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Mãtô mnĩ, awẽ, awẽ! (Já vem, a aurora, a aurora!)  

Mãtô mnĩ, awẽ, awẽ! (Já vem, a aurora, a aurora!) 

Tâkã tô, wanĩm bdâ! akwẽ, akwẽ! (Este, é o nosso dia! Xerente, Xerente!  

Tâkã tô, wanĩm bdâ! akwẽ, akwẽ! (Este, é o nosso dia! Xerente, Xerente! 

(Música composta pelo xamã Antõnio Skrawẽ Xerente, cantado com maracá a noite durante o 

“Dasĩpê”, a grande festa tradicional). 
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RESUMO 

 

Esta pesquisa estuda uma instituição própria de comunicação e aprendizagem da sociedade 

Xerente denominada Warã. Os Xerente habitam Terras Indígenas próximas ao município de 

Tocantínia, no estado do Tocantins que fica a noroeste da capital, Palmas. Para a realização 

do estudo foi necessário realizar um levantamento bibliográfico e uma pesquisa empírica 

sobre o Warã, relacionando-o com uma análise dos espaços de comunicação de ensino da 

escola e do espaço de comunicação do Dasĩpê (a grande festa tradicional). Para uma análise 

desses espaços e de suas respectivas formas de comunicação, foi necessário recorrer tanto às 

etnografias antropológicas, sobretudo, sobre os Xerente quanto à história oral por meio de 

entrevistas com anciãos e a observação participante. Diante dos resultados, concluiu-se que a 

transmissão de saberes antes ocorrida no Warã migrou para o Dasĩpê. Além disso, uma visão 

crítica sobre a escola indígena demonstra a necessidade de que ela também incorpore os 

ensinamentos do Warã. . 

Palavra – Chaves: Akwẽ; Xerente; Warã; Espaço próprio de comunicação e ensino. 

 



7 

 

AZANÃ SNÃ ROWASKUZE  

 

Tâkãhã hêsuka ĩt kũikre tô Warã na hã, kãtô tôzim hã rowahtuzem nãhã ĩt wasku pibumã. 

Akwẽ nõrĩ tô Tocantínia krta tet aimõ krnõmr, Estado do Tocantins wa, ĩsim capital Palmas 

pikrêbba. Twa, tâkãhã ĩt kũikre pibumã, wat Warã nãhã rowasku kburõ, ahâmre Akwẽ nĩm 

rowahtuze, kãtô nhanẽ tôtazim hã nhanẽ rowaskuzem nãhã, kãtô escola wam hã rowahtuzem 

nãhã kãtô Dasĩpsê wam hã rowahtuze, wat dure kburõ. Tãkãhã rowahtuze ĩt kũikre pibumã, 

wat antropólogo nõrai smĩ kũikre kãtô damrmẽ hawi ĩkũikrekwai nmĩ kũikre, Akwẽ nãhã tê 

kũikre mnõ hawi kũikre. Are watô dure, rowaskuze kakburõ are watô dure ĩtdêkwai nĩm 

rowasku hawi kũikre ĩt kmã kuiptu pibumã. Watô dure hêsuka wa dazdanãrze kakũikre, ĩt 

sanãmr snã wawẽ nõrĩ ĩt kmã sdanãr mnõ pibumã. Tôta hawi, mãt Warã nãhã rowasku 

krẽwatobr, are dure escola wam hã kãtô Dasĩpsê wam hã rowahtuze sissu krẽwatobr, tokto 

Dasĩpsê wa, Warã hawim hã rowaskuze simã tkrê wasku mnõ nã. Kãnẽ nmẽ, tãkãhã hêsuka 

kũikre, Akwẽ nĩm romkmãdâ, aimõ escola wam hã rowahtuzem wa, tkrê kmãdkâ prê mnõ 

pibumã kãtô dure sawre snã tkrê wasku mnõ pibumã wat dure tmã wasku.  

  

Damrmẽ - Ĩt kũikre psê: Akwẽ - Warã - Nmãzi rowahtuze kãtô nhanẽ rowahtuze. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Quando iniciei meus estudos na aldeia Mirassol
1
, em 1988, a educação escolar estava 

a cargo da FUNAI e era oferecida apenas da primeira à quarta série do ensino fundamental. 

Terminei esse nível de ensino na aldeia Brejo Comprido no ano de 1996. 

 Para prosseguir nos estudos, meus pais, corajosamente e mesmo sem condições, se 

comprometeram com um pequeno hotel de Miracema para que eu pudesse morar e estudar. 

Sem dinheiro para pagar esta hospedagem, o dono do hotel aceitou que eu morasse em troca 

de ajudá-lo nos serviços. Para comprar os materiais escolares, nos dias de folga eu capinava 

quintais para ganhar algum dinheiro. Além desta dificuldade, eu tinha que enfrentar também 

os preconceitos por parte dos meus colegas de sala e a falta de sensibilidade dos professores 

para a minha situação de alguém que estudou na aldeia e tinha o português como segunda 

língua, tendo dificuldade em acompanhar as aulas. 

No ano 2000, eu estava cursando o quarto ano do ensino médio (Técnico em 

magistério, no Colégio Tocantins), quando começou a discussão sobre a criação de uma 

escola de ensino médio dentro da área Indígena. As lideranças reivindicavam isso para sanar 

esta dificuldade que eu mesmo enfrentava para poder estudar na cidade. Eu participei como 

representante dos estudantes indígenas Xerente. As lideranças, mesmo sem experiência, 

discutiram como funcionaria este Centro. Ficou decidido que o Diretor seria um membro do 

Povo Akwẽ/ Xerente e o Coordenador pedagógico seria alguém não-indígena ligado a 

SEDUC. 

Neste mesmo período engajei-me nas discussões sobre a necessidade de criação do 

Conselho Estadual de Educação Escolar Indígena
2
 e reivindicação para a realização de 

concurso público para professores indígenas
3
. Também participei nas discussões para a 

criação da Associação dos Professores Indígenas do Estado do Tocantins
4
. 

Ao concluir o magistério, no ano 2000, iniciei a carreira docente lecionando para 

primeira série na escola da aldeia Funil. Como professor discutia com a gerência de educação 

escolar a necessidade da autonomia das escolas e da educação indígena. Esta postura crítica 

levou a que eu fosse afastado das minhas funções docentes no final do ano 2002. 

                                                
1
 A aldeia Mirassol fica situada na região central da Terra Indígena Xerente, foi criada a partir do 

desmembramento da aldeia Serrinha no ano de 1981.  
2
 O Conselho de Educação escolar Indígena do estado do Tocantins foi criado em 2003. 

3
 O Primeiro concurso para professores indígenas foi realizado em 2008. 

4
 A Associação (ASPIT) foi criada em 2000. 
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No ano de 2003, conclui a graduação em Normal Superior, na modalidade EAD, pela  

Universidade Estadual do Tocantins (UNITINS) e, já de imediato, concorri ao edital do 

Programa Demonstrativo dos Povos Indígenas – PDPI, do Ministério do Meio Ambiente – 

MA, para a capacitação de um ano em Manaus para formação de gestores de projetos 

indígenas. Terminando o curso voltei para Palmas e de imediato ajudei a organizar a 

Organizações Indígenas do Tocantins (OIT). Mas as lideranças indígenas de meu povo 

solicitaram a Secretaria da Educação e Cultura a minha indicação para a direção do Centro de 

Ensino Médio Indígena Xerente, o Cemix – Warã. 

 Pude perceber nos quatro anos em que fui diretor da escola que a estrutura curricular 

da educação escolar indígena é muito limitada, pois não atende aos interesses da comunidade 

e não contempla os processos próprios de aprendizagem transmitidos naquele espaço de 

comunicação. Mas para colaborar numa estrutura curricular com os anciões eu precisaria 

aprimorar meus conhecimentos acadêmicos, pois sem aprimoramento eu teria dificuldades em 

poder avançar na proposição como educador para atender meu povo. Nesse intuito, em 2009, 

concorri ao edital do Programa Internacional de Bolsas de Pós-Graduação da Fundação Ford e 

fui contemplado com a bolsa, mas, pela dificuldade familiar enfrentada não obtive sucesso no 

processo seletivo de mestrado de Ciências de Meio Ambiente da Universidade Federal do 

Tocantins - UFT.  

De 2010 a 2017, dediquei- me exclusivamente à docência de sala de aula e, em 2018, 

ingressei no Programa de Pós-Graduação de Comunicação e Sociedade da UFT, para 

pesquisar essa temática dos processos próprios de comunicação e ensino, presente no Warã, 

uma instituição dos Akwẽ/Xerente, pensada como um contexto de comunicação e ensino dos 

conhecimentos, capacidades e habilidades necessárias para a construção da pessoa humana. 

Minha hipótese é de que os processos de comunicação e ensino deixaram o warã e hoje 

acontecem nos quintais das casas, no Dasĩpê e na escola. 

Seguindo essa hipótese, a proposta aqui apresentada é estudar os processos próprios de 

comunicação e aprendizagem do povo Akwẽ/Xerente representado pelo Warã 

(tradicionalmente conhecido como a casa dos solteiros) e suas transformações em outros 

espaços e, não dos conteúdos. Para isso, foi realizada pesquisa com os filhos dos anciãos e 

anciãos que tiveram a formação no Warã e que podem descrever esses processos. A partir 

deste conhecimento, a pesquisa procurou refletir como se pode pensar uma educação 

intercultural, específica, diferenciada e de qualidade que reúna os dois processos de 

aprendizagem: indígena e não-indígena. Com essa reflexão do ponto de vista indígena é 

possível pensar uma pedagogia diferente para as escolas Xerente visando tanto a melhoria da 
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aprendizagem dos alunos quanto a manutenção da tradição cultural do Povo Akwẽ/Xerente. 

Na minha experiência docente, percebo que a estrutura curricular da educação escolar 

indígena ainda é muito limitada, seguindo a estrutura das escolas não-indígenas. E vejo que a 

escola não atua para a formação de jovens críticos, conscientes e atuantes em suas 

comunidades. Ela não consegue mostrar para os jovens a necessidade de manter um vínculo 

com a vida da comunidade. E a escola causa ainda outro problema, pois não atende a 

especificidade cultural do povo, como em caso do pai que, enquanto viver, ele é sempre o 

responsável pelos filhos, mesmo que esses já estejam casados e com filhos. Mas a escola 

considera que após 18 anos o jovem já é o responsável por si mesmo. 

Portanto, para colaborar na proposição de uma estrutura curricular é preciso estudar 

profundamente os processos de aprendizagem e comunicação presentes no Warã, na escola e 

Dasĩpê para criar com os anciões um modelo de educação escolar indígena que alie a 

formação universal, mas contribua também para a valorização e manutenção da cultura do 

povo. 

O Warã, sistema que fomentava a cultura, comunicação e educação entre os Akwẽ, 

extinguiu-se como um espaço de transmissão de saberes para a juventude, porém, os conceitos 

da valorização da tradição cultural como uma identidade de um povo representado nas 

divisões clãnicas e os ensinamentos deste espaço ainda permanecem presentes nas aldeias 

como o respeito mútuo, respeito aos mais velhos e a manifestação nos rituais.   

A sistemática de comunicação e ensino do Warã era voltado para a formação dos 

meninos que concebia um esforço ou um voto de um ser humano exemplar diante do seu povo 

em todos os aspectos, seja na vida conjugal, na criação dos seus filhos e nos tratamentos com 

outras crianças, no tratamento com as outras pessoas e com as mulheres, na caça, na pesca, no 

trabalho e todo convívio que envolve o cotidiano da Aldeia. Estes exemplos eram postos no 

pátio de reunião para a socialização da comunidade, para inspirar os outros membros a seguir 

este exemplo. 

A educação praticada com os meninos no espaço do Warã, com as mulheres era (e 

ainda é) praticada nos espaços domésticos, pois como as mães eram bastante atarefadas, elas 

não podiam dormir com as meninas no Warã. Além dessas impossibilidades que o Warã 

atribuía às mulheres, havia também segredos e conhecimentos que, somente os homens 

poderiam saber e manejar. Desta forma, somente os meninos eram formados no espaço do 

Warã, pois os anciãos faziam a escala entre eles para dormir com os meninos. 

No entanto, é necessário esclarecer alguns questionamentos, sobretudo, em relação a 

inclusão de gênero. Como é feita a formação das mulheres? Como já mencionei acima, as 
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mulheres são formadas nos espaços domésticos, pois como também já mencionei acima, a 

formação no Warã exige conhecimentos que são permitidos aos homens. Também nem todos 

os meninos podiam participar, pois, como já mencionei também acima, o Warã exige a 

completa dedicação que era comprovada com a reclusão dos meninos de suas casas para 

morar no Warã. E alguns pais não deixavam que os seus filhos pudessem participar desse 

processo de ensino. Quanto ao aspecto das vagas, o Warã formava entre dois meninos e, no 

máximo seis, devido a menor quantidade populacional das aldeias, pois constava poucos 

meninos nessa época e, poucos instrutores/anciãos. 

 

1.1 Comunicação, oralidade e educação 

 

Mesmo que fragmentados e ressignificados, esses saberes do Warã foram transferidos 

para os espaços das residências e para o Dasĩpê, como os rituais. Nos dias de hoje, esses 

espaços se tornaram imprescindíveis e se complementam com os saberes, e os preceitos de 

ensinamentos do Warã (MELO; GIRALDIN, 2010).  A escola, por sua vez, se constitui como 

um terceiro espaço de educação e comunicação que se soma aos espaços da residência, ao 

Dasĩpê, como um lugar de promoção da educação formal e, além disso, da educação 

tradicional. 

Porém, ainda não há o protagonismo das escolas na perspectiva da promoção de uma 

educação indígena, pois as escolas indígenas alicerçam-se na perspectiva da educação 

ocidental, que ao promover a educação formal com objetivos somente no letramento, 

sucumbe os conhecimentos da educação tradicional Akwẽ-Xerente. Como aborda Foucher 

(2011, p. 01), “romper com a perspectiva integracionista e assimilacionista da legislação 

brasileira representa até hoje um embate entre duas correntes que, infelizmente, em pleno 

século XXI, ainda persistem”.  

Falando de outro contexto etnográfico, Rosa (2009) aborda a escola entre os Guarani 

como uma questão paradoxal. Se por um lado os Guarani questionam e resistem à presença da 

escola na comunidade, por outro lado a percebem como uma necessidade, haja vista que as 

relações com a sociedade nacional, do entorno das comunidades exigem o conhecimento 

apresentado pela escola, ou pelo modelo escolar ocidental. Algo similar ocorre entre os 

Xerente. Melo e Giraldin (2010) questionam a escola, pela emergência de uma política 

educacional que respeite, na prática, a diversidade e permita a autonomia dos povos indígenas 

em relação aos seus projetos educacionais e, concluem que a escola tem uma interferência nas 

implicações da organização sociocultural e política dos Xerente. 
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Nessa perspectiva, procuro problematizar a escola, questionando se ela não deveria 

incorporar os conceitos do Warã, constituído como processos próprios de ensino e 

aprendizagem. Essa questão levou-me a instigar profundamente o processo de comunicação 

do povo Akwẽ, como aborda Perles, (2007, p.1). 

Comecemos por falar brevemente sobre o nosso objeto de estudo: o 

processo de comunicação. Ele representa um dos fenômenos mais 

importantes da espécie humana. Compreendê-lo, implica voltar no 

tempo, buscar as origens da fala, o desenvolvimento das linguagens e 

verificar como e por que ele se modificou ao longo da história.  

 

Partindo desta ideia, procurei voltar no tempo, para entrelaçar a temática das 

mudanças no processo de comunicação entre os povos indígenas, especialmente a do povo 

Xerente. Ao longo dos séculos, o processo de comunicação entre si, tem se modificado com a 

opressão da sociedade envolvente, com a implantação das escolas nas aldeias e, com a 

chegada das tecnologias multifuncionais mais avançadas em suas casas.  Consequentemente, 

o espaço de comunicação foi adequado às novas realidades exigidas nos tempos de hoje. 

Assim, é preciso salientar a importância das tecnologias do processo de comunicação, 

pois sem elas eu não estaria aqui tecendo o desenvolvimento comunicacional e a comunicação 

tradicional dessas comunidades. Desta forma, os povos indígenas estão se apropriando das 

tecnologias, desde a escrita até a mídia. Distingue-se aqui, duas concepções de comunicação 

nas comunidades indígenas: a primeira que acontece, no espaço da escola através da escrita e 

dos meios de comunicação; e a segunda que acontece no espaço das casas e no Dasĩpê, onde a 

oralidade é praticada pelos anciãos, guardiões da memória Akwẽ.  

Grosso modo, uma das minhas perspectivas em contribuir com o meu povo na 

educação escolar indígena imperou na minha superação, para dar uma visibilidade na 

pedagogia própria do meu povo, pois ao olhar ocidental ele tem sido considerado como um 

povo invisível, como, abordado a seguir por Nicolau Sevcenko. 

O tema Tradição Oral verso o Mundo moderno e Digital coloca em evidência 

algo que esteve longamente fora de questão. Sabemos que a consolidação do 

sistema capitalista, base da cultura burguesa de raiz europeia, centrou-se na 

imprensa a partir de Gutemberg. Conhecemos o seu efeito como agenciadora 

de conhecimentos que possibilitou a evolução tecnológica, que deu ao 

Ocidente o poder de domínio em escala global. Isso criou um preconceito de 

origem contra quem, como pessoa, comunidade ou cultura, não se organiza 

pela palavra escrita, mas pela comunicação oral; aqueles que, por essa razão, 

são classificados como analfabetos, com conotações de ignorantes e 

primitivos, conotações sempre negativas e excludentes. Só muito 

recentemente é que pesquisadores, adotando perspectivas radicalmente 

inovadoras, tentaram reverter esse quadro. Estudaram as características da 

cultura oral tentando compreender sua enorme riqueza e como ela foi 

brutalmente sufocada pelo poder da escrita, causando a perda desse 
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patrimônio para a cultura de toda a humanidade. É a partir desse ponto, nos 

anos 60/70, com teóricos como Marshall Mcluhan e muitos outros, que teve 

início o levantamento das características e conteúdo das culturas orais e da sua 

exuberante riqueza mítico-poética, assim como de sua ampla difusão em 

escala mundial. (NICOLAU Sevcenko.2006, p. 45). 

 

Essa abordagem de Nicolau Sevcenko, durante o seminário Memória, rede e mudança 

social de 2003, no tocante à importância da mídia na difusão da cultura, mas, sobretudo, da 

abordagem da fragmentação e redução da dimensão das culturas indígenas, levou-me a 

debruçar sobre o tema do Warã, para criar um pensamento de empoderamento do processo de 

ensino do povo Xerente e do seu espaço de comunicação. 

No entanto o que é o espaço de comunicação? De acordo com alguns conceitos das 

ciências humanas com o foco comunicacional, ele é definido como um exercício de poder.  

 

Desta forma, o exercício do poder reflete aspectos de natureza local, e, por 

outro lado, está relacionado ao aumento da possibilidade de certos grupos 

processarem informações em nível global. O aumento do número destes 

grupos, por si só, já justificaria a necessidade de se reconsiderar as práticas 

sociais de exercício do poder. (SAID. 2002, p. 3) 

 

Sendo assim, na sociedade ocidental a comunicação é classificada em níveis ou 

categorias, representados numa pirâmide, atendendo a exigência das classes dominantes 

posicionadas no topo. Entretanto, aqui não tenho a intenção de aprofundar uma abordagem da 

comunicação midiática, pois aqui, o tema é a importância da comunicação oral e do seu 

espaço na sociedade Xerente.  

Por meio da oralidade, nas sociedades indígenas, a arte de ensino está presente nas 

diferentes esferas da vida, nos rituais, na produção de alimentos e nos aspectos da vida própria 

e organização social. Entretanto, no meu povo este ensino é transmitido e comunicado 

visualmente através da representação do grafismo da pintura corporal dos membros da 

comunidade, como também nos pronomes de tratamento entre as pessoas que aqui classifico 

como uma das transmissões de saberes através da organização social. Também é transmitida 

nos rituais que realizamos durante eventos especiais como o Dasĩpê, onde é realizada toda a 

cerimônia de nominação das crianças, tanto das crianças do sexo feminino e tanto quanto das 

crianças do sexo masculino, como também na celebração de cerimônias Kuprè (cerimônia 

fúnebre realizada para pessoas importantes que contribuíram com o seu saber para o povo) e, 

na realização de cerimônias de casamento. 

Na produção de alimentos, a transmissão de conhecimento é voltado mais para as 

mulheres, onde é ensinada a forma de preparo da comida típica conforme eventos especiais e 
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a forma de servir.  Como no caso da presença dos pais do marido, ela é orientada a servir 

primeiro a sogra e sogro. E nos aspectos da vida própria esse ensino perpassa através da 

socialização do dia a dia.  Como a visitação das casas das aldeias todos os dias, através da 

caçada e da pescaria quando é realizada com um grupo de pessoas da comunidade; e através 

da observação e na fabricação de artesanatos. 

Assim, o tema “Warã: Educação Indígena e comunicação entre os Akwẽ/Xerente”, 

instigou o entendimento, compreensão e análise dos elementos presentes dentro da sociedade 

Xerente, através da sua cosmologia, da sua mitologia, da sua música, da sua história, da sua 

dança e de seus ensinamentos na educação de suas crianças como forma de comunicação. 

 

1.2 Metodologias 

 

Nesta pesquisa, utilizei os recursos metodológicos da observação participante e da 

história oral, considerando que os povos indígenas são povos, cuja transmissão cultural se 

baseia em forte tradição oral. Notadamente os Xerente, se enquadram nessa forma de 

comunicação em primeira língua, utilizada como um meio de transmissão da cultura dos mais 

velhos para os mais jovens. Neste sentido, deve-se considerar que os povos indígenas, 

sobretudo na América do Sul, elaboraram ao longo dos tempos, os seus complexos sistemas 

políticos e sociais, os quais possuem a oratória como sua mola mestra e, através da língua, são 

passados, de geração em geração, todos os preceitos básicos de cada sociedade indígena, 

como a identidade, os costumes, o modo de ser e, ainda formas de sobrevivência. 

