
 

REVITALIZAÇÃO LINGUÍSTICA E CULTURAL: O POVO APURINÃ 

REDEFININDO IDENTIDADES 

Rogério Sávio Link1 

Resumo: Entre agosto de 2008 e agosto de 2010, coordenei um projeto de 
revitalização linguística e cultural entre o povo Apurinã na Amazônia Ocidental 
Brasileira. O projeto potencializou a luta desse povo por manter e ou revitalizar 
sua língua e cultura. O presente trabalho visa fazer uma avaliação crítica desse 
período de atuação e da reafirmação identitária do povo Apurinã, reafirmação 
que surge no marco de políticas públicas afirmativas. 
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Da temática problematizada 

Trata-se de uma pesquisa que pode ser enquadrada na 
história indígena ou na área da história da educação indígena. 
Situada em torno das fronteiras étnicas, problematiza o encontro 
entre diferentes identidades étnicas em posições assimétricas. 
Como tal, pretende pincelar o processo histórico vivido pelo povo 
Apurinã em relação à sociedade não-indígena, desde os primeiros 
contatos (XIX), com o objetivo de fazer uma avaliação do 
momento atual. A partir das representações, tem a intenção de 
abordar as estratégias de “resistência”, “assimilação”, 

“aculturação”, “acomodação”, “colaboração” e “processos de 
mestiçagem”, especialmente a partir da revitalização e da 
instrumentalização da língua Apurinã como forma de 
construir/reconstruir sua identidade no contexto local e nacional. 

Na atualidade, o “campo de disputa” é constituído pelos 
seguintes sujeitos históricos: o povo Apurinã, demais povos 

                                                 

1 Doutor em Teologia pela Faculdades EST, Graduando e doutorando em 
História pela UFRGS. Contato: linkrogerio@yahoo.com.br. 
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indígenas com os quais os Apurinã estabelecem contatos, os não-
indígenas (cariús2), as organizações indígenas (OPIAJ3, 
OPIAJABAM4, SITOAKORE5, UNI-Acre6 etc.), as organizações 
não-governamentais (CIMI7, COMIN8, CPI9) e o Estado 
representado pela FUNAI (Fundação Nacional do Índio), FUNASA 
(Fundação Nacional de Saúde), secretarias de educação dos 
municípios e dos estados do Acre e Amazonas. 

Do pesquisador 

Meu primeiro contato com o povo Apurinã ocorreu em 
agosto de 2008, quando fui contratado pelo COMIN para assumir 
um projeto de assessoria aos povos indígenas do Acre e Sul do 
Amazonas. Como objetivo principal, o programa do projeto visava 
contribuir na melhoria da qualidade de vida dos povos indígenas da 

                                                 
2 Cariú é a designação para não-indígena. A palavra vem do Tupi e é 
amplamente utilizada na região amazônica. 
3 Organização dos Povos Indígenas Apurinã e Jamamadi. 
4 Organização dos Povos Indígenas Apurinã e Jamamadi de Boca do Acre-AM. 
5 Organização de Mulheres Indígenas do Acre, Sul do Amazonas e Noroeste de 
Rondônia. A palavra Sitoakore vem do Apurinã: sytu (mulher) e akure (grupo), 
ou seja, grupo das mulheres. 
6 União das Nações Indígenas do Acre e Sul do Amazonas. 
7 Conselho Indigenista Missionário. O CIMI é uma instituição da Igreja Católica, 
ligado à CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil). Para saber mais, 
acesse <http://www.cimi.org.br>. 
8 Conselho de Missão entre Índios. O COMIN é uma instituição ligada à IECLB 
(Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil) que tem a finalidade de 
assessorar e coordenar o trabalho dessa igreja com os povos indígenas em todo o 
território nacional. Para isso, o COMIN acompanha alguns povos e comunidades 
indígenas, criando parcerias e dando apoio na área da educação, saúde, terra, 
organização e auto-sustentação. Para saber mais, acesse 
<http://www.comin.org.br>. 
9 Comissão Pró-Índio do Acre. A CPI é uma instituição que atua no Acre desde a 
década de 1970. Para saber mais, acesse <http://www.cpiacre.org.br>. 
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região, especialmente do povo Apurinã de Boca do Acre e de 
Pauini (Amazonas), fortalecendo e valorizando a cultura e a 
organização tradicional, bem como promovendo ações que 
contemplassem melhorias na educação, saúde e etno-
sustentabilidade. O foco principal, no entanto, esteve voltado para a 
educação indígena, ou seja, teve como objetivo assessorar o 
desenvolvimento de uma educação diferenciada e de qualidade. 
Nesse sentido, o projeto esteve assentado na revitalização da língua 
e da cultura Apurinã. Essa linha de ação – assim como também o 
próprio projeto em si – foi instituída por iniciativa das lideranças 
Apurinã que conheciam o trabalho do COMIN e que pediram para 
essa organização manter tal projeto como forma de auxiliar o povo 
Apurinã na sua revitalização linguística e cultural10. Permaneci 
como assessor do projeto até agosto de 2010, totalizando dois anos 
de trabalho. 

