagravos e impedimentos relacionados à prática de sua cultura e tradição, mesmo assim
continuaram falando sua língua, e praticando, mesmo que limitados, sua cultura.
Permaneceram como índios, essa escolha, que conta na sua cosmologia. O mesmo acontece
hoje, a adaptação com a escola, a prática da escrita é uma nova escolha que não lhes impede
de continuar como povo, mesmo que no início cultivassem o receio das mudanças, quiseram
conduzir sua história para sobreviver e, para isso, processar o direito da escolha.
As crianças precisam aprender as duas línguas. O português para falar com o
kuptowanô e o Akwẽ para não esquecer os costumes da gente, do nosso povo
(ENTREVISTA SIBAKA XERENTE, 2007).

A prática da escrita é uma realidade nas escolas indígenas. A introdução da escrita
corresponde a um inicio de percepção da adaptação, um instrumento que tem sua força
destrutiva, se entendemos o apelo dos Wawẽ da importância de preservar a memória, através
da repetição, com o uso continuo da oralidade. Para eles, como dito antes, a introdução da
escrita permite o esquecimento, no entanto é imprescindível no momento histórico em que os
Akwẽ se encontram, segundo os professores indígenas, às novas lideranças, manter sua
convicção de participação na sociedade nacional, como a convicção efetiva na elaboração da
política que resguarda os direitos dos povos indígenas, os direitos que garantem a
sobrevivência dos povos. A escrita é uma “lança” para a defesa e ataque dos povos que lutam
pelo direito de continuar como povo e adquirir o respeito da sociedade como parte importante
dela.
No Ocidente a relação com a escrita sempre manteve esta ambiguidade, é necessária,
mas também rejeitada em variados momentos da história. Segundo Lefebvre (2002), a escrita
é a antítese da fala, mas a escrita jamais consegue suplantar completamente a tradição oral.
Quando os Akwẽ admitem a escrita em suas escolas, estão conscientes do seu poder e sua
dissimulação, estão contemplando o aprendizado da lei, dos costumes, das histórias que
incorpora a estreita relação com a sociedade envolvente. Nesse contexto estão dispostos a
enfrentar mais esse desafio, pois é melhor dominá-la que perdê-la. Um sentimento
identificado na cosmologia desse povo, que tem a política como processo de vida cotidiana
para o espaço e o tempo de todas as coisas. Assim precisam se apropriar da escrita, torná-la
parte de sua vida, de sua história, para controlar e escolher seus caminhos.
Muitos textos e livros foram escritos sobre os Akwẽ e para eles na sua própria língua e
em português, escritos para um público maior, um exemplo de apropriação de fora para