(BRINGMANN, 2012; ROSA, 2009). 

Além da história oral e da observação participante, utilizei ainda documentos e 

registros oficiais que existem sobre o povo Xerente, como mapas e fotografias, estas últimas 

são de meu acervo pessoal, com o intuito de aprofundar e esclarecer aspectos importantes 

deste estudo.      

Para realização de coleta de informação e de dados foquei em sete aldeias, sendo elas: 

a aldeia Porteira, aldeia Salto, aldeia Brejo Comprido, aldeia Aldeinha, aldeia Morrão, aldeia 

Buriti e aldeia Santa Fé, onde residem os meus interlocutores. Ao todo foram onze 

interlocutores, que participaram da construção da dissertação. A etnografia e as entrevistas 

foram realizadas, sobretudo, com os anciãos que tiveram sua formação no Warã, antes dos 

seus falecimentos, como o do saudoso Severiano Sõwarê, do clã Krito, da aldeia Porteira e, 

Getúlio Darêrkêkwa Xerente, do clã Krozake, da aldeia Brejo Comprido. A pesquisa foi 

concluída com os filhos dos anciãos que tiveram esta formação no Warã: Manoel Sukẽmẽkwa 
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Xerente, o segundo filho do Saudoso Joel Hmõpre Xerente, da aldeia Buriti. Neste caso, 

seguimos a hierarquia de responsabilidades sobre os irmãos
5
, pois o primogênito já tinha sido 

falecido. Eduardo Sipahimẽkwa Xerente, da aldeia Santa Fé, o primogênito do saudoso 

Severiano Sõwarê Xerente; Carlos Augusto Wahênnẽ Xerente, da aldeia Porteira, o segundo 

filho de Severiano Sõwarê; Isaias Sizapi Xerente, filho de Getúlio Darêrkekwa Xerente, da 

aldeia Brejo comprido; Valter Samrĩ Calixto Xerente, que teve a sua formação no Warã, da 

aldeia aldeinha; Lazaro Rowakro Calixto Xerente, filho de Valter Samrĩ do clã Krito e Samuel 

Waĩkairo Silva Xerente, filho de Raimundo Ainãsiwẽ Xerente do clã Krozake. Além de 

realizar a observação direta e participante, recorri ainda a coleta de informações através de 

conversas informais e entrevistas. 

Para aprofundar a metodologia da pesquisa elaborei um roteiro contendo dezesseis 

perguntas orientadoras relacionadas tanto à importância da educação formal quanto a 

importância da educação tradicional, e principalmente a importância do Warã. São elas:  

1) Gostaria que você me dissesse seu nome completo, a data do seu nascimento e o 

local do seu nascimento? 

2) Como foi a sua infância, na sua comunidade?  

3)  Gostaria que você relatasse um pouco sobre a presença das escolas nas aldeias? 

4) Por que você acha importante a educação formal para os Xerente? 

5)  Você frequentou a escola? Ou seja, a educação formal?  

6)  O que você achou da experiência? Qual a importância dos Xerente que tiveram a 

conclusão dos estudos na escola para a sua comunidade?  

7)  Você acha que com a escola e com os professores, o ancião pode perder o espaço 

na comunidade? 

8)  Como você percebe o papel dos anciãos na comunidade nos dias atuais?  

9)  Nos dias de hoje, como os Xerente tem dado a importância para a sua educação 

tradicional?  

10)  Como você tem observado o envolvimento dos Xerente que concluíram os 

estudos para assegurar a importância da educação tradicional? 

11)  Como você analisa a defesa de alguns Xerente de que a escola deveria ensinar 

somente o ensino dos não indígenas? 

                                                
5
 No povo Xerente, a hierarquia de responsabilidades sobre suas famílias, advém de pai aos filhos do sexo 

masculino. Com o falecimento do pai, o primeiro filho do sexo masculino, herda essa hierarquia sobre os irmãos 

e/irmãs. E com o falecimento do primeiro filho do sexo masculino, quando houver o segundo filho, este, herda 

esse direito sobre os irmãos e/irmãs. Quando um pai não obtiver nenhum filho, após o seu falecimento, as 

responsabilidades sobre suas filhas, fica a cargo dos irmãos do falecido. 
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12)  Como o seu pai tem contado a história do Warã para você? Como o Warã 

funcionava? 

13)  Você tem um relato do motivo do desaparecimento do Warã? 

14)  Você tem algum relato do último Warã realizado pelos Xerente? 

15)  Você gostaria que o ensino do Warã fosse ser inserido nas escolas? 

16)  Por que você acha importante o ensino do Warã para os Xerente? 

 

Espero com as informações coletadas e analisadas enriquecer e contribuir ainda mais 

para o fortalecimento e revitalização da cultura do meu povo e  proporcionando uma visão de 

uma comunidade com esforço coletivo para assegurar a nossa cultura.  

Além desses procedimentos metodológicos, foram analisadas algumas etnografias 

realizadas sobre e com o meu povo, como aqui destaco os estudos de Nimuendajú (1939; 

1942); Lopes & Farias (1999); Oliveira Reis (2001), que estudaram os aspectos relativos a 

organização social. Farias (1999); Ferreira (1995); De Paula (2000); Schroder (2006), que 

estudaram os aspectos da estrutura política. Schmidt (2011) que estudou os aspectos da 

culinária. Barroso (1997); Giraldin (2004); Giraldin & Silva (2002), que estudaram os 

aspectos da história do contato. Guimarães (2002); Nolasco, (2010); Damsõkẽkwa Calixto 

(2016); Giraldin e Melo (2010) que estudaram os aspectos do processo de escolarização. 

GOBBI, (2005); MELO (2010;) que estudaram os aspectos socioambientais. Rodrigues 

(2014) que estudou os aspectos da saúde das mulheres. Mattos (1973; 1980); Waĩkarnãse 

Xerente & Mattos (1999); Bragio (1999) (2000); Souza Filho (2000; 2007); Mesquita (2015) 

que estudaram os aspectos da língua e Oliveira Júnior (2018) que estudou o processo de 

apropriação das tecnologias da comunicação e da informação pelos Xerente.  Desta forma a 

análise dos processos educacionais e comunicacionais presentes no Warã como um aspecto da 

construção de pessoa, terá esse embasamento teórico. 

Durante a pesquisa, me deparei com várias dificuldades: uma delas foi comigo mesmo, 

no sentido de superar as dificuldades de escrever em uma segunda língua, o português, e 

também para escrever e manusear o computador; a outra foi em relação a algumas 

informações desencontradas dos interlocutores e poder suprimir as dúvidas que surgiam sem 

sequer constrangê-los, pois por serem filhos de anciãos que tiveram a formação no Warã, 

ficavam inseguros nas afirmações de certos assuntos. Além disso, existem poucas etnografias 

com aprofundamento no estudo do Warã, e esta lacuna é que quero preencher com esse 

trabalho. 
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As dificuldades que eu encontrei comigo além do que eu já mencionei, foram também 

as constantes faltas de energia e a demora do seu reestabelecimento na aldeia, pois a energia é 

reestabelecida com um a dois dias e algumas vezes são reestabelecidas com cinco dias. Isso 

contribuiu bastante negativamente na construção e desenvolvimento da redação desta 

dissertação, principalmente, na digitação. 

Com relação a algumas informações desencontradas, em certos momentos fiquei numa 

situação constrangedora, pois a organização hierárquica do meu povo funciona sob a 

responsabilidade dos pais e após o seu falecimento é transferida sempre ao primeiro filho. 

Nesta perspectiva, entrevistei um dos primeiros filhos de um ancião que teve a formação no 

Warã e que após a entrevista, o sexto filho, o penúltimo por sinal, dirigiu-se a mim e exortou 

que aquele irmão dele não tinha a legitimidade para falar da sabedoria que os pais deles tinha 

deixado para eles, pois o pai tinha transferido toda a sabedoria para ele. O motivo é porque o 

irmão mais velho bebia muito a bebida alcoólica e com isso ele estaria perdendo a sua honra e 

o respeito dentro da comunidade. Por isso ele já foi deposto do cargo de cacique. Esta 

informação confere com a dada pela mãe deles. A transferência de conhecimento para o sexto 

filho foi algo de inédito que eu acabava de descobrir no meio do meu povo. 

É importante dizer que por vezes o filho mais novo tem mais acesso aos 

conhecimentos que os filhos mais velhos, pois o filho mais novo tem mais oportunidade de 

ouvir o pai, que já estava mais velho quando ele nasceu. Ficando mais em casa, pois 

fisicamente já sente o cansaço para caçar, pescar e trabalhar na lavoura. Assim, ele pode 

acabar conversando mais com o filho mais novo e, o filho mais novo pode adquirir mais 

conhecimentos que os outros irmãos, mesmo estando abaixo na hierarquia. 

Com relação a escassez de etnografias que tratam especificamente do Warã, 

certamente foi uma das dificuldades mais importante que encontrei durante o estudo, pois a 

maioria delas trataram do tema superficialmente. Em sua grande maioria somente 

mencionaram que o Warã era uma instituição de formação dos jovens e espaço de reunião do 

povo Xerente. Aqui nesta pesquisa, tentamos aprofundar mais a questão, tratando de aspectos 

como o mito do surgimento do Warã; o funcionamento do Warã para homens e mulheres; o 

papel dos anciões e suas tarefas no Warã; as fases de ensinamento do Warã; o declínio do 

Warã e o surgimento da escola e, por fim, as causas que levaram ao desaparecimento do 

Warã. 

Assim, o trabalho está dividido em quatro capítulos. No primeiro capítulo faço a 

descrição do meu povo, de sua história até os dias atuais, faço também um histórico da 

educação e da interface do Warã com a educação escolar do meu povo. Já no segundo 
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capítulo, apresento a nossa sociedade, como é a nossa organização social, como é a nossa 

divisão clãnica, como também é a nossa divisão por metades e como é a nossa divisão por 

grupos de idades. Todas essas explicações da organização social Akwẽ são fundamentais para 

a compreensão do Warã. 

No terceiro capítulo, apresento o Warã como um espaço de fomento da cultura, 

comunicação e educação do meu povo, com uma análise da etnografia realizada com o meu 

povo e com as narrativas dos anciãos sobre o warã, desde o seu surgimento até as pessoas que 

atuavam para que acontecesse este fomento. No quarto capítulo, faço uma análise do declínio 

do Warã e das causas do seu desaparecimento e da transferência da transmissão de 

conhecimentos para o Dasĩpê e para a escola. E, por fim, faço as minhas conclusões sobre o 

tema. 
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2.  OS AKWẼ-XERENTE 

 

Os povos do tronco linguístico Jê são classificados do ponto de vista geográfico como 

setentrionais, centrais e meridionais. Destes, concentra-se os Xerente no ramo central em 

conjunto com os Xavante e os Xacriabá. Atualmente os Xerente localizam-se em terras 

indignas próximas ao município de Tocantínia, estado do Tocantins, a cerca de 80 km 

aproximadamente da capital Palmas, na margem direita do rio Tocantins e à margem esquerda 

do Rio Sono, afluente do rio Tocantins. Ocupam as duas áreas demarcadas, uma denominada 

de área grande ou área Xerente e a outra denominada área Funil. 

 A região a leste do Tocantins era habitada (onde ainda habitam) o povo Xerente. 

Falam uma variação (o Xerente) da língua Akwẽ. O território confundia-se, em certos lugares, 

com o dos Xavante, sendo que os dois povos são considerados como sendo uma unidade 

étnica até o princípio do século XIX e depois se separaram. 

 O mapa a seguir mostra a localização atual da Terra Indígena Xerente também 

chamada de área grande, que foi delimitada em 14/06/1972 e demarcada em 1974 e a Terra 

Funil demarcada em 1991 (SCHROEDER, 2006). Como se pode ver no mapa, as duas terras 

são áreas contíguas.   

 

Figura 1 – Localização da Terra Indígena Xerente e Funil 

 

FONTE: Opan e Gera/UFMT, 2000. 
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 Sobre a ocupação das áreas que os meus antepassados ocuparam, sobretudo, no século 

XIX, Giraldin fez um estudo minucioso com analises das fontes documentais que conclui que 

nessa época o meu povo ocupava “as duas margens do rio Tocantins, desde próximo ao arraial 

do Pontal (atualmente município de Porto Nacional), chegando até a região de Rio Sono e 

Pedro Afonso” (GIRALDIN, 2002). 

 Em um dos seus estudos o autor menciona que as primeiras tentativas de controle 

pelos colonizadores da região ocupada pelo meu povo, através da fundação de um aldeamento 

em 1824 (GIRALDIN; SILVA, 2002d). O autor descreve a primeira localidade deste 

aldeamento que, segundo ele, ficava na foz do ribeirão Taquarassu com o rio Tocantins e que 

o criador deste aldeamento foi o Governador Geral das armas da Capitania de Goiás, 

Raimundo José da Cunha Mattos, em homenagem a sua filha, que batizou o aldeamento com 

o nome de Graciosa. 

 Atualmente vivemos em mais de setenta aldeias espalhadas pelos dois territórios que 

possuem no total, aproximadamente 200 mil hectares. Enfrentamos, agora, uma nova fase de 

relação interétnica com a atual ocupação da região, como a instalação da capital (Palmas) 

após a criação do estado Tocantins. Nesta fase precisamos aprender a conviver com os 

grandes “projetos de desenvolvimento” que se instalam, como a Usina Hidrelétrica do 

Lajeado, a lidar com seus impactos sociais, econômicos e naturais, assim como os que foram 

tratados pelo Programa de Compensação Ambiental Indígena Xerente (PROCAMBIX), que 

atuou nas áreas de defesa do território, cultura e segurança alimentar, os quais não alcançaram 

o seu objetivo na garantia da auto sustentabilidade do povo (Melo, 2010, p.48). 

 Ao norte do território está localizado o Prodecer (Programa de Desenvolvimento do 

Cerrado) um programa de incentivo do governo federal aos produtores não indígenas da 

região e até mesmo para as grandes empresas agroindustriais como a BUNGUE que se 

instalou na região, fazendo fronteira com o território de aproximadamente cinco quilômetros e 

provocando inúmeros impactos que ainda vão ser estudados. Os impactos desses grandes 

projetos apresentam além dos impactos sociais, os impactos ambientais que tem como 

resultado a escassez de caça e pesca no território (Melo, 2010, p.49). 

 O meu povo tem uma organização social baseada em duas metades cerimoniais (Doi e 

Wahirê) e seis clãs associados a elas. Metade Doi: Kuzâ, Kbazi e Krito; Metade Wahirê: 

Wahirê, Krozake e Krãiprehi. A filiação aos clãs é patrilinear sendo que cada um detém bens 

e prorrogativas, como os nomes pessoais. Estes são anunciados publicamente em uma festa 

chamada Dasĩpê. Adiante serão detalhadas essas questões.  
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Na conjuntura atual esses grandes conhecimentos de saberes tradicionais estão 

literalmente sendo modificados, fruto de um resultado de pensamento capitalista e colonialista 

enraizada no preconceito da sociedade envolvente por não reconhecer a cultura Xerente como 

uma das originárias deste país.  

Bourdieu em sua abordagem demonstra a categorização da imagem de uma 

determinada sociedade, sobretudo, a da sociedade capitalista: “a possibilidade de ordenar o 

mundo natural e social = através de discursos, mensagens e representações, que não passam 

de alegorias que simulam a estrutura real de relações sociais ― a uma percepção de sua 

função ideológica e política e legitimar uma ordem arbitrária em que se funda o sistema de 

dominação vigente” (BOURDIEU, 2007: xiv). 

Neste aspecto da cultura dominante de extinção dos conhecimentos tradicionais, 

identificamos o outro aspecto que é o genocídio apresentado pelo Estado brasileiro, praticado 

de uma forma cristalizada e silenciosa. Nos dias de hoje assistimos às discussões de 

retrocessos nas esferas dos três poderes, nas conquistas inseridas na Carta Magna do Brasil 

que poderia assegurar esses direitos obtidos.  Parte da sociedade envolvente luta para retirar 

esses direitos dos povos indígenas, pressionando o Estado para atender aos interesses de suas 

empresas para explorar o território indígena, seja para o agronegócio até a exploração de 

minérios, tentando legalizar a invasão de terras indígenas por garimpeiros e madeireiros que 

levam com eles doenças, vícios e exploração de todos.  

Mas com tantas opressões essas práticas de comunicação e ensino, como as realizadas 

no Warã, resistiram às ruínas, quando tentaram fortemente aniquilá-las pela imposição da 

cultura dos colonizadores ocidentais, desde a invasão do Brasil. Os registros de redução de 

indivíduos ou genocídios contra a sociedade Akwẽ foi organizado numa tabela por Schroeder 

(2006:34), a qual daremos a nossa atenção aqui, focando na redução drástica de números de 

indivíduos registrados cronologicamente, desde os primeiro registros. Em 1824, Cunha Matos 

(1974) registrou uma população de 4.000 mil indivíduos. Em 1851, Taggia, (1856), já 

registrava uma redução drástica da população para 2139 indivíduos, um pouco mais da 

metade veio à óbito. Já em 1930, Nimuendajú, (Relatório SPI, IR de Goyas, 1930) registrava 

somente 500 indivíduos e em, 1937, o mesmo autor registrava 300 pessoas. Em pouco mais 

de cem anos de contato com os colonizadores, a população foi reduzida de 4000 pessoas para 

300, quase chegando ao fim, e deixando visível a cultura genocida dos não indígenas. Em 

1938, Paternostro, (1945:147) registrou apenas 180 famílias e em 1941, o SPI registrou um 

leve aumento de população que totalizava 374 pessoas. Um leve decréscimo da população 

ocorreu em 1955, já que Mayburry – Lewis (1979), registrou 330 pessoas e, a partir de 1957, 
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criou-se uma gradativa estabilidade crescente da população como afirma Darcy Ribeiro 

(1982:68), o qual registrou 350 pessoas. Ao falar assim, com números é importante registrar 

que são pessoas que morreram, muitas delas vítimas das atrocidades do Estado brasileiro. 

Atualmente, de acordo com os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

os Xerente contam em 3.152 pessoas (Censo 2010). E de acordo com os dados da Fundação 

Nacional do Índio – FUNAI, que se encontra na coordenação Técnica local de Tocantínia – 

TO, (CTL - TO), registra-se 4.115 indígenas.  (Censo 2018). Esses dados mostram que foram 

precisos cem anos de muita luta do povo Xerente para se fortalecer novamente, recuperando a 

população de 200 anos atrás.  

Esse aumento populacional se deu a partir da demarcação da terra, pois com a nossa 

terra demarcada, o meu povo deixou a migração e parou de andarilhar, reagindo a opressão 

imposta pelos os fazendeiros da época. Nesta nova fase, o meu povo tem uma instalação 

permanente, tem o usufruto das políticas públicas que são os direitos garantidos na 

Constituição. Com a terra demarcada, o meu povo começou a produzir alimentos fartos para o 

sustento das famílias que praticamente quase zerou a mortalidade infantil. Com a terra 

demarcada e produzindo alimentos suficientes para o seu sustento e com a instalação 

permanente, uma das estratégias do meu povo para o aumento da população era que os casais 

tivessem muitos filhos, para aumentar a população e ficarmos fortes novamente. 

 Sob o ponto de vista sócio econômico os Xerente desenvolvem a confecção de 

artefatos, a criação de roças e o trabalho formalizado nas instituições de ensino, na instituição 

de saúde, na Funai, entre outras. Essa ocupação no mercado de trabalho nas instituições, as 

vezes, contribui para a ausência de uma participação ativa nas atividades do Dasĩpê, por 

exemplo, uma vez que a maioria dos jovens acompanham os pais para a cidade em alguma 

atividade, ou estão estudando e não conseguem acompanhar as atividades relacionados a 

cultura tradicional. 

 Atualmente, a culinária presente na mesa dos Xerente é quase praticamente oriunda da 

cidade, ou seja, produtos industrializados, poucos produzem alimentação orgânica para ter a 

alimentação saudável. Também são raros os casos de preparo de alimentos baseados na 

culinária tradicional, alguns fazem nos eventos especiais como na realização do Dasĩpê, 

quando preparam o paparuto alimento feito de massa de mandioca ralada com alguns pedaços 

de carne ou com peixe assado entre as brasas. 
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2.1 Os Akwẽ de hoje 

 

Apesar dos desafios impostos pelo mundo moderno, os Akwẽ e sua cultura continuam, 

mesmo que possam ser julgados equivocadamente pelos não indígenas quando dizem que os 

Xerente estão “perdendo a cultura” ou sendo “aculturado pelos não indígenas”. Como 

afirmam os autores Demarchi e Morais (2012), “a frase 'estes não são índios de verdade' 

ecoou muitas vezes em nossos ouvidos durante nossa experiência em Tocantinópolis, seja em 

nosso trabalho na universidade, seja em nossa vida cotidiana como moradores da cidade”. 

Este processo de adequação para a sobrevivência nos dias de hoje, encontra-se em processo de 

transformação cultural, ou seja, cotidianamente, mudou o habitat natural da sua tradição, 

porém não perdeu as práticas culturais do seu povo.  

Neste contexto, compartilho a minha experiência pessoal, que quando fazia o curso de 

capacitação de gestores de projetos indígenas, dos projetos demonstrativos dos povos 

indígenas do Ministério do Meio Ambiente, eu e a minha turma selecionada estávamos 

hospedados no Centro de Seminários das Freiras, bem no centro da cidade de Manaus. Um 

certo dia ouvi algo diferente do outro lado da rua, era uma flauta tipicamente de instrumentos 

musicais indígenas e uma cantoria diferente dessas músicas tocada nas rádios, nos auto 

falantes ou televisão. E, por curiosidade, fui procurar encontrar aquela música tipicamente 

indígena. Logo, identifiquei ali, duas meninas indígenas, uma senhora e um senhor, cuidando 

da loja de roupas que eram deles. Me apresentei a eles que eu era um Xerente do Tocantins e 

o senhor se apresentou e disse que pertencia ao Povo Ticuna e que tocava aquele instrumento 

para matar a saudade da sua aldeia. Falou para mim o motivo da sua vinda para a cidade, 

porém não vou aprofundar nessa história, pois o objeto da pesquisa não é esse, mas o exemplo 

serviu para demonstrar que a cultura indígena pode ser ressignificada, e aliar elementos da 

chamada modernidade. Conforme o conceito trabalhado por Demarchi e Morais, “As 

sociedades indígenas parecem ter aprendido desde muito cedo uma lição que nossas 

sociedades ainda não aprenderam. A de que é possível aliar conhecimentos, práticas, técnicas 

e tecnologias tradicionais e modernas sem que se haja perda cultural ou, sobretudo, 

ambiental” (DEMARCHI; MORAIS; 2012). 