Do povo Apurinã 

O povo Apurinã faz parte da família linguística Aruak e 
autodenomina-se Pupỹkary (aportuguesando soa mais ou menos 
como pupingari). Não existem dados consistentes sobre a 
população, mas gira em torno de 4 a 5 mil pessoas. Eles dividem-se 
em dois troncos/clãs exogâmicos patrilineares: Xuapurynyry e 
Miutymãnety. Ou seja, a linhagem é passada de pai para os filhos e 
o casamento correto ocorre entre esses dois troncos. Os nomes 
próprios em Apurinã já indicam a qual clã o indivíduo pertence. 
Em relação aos pronomes de tratamento, os Apurinã chamam 
aqueles que pertencem ao mesmo grupo de nepyry (meu irmãos de 

                                                 

10 A linha geral de ação foi aprender a língua Apurinã com o objetivo de 
incentivar o seu uso e de elaborar material didático bilíngue. Esse trabalho de 
revitalização da língua esteve apoiado na pesquisa de Sidney Facundes do museu 
Goeldi de Belém que tem elaborado material didático experimental e uma 
proposta de grafia para a língua Apurinã. 
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clã ou primo) e aqueles que pertencem ao outro clã de numinapary 
(meu cunhado).  

Os grupos organizam-se totemicamente e restringem sua 
alimentação em função dos totens. Os animais que se referem ao 
totem podem ser consumidos apenas pelo grupo oposto. Assim, os 
Xuapurynyry não comem iũku (nambu-galinha), tsãkary (nambu-
azul), maiũpyra (nambu-encantado), pathãaryky (nambu-relógio) e 
Makukua (macucau, jaó). Os Miutymãnety, por sua vez, não 
comem meriti (caititu), kapixi (quati) e kitsũpy (sarapó, uma 
espécie de peixe) (SCHIEL, 2004, p. 62; LINK, 2010, p. 88-92). Os 
totens possuem relação entre si. No caso dos Xuapurynyry, todos 
são aves pertencentes aos gêneros Tinamus e Crypturellus. No caso 
dos Miutymãnety, a relação não é tão aparente, pelo menos para 
um observador de fora, pois são espécies totalmente diferentes. 
Arrisco-me a afirmar que todos têm características quase onívoras e 
que podem ser encontrados procurando alimentos em meio ao 
barro. O sarapó, que é a espécie mais diferente por se tratar de um 
peixe, alimenta-se de pequenos vermes, lodo e plâncton e pode ser 
pescado com a mão em meio ao barro.  

Além dessa divisão em troncos, os Apurinã também se 
subdividem em grupos familiares designados por um animal: 
Iũpiryakury (família do japó), Upitaakury (família do tambuatá de 
cabeça chata), Hãkytywakury (família da onça), Exuwakury 
(família do tamanduá bandeira), Ximakury (família do peixe), 
Kyryakury (família do rato), Kamỹryakury (família da arara), 
Kairywakury (família do mambira, tamanduá-colete), Kemaakury 
(família da anta), Sutyakury (família do veado roxo), kureruakury 
(grupo do papagaio, uma espécie não identificada aqui)11. 