dentro, foi à escrita da bíblia na língua Akwẽ, realizada pelos missionários batista,
recentemente publicada com o apoio do Summer Institut of Linguistic - SIL. No entanto é
clara a necessidade dos Akwẽ em escrever sua própria história, escrever seus livros, como foi
iniciado pela Universidade Federal de Goiás com o apoio da Secretaria de Educação e Cultura
do Tocantins, no caso dos textos indígenas, série cultura (1994), produzido pelos professores
indígenas durante o curso de formação e também o Ktekrsu Waskuze - Sawrekrekwa Waskuse
- as histórias do morro perdido Ktekrsu e o morro Sawrekrekwa produzido pelo
Cime/Tocantins (1993) kunmã krewatbroze waskuse - a história da origem do fogo. Mito
Akwẽ-Xerente, Cime Go/To (1991).
Hoje existem alguns cuidados que os Akwẽ exigem quanto a revelar suas histórias para
os grupos de pessoas que procuram as comunidades com intenções de publicações. Em 2004,
aconteceu uma contenda entre os professores e a Fundação Fé e Alegria67 sobre a intenção de
instituir o idioma Akwẽ na escola Frei Antonio, na cidade de Tocantinia. Durante as muitas
reuniões, os índios decidiram não aceitar, por não compreenderem a intenção da proposta,
mas também percebi que existe uma necessidade de se proteger e proteger a língua. Porque
não deveriam desconfiar, já que toda a história que conhecem passa pelos enganos?
Os Akwẽ discutem nas reuniões a importância de escrever seus livros, mas com
autonomia, autoria e marca registrada, com o conhecimento da escrita de sua língua e da
língua nacional. Nas sociedades orais a tradição cultural se transmite exclusivamente pela
comunicação pessoal e as lembranças estão incluídas e resguardadas pelos que se comunicam
e permanece como um segredo. As sociedades de cultura escrita são diferentes das sociedades
orais, todas as coisas devem ser permanentemente registradas e investigadas e provadas, “pois
está escrito”, e nada que não seja escrito pode não ser comprovado, e por isso pode não ser
verdadeiro. Mesmo reconhecendo a força avassaladora da escrita na modernidade ocidental e
considerada como uma prática fundamental de uma sociedade capitalista não há uma eficácia
no consumo dos bens que são impostos pelos produtores, pois implicaria na inércia dos
consumidores (CERTEAU 2002).
A relação entre a oralidade e a escrita é intrínseca, impossível separá-las. A força da
tradição oral vem da memória cultural adquirida do ouvir e repetir, a escrita pode ser aliada ou
não da preservação dessa memória, para tanto é preciso unir as possibilidades na prática
67
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pedagógica de uma escola indígena diferenciada devido à manutenção da prática da oralidade
e fortalecimento da tradição cultual do povo. Acredito que o povo Akwẽ percebe a
necessidade de organização do tempo e do espaço e sabem que a escola pode ter essa relação
de troca, mesmo porque a relação afetiva de seus pares pode entrar em contendas políticas,
mas quando se trata da tradição cultural estão unidos, agindo com a intuição que é generosa e
sábia.
Percebo que para os Akwẽ é extremamente importante entender a linguagem da
sociedade nacional, nesse momento em que o mundo exige registros, e compreender essa
exigência. Conhecer a linguagem da sociedade envolvente e participar exigindo melhores
condições de vida sem interpretes. A compreensão distinta da oralidade e escrita ajuda a
entender a prática das escolas nas aldeias Akwẽ, leitura e escrita como conteúdos escolares e
que nas práticas pedagógicas aparecem ligadas, mas é preciso uma escrita que reafirme a
própria língua, reproduza a cultura, e possa agregar com essa determinação a decisão de ter
uma escola bilíngue.
Entre o significado da escola como produto histórico do Ocidente, como instituição
destinada, entre outras coisas, e o interesse dos povos indígenas pela escrita, pela cultura
universal, pela tecnologia e mesmo pela escola, deve ser parte dos novos sentimentos dentro
dessa instituição, gerados por seu processamento intelectual e social em contextos indígenas
(SILVA, 2001).
A dualidade que implica na nossa predisposição de aceitar as diferenças, ambiguidade
é também considerar a vida em todas suas dimensões, escrever e ler em duas línguas, e por
que não? Descobrir para que serve o aprendizado é um considerável fazer, constante e
continuo, é como existir como ser humano no mundo dinâmico.

PARA NÃO ESQUECER: A CONCLUSÃO

Imagem 25 Professor Isapi e seu pai gravando histórias
A grande tarefa de um sistema de ensino é incentivar a cultura local e não
silenciá-la. Confundimos universalização da educação com sua
uniformização. A terra é azul se vista de cima, mas é multicolorida quando
vista de perto. O azul da terra é feito da miríade de muitas cores. O azul da
terra está somente na exterioridade do planeta (GADOTTI, 1995, p.26).

Assim como Moacir Gadotti (1995), acredito na grande tarefa de incentivar a cultura
local, entender a diversidade, a beleza de tudo que pode ser gerado, assim como o azul do céu,
de cada lugar é concebido pelo olhar do espectador.
Continuo a observar, enquanto o professor Isapi escuta e grava a fala de seu pai. Ele
conta, porque o urubu rei, que habita o céu, é importante para todos os Akwẽ e por isso deve
ser reconhecido e preservado.
O jovem professor Isapi, faz parte do grupo que quer as mudanças para seu povo,
advindas da educação, mas tem a certeza que esse “novo” deve ser construído dentro dos
aspectos de sua cultura tradicional, por esse motivo e outros tantos acredita que deve gravar
todas as histórias de seu pai, como mostra a imagem 25, e depois escrever nas duas línguas,
Akwẽ e português. Sua expectativa é que a escola multicultural, diversificada e bilíngüe,
constituída e aceita hoje pelos Akwẽ continue e reafirme a importância da força cultural
permitida pela dualidade constante da vida de seu povo.