Com relação aos Xerente, apesar de transcorrerem vários processos de transformação 

cultural, seja pela redução de sua população seja na sua interação com a sociedade 

envolvente, eles aliaram a esse processo conhecimentos da sua cultura. Quanto as dificuldades 

que os Xerente sempre até hoje tiveram, são em relação a demarcação de seu território.   
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Para uma compreensão melhor do território Xerente e sua ocupação contemporânea 

vou dividir a área Xerente em cinco Regiões: 

  

1) Região Leste: é a região do Rio do Sono composta pelas aldeias Rio do Sono, 

Sangradouro, Riozinho, Brejinho, Brejão, Brejo Verde, Cabeceira Verde e Rio Preto.  

2) Região Central: é a Região Brejo Comprido composto pelas aldeias Brejo 

Comprido, Baixa Funda, Aldeinha, Morrinho, Bom Jardim, Sucupira, Recanto da Água Fria, 

Fortaleza, Santa Fé, Morrão, Paraiso, Boa Vista, Suprawahâ, Serrinha, Macaúba, Canaã, Nova 

Jerusalém, Centro, Ktẽpo e Cabeceira de Água Fria.  

3) Região Norte: é a região Brupre composto pelas aldeias Brupre, Novo horizonte, 

Jenipapo, Santo Antônio, Lajeado, Buriti, São José, Traíra, Jenipapinho, Mirassol, 

fazendinha, São Vicente e Zé Brito. 

4) Região Oeste: é a região Porteira formada pelas aldeias Porteira, Bela vista, 

Angelim, Salto, Santa Cruz, Mato do Coco, Saltinho, Recanto, Aldeia Nova, Karêhu, 

Cercadinho, Boa Esperança, Varjão, Vão Grande.  

5) Região Sul: é a região do Funil composta pelas aldeias Funil, Cachoeirinha, São 

Bento, Boa Fé, Aparecida. 

Algumas das aldeias foram fundadas a partir da estratégia para a expansão de 

ocupação do território como forma de proteção e algumas foram fundadas a partir das 

divergências internas ou motivados por questões políticas externas. Algumas dessas 

divergências já tinham sido mencionadas por David Maybury-Lewis, ainda na década de 

1950, na sua observação que descreve uma disputa entre facções. Porém, o autor frisa que o 

sistema clânico é uma instituição vital para superar esses conflitos e determinar a vida social. 

Segundo o autor, essas facções dominantes estariam ligadas ao chefe (1979, p.223). A minha 

opinião enquanto indígena e estudioso, é que nem sempre essa aglomeração de facção mais 

forte é aquela que está ligada ao chefe, hoje, no caso, o Cacique. Para Farias (1990) quando há 

duas facções em disputa, o perdedor se retira e funda uma nova aldeia. 

Em relação à interferência da política externa, Luiz Roberto De Paula (2000) cita dois 

exemplos de facções, como resultados dessas interferências. O autor afirma que as aldeias da 

região Porteira, na época de sua pesquisa, tinha ligação muito forte com a Funai e com o 

CIMI e, por outro lado, as aldeias da região Brejo Comprido estariam alinhados com o 

governo do estado do Tocantins.  Porém ressalta que esses conflitos não afetam os rituais dos 

clãs. 
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Atualmente, as instituições que lidam diretamente com meu povo têm aproveitado em 

seu quadro de servidores, um número considerável de indígenas, trabalhando na Fundação 

Nacional do Índio (FUNAI), na Secretaria da Educação do Tocantins (SEDUC-TO), no 

Distrito Sanitário Especial Indígena do Tocantins (DSEI – TO) e também na prefeitura 

municipal de Tocantínia. Estes salários têm contribuído com a sobrevivência das famílias, na 

medida em que os indígenas empregados partilham coletivamente, assim como o que é fruto 

da produção das roças, da caça e pesca, embora sejam poucos os que cultivam, assim como 

são poucos os artesãos que produzem, para cooperar com a renda familiar, mas os gestos de 

solidariedade através da distribuição continuam. Há também os beneficiários de bolsa 

família
6
, em que os valores do dinheiro são convertido na compra de alimentos ou objetos e 

partilhado nas famílias que demonstram os ensinamentos recebidos, como ser solidários uns 

com os outros.  

Em relação à convivência com os moradores da cidade de Tocantínia, muito 

preconceito e discriminação vêm sendo obstruída, pois já há muitos meninos e meninas 

estudando na cidade, além da junção de casamento com os não indígenas de ambas as partes. 

Existem aproximadamente umas quarenta famílias residentes na cidade de Tocantínia, um 

fluxo de movimentos acompanhados pela oportunidade de emprego. E os indígenas 

estudantes na cidade, além dos filhos desses que já residem na cidade, vem das aldeias 

Porteira, Salto, Funil, Cachoeira, São Bento, Boa Fé e Aparecida que são atendidos pelo 

transporte escolar, chegando a aproximar-se de 500 alunos. No entanto, para esses que 

residem na cidade, o espaço da residência torna-se importante para o ensino e a transmissão 

de saberes e da tradição. 

A participação ativa na política do município é outro aspecto que aponta positividade, 

pois no último pleito os Xerente, elegeram três vereadores, sendo eles: Raimundo Xerente, da 

aldeia Bom Jardim, da região Brejo Comprido; Valcir Sinã Xerente, da aldeia Salto, da região 

Porteira; e Ivan Suzawre Xerente, da aldeia Baixa Funda, da região Brejo Comprido; e, para o 

pleito de 2020, já se cogita uma candidatura de um indígena para prefeitura da cidade. Em 

uma sondagem inicial apareceram os nomes de Pedro Paulo Xerente e José Kumrĩ Xerente. 

 

 

 

                                                
6
 Programa do governo federal, criado em 2003, pela Lei 10.836, de 9 de janeiro de 2004 nos governo Lula, com 

o objetivo em atender famílias em situação de pobreza ou de extrema pobreza. As famílias do meu povo que 

participam desse programa são contempladas via prefeitura, por cumprirem todos os critérios estabelecidos pela 

Lei que assegura o direito para a participação. 
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2.2. O histórico da educação indígena entre os Xerente. 

 

 Para iniciar minha abordagem sobre a educação indígena entre os Xerente, escolhi 

uma fotografia feita por mim no Centro de ensino médio indígena Xerente - WARÃ, no ano 

de 2017. A imagem mostra um momento de reunião com os alunos e as alunas, em que o tema 

da conversa foi a inserção de um dia da cultura Xerente naquela unidade de ensino. Eles estão 

sentados em círculo, porém na imagem aparece apenas como meia lua devido o extenso 

espaço daquela unidade de ensino. 

 

Figura 2 – Reunião com estudantes no Centro de Ensino Médio Indígena Xerente – 

Cemix-Warã. 

 

FONTE: Arquivo pessoal, (João Kwanhâ Xerente, 12/05/2016). 

O início da escolarização dos Akwẽ-Xerente foi instrumentalizado pelo Serviço de 

Proteção ao Índio (SPI) em 1940 em três aldeias: Porteiras, Rio Sono e Funil. Após essa 

iniciativa, os missionários evangélicos Batistas e Católicos continuaram com a educação no 

território Akwẽ-Xerente.  

Foram vários professores missionários que atuaram no ambiente escolar, tais como: 

Viturino Mãrãwẽ e Roberto Sukẽ, na escola da aldeia Aldeinha e Benilson Wakrẽro na aldeia 

Bom Jardim, ambos da missão Católica. Já os professores da Missão Evangélica Batista 

foram: Cláudio Kũmrĩzdazê na aldeia Mirassol, Noemi Wakrtadi na aldeia Rio Sono e 

Rosalina Sibaka na aldeia Porteira.  

A partir de 1983, foi celebrado o convênio entre a Fundação Nacional do Índio 

(FUNAI) e Missão Evangélica Batista representados pelos missionários pastor Guenther 
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Carlos Krieger e pastor Rinaldo de Matos para ministrar o curso de capacitação dos 

professores Akwẽ-Xerente. Além das contribuições dos missionários, a Prefeitura Municipal 

de Tocantínia, também contribuiu com a educação escolar no território indígena, assumindo a 

contratação de professores para atuar na escola.  

Na contemporaneidade, a educação escolar é gerenciada, técnica, administrativa e 

pedagogicamente pela Secretaria Estadual de Educação do Tocantins (SEDUC-TO), com a 

oferta do Ensino Fundamental I e II, em 40 escolas; sendo 5 extensões. Além de ofertar em 06 

núcleos o Ensino Médio na modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA) e 1 Centro de 

Ensino Médio (CEM) com cursos profissionalizantes de Informática e Enfermagem. O quadro 

de servidores que atuam nessas escolas são: 8 diretores, 17 coordenadores pedagógicos, 6 

secretários, 148 professores e 79 são merendeiras, auxiliares de serviços gerais e vigias. 

(Fonte: Diretoria Regional de Miracema – TO, 2019).  Desse total de funcionários, apenas 12 

professores e também um coordenador pedagógico são não indígenas. 

Em relação à educação, não se pode negar os avanços que os povos indígenas tiveram 

com a oferta da educação escolar em suas comunidades, no domínio das tecnologias e, 

sobretudo para aprender o modo de vida dos brancos no escopo de lutarem para efetivação de 

seus direitos constitucionais. Entretanto, é possível evidenciar que o processo de ensino e 

aprendizagem fomentado pela secretaria de educação do Tocantins divergem da educação 

tradicional dos Akwẽ-Xerente. 

 Nesse conceito, Souza Filho (2011) cita a abordagem de Leitão (2002) que o Brasil 

segue, via de regra, “a concepção tradicional de educação presente na sociedade ocidental, 

que toma os valores da cultura ocidental e da sociedade burguesa como referência, mesmo 

quando lida com grupos ou sociedades que possuem outros universos culturais” (LEITÃO, 

2002, p. 87). 

 Percebemos a necessidade da educação escolar formal, que possa se aliar com a 

educação tradicional transformando esse modelo dual de educação numa só educação para 

formação das crianças. Para essa perspectiva o mesmo autor, Souza Filho (2011), enfatiza a 

urgência de formação dos professores indígenas em nível Superior para que possam 

solucionar a divergência e transformá-la em convergência. 

 

2.3. A interface do Warã na educação escolar Xerente 

 

Como vimos anteriormente, a educação ocidental implantada no povo indígena Akwẽ- 

diverge da educação tradicional, pois a educação ocidental instrui as crianças e jovens Akwẽ a 



31 

 

se tornarem indivíduos que por sua vez motivados pelo pensamento capitalista, tornam-se 

individualistas. Enquanto a educação tradicional os prepara para a vida comunitária em 

harmonia com a natureza. Essa transmissão da educação tradicional ocorre principalmente no 

comportamento das pessoas que é convertida na solidariedade com os outros a partilhar todos 

os bens com os outros e em relação a harmonia com a natureza é orientado a forma de uso 

sustentável, ou seja, o manejo da natureza para a alimentação e para o uso de medicamentos, 

com exortação dos múltiplos usos da natureza, que perpassa desde as frutas, dos animais, até a 

produção e plantação de alimentos.  

No entanto, a educação presente no povo Xerente é uma educação para os Xerente e 

na perspectiva de ser uma educação dos Xerente é necessário absorver os saberes tradicionais 

presente no Warã. Daí cria-se uma possibilidade em se ter uma educação de qualidade, 

baseada na cultura. 

E essa perspectiva de valorização de uma educação de qualidade, consiste no conceito 

da noção de pessoa e corporalidade, uma concepção pressuposta no campo social por Seeger, 

Da Matta e Viveiros de Castro (1979). Entre os Xerente, essa conformação perpassa nos 

ensinamentos dos adultos, na observação caracterizada pelo ato de ver, a oralidade, o ouvir, o 

respeito, que inclui ainda o silêncio, o repetir e a autonomia (NOLASCO e GIRALDIN, 

2017). 

Figura 3- Pintura corporal e ornamentação de uma criança Xerente, pelo tio de 

amarração. 

FONTE: Foto/arquivo pessoal, (João Kwanhâ Xerente, 20/08/2017) 
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Entre os Akwẽ a criança é tratada como um ser autônomo, respeitando suas limitações 

físicas e intelectuais. O direito ao clã a qual pertence a criança perpassa desde os pronomes de 

tratamento até aos direitos sociais que ela tem na sua sociedade. Aqui ressalto a importância 

da pintura corporal em se identificar com a natureza e com os espíritos que habitam nela. 

De acordo com a concepção Akwẽ, as pinturas da onça e do tamanduá são realizadas 

para afastar os espíritos malignos e despertar os espíritos do bem a aproximarem por meio de 

sonhos, ensinando as crianças a se tornarem pajés. Nessa cosmovisão Akwẽ, a natureza é 

indispensável para a sua própria sobrevivência política e organizacional, pois sem nenhuma 

terra abundante não poderá existir uma educação de qualidade em território indígena, assim, a 

orientação na preservação da natureza é um dos ensinamentos primordiais na educação 

tradicional. 

Para tanto, essa comunicação de transmissão de saberes tradicionais para os mais 

jovens acontecia no Warã, através do diálogo, da pintura corporal, na cantoria, nas danças dos 

anciões e nas técnicas de manuseios das armas para caça e pesca e dos instrumentos musicais 

e utensílios, como também nas habilidades na construção desses utensílios e armas.  

Nessa concepção Farias (1994) menciona que entre os Akwẽ há uma organização etária 

para as pinturas corporais em criança, sendo: da onça para os recém-nascidos e tamanduá para 

as crianças de 2 e 3 anos de idade. A partir dos 4 anos de idade passam a serem pintadas com 

o mesmo padrão clânico dos pais. 

Com relação a ensino e aprendizagem própria, na minha produção do trabalho final da 

disciplina de educação dos povos tradicionais, o ancião Manuel Sukẽ faz uma narrativa; 

A educação pra nós é repassado desde criancinha e entendemos essa 

educação quando temos o nosso primeiro filho quando os nossos 

patriarcas nos oriente a lidar com as coisas da natureza como os 

espíritos da floresta, os espíritos das água e como devemos nos 

proteger desses espíritos e como proteger os nossos filhos, aí é que 

descobrimos aquele ensinamentos que recebemos dos anciãos. 

(KWANHÂ, FEITOSA, VISOLI, DAMARCHI, 2019, p. 351). 

 Desta forma, a importância do Warã em face da educação formal presente entre os 

Akwẽ, com possibilidade de intervenção no modelo de ensino é imprescindível. Mas para 

assegurar o método de ensino do Warã na educação escolar seria necessária a presença 

permanente de um ancião das duas metades nas salas de aulas, por serem os guardiões das 

memórias do meu povo e por ter um preparo especializado na tradição cultural. Hoje, a 

presença dos anciãos na sala de aula é realizada esporadicamente. No entanto, para aliar esses 
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métodos já estaríamos passando da hora para que as instituições responsáveis pela educação 

escolar pudessem agregar os nossos anciãos ao seu quadro de servidores, para trabalhar a 

ciência da tradição cultural, reconhecendo seus saberes e sua condição de mestres da cultura. 

Ressalvo que não estou menosprezando a presença dos professores indígenas na sala de aula, 

porém, observando as realizações dos rituais da nossa cultura, é digno de nota que, 

hierarquicamente, todos são guiados por anciãos. Isso é demonstrado na prática da realização 

desses rituais. Poucos professores xerente realizam esses rituais, o que reforça ainda mais a 

necessidade de agregação dos nossos anciãos no quadro de servidores. 
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3. A SOCIEDADE XERENTE 

 

 O meu povo é formado por duas metades exogâmicas associadas ao Sol e a Lua. Essa 

descrição das metades é descrito conforme a flexibilização dos vocábulos do meu povo como 

nos registros de Nimeundaju (1942), que descreveu como Sdakrã e Siptato. Já o Maybury- 

Lewis (1979) denomina de Doí e Wahirê. Essas metades estão associadas respectivamente ao 

Sol e Lua, os heróis míticos fundadores da sociedade Xerente. Também se faz uma referência 

na mitologia a onça (huku) como parte do mito Xerente de criação dos clãs, já que ela foi a 

responsável por ensinar-lhes o uso do fogo. A metade Doí, inclui os clãs Kuzaptedkwá ("os 

donos do fogo"), Kbazitdkwá ("os donos do algodão") e Kritóitdkwa ("os donos do jogo com 

a batata assada" ou "donos da borracha"); e a metade Wahirê, inclui os 

clãs  Krozaké, Krãprehí e Wahirê, que tem o mesmo nome da metade. As duas metades e seus 

respectivos clãs possuem entre si uma rede de deveres e obrigações recíprocas. “As metades, 

os seis clãs e as linhagens que os constituem são patrilineares, isto é, passam de pai para filho, 

de avô paterno para neto, ou, sobrinho-neto. Assim, cada um dos clãs Xerente possui um 

conjunto de nomes próprios que são passados de geração a geração, responsáveis pela 

identificação e distinção dos indivíduos Xerente no plano de sua organização social” (Povos 

indígenas no Brasil, ISA 2018). 

 Desta forma apresentarei a seguir a constituição desta sociedade, de como é 

organizada socialmente para sua convivência, os papéis dos clãs e metades na estruturação 

como base vital para um bom funcionamento no seu cotidiano, como por exemplo: direitos e 

deveres dos membros entre si e com a sociedade ou vice-versa, que a sociedade tem o dever e 

o direito com o seu membro. Todas essas explicações são fundamentais para a compreensão 

do Warã como espaço de comunicação e ensino. 

 

3.1. Organização Social Xerente 

 

 Assim como outros povos indígenas do Brasil, o Akwẽ também tem uma organização 

social baseada no parentesco, diferenciada pelo grafismo da pintura corporal que diferencia 

um clã dos outros. Cada clã que compõem a sociedade Xerente, detém o seu grafismo próprio 

para a sua pintura corporal, como veremos mais adiante na ilustração. 

 Há também uma organização social que perpassa sua cosmologia, como na realização 

de rituais que são realizados pelas metades desta sociedade e, ainda pelas divisões clânicas, 

que exigem um respeito mútuo de cada clã com o seu clã parceiro e nos modos de tratamentos 
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nas classes de idades, além da alimentação que o caçador ou uma criança não pode comer 

qualquer tipo de carne da caça ou pesca para uma prevenção da saúde e dos espíritos 

malignos. 

 A sociabilidade deste povo foi ampliada ao longo da história do contato para a sua 

sobrevivência, que exigiu a sua adequação e resistência, como no aspecto da educação, na 

territorialidade, no consumo, no comércio e o contato interétnico, como foi abordado por 

SCHMIDT (2011, p.29). Mas a base vital que norteia a organização social para todo este 

contexto da sociabilidade do povo é formada pela divisão clãnica, a divisão por metades e os 

grupos de idade junto com o grafismo corporal, que veremos mais adiante. Agora veremos 

como foi representada essa organização social por Nimuendajú (1942). 

  

Figura 4 – Representação da aldeia a partir da organização social Xerente. 

 

FONTE: Nimuendajú (1941: 17).  Na figura do plano da aldeia antiga do meu povo, o autor descreveu desta forma; ao norte os 

clãs do Siptato:1. Kuz«e,2. Isibdu' 3. Kbazipre', ao sul os clãs dos Sdakrã; 4. Kreprehi'5. Isaure' 6. isruri'e 9. Warã e a leste as 
tribos incorporados e as aasociações; 7. Prase' 8. Krozake' 10. Ake'mha  12. Ann6rowa'  14. Pik6 (women's)  11. Krara'  13. Krieri' 

ekmii. 

 

  



36 

 

Desde então, procurei comparar essa descrição de Nimuendajú com aquela feita a 

partir da descrição do Ancião Manuel Sukẽmẽkwa Xerente, e com as ilustrações feitas pelo 

professor Erisvaldo Hêsukamẽkwa, da Escola Indígena Kupsinã da aldeia Buriti. Observei 

que, em relação com a descrição de Nimuendajú, aquela obtida por mim quase não mudou 

nada, talvez apenas a inversão apontada na descrição do ancião da metade Doi para o lado 

norte e da metade Wahirê para o lado Sul. Essa inversão, o ancião justificou como sendo a 

posição do espaço que os Wahirê sempre ocuparam, pois sempre ficaram do lado leste ou do 

lado do sol na cerimônia de nominação e no Dasĩpê. Justificou ainda que quando Sol andou 

aqui na terra mais Lua, ele sempre andou na frente, aí talvez a metade do Wahirê estar sempre 

nas primeiras fileiras em todas as cerimônias, pois ela é vinculada ao Sol. 

 No entanto, vale um esclarecimento de que não aprofundarei a pesquisa neste campo 

para garantir a minha imparcialidade no estudo, para que eu possa apresentar toda importância 

de cada clã, das duas metades e das classes de idades no mesmo nível. 

 

Figura 5 – Representação da organização social Xerente a partir da descrição do ancião 

Manuel Sukẽmẽkwa Xerente. 

 

 

Metades Doi lado norte: Kuzâ, Kbazi e Krito e metades Wahirê lado sul: Wahirê, Krozake e Krãiprehi. Warã dos 

annãrowa/krara, Warã das mulheres e Warã principal. 