                                                 

11 Devido ao intenso contato, a nomeação dos grupos familiares já não é mais 
muito conhecida. Durante o período em que convivi com os Apurinã, consegui 
listar apenas essas famílias. Um informante importante para as famílias foi Jaime 
Manuel da Silva, na língua Makapukunety. Essa subdivisão se assemelha um 
pouco aos subgrupos dos Kanamari, como descrito por Costa (COSTA, 2007, p. 
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Temido por ser considerado um povo guerreiro, os Apurinã 
ocupavam, tradicionalmente, as margens do Médio Rio Purus e 
seus afluentes, desde o Sepatini até o Hyacu (Iaco), além dos rios 
Aquiri (Acre) e Ituxi. Atualmente, estão dispersos em 36 Terras 
Indígenas (requeridas pelos indígenas, identificadas, demarcadas ou 
homologadas), ao longo do Rio Purus e seus afluentes, na bacia do 
Rio Madeira, como e o caso dos Apurinã que vivem na Terra 
Indígena Torá, nos municípios de Manicoré e Humaitá ou ainda no 
Solimões, nos municípios de Manaquiri, Manacapuru, Beruri, e 
Anori. No Alto Solimões, no Município de Santo Antônio do Içá, 
ainda podem ser encontrados na Terra Indígena São Francisco12. 
Além desses municípios, os Apurinã estão localizados nos 
municípios de Tapauá, Lábrea, Pauini e Boca do Acre, na bacia do 
Purus. Também podem ser encontrados em torno de 400 indivíduos 
vivendo na cidade de Rio Branco, no Acre. Há ainda mais ou 
menos 60 indivíduos na aldeia Mawanat, na Terra Indígena 
Roosevelt em Rondônia, que para lá migraram em 1983 quando um 
índio Munduruku e sua esposa Apurinã, funcionários da FUNAI, 
foram transferidos para Cacoal, Rondônia13.  

Dos incentivos para mudança de identidade 

Ocupando as terras firmes, acampando nas praias dos rios 
apenas na época da desova dos quelônios, os Apurinã mantiveram-
se como um povo considerado arredio e perigoso durante muito 
tempo. Os primeiros contatos dos Apurinã com a sociedade 

                                                                                                              

41s.). Shiel fala ainda em ximakyakury (povo do peixe), kaikyryakury (povo do 
jacaré), wawakury ou wawatuwakury (gente do papagaio) (SCHIEL, 2004, p. 
65s.).  
12 Algumas informações foram coletadas das páginas do Instituto Sócioambiental 
e do Conselho Indigenista Missionário. Cf. ISA. <http://pib.socioambiental.org>, 
11 de agosto de 2009. Cf. CIMI. <http://www.cimi. org.br>, 11 de agosto de 
2009. 
13 Cf. SASS, Walter. Relatório da Festa de Fortalecimento Cultural do Povo 
Apurinã (Pupyngare). 20 a 24 de setembro de 2006. Arquivo do COMIN. 
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envolvente foram com os espanhóis durante a primeira metade do 
século XIX. Do lado português, Manoel Urbano da Encarnação, 
que já andava pelo Purus na extração das “drogas do sertão” muito 
antes de 1845 e que posteriormente se estabeleceu como um 
seringalista, atraiu e “pacificou” algumas aldeias. Desde então, tem 
ocorrido um processo longo e gradual de aculturação, 
“transformação” dos Apurinã em seringueiros e ribeirinhos. Nesse 
sentido, já em maio de 1898, o governo republicano criou um 
decreto de regulação dos serviços de catequese e civilização dos 
índios. A ideia era assentar os índios em lotes para os converter em 
agricultores. A partir de 1910, com a criação do Serviço de 
Proteção aos Índios (SPI), os Apurinã foram submetidos a esse 
modelo (KROEMER, 1985, p. 46, 63, 89, 91.). O processo de 
aculturação que se seguiu durante todo o século XX, levou os 
Apurinã a serem confundidos com qualquer outro seringueiro, 
posseiro ou ribeirinho. Hoje, muitos Apurinã não vivem mais em 
aldeias, mas estão espalhados em lotes por suas terras recém re-
conquistadas ou por re-conquistar.  