Os principais aspectos ou categorias de pensamento desse trabalho estão descritos nos
quatro capítulos. Sobre os questionamentos iniciais, posso dizer que estão relacionados aos
processos pelo qual o povo Akwẽ, sendo um povo com tradição oral forte, vem passando para
vivenciar a prática da escrita em suas escolas nas aldeias e diante da sociedade envolvente.
Para esses questionamentos não existem respostas exatas, mas a dinâmica em que a
sociedade nacional vive, influencia e alcança as aldeias Akwẽ com rapidez, os professores
indígenas perceberam na escola e na prática da escrita de sua língua e o aprendizado do
português, as estratégias importantes da luta pelos direitos sociais, ao mesmo tempo que
constroem as novas práticas que direcionam os desejos de uma educação que privilegie as
necessidades de todo o povo.
A educação formal das escolas nas aldeias está imbuída do desejo de autonomia e
liberdade. Os professores indígenas procuram construir dentro da idéia da diversidade
cultural, um equilíbrio para que as crianças possam continuar a história, e utilizam o
aprendizado como arma de defesa e ataque pela conquista do direito de ter escolas autônomas
e de praticar sua cultura.
A princípio o entendimento da educação de um povo tradicional praticante de sua
cultura, que vive cotidianamente sua oralidade, sua linguagem e corporalidade, em seus rituais
e celebrações, se processa ao entender um novo tempo em que é importante o acolhimento do
conhecimento e a prática da escrita nas escolas indígenas, pois a convivência com a sociedade
envolvente é um constante desafio. Se esse processo em que se encontram hoje de colocar a
educação como o meio de liberdade, tem um caráter provisório? Nem toda sabedoria, poderia
afirmar. Tudo o que vive e se recria é dinâmico, somente o tempo dirá.
Os Wawẽ, preservando a memória, mantêm o elo com o passado e as Aikté são o
espelho do novo, aqueles que vão continuar, mas não necessariamente poderão ser iguais. O
reconhecimento do velho como força maior da tradição e da criança de sua autonomia,
alimenta a continuidade de um sentimento que encontrou espaço na diversidade. Como um
ponto fixo, com fitas soltas, o velho é mediador da tradição, as crianças, mediadoras dos
diversos grupos sociais, e como sujeitos sociais, fazem da educação uma produção possível
nesse tempo.
Apesar da resistência de uma cultura da oralidade, diante de uma nova tecnologia
intelectual, considerada uma das mais importantes para a sociedade, em toda a história da
humanidade e que provocou grandes transformações nas práticas culturais, estabelece para o
individuo a noção de tempo e espaço e a idéia de participação na sociedade nacional assim
como ao mesmo tempo, a escrita vem se tornando uma constante arma da luta pelos direitos

indígenas, possibilidade, que se expressa na simplicidade da vida infantil, capaz de entender e
vivenciar as diferenças.
A criança convive mais naturalmente com a transição recente, onde, é constante a
criação de novas palavras como Romkmãdã, criada pelos professores como uma palavra para
designar o que conhecemos como cultura, mas para tanto, foi criado um alfabeto, com vogais
e consoantes, representativas dos sons, para que iniciasse um tempo onde as possibilidades
esclarecem os devidos conhecimentos.
Gostaria que esse trabalho reforçasse a luta dos professores indígenas pela autonomia
e liberdade das suas ações educacionais, e que a diversidade que reconhecem possa ser
identificada como necessária para a celebração dos acontecimentos, sobretudo, que fosse
respeitada a dinâmica da vida em sociedade, suas experiências, calendários sazonais
específicos para cada povo. São mudanças relacionadas à concretude do processo de fazer da
educação escolar indígena aquilo que desejam para suas crianças.
O povo Akwẽ começou a escrever sua história recentemente, utilizando os meios de
sobrevivência material e cultural. Os autores são os professores indígenas que acreditam que o
uso do conhecimento pode ser uma forma de poder. Procuram entender melhor o mundo, para
negociar e se prevenir de tantos desencontros culturais, para isso repetem a o que os wawẽ
consideram indispensável para uma boa decisão reúnem-se constantemente para tomar as
decisões juntos, pensando muito para resolver as situações e atitudes.
É extremamente importante entender a linguagem da sociedade nacional, nesse
momento em que o mundo exige registros e atitudes sempre mais apressadas. Conhecer a
linguagem da sociedade envolvente e participar exigindo melhores condições de vida sem
intérpretes é vital a prática de um equilíbrio entre a oralidade e prática da escrita.
A dualidade que implica na nossa predisposição de aceitar as diferenças traz a
ambiguidade de considerar a vida em todas as suas dimensões, escrever e ler em duas línguas,
e por que não? Descobrir como se constitui o aprendizado é um considerável fazer, constante
e continuo. É como existir como ser humano nesse mundo dinâmico.
Enquanto isso, experimentar o poré (café) com Dakburõkwa (conciliador) e esperar
que as crianças sejam, um dia, os velhos Akwẽ-Xerente. Escutar as histórias contadas de
várias formas, outros sujeitos, mesmas repetições. Não se prepararam para as mudanças, vão
vivendo cada dia e aprendendo, mas os adultos ensinam às crianças a preservar o território, os
rituais, a saúde, as novas leis, assim é a educação Akwẽ. Não precisam estabelecer limites,
aprenderam desde cedo, o respeito e a atitude, “quando alguém fala é preciso escutar”. Se a
ciência voltou às costas para o mundo dos sentidos, aqui os sentidos aliaram-se a ciência e

vêm sobrevivendo. É noite. Estamos todos ao redor da fogueira na noite fria de julho e a
conversa é sobre educação em todas as suas expressões. A madrugada pertence ao deus
Warire (lua) companheiro do sol. Pela manhã pego carona na caminhonete da comunidade e
parto. Digo Watô za imorim (vou embora). Respondem: Inrẽ (vai).
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