Fonte: Ilustração do professor Erisvaldo Hêsukamẽkwa Xerente, para esta pesquisa. 12/08/2019. 
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Na imagem acima nota-se a descrição do Sukẽmẽkwa para uma aldeia ideal, porém 

hoje em dia, nenhuma aldeia da área Xerente segue esse modelo de aldeia com as casas dos 

membros de uma metade só de um lado. O formato das aldeias em forma semicircular e 

circular ainda continua, porém sem nenhum objetivo no resgate no modelo antigo da aldeia. 

Veremos mais adiante o formato da aldeia Brejo Comprido, uma das aldeias Xerente nos dias 

de hoje e evidenciaremos o formato semicircular e veremos que as casas dos membros de 

metades estão misturadas. Existem alguns estudos que mencionam a alteração no formato da 

aldeia do meu povo, como o de Maybury – Lewis (1990), citado por Schroeder (2006) que 

afirma: “as aldeia Xerente menos tradicionais espalhavam-se sem qualquer plano particular, 

como as vilas brasileiras vizinhas” (Schroeder, 2006: 220). Schroeder por sua vez atribui o 

motivo dessa alteração do formato da aldeia a intervenção do poder público, como cita o 

exemplo da aldeia Salto, cujo “formato é irregular, arruada ou redonda” (Schroeder, 2006:52). 

 Contudo, a história da organização social representada na constituição e no modelo do 

formato da aldeia continua intacto, historicamente guardado como um dos saberes de cada 

ancião de cada metade, consequentemente de cada clã. 

 Então, vejamos a constituição e o modelo da aldeia Brejo Comprido, da região Brejo 

Comprido. 

 

Figura 6 – Constituição e modelo da aldeia Brejo Comprido. 

 

Fonte: Ilustração do professor Erismar Hêsukamẽkwa Xerente para esta pesquisa.12/08/2019. 
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Nessa ilustração, podemos observar que o pátio principal identificado com o número 1 

e o pátio das mulheres identificado com o número 2, continua sendo preservado no centro da 

aldeia e, o professor faz uma alusão ao Warã ao denominar o pátio de Warã das mulheres e 

Warã principal, contudo para ser um Warã, o pátio precisaria ter uma cabana para abrigar os 

adolescentes. O pátio ainda continua sendo constituído no meio da aldeia, mas quando 

observamos a constituição das metades, já não podemos ter a mesma conclusão, pois já se 

encontra permutado. A constituição do pátio no meio das aldeias Xerente ainda é preservada 

em todas as aldeias, mas a representação da organização social no formato da aldeia já não 

segue o modelo ideal antigo. 

 

3.2. Divisão clânica 

 

São seis clãs que compõem a sociedade Xerente. Eles estão divididos em duas 

metades. À metade Doi pertencem os clãs Kuzâ tdêkwa (os donos do fogo), Krito tdêkwa 

(donos da borracha ou donos do jogo com a batata assada) e Kbazi tdêkwa (os donos do 

algodão). Já na metade Wahirê estão presentes os clãs: Wahirê (donos da listra vertical 

menor), Ĩsake tdêkwa ou Krozake ou Kukawrê (donos da listra horizontal menor aplicada ao 

corpo verticalmente ou os donos da cuinha) e Krãiprehi (os donos da listra horizontal maior 

aplicada ao corpo verticalmente ou donos de pé inhambu). Na figura 7 , resgatei duas pinturas 

inéditas, a do Krozake ou Kukawrê (imagem 1) que atualmente usam na pintura corporal uma 

grafia horizontal pequena aplicada verticalmente ao corpo e a pintura corporal na grafia de 

meia lua aplicada verticalmente ao corpo. A outra foi o resgate da pintura corporal dos 

Krãiprehi (imgem 2) que atualmente usam a listra horizontal aplicada ao corpo verticalmente 

e a grafia de pé de inhambu usado antigamente. 

 Cada clã tem o seu clã parceiro. Eles se tratam de Dasisdanãrkwa que remete a um 

tratamento de respeito mútuo e recíproco entre si. O clã Wahirê faz parceria com o clã Kuzâ 

tdêkwa, já o clã Krozake tdêkwa faz parceria com o Krito tdêkwa e o Krãiprehi faz parceria 

com o Kbazi tdêkwa. Esses clãs parceiros atualmente tem provocado muita discussão em 

torno deles, pois como o Krãiprehi tinha deixado de assumir a sua identidade por vários anos, 

então o Krito tdêkwa e Kbazi tdêkwa faziam parceria somente com o Krozake. Após a 

retomada da identidade do Krãiprehi no ano de 2007, no Dasĩpê realizado na aldeia Zé Brito, 

pairou dúvidas com qual clã ele faria esse respeito recíproco. Alguns anciãos diziam que o seu 
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clã parceiro era o Krito e outros diziam que era o Kbazi, mas o que importa foi a retomada da 

sua identidade e do grafismo corporal que tinha sido esquecida por vários anos.  

 

 

Figura 7 - Pintura corporal dos Clãs. 

 
 
 

 

 

01                                                                               02 

 

 
              03                                                                             04 

 FONTE: Ilustração do professor Erisvaldo Hêsukamẽkwa para esta pesquisa. 12/08/2019. 
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 Na sociedade do meu povo existem também a solidariedade e faccionalidades que vem 

de vários aspectos, como os saberes e conhecimentos dos anciãos pertencentes a cada clã, 

como também na predominância dos membros de cada clã espalhados pela região. Como 

dividi acima a área Xerente por cinco regiões, demonstrarei na tabela a predominância na 

ordem sequencial de cada clã nessas regiões que, por sua vez, se destaca na exposição e 

visualidade de responsabilidades e obrigações na realização dos rituais tanto na realização dos 

rituais fúnebre, casamento, nominação quanto na resolução de conflitos.  

 

Tabela 1- Apresentação da predominância dos clãs por Região 

Região Metades Predominância dos clãs 

 

 

Rio Sono 

Ĩsapto tdêkwa 1ª Kbazi tdêkwa 

2ª Kuzâ tdêkwa 

3ª Krito tdêkwa 

Ĩsake tdêkwa 

 

1ª Krozake tdêkwa 

2ª Wahirê tdêkwa 

 

 

Brejo Comprido 

Ĩsapto tdêkwa 

 

 

1ª Kuzâ tdêkwa 

2ª Krito tdêkwa 

3ª Kbazi tdêkwa 

Ĩsake tdêkwa  1ª Krozake tdêkwa 

2ª Wahirê tdêkwa 

3ª Krãiprehi tdêkwa 

 

 

Brupre 

 

Ĩsapto tdêkwa 

 

 

 

1ª Kbazi tdêkwa 

2ª Kuzâ tdêkwa 

3ª Krito tdêkwa 

Ĩsake tdêkwa 1ª Krãiprehi tdêkwa 

2ª Wahirê tdêkwa 

3ª Krozake tdêkwa 

 

 

Porteira 

Ĩsapto tdêkwa 

 

 

1ª Kbazi tdêkwa 

2ª Kuzâ tdêkwa 

3ª Krito tdêkwa 

Ĩsake tdêkwa 1ª Krozake tdêkwa 

2ª Wahirê tdêkwa 
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3ª Krãiprehi tdêkwa 

 

 

Funil 

Ĩsapto tdêkwa 

 

 

1ª Kbazi tdêkwa 

2ª Kuzâ tdêkwa 

3ª Krito tdêkwa 

Ĩsake tdêkwa 1ª Wahirê tdêkwa 

2ª Krozake tdêkwa 

3ª Krãiprehi tdêkwa 

 

  

Percebe-se na tabela acima a predominância dos clãs em cada região. O Kbazi tdêkwa 

e Krozake tdêkwa tem a predominância na região do Rio do Sono e, na região do Brejo 

Comprido, o Kuzâ tdêkwa e o Krozake tdêkwa tem a predominância nesta região. Já na região 

Brupre, o clã Kbazi tdêkwa e o Krãiprehi tdêkwa tem a sua predominância. Na região 

porteira, o clã predominante é o Kbazi tdêkwa e o Krozake tdêkwa e na Região do Funil, os 

clãs predominantes são os Kbazi tdêkwa e o Wahirê tdêkwa. 

Retomando o tema do clã parceiro do Krãiprehi, é importante notar que, recentemente, 

no último Dasĩpê da aldeia Traíra na primeira quinzena de junho de 2019, na região Brupre, 

acompanhei a definição do seu clã parceiro com o Kbazi tdêkwa. E logo em seguida na 

celebração fúnebre do ancião Severiano Sõwarê do clã Krito, da Aldeia Porteira, na Região 

Porteira, foi realizada a cerimônia pelo clã Krãiprehi. Algo parecido ocorreu com a cerimônia 

fúnebre do Ancião Getúlio Darêrkekwa, na região Brejo Comprido, que quando o clã Kbazi 

tomou a responsabilidades da realização da cerimônia fúnebre, pois até então quando falecia 

algum membro do clã Krozake a cerimônia fúnebre, era realizada pelo clã Krito tdêkwa. 

 Essa ocorrência para mim ficou evidente que ali cada clã estava retomando as 

responsabilidades e obrigações que tem com o seu clã parceiro e ouso dizer que esta 

sociedade vive uma nova reorganização social, assim como aconteceu com as transformações 

que passaram pelo Warã como instituição de comunicação e ensino. Mais à frente será 

mostrado como a divisão clânica e a divisão por metade aparece no warã.  

 

3.3. Divisão por metades 

  

 Já mencionei acima que a sociedade Xerente se organiza em duas metades 

cerimoniais e os seis clãs associados a elas, sendo da metade Doi e da metade Wahirê. Essas 
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metades recebem vários nomes diferentes pelo meu povo, pois variam conforme a 

flexibilidade do vocábulo da nossa língua nativa. Essa variação foi interpretada 

equivocadamente em alguns casos como se existissem mais de uma sociedade na nossa 

organização social. Aqui apresento como um exemplo dois autores, um é o Maybury-Lewis 

(1979:223) que usa somente o Doí e Wahirê para descrever as metades, enquanto o etnólogo 

Curt Nimuendajú (1942) usa o Sdakrã e o Siptato para descrever as metades. Esta 

interpretação em alguns casos tem apresentado algumas confusões para o pesquisador 

contemporâneo (Nimuendajú 1942:17). 

 As metades funcionam para equilibrar todas as forças políticas e sociais existentes na 

sociedade Xerente além de ampliar a visualidade do respeito mútuo e reciprocidade entre as 

metades para os membros da sociedade. Além dessas responsabilidades, as metades também 

têm a função de realizar a nominação das crianças do sexo masculino e a realização de 

nominação de criança do sexo feminino com o nome de Wakedi. São os membros masculinos 

das metades e os clãs que realizam essa cerimônia de nominação. 

 Aos membros femininos das metades, cabe a realização de nominação de uma criança 

do sexo masculino de Wakedi, este nome pertence exclusivamente ao clã Krito. Esse ritual foi 

mencionado por Nimuendajú (1942), como o ritual de Ainã Wapte.  

É importante ressaltar por fim que o Warã dá mais visibilidade para a divisão por 

metades, que estrutura essa instituição social, fazendo com que ela permaneça no tempo, 

mesmo transformada.  

 

3.4. Classe de idades 

  

Além das duas metades e dos clãs, ainda tem as “associações” mencionadas por 

Nimuendajú (1942) ou “grupos de idades” denominado por Farias (1990) que compõem a 

sociedade Xerente e é denominada na língua Akwẽ de Dakrsu. Essa sociedade é constituída 

por quatros “associações” ou “grupos de idades” que aqui eu denomino de “Classe de idades”, 

não levam em conta a divisão por metades e nem as divisões clânicas, pois ela forma outro 

agrupamento com objetivo da realização do Dasĩpê e a nominação das crianças do sexo 

feminino. O vínculo dos membros a essas associações segue uma lógica patrilinear. O 

primeiro filho ou filha deve necessariamente ser vinculado ao mesmo Dakrsu do pai. Os 

outros filhos, o pai vai indicando conforme o seu desejo. Se o pai tiver mais de quatro filhos, 

o quinto filho também deve ser incorporado ao Dakrsu do pai e os seguintes seguem a mesma 

lógica anterior. 
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 Apresentarei a seguir um organograma da constituição da sociedade Xerente para um 

entendimento melhor. Nessa associação do Dakrsu existem algumas lideranças principais que 

fizeram a história ou ainda fazem histórias e são como referência para a sua associação. 

 Além do papel de nominação das crianças e a realização do Dasĩpê, os Dakrsu tem a 

responsabilidade em disputar a corrida de tora grande de buriti no final da festa do Dasĩpê. 

Atualmente os Dakrsu são identificados desta forma: Annãrowa, Krara, Akemhã e Krêrêkmõ. 

Cada um desses nomes formam uma associação ou grupo de idade. Para a corrida da tora 

grande de buriti ou nominação das crianças do sexo feminino, juntam-se as duas associações, 

sendo o Akemhã e o Krêrêkmõ que juntos são denominados de Ĩksuirã ou o irmão mais novo 

para realizar a cerimônia de nominação durante o dia e o Krara e Annãrowa que juntos são 

denominados de Ĩdumkrda ou irmão mais velho, juntam-se para realizar a cerimônia de 

nominação ao início da noite até umas dez da noite. Esses competem na disputa da corrida da 

tora grande, que os Ĩksuirã correm com toras pintadas com a representação da grafismo em 

formato de zig-zag representando a figura de uma Sucuri e denominado de Stêromkwa. Já os 

Ĩdumkrda, correm com a tora que tem a pintura triangular representando a figura de couro de 

jabuti. 

 Nessa organização da associação ou classes de idade, todos têm a participação no 

desenvolvimento e na realização de rituais, desde as crianças até aos anciãos. Nessa 

organização algumas lideranças escolhidas pelas metades e clãs tem o seu espaço 

privilegiado, como o Danõhĩkwa ou Danõihukwa, mencionado por Nimuendajú como arauto, 

conhecido como mensageiro para atuar durante o evento do Dasĩpê ou excepcionalmente em 

dias eventualmente específicos, como o falecimento de algum membro, avisar aos parente nas 

aldeia circunvizinhas e para atuar também na realização do ritual fúnebre. Além dessa 

liderança, também tem o Peĩkwa, o conselheiro ou apaziguador na resolução de eventual 

descontentamento da comunidade. Também tem o Sekwa, o xamã ou pajé para cuidar da 

saúde, fazer previsão futura para a comunidade e cuidar dos que estão doentes. 

 O papel do Danõhĩkwa no Dasĩpê é manter a ordem dos anciãos para o bom 

andamento da festa, preparar a tora de buriti, tanto a tora pequena quanto a tora grande. Ele 

também é responsável no chamamento e no repasse de orientação dos anciãos para a 

comunidade. 

 Os pais têm a responsabilidade de levar as crianças para o pátio aonde acontece todo o 

ritual do Dasĩpê, para desenvolver bem a sociabilidade da criança com as outras crianças, com 

os mais velhos e com os anciãos. Desta forma, desde cedo cria-se um senso de solidariedade 

com sua sociedade, além de relação com sua associação a partir do Dakrsu. 
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 É bom ressaltar que cada um dos Dakrsu tem sua cantoria para realizar a nominação. 

Existem também as metades para nominar a crianças do sexo masculino, que na realização do 

ritual as metades se autodenomina de Kbuhukwa. Para realizar essa nominação as metades 

abrem uma clareira na mata perto da aldeia para cantar por três dias e umas três da tarde saem 

para o pátio em fileira e realizam o ritual de nominação das crianças. Esse ritual foi 

mencionado por Nimuendajú (1942) que o comparou a uma marcha. Também vale ressaltar 

que a maioria dos estudos referentes à corrida de tora grande trata como um evento esportivo, 

porém é um dos itens do rito tradicional Xerente que não pode faltar no Dasĩpê, assim como o 

aparecimento do Tamanduá bandeira, o Padi (ver imagem da capa), pois se faltarem esses 

itens como complementaridade do Dasĩpê, o Dasĩpê da aldeia aonde foi realizado é mal falado 

pela sociedade Xerente. 

 Portanto, apresento a organização social Xerente no organograma: 
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Figura 8 – Representação da organização social Xerente. 

 

 

 

 

  

 

 

                                 
 

Fonte: Ilustração, João Kwanhâ Xerente, 2019. 

 

No entanto, concluo a temática da sociedade Xerente com essa descrição acima de 

como é formatado o seu funcionamento dentro de sua sociedade.  No capítulo a seguir e nos 

próximos que virão  observaremos a importância de funcionamento dessa sociedade durante o 

desenvolvimento de cada tema. 
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4. O WARÃ: CULTURA, COMUNICAÇÃO E EDUCAÇÃO 

  

O Warã é uma instituição de ensino da sociedade Xerente e é também conhecido como 

pátio de reunião nas etnografias sobre os Xerente. Esta instituição objetiva o entendimento 

das associações dos conceitos da cultura, da comunicação e educação dos Xerente na 

formação de seus pequenos, através da manifestação cultural, crenças, ritos, histórias e nos 

relacionamentos entre si, através da representação de pintura corporal ou simbologia de cada 

clã da sociedade Xerente reunida naquele espaço, tal como definido por Clifford Geertz 

(2008) como um sistema simbólico. 

 Quando ouvimos falar de comunicação, instantaneamente pensamos logo nas 

tecnologias de mídias, no entanto, na sociedade Xerente perpassa a possibilidade de 

transmissão do empoderamento de saberes tradicionais da cultura, isto era feito no espaço do 

Warã, como já mencionei anteriormente, exercendo o poder local. 

 E quando ouvimos falar da educação, logo, se define a educação ocidental como uma 

única educação existente no mundo, nem sequer leva-se em conta que existe educação 

tradicional dos indígenas, dentre elas, a dos Xerente. No entanto, esta educação tradicional 

dos Xerente era presente no Warã. Desta forma, esses conceitos, os papeis dos responsáveis e 

as fases de ensinamentos que o Warã concentrava sob a sua responsabilidade, irei apresentar a 

seguir, como também a análise da etnografia do seu surgimento, além do seu funcionamento. 

 

4.1 Uma análise do Warã nas etnografias realizadas com os Akwẽ 

 

Aqui faço uma análise do Warã nas etnografias realizadas com os Xerente. Algumas 

com um destaque especial e algumas com pouca ênfase sobre o tema. De qualquer maneira, 

não encontramos nenhuma que trate especificamente do Warã como objeto de estudo, o que 

destaca a importância dessa pesquisa e dessa dissertação.  

O registro do etnólogo Curt Nimuendajú na obra The Serente (1942), menciona que 

existiam três Warã: um das mulheres (Pikõi Wapte), um dos Krara e Ainãrowa que agregava 

apenas a reunião dos anciãos, e o principal que tinha a função de formar um Sipsa (jovem 

virgem), mencionado como pátio de reunião ou casa dos solteiros. 

Já  Maybury Levis (1979:235) destaca que o Warã é um espaço de supressão de 

facciosismo, um espaço de equilíbrio de vários sistemas de metades um com o outro. Farias 
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(1990) também menciona o Warã como um espaço para pequenas reuniões no centro da 

aldeia. Já Reis (1999), o menciona como local de cerimônias e ritos localizados no centro da 

aldeia. Schroeder (2006) define o Warã como o pátio central da aldeia e, Schmidt (2011) 

menciona como o espaço para rituais e como o espaço de lazer. 

 Segata (2014) aborda o warã como um espaço de encontro para a reunião e 

cerimônias de casamento. Oliveira Júnior (2018) menciona o Warã como pátio de reunião no 

centro da aldeia. O mais interessante destas definições foi a citação de Mesquita (2015) que 

menciona o Warã como um espaço de comunicação, ao comparar com o rádio amador 

existentes nas aldeias para servir de comunicação entre as pessoas e entre as aldeias. Já 

Ercivaldo Damsõkẽkwa (2016) define o warã como uma instituição educativa do povo Akwẽ, 

o que vai ao encontro aos termos propostos pela minha pesquisa e difere dos outros autores. 

Assim, é notório que o único autor que trata o warã como um espaço educativo, seja um autor 

indígena.  

Assim, é bom frisar a diferenciação existente entre o Warã enquanto espaço educativo 

e o Warã enquanto pátio. O Warã, como espaço de educação é uma estrutura construída 

dentro do pátio, constituída por uma casa conhecida como uma cabana com divisória por 

dentro de acordo com o número de adolescentes recebidos para formação. Já o pátio é 

simplesmente um local de reunião que neste caso aos Xerente servia e ainda serve mais para a 

realização de cerimônias e rituais. No tocante a citação da existência de três Warã por 

Nimuendajú (1942), o autor referia-se nos dois primeiros casos aos locais em que se 

aglomerava, por um lado, a sociedade das mulheres para realizar as cerimônias de sua 

incumbência e, por outro lado, a sociedade dos mais velhos denominados de Krara e 

Annãrowa, também para a realização de cerimônias e rituais de sua incumbência. O terceiro e 

último warã descrito pelo autor como pátio principal, onde existia uma cabana ou casa dos 

solteiros, que servia como moradia provisória é o que estou denominando de Warã, como 

espaço educativo, como uma instituição social responsável por formar jovens akwẽ. 

Desta forma, fica evidente a importância do Warã, enquanto instituição educativa para 

a sociedade Xerente, mesmo que em sua maioria os estudos têm desviado o verdadeiro 

sentido do Warã, confundindo-o como apenas um local, como o pátio, com o principal que é o 

propósito dele que é a formação dos jovens. 
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4.2.  Warã como espaço de formação dos jovens 

  

 Assim, o Warã era uma instituição social para formação dos jovens na sociedade 

Xerente, com uma pedagogia própria, com uma grade curricular de ensinamentos e saberes 

que formava os jovens para a cidadania akwẽ. O intuito da passagem dos jovens pelo warã era 

a construção da pessoa humana, segundo os valores e crenças dos Xerente. No entanto, para 

uma formação de seus jovens, os anciãos seguiam uma triagem severa, para aceitar os 

aprendizes. Essa preocupação da triagem é para poder dar uma boa qualificação na formação 

aos jovens. Vejamos a narrativa do ancião Getúlio que teve a formação no Warã. 

Para iniciar o Warã, os pais pintam a criança, corta o cabelo e vão para 

o pátio, onde estão reunidos os anciãos e, um dos anciãos, pertencente 

ao clã do menino, o apresenta aos anciãos com o discurso cerimonial, 

que aquele menino estaria entregue aos anciãos, para que possa ser 

instruído pela tradição e cultura do seu povo, para prosseguir e ser um 

guardião da cultura para a nova geração do seu povo. Então, um dos 

anciões do clã parceiro, discursa, aceitando o menino. Esse discurso de 

aceitação do ancião é visto por outros anciãos como consenso de todos. 

E, para se ter um Sipsa que terá um grande conhecimento, cumpre-se 

vários rituais a serem seguidas durante a realização do Warã. Uma delas 

inicia-se com o teste da cordinha para ser aceito pelos os anciãos. 

(Arquivo pessoal, degravação com o Ancião Getúlio Xerente que teve a 

formação no Warã, 04/09/2018.). 

 

 

Figura 9 – Cordinha de algodão para testar a virgindade dos meninos e das meninas. 
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 Fonte: Foto/arquivo pessoal, João Kwanhâ Xerente, 2020. 

 

 Percebe-se aqui nesse depoimento a importância dos clãs no funcionamento do Warã e 

a relevância dos clãs parceiros para a entrada e a aceitação dos jovens. O protagonismo 

adquirido pelos jovens nesse espaço de comunicação, além do reconhecimento do seu povo, 

se estendia na representação do seu povo, também externamente e em alguns casos. Os jovens 

que eram formados no espaço do Warã, tinham um elevado conhecimento, sobretudo, para 

dar continuidade a ciência Xerente, para as novas gerações. Entretanto, nem todos tinham o 

privilégio de ver o término desse ensino, em razão da sua dificuldade e por apresentar várias 

provas que os jovens precisavam dominar: como as técnicas da caça, o domínio da construção 

de artefatos e, a mais importante, adquirir a resistência para situações adversas na floresta e 

em situações de conflito. 

 Veremos mais adiante, mais informações sobre essas provas que são divididas por 

estágios de cada fase durante a formação dos jovens. Quanto ao Warã que deixou de ser a 

instituição social privilegiada na promoção da educação tradicional, concluí que isso foi um 

ataque imensurável contra o povo Xerente. É lamentável que nenhum dos jovens atuais 

tenham mais esse privilégio de aprender nesse espaço, como os antigos, diante do seu povo. 
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4.3.  O mito do surgimento do Warã 

 

A estrutura do Warã principal era composta por uma casinha ou cabana chamada de 

awã ou krizahbâ, também simplesmente conhecida como abrigo temporário, que servia de 

moradia compulsória para os “Sipsa” ou rapazes quando atingia as idades para morar nela e 

receber os ensinamentos dos mestres akwẽ. 

De acordo com o ancião Getúlio o termo “Sipsa” significa “rapaz virgem que nunca 

tocou em mulher”. Segundo os Xerente, o início da instituição social Warã pode ser acessada 

através da mitologia da história da origem do fogo. É uma mitologia bastante extensa que aqui 

transcrevo reduzidamente até ao início do Warã. Essa transcrição está baseada na narração do 

ancião Getúlio para os seus filhos e para os seus netos, na casa dele durante a sua convivência.  

Segundo a cosmovisão dos Xerente, no mundo existia apenas o Bdâ (Sol) 

que o chamou de Waptokwa Zawre (O grande criador) e Wairê (Lua).  A 

partir do Waptokwa Zawre com a opinião do Wairê foram criados os 

homens, as plantas e as águas e o que há no mundo. Dentre os homens, o 

Bdâ deu sabedoria apenas para os urubus quando ainda eram gente para 

fabricar fogo que chamavam de Rbe, feito com a madeira de Wdê kum 

suikrerê num formato de uma flauta com os furos ao meio e, um acendedor 

feito com a madeira de Kbardu num formato de um lápis para fazer pressão 

com a ponta até sair as faíscas e se transformar em fogo. Esse processo era 

feito com o friccionamento das mãos.  

 

Bdâ e Wairê tinham esse fogo, porém tinha acabado e, então planejaram 

fingir-se de morto, deitaram-se na beira de um córrego bem pertinho do 

outro, de lado, virado um para o outro, já quase cheirando mal. A mosca que 

ainda era gente, uma espécie de mensageiro dos urubus, tinha visto dois 

mortos ali e, foi avisar os urubus que de prontidão foram até lá. Viram os 

dois mortos ali e já com alguns bicheiros entre as peles, iniciaram o processo 

de fazer o fogo para queimar os bicheiros. Enquanto se fazia o 

processamento do fogo, o urubu rei observava os mortos e notava que ambos 

piscavam os olhos e avisou aos outros que estavam vivos, porem ninguém 

deu importância. Assim que ouviram o barulho do fogo, imediatamente os 

dois levantaram e com o susto, as pessoas ali presentes ao invés de correrem 

começaram a voar, tinham se transformado em aves agora (Urubus). 

 

Então, pegaram o Rbe (fogo produzida por madeira), e ali mesmo acenderam  

O fogo para fazer sua comida. Enquanto isso, a onça, que quando ainda era 

gente tinha testado a força com o peixe pirarara bem pertinho dali. A onça 

tinha amarrado a corda na cintura e a pirara segurava a corda com os dentes. 

Então, eles puxava um ao outro. A onça de tanto cair na beira d’água ficou 

com muito frio e precisou se esquentar. Viu uma fumaça de fogo bem perto 

dali, pegou um galho de Jatobá e pediu para que acendesse enquanto se 

esquentasse. Quando terminou de se esquentar levantou e levou consigo este 

galho de Jatobá aceso para a sua casa. Após colocado no terreiro da casa este 

galho se tornaria gigante, aceso quase que eternamente e somente para ele e 

sua esposa. Nessas redondezas também moravam os Xerente de hoje, mas 
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não sabia da morada da onça e, certo dia, o cunhado (Ĩzakmõ), esposo da 

irmã, tinha visto o ninho de arara vermelha e fez as contas que tal dia estaria 

com os filhotes, bom para ele retirar do ninho. Então convidou o cunhado 

mais velho (irmão) da esposa dele, talvez na pré-adolescência, (todos os que 

narraram esse mito, fizeram referência ao menino como Krêbdu) para retirar 

os filhotes de arara vermelha. 

 

Então levou o cunhado consigo e, pelo caminho o menino tinha apanhado 

três pedras brancas e escondido do cunhado. Chegando ao pé do barranco, o 

cunhado cortou um pau e colocou para o menino subir até o ninho, nisso o 

menino colocou as três pedras brancas na boca e subiu com elas. Chegando 

ao ninho, pegou as três pedras brancas e colocou entre os filhotes da arara. O 

menino enfiou a mão no ninho e disse para o cunhado.  

- Ĩzakmõ, ainda não chocou não! 

- Ora, como não chocou? Dias atrás passei por aqui e já estavam piando alto! 

- Aqui está! Pegou a pedra e jogou para baixo. A pedra tinha se transformado 

em ovo e quebrou ao cair no chão. Assim, fez com as outras duas. Nisso o 

cunhado ficou furioso e retirou o pau que ele tinha colocado para o menino 

subir e, foi embora, deixando o menino para trás.  

 

Quando o menino percebeu que o cunhado realmente estava indo embora, 

pegou os filhotes da arara e, beliscou os filhotes para o cunhado ouvir os 

pios, mas o cunhado não quis mais voltar. Aí o menino começou a chorar e a 

cantar.  

- Ĩzakmõ! Ĩzakmõ! Krtakra siromditã! 

- Ĩzakmõ! Ĩzakmõ! Krtakra siromditã!  

 

Que significava.  

 - Cunhado! Cunhado! Aqui estão os filhotes da arara!  

- Cunhado! Cunhado! Aqui estão os filhotes da arara! 

 

Assim, o menino ficou muito tempo naquele barranco, já estava debilitado, 

bebia a própria urina e comia os próprio dejetos para sobreviver! De repente, 

ouviu o piar do Pega e do Pica pau do Campo e olhou para direção deles e 

enxergou alguém vindo em direção a ele. Era um homem. Perguntou o que 

tinha acontecido com ele e o menino contou o acontecido. O homem foi 

buscar a madeira e colocou para o menino descer e, disse: 

 

- Antes jogue os filhotes para mim!  

 

O menino jogou os filhotes da arara e o homem comeu os filhotes ali 

mesmo. Com isso o menino ficou com medo, pois ele podia comê-lo e, 

perguntou se ele não o comeria se ele descesse. E o homem respondeu que 

não. Então, o menino desceu, desconfiado. Quando já estava na metade da 

altura, apesar de garantir que não iria fazer mal, o homem rugiu, assustando 

o menino que voltou para o ninho de araras. Então, o homem disse ao 

menino novamente para descer e o assustou de novo, rugindo ainda por três 

vezes, na quarta, ele pulou em direção ao menino e o agarrou, colocou em 

seus ombros e o levou para a sua casa. 

 

No caminho da casa passaram pelos córregos. Quando o menino pedia para 

beber o homem alegava que aquela água tinha dono. No primeiro córrego, 

quando pediu que ele gostaria de beber aquela água, o homem alegou 

dizendo que aquela tinha dono, pois era dos kurió e assim fez por três vezes. 

No segundo córrego o menino pediu novamente e, ele também alegou 
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dizendo que aquela água era dos Sanhaço-de-fogo e, na terceira também 

negou que aquela água era dos urubus. Na quarta deixou o menino beber a 

vontade, pois era a sua fonte d’água. O menino quase bebeu toda água do 

córrego e o jacaré pediu para o homem pedir para ele não beber toda água. 

Então, o homem pediu para que ele parasse de beber e o menino parou. 

 

Ao chegar à casa, a esposa tinha recebido o menino com espanto e desprezo, 

perguntando de onde tinha trazido aquele menino magro, e o homem 

respondeu para que ela não perguntasse mais nada e que ele cuidaria do 

menino e assim o fez. 

 

Quanto ao cunhado, chegou na aldeia com a notícia de que o menino tinha 

saído de perto dele e tinha se perdido na mata. Levou alguns homens 

consigo, porém para outra direção não para direção que tinha levado o 

menino e não o encontraram. Com isso fizeram a cerimônia fúnebre para o 

menino. 

 

O tempo passou e o menino cresceu, o homem era um bom caçador, a casa 

era bem farta e a carne era assada, moqueada, pois ele tinha o seu fogo. 

Então, a mulher começou a reclamar do marido, dizendo que depois dele 

trazer o menino, ele estaria ficando preguiçoso, que já não queria mais caçar 

e que ela gostaria de comer uma carne fresca. Então, o homem respondeu 

que se ela gostaria de comer carne fresca, então, que ela mesma podia caçar, 

pois ela também sabia caçar. Então ela saiu furiosa e foi caçar. Enquanto ela 

tinha saído pro mato o homem avisou agora ao rapaz que ela estaria mal 

intencionada para comê-lo. 

 

Ao retornar para casa a mulher convidou o rapaz para deitar em seu colo 

para olhar a cabeça dele se havia algum piolho. O rapaz deitou-se no colo 

dela com o rosto pra cima e viu a mulher fazendo careta para ele, que gritou 

de medo dela. O homem perguntou o que havia acontecido e o rapaz 

respondeu que ela o queria comer. Então, o homem chamou o rapaz para 

junto dele. Daí o homem começou a levar o rapaz para o mato e iniciou os 

ensinamentos para ele, assim como se faz no warã, de como fazer os 

artefatos, artesanatos, as pinturas corporais, pois até aí a sociedade Xerente 

só tinha uma pintura, chamado Sibkatanẽre (uma listra grande normalmente 

usados por todos, geralmente quatro listra entre o tórax, pela frente e atrás 

verticalmente com uma horizontal entre os ombros). 

 

Terminado os preparativos do rapaz, agora já um rapaz formado, fez um 

grande côfo para ele e encheu de carne assada e moqueada e bem ao fundo 

do côfo colocou uma carne com osso queimado e já tinha levado ele para 

bem perto da aldeia dele, recomendou ao rapaz (agora o primeiro Sipsa). 

- Já deixei o côfo com a carne bem perto da sua aldeia, coloquei uns galhos 

de folha verde para sinalizar o côfo e coloquei no galho de sõkrwanẽ. Bem 

no fundo do côfo meu neto (Ambâdi), coloquei um osso queimado e, se 

alguém perguntar que o osso parece estar queimado de fogo você responde 

que foi assado com quentura da pedra. Diga que é fogo apenas para o seu tio 

de amarração. Antigamente na sociedade Xerente o tio de amarração existia 

dos dois lados, tanto das moças quanto dos rapazes, atualmente existem 

apenas das moças. Esses tios de amarração é que são responsáveis para 

realizar o casamento dos dois. E, no outro cofinho chamado siktõnrĩrê (ver 

figura 10) colocou os modelo de representação que daria ao formato da 

pintura corporal e que originaria às divisões clânicas, como também os 
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modelos de representação da pintura corporal que poderia ser usado pelos os 

Sipsa em cada grau alcançado no warã. 

 

Então tinha chegado o dia do homem levar o rapaz para a sua aldeia de 

origem e, praticamente, foram correndo e, quando já chegava perto da aldeia 

o homem se despediu do rapaz e, avisou que ele não continuaria a ser 

homem, pois se transformaria em uma onça. Já com casamento em crise, 

ainda ordenou ao rapaz que se a mulher dele corresse atrás dele, ele poderia 

matar ela e enfatizou que ela correria atrás dele para comê-lo. Então se 

despediu e, desceu a margem do córrego e o rapaz continuou sua viagem. E 

como era verdade, bem perto dali enxergou a sinalização do côfo e o levou. 

Então ouviu um rugido furioso vindo atrás dele, era a mulher, mas já não era 

aquela mulher, pois já tinha se transformado numa onça. Então, o rapaz 

subiu numa arvore e aguardou ela subir atrás. Chegando debaixo dele, ainda 

não tinha perdida a fala e pediu que ele descesse e que se não descesse ela 

subiria atrás dele. Então, o rapaz falou que ela poderia subir. Então ela subiu, 

chegando bem perto dele, o rapaz pegou a lança e a sangrou. 

 

O rapaz foi à aldeia, quando já estava chegando, enxergou dois meninos 

brincando de caçar com flecha e caçando lagartixa. Quebrou um galho seco 

para que os meninos pudessem ouvir o barulho e os meninos olharam em 

direção dele e reconheceu que era o irmão deles e foram avisar a mãe e 

contaram que o irmão deles estava vivo e que estava ali perto. A mãe 

desesperada foi ao encontro dele, mas não o encontrou e, na terceira vez ele 

aguardou a mãe e foi com ela para a casa deles. Rapidamente a notícia se 

espalhou pela aldeia que o rapaz desaparecido tinha retornado à aldeia e, 

formou multidão na casa do rapaz. Como a casa era pequena para caber 

muita gente, o tio de amarração precisou levar o sobrinho para o meio da 

aldeia para que ele pudesse contar o acontecimento para que todos pudessem 

ouvir como ele foi formado pela onça e tudo que ele tinha aprendido, e 

chamaram este feito de warã.  
 

Figura 10 – Confecção do cofinho com tampinha “Siktõnrĩrê”.  
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Fonte: Foto/arquivo pessoal, João Kwanhâ Xerente, 2020. 

 

 

Portanto, assim, iniciava o Warã como também surgiam as seis divisões clânicas da 

sociedade Xerente, pois como vimos na história da mitologia do fogo, aquele modelo da 

representação de pintura que foram postos pela onça no cofinho, depois da exposição do 

acontecimento pelo rapaz, foram postos na discussão de como seria feita a distribuição desses 

modelos de representação da pintura corporal e de como se dividiria a sociedade depois. Essa 

divisão foi feita com base na formatação da aldeia. Segundo os anciãos primeiro foi feita a 

divisão da aldeia pela metade, ao que estaria do lado norte se denominaria de Siptato (Lua) e 

do lado sul se denominaria Sdakrã (Sol). Aqui é muito importante falar que o mesmo mito 

que fala dos clãs, fala também do Warã, marcando pela comunicação de uma história oral 

elementos centrais da cultura akwẽ, que serão passados para aqueles que passam pelo Warã. 

Essa informação entra em contradição com os estudos de Curt Nimuendajú (1942), 

pois o autor relata que a metade clânica dos Siptato estaria do lado sul e a outra metade o 

Sdakrã do lado norte.  

4.4.  Funcionamento do Warã para homens e mulheres 
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Segundo o ancião Getúlio, o Warã é um local de comunicação para a formação dos 

jovens, para dar continuidade na tradição cultural do seu povo e, ao redor dele, há um espaço 

público, o pátio, onde se discute todas as questões de convívio do dia-a-dia naquele espaço. 

Este espaço, o “pátio”, tem o seu funcionamento com a participação de toda comunidade, 

enquanto o Warã tem um acesso restrito, afirma Getúlio. No entanto, no que se refere aos 

ensinamentos, é responsabilidade dos anciãos conduzir todo o processo de comunicação e 

transmissão oral dos saberes, no que se refere aos conteúdos programáticos do que 

poderíamos traduzir como grade curricular do Warã. Por terem sido formados no Warã, por 

terem um elevado conhecimento da cultura e por serem sábios e serem considerados os 

principais guardiões da tradição, os anciãos tem esse privilégio para a condução do Warã, mas 

as questões são decididas coletivamente, conforme o rito clânico, de direito a cada um dos 

clãs. A composição dos membros do Warã é formada pelos anciãos de todos os clãs. Eles têm 

a função vitalícia. Para ser um membro vitalício no Warã, é necessário que a pessoa tenha tido 

sua formação no Warã e que tenha alcançado os seis graus do Warã. Uma vez no Warã, 

sempre no Warã. 

Todos os entrevistados confirmaram que o Warã funciona apenas para os meninos, 

mas menciono o Ancião Getúlio, que diz: “... O warã é somente para os meninos, a das 

mulheres é pátio e dos annãrowa e krara (ver figura 8) é também o pátio, já que não formam 

ninguém, mas funciona eventualmente nas cerimônias específicos. A das mulheres funciona 

quando tem a nominação do Wakedi em que elas nomina um menino dos Krito e, a dos 

Annãrowa e Krara para nominar as crianças a noite, mas hoje eles nomina no pátio 

principal...” (Arquivo pessoal, degravação com o Ancião Getúlio Xerente que teve a 

formação no Warã, 04/09/2018.). 

 

4.5.  O papel dos anciões e suas tarefas no Warã 

 

A composição dos membros vitalícios para deliberação das questões relacionadas a 

cultura tradicional é formada por anciãos com a participação dos Kritemkwa (homens adultos, 

literalmente, aquele que tem uma nova casa, ou seja, que se casou e saiu da casa dos pais para 

viver em outra coisa). Neste caso, os Kritemkwa funcionam como um conselho consultivo 

dos anciãos que garante a eles o direito de ponderação e recomendação quando necessário, 

mas também a tarefa de rememorar aos anciãos dos temas centrais quando apresentam 

dúvidas entre os membros participantes.  
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Para os que não tiveram a formação no Warã, a participação no conselho dos anciãos é 

permitida a todos. Os Kritemkwa, por sua vez, ao longo do tempo e com a fragilidade dos 

anciãos vão assumindo a função vitalícia para si dentro da sociedade e obtendo a 

responsabilidade para si no prosseguimento de transmissão de saberes para a nova geração. 

Para solucionar conflitos do dia-a-dia e para não desviar o objetivo do Warã, as 

metades clânicas propuseram indicar para si um líder de cada metade na cerimônia do Dasĩpê, 

o Peĩkwa ou Kwatbrekrda (conselheiro ou pacificador). Estes também foram inseridos para 

compor como membros vitalícios dos anciãos. Eles atuavam como conselheiros e 

pacificadores no convívio da comunidade, com o conhecimento dos anciãos e dos kritemkwa, 

enquanto o processo de comunicação dos rituais seguia prioritariamente concentrado nos 

anciãos e os kritemkwa. Nessas épocas, o Peĩkwa ou Kwatbrekrda, resolvia a questão das 

visitas externas que não fossem de um membro daquela sociedade, sem a consulta dos 

anciãos, para não interromper os ritos e os ensinamentos que estavam ocorrendo no Warã. 

Para a cerimônia de nominação, propuseram dois oficiais nominadores: o 

Dakmãhrâkwa (o cantador do nome da criança do sexo masculino) que obrigatoriamente é 

designado aos clãs pertencentes aos Krozake e na sua ausência os Wahirê, e na ausência deste 

o Krãiprehi. O outro oficial é o Dazazêĩkwa (que confirma a nominação da criança do sexo 

masculino) designado obrigatoriamente aos clãs pertencentes aos Krito, Kbazi e Kuzâ. Esta 

indicação dos oficiais para nominar as crianças do sexo masculino é escolhida conforme o 

pertencimento ao clã parceiro, no qual os indivíduos se devem grande respeito mútuo e se 

chamam de Dasisdanãrkwa. Para atuar na preparação das toras de buriti usadas na corrida, 

ajudar na limpeza, como também ajudar na ordem do evento e levar informação ao 

destinatário quando necessário, são escolhidos dois mensageiros (Danõhĩkwa), cuja escolha é 

baseada nas quatro associações que existem na Sociedade Xerente denominada Dakrsu. Para 

ser o Padi (Tamanduá Bandeira) no encerramento da festa, é reservado para os que atuaram 

como Danõhĩkwa (mensageiro), sendo um de cada metade. A atuação do Padi da metade Doí 

é orientado a brincar bastante durante o encerramento da festa, enquanto o Padi da metade 

Krozake ou Wahirê é orientado a ter comportamento sereno durante o encerramento da festa. 

 No entanto, o papel dos anciãos é coordenar todos esses elementos que compõem o 

rito cultural, além de coordenar todos os elementos que constituem a organização social do 

povo para que funcionem na mais perfeita harmonia, além de conduzir os ensinamentos dos 

jovens Sipsa para se transformarem em um grande sábio do seu povo.  

4.6.  As fases de ensinamento do Warã. 
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Para participar do warã os meninos precisam seguir alguns critérios. O primeiro deles 

é o teste da cordinha, que serve para confirmar se o menino é virgem ou não. Se for virgem 

permanece no warã, se não for não pode continuar e é dispensado. O teste consiste em passar 

uma cordinha  pelo pescoço do menino, medindo sua circunferência. Marca-se a medição com 

a mão e depois prende-se a cordinha na boca do menino. Se a circunferência for menor que o 

diâmetro da cabeça e não passar por ela, o menino é virgem. Se for maior e passar pela cabeça 

o menino não é virgem e não pode participar do warã.Essa cordinha mede aproximadamente 

uns 60 centimetros. 

 A grade curricular do Warã é composta por seis fases. Elas compõem a “grade 

curricular” desse método tradicional de ensino. A primeira fase é denominada Kburõipo, a 

segunda é Panĩsêkrdu, a terceira é Sinãikrã, a quarta é Panĩsêkarê, a quinta é Sinãika e a 

última é Krkonĩstuhi. Para melhor explicar essas seis fases transcrevo a narrativa do ancião 

Getúlio Darêrkêkwa. 

A primeira fase Kburõipo é o nome do artefato de folha de buriti usado 

nesse momento (ver figura 12). Inicia com a medição da cordinha ao 

pescoço. Passando no teste da cordinha faz-se o corte de cabelo e a furação 

de lóbulo da orelha que acontece em torno de 10 a 14 anos, quando a criança 

passa a ser chamada de Krêbdu. Essa etapa da criança é anunciada com a 

apresentação dela à comunidade na cantoria da corrida de tora de buriti. 

Após o termino da corrida tem um ritual de cantoria dos que participaram da 

corrida. Eles se organizam em círculo, dão as mãos e o círculo gira no 

sentido anti-horário e entre esses participantes, os que irão participar do 

processo do warã estarão ali na cantoria. Esse ritual é chamado de Warrĩ ou 

wairĩ nõkrê (cantoria da corrida de tora de buriti). Depois desse rito é 

construída a cabana, para poder abrigar os meninos. Nesta fase os meninos 

passam o dia todo e já dormem no Warã. Nesta fase, a criança aprende os 

mitos, cantorias com estrofes, e melodias mais fáceis. Ainda nesta fase, o 

menino é ornamentado com o panĩsêkrdu, um enfeite feito com o talo de 

buriti, aonde é enrolado o talo com a própria folha verde de buriti, em forma 

de uma cruzeta, com uma alça para pôr na cabeça da criança entre os ombros 

que ao ser colocado forma uma asa entre a cabeça. Esse enfeite é feito lá no 

brejo, no mato. Aí os homens corta uma tora de buriti bem menorzinho para 

poder correr e, quando chega na aldeia, os meninos já chegam com esse 

enfeites e neste momento, já está iniciado o Warã. 

  

A segunda fase que é o Panĩsêkrdu, possui um enfeite da mesma forma que 

a anterior, porem neste, as fibras da folha da palmeira são retiradas e postas 

ao sol e depois de secar, são enrolados os talos de buriti e postos na cabeça 

do adolescente (Ver figura 11). Nesta fase ele começa a manusear os 

instrumentos de caça e pesca e começa a fabricar também artefatos e armas 

como o arco e a flecha e a borduna. Nesta fase, a pintura corporal é feita com 

grafismo representando a grafia de pés de Inhambu.  

 

Aqui a informação diverge com a registrada por Nimuendajú com relação a pintura corporal, 

pois o pesquisador afirma que nesta segunda fase a pintura corporal é feita com o estampado da boca 
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de trombeta, enquanto para esta pesquisa adquiri o conhecimento de que a tal pintura corporal citada 

pelo autor é usada apenas na quarta fase (Nimuendajú, 1942, p. 49). 

 

A terceira fase é o Sinãikrã. Nela, a pintura corporal já é normal, como a de 

qualquer pessoa da comunidade, o cabelo do “Sipsa” (jovem virgem) é 

trançado, depois dobrado e amarrado com folha de palmeiras de buriti. 

 

Na quarta fase que é o Panĩsêkarê, a pintura corporal é com grafismo da 

boca de trombeta, instrumento musical dos Xerente que representa o 

grafismo circular grande. Nesta fase, os meninos iniciam os ensaios 

referentes aos rituais da cultura do seu povo, para aprender os passos de cada 

um deles.  

 

Na quinta fase, que é o Sinãika, se iniciam todas as provas do Warã, no 

conhecimento, nas habilidades que adquiriu para a resistência e força para 

caça e pesca e na corrida de tora e habilidades na oratória, na produção de 

artefato com arco e flecha.  

 

E na sexta fase, que é a última, denominada Krkonĩstuhi, o Sipsa, assume 

todas as responsabilidades dos anciãos para conduzir todos os rituais do 

povo com a coordenação dos anciãos. Isto é feito com a entrega do cinto (ver 

figura 13), que equivale a um diploma da educação formal e é entregue no 

final de uma grande festa. O cinto é entregue por um membro de um clã 

parceiro ao clã do menino. O casamento do Sipsa, é feito ali mesmo no Warã 

antes de voltar para a sua casa e, é chamado de Kritemkwa após o seu 

casamento, ou seja, aquele que tem a nova casa. Este cinto, é feito por 

anciãos do clã Wahirê, não só somente o cinto, mas todos os artefatos que 

são atribuídos ao “Dasĩpê” (a grande festa) e na ausência deste, o clã 

Krãiprehi assume essa responsabilidades da construção de artefatos. 

(Arquivo pessoal, degravação com o Ancião Getúlio Xerente que teve a 

formação no Warã, 04/09/2018.). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA  11 – Fotografia do Panĩsêkrdu. 
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Fonte: The Xerente, Nimuendajú, (1942, p. 49) 

 

 

 

FIGURA 12 – Confecção de Kburõipo. 

 

 
 

 

Fonte: foto/Arquivo pessoal. João Kwanhâ Xerente, 2020. 

FIGURA 13 – Confecção do “Cinto”. 
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Fonte: foto/Arquivo pessoal. João Kwanhâ Xerente, 2020. 

 

Entretanto, as fases de ensino e a metodologia de ensino observam principalmente a 

estrutura física e corporal. Não se sabe ao certo a idade certa para o início nem a idade certa 

para o término do Warã. Mas com a observação da estrutura física e da maturação corporal, 

bem como pela percepção e absorção dos conhecimentos transmitidos e comunicados, tendo 

exímio domínio de certas habilidades como a corrida de tora, cantoria, oratória, caça, pescaria 

e na condução de cerimônias e rituais é que se conclui essas fases de ensino. 

Esta conclusão é narrada assim, pelo ancião Getúlio, 

A conclusão e na formação do Sipsa (jovem virgem) é finalizado com 

a entrega do cinto. Para a entrega do cinto é realizado um “Dasĩpê” 

(uma grande festa tradicional). Após se realizar todos os rituais 

previsto no “Dasĩpê” (a grande festa), após a corrida da grande tora de 

buriti, e a última nominação das meninas deixadas pelos anciãos para 

o encerramento do “Dasĩpê” (a grande festa) são chamados os “Sipsa” 

para o centro do pátio central. Ali é feita o discurso pelos anciãos 

como apresentação para a comunidade que aqueles “Sipsa” que 

naquela data, estaria concluindo e se formando como “Sipsa”. Depois 

dos discursos, para cada “Sipsa” os anciãos entregam o cinto, um de 

cada vez para eles, de acordo com o seus clãs parceiros. Durante o 

“Dasĩpê”, todos os “Sipsa” que estarão se formando são casados com 
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as moças e deixados um ou dois formandos para casarem após a 

entrega do cinto. Assim, é finalizado os rituais da formação do warã, e 

os jovens passam agora serem denominados de “Kritemkwa” (aquele 

que tem a casa nova ou aquele que renova uma casa). (Arquivo pessoal, 

degravação com o Ancião Getúlio Xerente que teve a formação no Warã, 

04/09/2018.). 

  

 Esta iniciação dos meninos foi abordada por Nimeundaju, que apontou muitas 

diferenças. 

 

Pelo menos a última iniciação (de que presenciei) foi decidida por dois 

rowobasmanikwa
7
, líderes da associação annõrowa que já haviam conduzido 

a cerimônia. Os primeiros consultaram seus próprios anciãos, depois os das 

aldeias vizinhas. Quando um acordo foi alcançado, as famílias envolvidas 

reuniram-se na aldeia escolhida. Os dois rowobasmanikwa primeiro 

escolhem entre os jovens krara (ou annõrowa), dois para servirem como 

líderes dos jovens akemhã durante a cerimônia. À noite, enquanto o povo 

está dormindo, eles fazem esses dois ficarem do lado apropriado do pátio. 

Soprando seus apitos duplos (sdupuzâ), eles conduzem os candidatos 

akemhã individualmente aos dois líderes; o siptato ao líder do Sdakrã e vice-

versa (o Sdakrã ao líder do siptato). Quando todos estão reunidos, penduram 

os assobios duplos no pescoço dos líderes e conduzem imediatamente todo o 

grupo, agora chamado hieromkwa
8
, para um ponto distante na chapada longe 

de todas as rotas regulares, geralmente para um lugar entre dois riachos 

confluentes. Ninguém deve abordá-los, e por até três anos eles permanecem 

isolados de todo contato com seus membros da tribo, exceto que dois 

meninos (kwatrbre) servem como intermediários, sendo atendentes e 

mensageiros, isso se os hieromkwa, por conseguinte, se absolveram na regra. 

Eles usam uma faixa de testa verde de folhetos de buriti e finalizam um colar 

com dois incisivos de capivara (kumdâ) cimentados juntos, como são usados 

por meninas e virgens. No acampamento, os hieromkwa erguem primeiro 

um grande guarda-sol, isto é, uma grade horizontal de postes apoiados em 

postes cobertos com folhas de palmeira. Durante o verão seco, eles habitam 

sob esse teto e, no início da estação das chuvas, montam uma cabana 

redonda e melhor construída. Lá eles dormem em esteiras separados pelas 

Metades (pela pintura Dohi/Wahirê). Se o riacho perto do qual eles 

acampam é pequeno demais para que todos possam tomar banho juntos, eles 

constroem uma represa para aumentar a água do banho, já que o banho, para 

o qual os líderes sinalizam com um apito duplo, desempenha uma grande 

parte entre eles. De tempos em tempos, esse instrumento os desperta à noite, 

pois os hieromkwa devem dormir o mínimo possível. Além disso, sob 

nenhuma circunstância eles podem brigar e, sob pena de expulsão, não 

podem cantar nem falar alto. Sua decoração, como antes da reclusão, ainda é 

                                                
7
 Não encontrei essa palavra no dialeto Xerente nos dia de hoje. Parece ser “Robbasmrĩkwa”, mas essa palavra 

tem um outro significado, ela dá o nome ao irmão que assume a viúva do irmão para poder criar os filhos do 

irmão falecido. 
8
 Não encontrei essa palavra no dialeto Xerente nos dias atuais. Parece ser “Ĩhi” ou “Ĩhiromkwa” o grande líder 

de guerra ou o especialista de guerra, chamado apenas em situações de extrema desvantagem com o seu povo. 
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uma cinta da espessura de um lápis, em bastão de pindaíba retorcido; suas 

extremidades, terminando em borlas em forma de pincel, são colocadas uma 

sobre a outra e cobertas com papel de embrulho de algodão branco, 

terminando também em pequenas borlas pendentes vermelhas. O colar tem 

na nuca duas penas felpudas de seriema (wakrdi), amarradas uma sobre a 

outra. As hastes auriculares são frequentemente renovadas. Todos os dias os 

hieromkwa são pintados de novo com pigmento preto de borracha em faixas 

horizontais e com urucu vermelho. Não há tabus especiais para alimentos, 

exceto que, como antes da reclusão, eles não devem comer fígado nem 

animais jovens. Em grupos de quatro ou cinco, eles caçam na vizinhança 

para suas próprias necessidades, mas além disso os dois meninos de recados 

trazem regularmente comida da aldeia. Os pais de hieromkwa de outras 

aldeias, no entanto, apenas ocasionalmente suprem seus filhos com 

alimentos. As instruções durante essa segregação se referem exclusivamente 

ao cerimonial, não à ética. Perto do último mês de maio do triênio, o ancião 

rowobasmanikwa convoca famílias de outras aldeias que participaram da 

iniciação. Eles se reúnem no assentamento que promoveu o festival e o 

grande e novo warã, a casa dos solteiros virgens, é erguida. Assim que isso é 

concluído, os hieromkwa são notificados e a ocupam durante a noite, no 

meio de um toque geral de trombeta, por jovens de outras associações que já 

estão ligadas ao warã. Os dois rowobasmanikwa trazem para eles as 

bordunas) já terminados e confeccionados pelos pais dos noviços. Na mesma 

noite, acompanhados por duas meninas, eles começam a cantar e marchar de 

casa em casa para dar às meninas o nome de Krikrdi. Na noite seguinte eles 

dão o nome Wasidi a duas outras donzelas, na terceira noite ainda, a outro 

par, dão o nome de Brupahi. Nesta última entrega de nomes, porém, duas 

virgens pintadas (hêsminikwa
9
), uma de cada Metade, interrompem-nos, pois 

ainda estão cantando e marchando com as meninas. Os hieromkwa 

abandonam imediatamente as meninas e partem para a warã, enquanto os 

aldeões imitam todas as chamadas os cantos e vozes de animais possíveis. 

Na manhã seguinte, todos os presentes, incluindo os dois hêsminikwa com 

penas, marcham cerca de 3 km para além da aldeia. A partir daí, nas duas 

corridas de volta à aldeia e ao warã, o vencedor arrancou várias folhas 

verdes da parede, com as quais se despistou imediatamente para o riacho 

para tomar banho. Depois apenas o vencedor mantém o título de hêsminikwa 

para o resto da sua vida. No mesmo dia, segue-se a nomeação dos dois 

Peĩkwa e, no dia seguinte, a corrida de tora kuĩwdê que encerra todo o 

festival de iniciação...” (Nimuendajú, 1942, p.46,47, tradução destas páginas, 

pastor Rinaldo de Mattos). 

  

Esta abordagem parece ser diferente daquelas dos anciãos entrevistados aqui, pois na 

sociedade Xerente não encontrei nenhum relato sobre a iniciação dos meninos nestes termos. 

Essa abordagem parece estar direcionada aos dois rituais que os Xerente tinham deixado de 

realizar. Um foi o ritual chamado de “Wakrdi” (Festa da Seriema). Nesse ritual, tem uma 

                                                
9
 Nos dias atuais, esse dialeto significa “Ĩsimnĩkwa” (cunhada). Irmãs da esposa do marido. 
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disputa de corrida entre os homens. Para a disputa da corrida é construída um ninho de 

Seriema, amarrada com uma corda e pendurado numa árvore. No final da nomeação do 

‘Wakrdi” que é Wakrtidi, pela manhã tem essa disputa. Aquele que chegar primeiro e 

balançar o ninho tem o seu título por resto da sua vida. Esse ritual foi realizado em 2002, na 

aldeia Brejo Comprido, pelo então saudoso ancião Raimundo Vicente Ktâpomẽkwa da aldeia 

Recanto Krite. Essa corrida é realizada com o seu clã parceiro. Nessa realização do ritual, na 

aldeia Brejo comprido, o Márcio Sromnẽ Xerente, da aldeia vão Grande, foi o vencedor.  

 O outro é o ritual do “Kbazêĩprãirê” (festa dos bichos), onde à noite, os “Prordo,” (as 

corujas) escolhidas por anciãos, tocam suas flautas (Sdupuzâ) e os Padi (Tamanduá Bandeira) 

também escolhidos por anciãos passam a noite juntos com eles, distante, da aldeia. Como para 

os solteiros tinham uma liberdade para brincarem, para não sair do entorno da aldeia, também 

era escolhida o “Huku,” a onça, armada com dente de peixe (da cachorra). Para aqueles que 

ultrapassarem o limite do entorno da aldeia, a onça é autorizada a atacar com o dente de peixe. 

Esse ritual foi realizado na Aldeia Brejo Comprido, em 2008, pelo então saudoso ancião 

Getúlio Darêrkêkwa Xerente. 

 Para tanto, a iniciação dos meninos para o início dos “Sipsa” (jovem virgem) começa 

com o teste da cordinha e depois com a reclusão na cabana. 

 Quanto ao uso de enfeites específicos tanto por meninos e meninas, tive uma 

confirmação categórica dos entrevistados desta pesquisa, como no caso do uso do 

(Kũmdâkwa Prazu) colar feito de dente de capivara que é usado apenas pelas meninas virgens 

(ver figura 14) e, os meninos usam apenas o “Danõkrêmzukaze” colar feito de pena de gavião 

(ver figura 15). Esta informação tem o contraditório de Nimuendajú, pois ele afirma que o 

colar feito de dente de capivara era usado por  ambas os sexos virgens, vejamos. 

Eles usam uma faixa de testa verde de folhetos de buriti e finalizam um colar 

com dois incisivos de capivara (kumdâ) cimentados juntos, como são usados 

por meninas e virgens. (Nimuendajú, 1942, P.46). 
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FIGURA 14 – Confecção do colar de dente de capivara. 

 

 

Fonte: foto/Arquivo pessoal. João Kwanhâ Xerente, 2020. 

 

 E quanto à descrição do colar feito de pena de gavião (figura 15) o autor descreve 

assim. 

Os jovens também recebem o colar com uma pena de nuca de gavião. 

Doravante, eles não são mais hieromkwa, mas sipsa; e os cintos finos 

e o colar de penas de seriema (wakrdi) usados até então são jogados 

no riacho. (Nimuendajú, 1942, P.48). 
 

Esse enfeite é usado hoje em dia por homens que não fazem nenhuma distinção. 

Porém antigamente, cada pena da calda de gavião era destinado a um clã especifico, de acordo 

com o tamanho da pena.  
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FIGURA 15 – Confecção do colar feito de pena de gavião. 

 

 
Fonte: foto/Arquivo pessoal. João Kwanhâ Xerente, 2020. 
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Em relação a aprendizagem da ética Nimuendajú (1942), parece ter direcionado a sua 

concepção do aprendizado dos “Sipsa” (jovem virgem) mais para o conhecimento do ritual, 

porém na minha pesquisa pude constatar que as diversas fases de ensino são, justamente,  a 

conscientização dos “Sipsa” (jovem virgem) de aprender a dominar a ética akwẽ para que 

futuramente, além de ter domínio sobre os rituais, tenha também uma ética exemplar, para 

poder ter o respeito para o futuro, para a família, para a aldeia e para o seu povo.  
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5.   O DECLÍNIO DO WARÃ E O SURGIMENTO DA ESCOLA 

  

Este último capítulo trata do declínio do Warã e do surgimento da escola entre o meu 

povo. Além das causas que levaram ao desaparecimento do Warã, também traz em sua 

narrativa os distintos espaços de comunicação e de aprendizagens das duas instituições, tanto 

do Warã quanto da escola. Ao final do capítulo trago uma ênfase na referência do Dasĩpê 

como principal fonte de transmissão e comunicação de conhecimentos tradicionais, 

assumindo essas funções com o desaparecimento do Warã, mesmo que de modo diferente. 

 Desta forma, eu começo com alguns destaques da etnografia de Nimuendajú (1942), 

por ser ele o primeiro conhecido a registrar este tema. O objetivo é dialogar sua etnografia 

com os dados coletados nas narrativas dos anciãos Sebastião Wakrẽro Xerente, Samuel 

Waĩkairo Xerente, Valter Samrĩ Xerente, Eduardo Sipahimẽkwa Xerente, Getúlio 

Darêrkêkwa Xerente (in memória) que  tiveram a sua formação no warã. O etnólogo aborda o 

tal declínio do Warã em sua narrativa na descrição da nomeação dos meninos. Vejamos: 

As explicações obtidas com os dirigentes do festival de nomes de 1937 

eram contraditórias, pelo que deduzo que o ritual, como foi realizado, 

não estava correto em todos os detalhes. A descrição da solenidade 

terminal dos três dias sugere uma iniciação abreviada da puberdade. 

Possivelmente, é somente a memória de uma antiga iniciação geral de 

meninos (Nimuendajú, 1942, Pag.46). 

 Mais adiante, o autor complementa sobre o declínio do Warã ainda com mais ênfase, 

porém com uma construção da narrativa presente na sua hipótese, como iremos observar. 

Segundo o que os Xerente se lembravam, havia, no passado, uma 

iniciação considerada verdadeira, restrita aos jovens da associação 

masculina akemhã, que tinham cerca de catorze anos de idade. Ocorria 

em intervalos de cinco em cinco anos. A cerimônia começava no final 

de maio, perto do final da estação das chuvas. Uma vez que já se 

passaram dez anos desde a última iniciação dessa natureza, os Xerente 

parecem ter definitivamente abandonado essa observância, de modo que 

eu só posso dizer que “ouvi dizer”. (Nimuendajú, 1942, p. 46). 

  

Porém nestes termos, percebi com narrativas de alguns anciãos, principalmente nas 

narrativas de João Batista Wakrẽro Xerente, Samuel Waĩkairo Xerente, Valter Samrĩ Xerente, 

que na aldeia Rio Sono o Warã ainda estava em pleno funcionamento durante a  pesquisa do 

Etnólogo. No entanto, atribuo ao declínio dessa narrativa do Warã da aldeia Providência, que 

ficava às margens do Rio Providências, atual município de Miranorte do Tocantins, 
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emplacado na mudança de sua comunidade para outras aldeias, como a aldeia Porteira Velha, 

a atual aldeia Porteira e Boqueirão, a atual aldeia do Funil e a aldeia Rio do Sono. Como 

várias famílias tinham migrado para essas aldeias citadas acima, a aldeia da Providência 

agregava poucas famílias e, já no estado de extinção. Por último, o principal interlocutor do 

autor, o Bruwẽ, mudou-se para aldeia Rio Sono com sua família e a aldeia da Providência 

tornava-se uma antiga aldeia dos Xerente. Isso parece ter afetado as informações recebidas 

por Nimuendajú. 

 Segundo o ancião João Batista Wakrẽro, o Warã que ele frequentou foi na aldeia Rio 

Sono. Quando perguntei a ele se tinha alguma lembrança do ano em que ocorreu este Warã, 

ele respondeu que não tinha uma lembrança exata do ano, porém do mês se lembrou 

facilmente que foi no mês de abril. No entanto, faço uma suposição do Warã que ele 

frequentou, a partir do ano de nascimento do ancião João Batista Wakrẽro. Tal ancião nasceu 

em 10 de abril, de 1933. E, conforme os ritos de aceitação dos meninos para o Warã 

acontecem entre 10 a 14 anos de idade, desta forma, o Warã que ele tinha frequentado deve 

ter acontecido entre abril de 1943 e abril de 1947, na aldeia Rio Sono.  

Sobre este evento, o ancião relata desta forma: 

Para eu participar do Warã na aldeia Rio do Sono, meus pais 

precisaram me levar da aldeia Brejão. Chegando lá, passamos 

primeiro na medição da cordinha. É uma cordinha feita de algodão ou 

uma fibra da palmeira de buriti para não representar nenhuma 

elasticidade ao puxar esta cordinha na medição do pescoço. Ela é 

dobrado ao meio e, mede-se a circunferência do pescoço. Depois desta 

medição, o adolescente segura as duas pontas com os dentes e puxa a 

cordinha da circunferência do pescoço vê se passa na cabeça ao 

pescoço. Se esta cordinha passar, identifica-se que o adolescente já 

não tem a sua pureza, pois com esse teste, comprova-se que ele já se 

deitou com alguma mulher. Nós éramos seis meninos, porém um não 

passou no teste da cordinha e, ficamos os cinco para fazer o Warã 

(Arquivo pessoal, entrevista João Batista Wakrẽro, 01/02/2020). 

 Para uma melhor compreensão, produzi a seguinte tabela com as informações das 

prováveis realizações do Warã entre os Xerente. Com essa demonstração, podemos perceber 

que depois da visita do etnólogo Nimuendajú em 1937 o Warã foi realizado ainda umas três 

vezes na aldeia Rio Sono e na aldeia Baixa Funda. 
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Tabela 2 – Apresentação da realização dos últimos Warã entre os Xerente. 

Os últimos Warã que aconteceram no Povo Xerente. 

Participantes Aldeia/Local Data 

Sem registro. Aldeia 

Providência 

1937 (Nimuendaju,1942) 

Joel Krãssâpte Xerente 

Raimundo Ainãsiwẽ Xerente 

 

Aldeia Rio do 

Sono 

Deve ter acontecido entre 

os anos de 1900 a 1920. 

Getúlio Darêrkêkwa Xerente/ ĩsõntõmhã
10

. 

Severiano Sõwarê Xerente 

Zacarias Datopsumẽkwa Xerente 

Aldeia Rio do 

Sono 

Deve ter acontecido entre 

os anos de 1920 a 1930. 

João Batista Wakrẽro Xerente 

João Santo Wakedi Xerente/ĩsõntõmhã 

Waĩkarnãse Xerente 

Nome não lembrado pelo o entrevistado 

Nome não lembrado pelo o entrevistado 

Aldeia Rio do 

Sono 

Deve ter acontecido entre 

os anos de 1943 a 1947. 

Arnaldo Srêmtôwẽ Xerente 

João Santo Wakedi Xerente 

Samuel Silva Xerente 

Valdeciano Kasumrã Xerente 

Aldeia Rio do 

Sono 

Deve ter acontecido entre 

1961 a 1964. 

Alcides Waĩkanõsẽ Xerente 

Jeová Sirnãrê Xerente 

Valter Samrĩ Xerente 

Aldeia Baixa 

Funda 

Aconteceu entre 1965 a 

1969. 

 

Com esta informação, pude constatar que da década de 1940 até na década de 1969, 

ainda realizava-se o Warã no povo Xerente. Também constatei que nessa época, não seguiram 

todas as fases de estágios para passarem de um graus para outro. Nas entrevistas, os anciãos 

citam apenas a primeira fase, Kburõipo, quando ficaram reclusos durante a realização do 

Warã. Desses que participaram do Warã, vivem ainda o João Batista Wakrẽro Xerente (clã 

Wahirê), na aldeia Lajeado Kâtopkuze), Samuel Waĩkairo Silva Xerente (clã Krozake), na 

aldeia Morrão, Valdeciano Kasumrã Xerente (clã Wahirê), na aldeia Salto Krite, Jeová 

                                                
10

 Significa o nome dado ao menino menor da turma ou o caçula da turma. 



70 

 

Sirnãrê Xerente (clã Kbazi), na aldeia Traíra (Brubkarê) e Valter Samrĩ Xerente (clã Krito), 

na aldeia Aldeinha (Kâwahâ). 

Quando perguntei ao ancião João Batista Wakrẽro, como era realizada o ensino no 

Warã, desde o Kburõipo (o início de estágio) até o Krkonĩstuhi (o último estágio do Warã), 

ele assim narrou: 

No último dia, no encerramento, os homens vão ao brejo para pegar a 

palmeira de buriti e o talo dele. Aí esse talo é enrolado com folha da 

palmeira e colocado na cabeça dos Sipsa. Aí cantam em círculo assim: 

Tô Kũmmã mãsi rpe; (Somente aqui pra nós) Azô warĩti za; (nós 

procuraríamos o senhor) Azô warĩti za (nós procuraríamos o senhor). 

No entanto, não sei ti responder como era feito o Krkonĩstuhi, eu só vi o 

Kburõ. 

  

Já o ancião Samuel Waĩkairo Xerente narra desta forma; 

 

Eu participei do Warã, na aldeia Rio do Sono. Foi o ancião Pedro que 

iniciou. Era eu, o Arnaldo Srêmtôwẽ, que faleceu recentemente, e o 

meu primo Valdeciano Kasumrã. Ficamos muito tempo, nossas mães 

não podiam nos visitar, então ficaram com muita saudade de nós e, 

quando saímos dali choraram muito com nós. No encerramento, os 

homens foram ao brejo e cortaram a palmeira de buriti para fazer o 

Kburõĩpo e colocaram em nossos cabelos. Hoje em dia, os pais cortam 

os cabelos dos filhos desde pequenino como os filhos de não indígena. 

Nós tínhamos o cabelo cumprido e o Kburõĩpo foi amarrada em nossos 

cabelos. Então, foi assim o encerramento. 

  

O ancião, Valter Samrĩ narra sua experiência no Warã assim; 

 

Vou iniciar assim. O nosso criador legítimo apareceu. Ele criou o 

sistema. Criou o céu, a terra e em cima da terra criou a água, as árvores 

e as frutas para nós, para que possamos comer dessas frutas. Na água 

criou os peixes e na terra criou a caça para nós. O nosso pai legítimo. 

Depois que ele criou isso, ele falou do nosso sistema enquanto andou 

aqui na terra e, lutou muito para diminuir as coisas ruins para nós. Este 

é o nosso pai legítimo, ninguém pode ultrapassar a sua inteligência e a 

sua sabedoria. Por isso, ele dividiu o nosso sistema de vivencia 

enquanto ele esteve por aqui. Foi ele quem criou os nossos pais para nos 

criar, a chuva e a terra para sobrevivermos. Ele criou as duas estações, 

sendo uma sem chuva e a outra estação sem chuva. E para nós criou o 

sistema das divisões da pintura corporal. Para nós ele criou os rituais e 

para realização desses rituais, criou o sistema da caça e pescaria. 

Portanto, vi o nosso sistema organizacional do nosso povo, é bom e 

bonito, o nosso respeito um com os outros e reconhecer o nosso lugar. 

Daí ele criou o espaço de ensinamento de todo o sistema do povo 

Xerente, antes de nos deixar para que os nossos patriarcas pudesse nos 
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ensinar esse nosso sistema. E, nós temos a responsabilidade de 

valorizar, por isso tem o respeito na valorização do nosso sistema. Hoje 

lamento de como os não indígenas estão sufocando este nosso sistema, 

mesmo sendo muito estudado. Eu que estudei no Warã tem outro 

comportamento, pois ali na aldeia Baixa funda, frequentei o Warã onde 

recebi todos os aparatos dos Sipsa, onde terminei com o cinto do Kburõ. 

 

O ancião Jeová Sirnãrê da aldeia Traíra (Brubkarê) assim se refere a este Warã 

mencionado pelo  ancião Valter Samrĩ; 

No dia da iniciação do Warã, os anciãos reuniu todos os adolescentes da 

aldeia Baixa Funda e, tivemos que passar na prova do teste da cordinha. 

Muitos não conseguiram passar, pois já não tinha a sua pureza de Sipsa. 

Também alguns que passaram, como eu, Valter Samrĩ, Alcides 

Waĩkanõsẽ e o outro não me recordo quem era na época. Depois disso, 

fizeram a casa ou/cabana para nós. Então iniciou a festa do Dasĩpê e 

ficamos até o termino da festa. Segundo os anciãos, disseram que 

tiveram essa iniciativa para aqueles que nunca viram o Warã, para que 

eles pudessem ter o conhecimento de como funcionava o Warã. 

  

O declínio do Warã aconteceu entre os anos de 1900 a 1969. Foi a partir dessa data 

que o pátio central do Dasĩpê começou a assumir todas as manifestações e o ensino presentes 

no Warã. Esse período coincide com o surgimento da escola entre os Akwẽ, que segundo os 

registros do Pastor Rinaldo de Mattos, começou a partir da chegada dos missionários da Junta 

da Missão Batista e da missão Novas Tribos do Brasil. O primeiro a chegar foi o missionário 

Guenther Carlos Kriegue em 1958. Este começou a primeira escola primária entre os Akwẽ. 

Em 1959, chega o missionário da missão novas tribos do Brasil, Rinaldo de Mattos, para junto 

com o Guenther Carlos Kriegue, desenvolverem a educação entre os Akwẽ. 

Eles fundaram duas escolas que atendiam as comunidades da aldeia do Rio do Sono e 

a comunidade da aldeia Baixa Funda. 

Porém, antes destas escolas existirem tem-se alguns registros de que a igreja católica 

já trabalhava a educação escolar formal entre os Akwẽ, no aldeamento Tereza Cristina, que 

posteriormente se chamaria aldeia Piabanha e, atualmente, a cidade de Tocantínia. Sobretudo, 

essa educação era desenvolvida, esporadicamente, pois não tinha um planejamento efetivo 

para escolarizar o meu Povo. Há relatos também, que a missão batista já desenvolvia essa 

escolarização na aldeia Funil também esporadicamente. E, na aldeia Porteira Velha, a atual 

aldeia Porteira, o SPI iniciava a primeira escola primaria para aquela comunidade, porém não 

teve a sua continuidade no desenvolvimento na escolarização daquela comunidade.  

Alguns registros, afirmam que a iniciativa de escolarização partiu dos próprios Akwẽ, 

como veremos essa abordagem do assunto do Pastor Rinaldo de Mattos. 
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Quando a Missão Batista chegou na área em 1958 havia, se muito, uma 

meia dúzia de índios semialfabetizados. Foram os missionários que 

iniciaram o processo de alfabetização e escolarização dos Xerente. Foi a 

Missão também que instituiu, na área, a primeira escola a oferecer o 

curso de I a IV série de modo sistemático. Esta iniciativa foi tomada por 

exigência da própria comunidade Xerente que via, na escola, o caminho 

para a sua ascensão, já que a ideia do Xerente era que a supremacia 

econômica do homem branco residia no seu conhecimento da leitura. 

Mais tarde, com o programa escolar da FUNAI, ambas, Missão e 

FUNAI passaram a atuar juntas. No ensino da língua indígena, foi a 

Missão que produziu as cartilhas Xerente, que efetuou a alfabetização 

na língua e que preparou os primeiros monitores indígenas, os quais 

fazem parte hoje do grupo de professores Xerente (Rinaldo de Mattos: 

entrevista concedida ao Luís Roberto sobre: Os Xerente e a Missão 

Batista. Miracema do TO, março de 1999, atualizada em 23/10/2003 e 

em janeiro de 2020 pelo entrevistado). 

  

Em uma outra obra, intitulada o “O povo Xerente e a Missão Batista”, ainda em fase 

de conclusão, o autor descreve o surgimento da escola entre os Akwẽ desta forma: 

No passado, a partir da década de 1950 até à criação da FUNAI, em 

1967, foram as missões - Junta de Missões Nacionais da Convenção 

Batista Brasileira e Missão Novas Tribos do Brasil, que coordenavam o 

programa de educação junto ao povo Xerente. A missionária Ana 

Müller, da Missão Novas Tribos do Brasil, na primeira metade da 

década de 50, mantinha classes de alfabetização na aldeia Funil e em 

Tocantínia. Ela produziu um alfabeto e tentou registrar a escrita 

Xerente. Também produziu hinos, um dos quais está no atual hinário 

Xerente – o de n
o
. 01. O Pr. Guenther Carlos Krieger de 1958 a 1968, 

começando com alfabetização e implementando, a seguir, pela primeira 

vez, em terras Xerente, o ensino da 1ª a 4ª séries do antigo Primário, 

como também alfabetizando em língua indígena através de uma cartilha 

de sua autoria, manteve escolas nas aldeias Baixa Funda e Rio do 

Sono”. (Rinaldo de Mattos, p.9, 2006). 

  

Diante do exposto sobre a escolarização entre o meu povo, as lideranças daquela época 

já a previam como uma necessidade de sobrevivência diante do colonialismo, sobretudo, na 

importância comunicacional da época e, mais adiante, para uma sobrevivência econômica 

frente ao avanço do capitalismo sobre as aldeias e os povos. Neste contexto o povo optou por 

uma apropriação de conhecimentos da sociedade não indígena captado a partir da escola, 

mesmo sabendo que poderia contribuir em alguns momentos para o esquecimento e a 

transformação da sua própria educação tradicional. 
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5.1. As possíveis causas que levaram ao desaparecimento do Warã. 

 

Segundo informações que eu coletei sobre as possíveis causas que levaram o Warã ao 

desaparecimento, concluí que foi um conjunto de fatores. Segundo meu diálogo com 

interlocutores, percebi que alguns não sabiam informar as causas, outros falaram da suposição 

das causas e outros afirmaram que os próprios Xerente abandonaram essa prática devido a 

implantação das escolas nas aldeias. 

Ao analisar as etnografias sobre os Xerente em conjunto com as informações coletadas 

na pesquisa, posso elencar alguns conjuntos de fatores que contribuíram para o 

desaparecimento do Warã, nessa seguinte ordem. Em primeiro lugar, destaco o que aconteceu 

no aldeamento forçado da Graciosa no ano de 1824, (Schroeder, 2006, p.34), onde muitos 

indígenas foram obrigados a morar, sendo retirados de suas terras e onde eram proibidos pelos 

colonizadores de realizar qualquer rito cultural nessa época.  

Em segundo lugar está a catequização dos Xerente no aldeamento de Tereza Cristina 

ou Piabanha, atual Tocantínia, pois o objetivo da escolarização do meu povo pelos jesuítas era 

direcionado a conversão da aceitação da seita do cristianismo, ignorando e proibindo as 

práticas culturais. Esses aldeamentos geraram uma drástica redução populacional do meu 

povo. Essa redução populacional, o deslocamento constante e compulsório de uma localidade 

para outra, além da imposição de uma religião desconhecida e de novos hábitos culturais 

também contribuíram para a fragmentação da prática do Warã, mesmo que ele tenha 

continuado ainda por muitos anos. 

O terceiro fator, o mais evidente, foi a instalação do SPI na Aldeia Rio do Sono, na 

aldeia Faixa Funda e na aldeia Porteira. Este órgão implantou a GRIN – Guarda Rural 

Indígena Nacional, em 1969, que levou consigo com sua implantação a maior desordem social 

e política para dentro das comunidades, inclusive, destituindo todo o conselho de anciãos que 

existia no meu povo, responsável pelas deliberações relativas ao bem estar do povo.  

E por último, outro fator importante, foi o sucessivo falecimento dos anciãos que 

tiveram sua formação no Warã. Pois, antigamente, no meio do meu povo, quando falecia um 

membro da comunidade, toda a atividade prevista para aquele ano adiava-se para o próximo 

ano em sinal de luto e ao respeito ao clã do membro falecido. Com as mortes causadas 

resultou numa drástica redução populacional por causa da colonização e o Warã passou a ser 

adiado muitas vezes seguidas, contribuindo para sua fragmentação.  

Neste contexto, abordarei também alguns interesses particulares que contribuíram na 

consumação do Warã. Uma delas foi a própria escolarização, pois para alguns indígenas a 
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escola passou a ser a única alternativa para o desenvolvimento dos filhos. Assim, 

influenciados pelos colonizadores alguns passaram a menosprezar a educação tradicional 

recebida no Warã pelos  anciãos, como as histórias narradas, os cânticos, os aconselhamentos 

e alguns chegam dizer descrenças como já presenciei: “essa educação tradicional não leva 

ninguém a lugar nenhum, esses velhos só falam de coisas antigas”. Com essa frase percebo 

como o colonialismo se infiltrou na mente de pessoas do meu povo.  

Por outro lado, destaco alguns lados positivos do processo de convivência e de 

experiência com não indígenas, pois o meu povo começou a perceber o preconceito, o 

racismo e a discriminação de forma mais visível. Daí veio o esforço de fortalecimento e da 

revitalização da cultura e do que ainda restava da educação tradicional provinda do Warã. 

Lembro-me de uma época que a festa tradicional deu um intervalo de quase uma década, 

ficando sem ser realizada de 1984 a 1990. Aconteciam algumas festas, mas eram esporádicas. 

A partir da década de 1990, a realização das festas tradicionais ficou mais intensa e a partir do 

ano 2000 tornou-se uma tradição como desde sempre, pois todo ano várias aldeias realizam o 

Dasĩpê, que acontece em todas as regiões, com programação organizada em sequência por 

região.  

Há também que se destacar algo negativo com esse processo de convívio com não 

indígenas. Além das já citadas, abordo o aumento da miscigenação do meu povo com os não 

indígenas e outros povos. É um tema delicado, pois denota alguns preconceitos impostos 

culturalmente pela nossa organização social, pois como somos um povo patrilinear, algumas 

restrições são impostas pelos bens e direitos da patrilinearidade. Para sanar essas restrições, 

quando algum pai não possui desses bens e direitos da patrilinearidade, algum clã agrega ele 

como seu membro clânico. Desta forma, procurarei não me estender e não aprofundar a este 

tema. Porém destaco o engajamento de alguns destes não indígenas na defesa da identidade e 

no fortalecimento cultural do nosso povo. 

O meu povo, como forma de resistência a colonização, se transformou, se 

ressignificou com a percepção de uma nova realidade e da necessidade de conservar todos os 

saberes adquiridos no espaço do Warã. Sabidamente, transferiram para o espaço do Dasĩpê a 

educação tradicional. É essa transferência de transmissão de saberes no espaço do Dasĩpê que 

veremos neste último tópico. 
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5.2. O Dasĩpê como contexto de transmissão de conhecimentos com o desaparecimento 

do Warã. 

 

Atualmente, com o desaparecimento do Warã, toda a tradição cultural como a arte, a 

mitologia, os rituais, os cânticos, as histórias orais estão concentradas no Dasĩpê como 

contexto de transmissão aos jovens. Alguns desses conhecimentos são transmitidos nem tanto 

como antes pela prática, porém são preservados pela história ou pela alusão a alguns ritos que 

os Xerente tiveram no passado. 

O Dasĩpê tornou-se uma referência para a preservação ou para a revitalização da nossa 

cultura, tanto para nós, quanto para o público externo. Para o público externo, este espaço é 

acessado por meio das etnografias, através das plataformas das grandes mídias como a rede 

mundial de computadores, a internet, nas plataformas de algumas redes de meios de 

comunicação de massa como as redes de televisão aberta, ou no Youtube, ou ainda ao 

presenciar a realização desta grande festa, geralmente nos meses de estiagem, no mês de 

julho, para que os jovens que estudam nas universidades possam acompanhar a festa. 

A época da realização da festa é o ponto essencial para os Xerente, pois durante a 

realização da festa todos os membros da comunidade são chamados a voltar as suas origens e 

fazer uma viagem no tempo, todos no “mesmo barco”, sem apontar nenhuma diferença de 

pensamentos ideológicos, sem nenhum viés de pensamento político externo que possa 

apresentar alguma ameaça ao bom andamento da realização da festa. 

A maioria das aldeias que realiza a festa, ouvindo os anciãos, adota o princípio de que 

durante a festa todos devem se desfazer das roupas e usar somente a pintura corporal para se 

identificar e exibir com o orgulho as suas pinturas clânicas. 

Como um dos membros dessa comunidade vou transcrever o momento de socialização 

do Dasĩpê a partir das narrativas dos interlocutores. Tomado pela emoção, inicio esta 

abordagem do Dasĩpê ressaltando as diferenças ideológicas que atualmente o meu povo tem, 

pois vivem sobrecarregados de interesses particulares e individuais. No entanto, somente o 

Dasĩpê, como um espaço de transmissão de conhecimentos, consegue fazer sucumbir todas 

essas ideologias influenciadas pelos não indígenas. A importância do Dasĩpê como referência 

é tão visível que durante a realização podem ser visto os jovens, os homens, as mulheres e as 

jovens, aqueles que tenham um dispositivos de meios de comunicação, como celular, 

Smartphone e tablets registrando cada realização dos rituais para o seu arquivo pessoal. 

Para a realização do Dasĩpê são feitas algumas reuniões entre as lideranças, como os 

caciques e os anciãos, para pautarem os ritos a serem seguidos durante as festividades. No 
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início da festa, os anfitriões dão as boas-vindas a todos os participantes presentes naquela 

aldeia. Após as boas vindas, inicia-se seguindo os ritos discutidos durante as reuniões que 

antecederam a festa e concluído com a corrida de tora grande de Buriti, com a última 

nominação de uma criança do sexo feminino, geralmente com o nome de Waikwadi ou 

Brupahi. Após esta nominação, os homens levam a comida preparada ao pátio para trocar com 

os seus devidos clãs parceiros. São esses acontecimentos de reciprocidades um com os outros 

é que faz do espaço do Dasĩpê emblemático, uma referência na continuidade em manter a 

tradição cultural do meu povo.  

 Quanto a realização do Dasĩpê, o ancião Samuel Waĩkairo Xerente faz uma narrativa 

desta forma; 

Hoje em dia, o Dasĩpê é realizado na correria, nas pressas.  

Antigamente, primeiro realiza-se o Ĩwahupre na nominação das 

meninas. No Ĩwahupre, o Ĩsõkrêmzukwa (o tio de amarração) prepara a 

comida e leva para o Warã para trocar em colares para ornamentar a sua 

sobrinha. Depois de trocar a comida por colares, ele (o tio de 

amarração) ornamenta a sobrinha e faz o Ĩkmãpsê a realização da 

nominação.  

  

Para nominar as meninas, as quatro associações Dakrsu são as responsáveis, sendo 

elas: Annãrowa, Krara, Akemhã e Krêrêkmõ. Annãrowa e Krara se juntam para realizar a 

nominação das meninas durante a noite e o Akemhã e Krêrêkmõ nominam durante o dia e, 

somente eles fazem o Ĩwahupre no período da manhã e à tarde realiza o Ĩkmãpsê. E para 

nominar os meninos, a responsabilidades ficam a cargo das metades clânicas, chamadas de 

Kbuhukwa. Esses se retiram da aldeia para o mato, geralmente por três dias com retorno a 

aldeia todos os dias somente a tardezinha. Lá fazem uma clareira para fazerem a cantoria, 

dança e ensaios da formação da fileira das duas metades que mudam de posição durante o 

ritual. Sobre ele, o ancião Samuel Waĩkairo narra assim; 

A tarde, o Kbuhukwa sai da mata. O Kbuhukwa tinha muita comida 

não como hoje. A comida farta era produzida pelo trabalho próprio 

não era como hoje que tem que pedir para prefeito e vereador.  

  

Os nominadores saíam primeiro da mata, onde o Dakmãhrâkwa vão na frente numa 

distância de trinta metros aproximadamente para o Dazazêĩkwa. Os anciãos de cada clã vão 

com eles, juntos com as mulheres do mesmo clã e, vão de forma muito lenta, caminhando, 

parando alguns minutos e retomando a caminhada lentamente até chegar ao pátio. Cada 

metade acompanha os seus respectivos nomeadores, respeitando a distância de trinta metros 
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aproximadamente. Adiante, veremos na foto, a saída dos nomeadores e saída do Kbuhukwa 

que foi realizada na aldeia Brejo Comprido. 

Esse ritual, também foi abordado pelo Curt Nimuendajú, que o descreve desta forma; 

Por volta das 15h15 o grupo marchou em direção ao pátio, onde se 

separaram pelas suas duas Metades então, passando um pelo outro, 

frente a frente, em grupo, empunhando suas bordunas, durante um 

certo tempo, por fim, assumiram posições em dois semicírculos - não, 

como se poderia supor no habitual alinhamento das partes norte e sul, 

mas no sentido leste (Sdadrã) e oeste (Siptato) (Nimuendajú, 1942, 

p.45). 

 

Vejamos a foto da figura 16 onde fui escolhido para nomear os meninos. A foto 

mostra a minha saída da mata em direção ao pátio, acompanhado de um ancião e das mulheres 

pertencentes ao meu clã Krozake. A outra metade Doí para responder, ou seja, para confirmar 

os nomes cantados pelo Dakmãhrâkwa, chama-se de Dazazêĩkwa. Nessa realização do rito em 

julho de 2008, foi escolhido o Valdimar Hâwẽ do clã Krito. 

 

Figura 16 – Saída do Dakmãhrâkwa da mata para o pátio. 

 

Fonte: Foto/arquivo pessoal, João Kwanhâ Xerente, 07/2008, aldeia Brejo Comprido. 
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 Na foto da figura 17, o Kbuhukwa da metade do Ĩsake tdêkwa ou Wahirê sai da mata 

em direção ao pátio, acompanhando o Dakmãhrâkwa. O Kbuhukwa caminha na posição 

inclinada, na posição de uma luta, como estivesse indo para uma guerra. Ao chegarem no 

pátio, a metade do Ĩsake tdêkwa ou Wahirê, ficam na posição do sentido leste e a metade Doí 

fica na posição do sentido oeste. O Kbuhukwa muda de posição por quatros vezes para poder 

iniciar a nominação dos meninos. 

Após a realização da mudança de posições das duas metades, os cantadores são 

conduzidos entre o meio da fileira das metades e a nominação inicia-se. O ancião Samuel 

Waĩkairo novamente narra o início da nominação dos meninos; 

A metade Doí é sempre quem inicia a nominação dos meninos com o 

nome Srêbtuwẽ, e nós da metade Ĩsake tdêkwa ou Wahirê encerramos 

com o nome de Sakrbê ou Simnãkru. 

  

Cada nome dos meninos é cantado por Dakmãhrâkwa e respondida pelo Dazazêĩkwa. 

Como é iniciado pelo Srêbtuwẽ, ele é cantado assim pelo Dakmãhrâkwa e pelas mulheres do 

clã pertencente do mesmo, da metade Ĩsake tdêkwa ou Wahirê: “Srêbtuwẽ ki zanõ mãt mõ”. E 

o Dazazêĩkwa, juntos com as mulheres pertencentes ao clã deste, da metade Doí, responde 

assim: “Ahê, Ahê, Nĩkwa”. 

 

Figura 17 – Saída do Kbuhukwa da mata para o pátio. 

 

Fonte: Foto/arquivo pessoal, João Kwanhâ Xerente,07/2008, aldeia Brejo Comprido. 
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Na foto da figura 18, observamos a minha espera pela chegada do Kbuhukwa ao pátio, 

aguardando a troca de posição das duas metades para poder iniciar a nominação. 

 

Figura 18 –  Dakmãhrâkwa, enquanto o Kbuhukwa realiza a mudança de posição. 

 

 

Fonte: Foto/arquivo pessoal, João Kwanhâ Xerente, 07/2008, aldeia Brejo Comprido. 

   

Durante a realização do Dasĩpê, tanto as meninas quanto os meninos, todas as noites, 

tem a dança e cantorias dos Sekwa (Pajé / Xamãs) com maracá. Após a cantoria, o Sekwa faz 

um trabalho com todos os participantes para espantar os espíritos malignos que possa 

representar um perigo a saúde dos participantes. 

 Também, durante a realização do Dasĩpê é realizado a incorporação dos meninos nas 

quatro associações. Para incorporá-los nas associações, a ponta dos cabelos dos meninos é 

cortada e colocada numa cuia de cabaça. A partir desse corte de cabelo o menino é 

reconhecido a qual associação ele pertence e em qual partido ele poderá correr com a tora 

grande de buriti. 

 No final do Dasĩpê, essas associações Stêromkwa e Htâmhã correm com a tora grande 

de buriti. Para correr com os Stêromkwa, o Akemhã e Krêrêkmõ se juntam. O Stêromkwa tem 
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uma figura da grafia de Sucuri. E, para correr com o Htâmhã, juntam-se o Krara e o 

Annãrowa que tem por sua vez uma representatividade da figura da grafia do Jabuti. 

 Esta corrida ocorre, no dia seguinte ao da nominação dos meninos. E para o 

encerramento do Dasĩpê, deixa-se um nome para nominar duas meninas de cada uma das 

metades. E nessa realização final do Dasĩpê, surge o Tamanduá Bandeira. Após a nominação, 

os homens descem para o pátio, cada um levando consigo o prato preparado, para trocar com 

o seu clã parceiro. Desses pratos de comida, dois deles é entregue aos Padi, cada prato é 

direcionado ao seu clã parceiro, mas também representa uma forma de agradecimento por ter 

dançado e ajudado as mulheres que ajudaram o tio de amarração durante a nomeação. Após 

esse ato o Dasĩpê é encerrado com um discurso dos anciãos presentes no Dasĩpê.  

 Aqui pode-se ver nas fotos e em todo o Dasĩpê como acontece a participação das 

crianças que ficam assistindo, assim como os jovens. É assim, vendo, ouvindo e participando 

dessa grande festa que os jovens e crianças aprendem os conhecimentos tradicionais do meu 

povo. Por isso que com a ausência do Warã, é na festa que esse conhecimento é repassado de 

geração em geração. Agora para encerrar esse capítulo vou falar da diferença entre o warã e a 

escola na transmissão do conhecimento.  

 

5.3. Warã e escola: distintos espaços de comunicação e de aprendizagem. 

 

Chegando ao final, é importante tratar da distinção dos espaços de comunicação e 

aprendizagem entre o Warã e a escola. São espaços distintos um do outro nos aspectos de 

ensino e aprendizagem. Essa distinção pode ser observada nas figuras abaixo. São fotografias 

do meu acervo pessoal, que representam os espaços distintos aqui tratados neste tema. 

No espaço de comunicação própria dos Xerente, seja no Warã, seja no Dasĩpê, a 

aprendizagem é contextualizada de forma espontânea, ao ar livre e com a participação de 

todos. Essa espontaneidade representa uma verdadeira democratização no que concerne ao 

método de ensino do Warã e do ‘Dasĩpê’ (a grande festa) executado pelos anciãos. 

Atualmente, as tecnologias tem sua contribuição importante no aperfeiçoamento desse 

métodos de ensino no espaço do Dasĩpê, como por exemplo o som de caixa amplificadas tem 

sua utilidade para o chamamento da comunidade para se reunirem ao pátio e para comunicar 

decisão deliberada pelos anciãos. Assim, o “Danõhĩkwa” (o mensageiro) usa mais o som para 

se comunicar com a comunidade, ao invés de percorrer a aldeia toda, como antigamente. A 

máquina fotográfica e os celulares tem suas utilidades para os registros das festas e a escrita 

por meio de cartas e redes sociais hoje em dia tem sua utilidade através dos jovens para 
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registrar e enviar convites da aldeia que estará realizando a festa aos anciãos que moram em 

outras regiões e, anotar as famílias presentes na festa para um controle da quantidade de 

famílias para uma eventual distribuição de alimentos durante a festa. Entretanto, a 

aplicabilidade das tecnologias para o aperfeiçoamento dos métodos de ensino e comunicação 

não interferem no espírito da coletividade e da espontaneidade dos participantes. 

Desta forma, veremos então, o compartilhamento de um processo de ensino e 

aprendizagem oriundo do Warã pelo meu povo, que chamo de processo de ensino do Akwẽ 

em oposição ao espaço de comunicação e aprendizagem do Ktãwanõ (não indígena/ocidental/ 

da escola). 

Figura 19 – Espaço de comunicação de indígena e não indígena. 

Processo de ensino aprendizagem

Akwẽ
Ktâwanõ

 

Fonte: Foto/arquivo pessoal, João Kwanhâ Xerente, 2016. 

 

Para tanto, nesta imagem acima, notoriamente, observa-se dois espaços de 

comunicação de ensino-aprendizagem distintos, a começar por suas estruturas físicas. Uma, 

como já venho abordando, dos akwẽ com o seu espaço de ensino no pátio, no meio da aldeia 

ao ar livre. Já o outro, o da escola dos Ktãwanõ, geralmente, também no meio da aldeia, 

porém já com o seu espaço isolado por muros, conotando uma reclusão ou retenção das 

crianças Xerente da socialização do restante dos membros da comunidade da aldeia. 

Como já mencionei, quanto ao espaço de comunicação em que exerce a função de um 

poder local na introdução deste trabalho, parto deste contexto das deliberações dentro dos 
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espaços desse ensino e  aprendizagem. Enquanto no espaço de comunicação e ensino Akwẽ, 

tudo é definido coletivamente, com a comunidade, lideres, pajés ou/xamã, mulheres, jovens, 

crianças e anciãos, a deliberação dentro do espaço de comunicação da escola vem na contra 

mão das decisões coletivas, sendo decisões hierarquizadas. A escola, assim, tem as 

deliberações do ensino e aprendizagem através da exposição dos critérios impostos e que 

devem ser seguidos por todos, fundamentados na legislação vigente. Ao impor essas 

deliberações a escola transforma a comunidade em um ser passivo ou simplesmente 

consultivo. Sendo assim, deixa-se de ter uma decisão coletiva no ensino aprendizagem aquele 

espaço de comunicação. Observaremos mais uma vez na imagem, esse exercício de poder 

local. 

Figura 20 – Socialização informativa nos espaços da escola e do Dasĩpê. 

Processo de ensino aprendizagem

Akwẽ Ktâwanõ

 

Fonte: Foto/arquivo pessoal, João Kwanhâ Xerente, 2016. 

 

Nesta imagem, observamos que em um espaço de comunicação dos Akwẽ (Xerente), 

enquanto os anciãos fazem uma exortação à comunidade, os pais, as mães, os jovens e as 

crianças estão todos participando e, mais uma vez o foco é a coletividade. Já no espaço de 

comunicação da escola, observamos um técnico da educação infantil da prefeitura de 

Tocantínia, com uma professora indígena como interprete para as crianças na exortação da 

importância da educação formal. 
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É neste contexto que a escola perde o objetivo essencial na produção e nos 

rendimentos de conhecimentos das crianças, pois envolve menos a coletividade com a 

comunidade. Quando envolve, geralmente são nas datas pré-agendadas no seu calendário, nos 

conselhos de classe ou conselho escolar, que grosso modo tem uma pequena participação dos 

pais, talvez por ser um mecanismo novo no meio da sociedade Xerente e, por ser difícil na 

captação das informações repassada através da escrita. 

Ainda neste contexto da produção e rendimentos no ensino aprendizagem nesses 

espaços, observaremos a seguinte distinção. 

 

Figura 21 – A diferença da prática de ensino de indígena e não indígena. 

Processo de ensino aprendizagem

Akwẽ Ktâwanõ

 

Fonte: Foto/arquivo pessoal, João Kwanhâ Xerente, 2014. 

 

Na imagem acima, pode-se observado a produção de ensino nesses espaços. No espaço 

oriundo do Warã em que chamo de processo de ensino do Akwẽ (Xerente), vimos a 

preparação de uma jovem Akwẽ para o rito da realização do casamento. Essa preparação é 

toda conduzida pela esposa do tio de amarração, acompanhada por todos membros clânicos a 

qual a jovem pertence. Finalizada a preparação, a jovem é levada para residência do noivo 

onde é realizado o casamento. 

No quadro ao lado direito, observamos no espaço da escola, uma cerimônia de 

encerramento de uma unidade escolar Xerente. Nele observamos a ornamentação 
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tradicionalmente realizada nas escolas da cidade. A oratória da equipe diretiva e dos 

professores é realizada nos princípios que fundamentam a escola ocidental e não na educação 

tradicional. Porém, nesse aspecto, já se consegue fazer uma junção entre a educação formal e 

educação tradicional. Essa possibilidade da junção, em sua maior parte, provém da formação 

de alguns professores indígenas em níveis superiores. Em alguns casos, os professores 

indígenas ainda encontram resistência da instituição responsável, a secretaria da educação do 

Tocantins, para que a educação escolar Xerente possa ser genuinamente indígena. 

Por fim, termino com a ilustração de orientação, aconselhamento, exortação e 

motivação em que acontece nesses espaços. No espaço oriundo do Warã, observaremos dois 

anciãos realizando uma cerimônia de casamento do jovem Xerente e da jovem Xerente no 

pátio da casa do noivo, observados por todos os membros clânicos de ambas as partes, a qual 

os jovens pertencem. Nessa cerimônia, além da realização do casamento, os anciãos usam 

para exortar, através dos discursos cerimoniais, às famílias dos noivos, os próprios recém 

casados e as pessoas presentes com um sermão sobre o que de mais belo a sociedade Xerente 

possui de bom, sobretudo, com a exaltação do respeito mútuo e a reciprocidade entre clãs 

parceiros.  

FIGURA 22 – A realização da prática de ensino de indígena e não indígena. 

Processo de ensino aprendizagem

Ktâwanõ
Akwẽ

 

Fonte: Foto/arquivo pessoal, João Kwanhâ Xerente, 2014. 
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Ao lado direito, observamos no espaço da escola, as orientações de uma técnica da 

diretoria Regional de Miracema, órgão responsável da secretaria da educação do Tocantins, 

para acompanhamento das escolas indígenas Xerente. É notório que no espaço da escola há 

muita informação por escrita no mural do painel da escola. Para tanto, notadamente, tais 

espaços distinguimos desta forma, um é uma convivência dentro do espaço de comunicação e 

a da educação formal ainda é um arranjo novo no meio do meu povo em fase de inserção de 

um novo método de ensino, mas que imprescindível também para a nossa relação com os não 

indígenas e para a luta por nossos direitos. 

Desta forma, o espaço da escola, nessa nova perspectiva, para que possa oferecer para 

o meu povo uma escola genuinamente Xerente, precisa absorver e apresentar uma 

flexibilidade no seu currículo para transmitir saberes formais com mais portabilidade e ser 

mais acessível nos termos da educação tradicional.  
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6. CONCLUSÃO 

  

Na construção deste estudo procurei sintetizar a partir da minha convivência, o 

aprendizado adquirido nos dois processos de ensino que vivenciei e que ao longo da vida 

consegui processar, ou seja, a comunicação e o ensino característico da sociedade akwẽ e o 

ensino característico da escola não indígena. O resultado da minha experiência foi uma junção 

de ensinos diferentes para uma propositura de ensino futuro para as crianças do meu povo, 

onde os ensinamentos aprendidos antigamente no Warã e agora no Dasĩpê estejam também 

presentes na escola. 

 Na introdução do trabalho, sintetizo o meu lugar de fala com uma perspectiva sobre as 

dificuldades encontradas durante a construção do presente trabalho, com uma fundamentação 

teórica pautada na colaboração da etnografia antropológica, sobretudo, sobre os Xerente. 

Sendo assim, no primeiro capítulo, faço um histórico do meu povo, com uma descrição dos 

Akwẽ, desde os seus primeiros registros até os dias atuais. 

 Para a construção do segundo capítulo, mergulhei no histórico da formação da 

sociedade do meu povo, onde pude abordar as divisões clânicas, a divisão de metades e os 

grupos de idades, diferenciando conforme as responsabilidades dos seus papéis para uma 

compreensão melhor na sua leitura e demonstrando como eles são importantes para a 

organização e funcionamento do Warã. No terceiro capítulo, fiz uma análise do Warã, espaço 

e instituição de ensino do meu povo, criando uma vertente entre a educação, comunicação e 

cultura. Por último, no capítulo final, demonstro como o warã enquanto instituição de ensino 

migrou para o Dasĩpê e a inserção do mesmo para que o espaço da escola possa 

supervalorizar. 

Com essa abordagem sobre o Warã, procurei tratar dos conceitos de educação, cultura 

e os espaços de comunicação do meu povo, com os aportes da etnografia antropológica. 

Tentei ampliar as expressões da educação tradicional que era ensinado no espaço do Warã, 

para o caminho de transferência da nossa cultura para os espaços existentes atualmente, como 

o Dasĩpê e o espaço da escola. Desta forma, procurei mostrar o nosso próprio processo 

educativo e de transformação, desde os históricos da origem até os dias de hoje. 

Este conceito sintetizei com a abordagem de Maria Isaura Pereira de Queiroz, de 1976 

em seu artigo em “A noção de arcaísmo em etnologia e a organização social dos Xerente”. 

A noção de primitivo, que possui foros de cidades na sociologia e na 

antropologia cultural, mal grado as ambiguidades e valorização de que está 

sobrecarregada devido à sua origem evolucionista, tem sido objeto de inúmeros 
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trabalhos tendentes a libertá-la dessas amarras e a dar conteúdo preciso ao seu 

significado. (QUEIROZ, 1976, p.100) 

  

Mais adiante, a autora aborda o tema com mais ênfase da transformação cultural às 

novas realidades. Vejamos como ela aborda. 

O fator da alteração da organização social não é, assim, a mudança do meio 

geográfico, é a mudança das necessidades humanas. Mude-se o meio 

geográfico, mas conservem-se as mesmas necessidades do grupo, continue este 

a satisfazê-las sem maior esforço no seu novo habitat, que a transformação 

social persistirá em ritmo lento. É o exemplo que, a nosso ver, nos dão os 

Xerente (Queiroz, 1976, p.106). 

  

Contudo, é fato que o meio geográfico, o espaço de ensino, tenha mudado, nesses 

longos tempos, porém é evidente, que a cultural tradicional, ou seja, o ensino próprio de 

aprendizagem Akwẽ precisa permear os espaços, principalmente, o da escola, pois o do 

Dasĩpê já o agregou a partir da inexistência do Warã entre o meu povo. 

 Desta forma, o espaço e o ensino próprio é imprescindível na transformação de um 

novo método ou no aperfeiçoamento de espaços e métodos de ensino já existentes nas escolas. 

Afinal, como afirma Copatti: “a educação escolar indígena foi um grande passo dado em 

busca de reconhecimento de sua cultura e seus direitos” (COPATTI, 2013, p.4). Sendo assim, 

procuro fortalecer e percorrer esse caminho de fortalecimento da educação escolar Xerente, 

pois as fortes práticas desse ensino tradicional nos espaços das escolas será o caminho para o 

fortalecimento e a transformação cultural do nosso povo. 

 Estudar o ensino tradicional do meu povo considero que foi um dos conceitos 

primordiais para a transformação da pessoa humana, seja para interação com o seu mundo 

interior, tanto na solidariedade individual entre os membros da comunidade quanto na 

solidariedade coletiva, nos aspectos sociais, econômicos e políticos. Na interação com o 

mundo exterior, este conceito se estende ainda mais, onde tem que interagir com a sociedade 

envolvente, prezando sempre os interesses coletivos, mesmo sabendo que, atualmente, os 

poderes econômicos dessa sociedade envolvente conseguem interferir fortemente em nosso 

meio. Mas nós Akwẽ mantemos nossa cultura e nossa cosmovisão.  
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