Além da política de aculturação, os constantes conflitos 
internos que tradicionalmente fazem parte da cultura Apurinã 
também são responsáveis pela grande divisão interna e pela sua 
dispersão (SCHIEL, 2004, p. 78). Distantes uns dos outros e muitos 
não falando mais a língua, o povo Apurinã encontra-se 
enfraquecido. No entanto, a situação já foi pior. Com a demarcação 
de algumas áreas, com a luta para a demarcação de outras, com a 
necessidade de se organizar para buscar assistência na área da 
saúde e da educação, os Apurinã estão se fortalecendo como 
identidade étnica. É nesse contexto que a área da educação tem sido 
eleita pelos Apurinã para ser uma ferramenta importante na sua 
“reconstrução cultural”. Em praticamente todas as falas das 
lideranças, podem ser percebidas as expectativas de uma 
revitalização da língua e da cultura Apurinã. 

No que concerne às relações com outros grupos, Norbert 
Elias e John Scotson podem ajudar a interpretar a situação. Eles 
procuram entender como os grupos mais poderosos se consideram 
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melhores do que os outros e fazem com que os outros se 
considerem inferiores (ELIAS; SCOTSON, 2000. p. 20). Para isso, 
estudam as relações de poder de uma pequena comunidade e 
aplicam os resultados para uma escala maior. Eles trabalham com 
as representações de estabelecidos e outsiders14. A tese deles é de 
que o importante são as relações de poder e não uma suposta 
superioridade racial ou étnica. Dizem:  

Parece que adjetivos como “racial” ou “étnico”, largamente 
utilizados nesse contexto, tanto na sociologia quanto na sociedade 
em geral, são sintomáticos de um ato ideológico de evitação. Ao 
empregá-los, chama-se atenção para um aspecto periférico dessas 
relações (por exemplo, as diferenças na cor da pele), enquanto se 
desviam os olhos daquilo que é central (por exemplo, os 
diferenciais de poder e a exclusão do grupo menos poderoso dos 
cargos com maior potencial de influência. (ELIAS; SCOTSON, 
2000, p. 32) 

Para conseguir isso, os estabelecidos estão sempre mais 
organizados, pois “um grupo só pode estigmatizar outro com 
eficácia quando está bem instalado em posições de poder das quais 
o grupo estigmatizado é excluído”. Eles também se vêem e são 
vistos pelos outsiders como superiores, ou seja, os próprios 
outsiders acabam introjetando a inferioridade. “Afixar o rótulo de 
‘valor humano inferior’ a outro grupo é uma das armas usadas 

pelos grupos superiores nas disputas de poder, como meio de 
manter sua superioridade social” (ELIAS; SCOTSON, 2000, p. 
23s). É importante frisar aqui que a estigmatização não é dada, 
necessariamente, pela ocupação anterior ao território, mas pela 
posição de poder que um grupo ocupa em relação ao outro. Mesmo 
ocupando o território desde tempos imemoriais, os Apurinã foram 
historicamente estigmatizados, sofrendo preconceitos que ainda 
perduram. No entanto, a situação atual de poder está mudando. A 

                                                 

14 No estudo de Elias e Scotson, outsiders designam aqueles que estão fora do 
grupo que concentra o poder, são “os de fora”.  
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busca pela revitalização da língua e da cultura é uma marca de que 
ser indígena não é mais um prejuízo, mas pode render vantagens.  

Outro conceito que pode ajudar na pesquisa é o de 
etnogênese. Michael Banton trabalha com esse conceito para 
descrever o processo de empoderamento dos movimentos de 
consciência negra nos Estados Unidos. Segundo ele, as condições 
favoráveis aos negros na sociedade norte-americana (tanto da 
conjuntura política quanto da cobertura dos meios de comunicação) 
potencializaram essa consciência e uniu um grupo em volta da 
reivindicação de direitos (BANTON, 1979. p. 155s). Isso é o que 
está acontecendo no surgimento de diferentes grupos étnicos em 
todo o mundo. Ou como disse Eric Hobsbawm: “não há como 
negar que certas identidades ‘étnicas’, que até ontem não tinham 

importância política ou sequer existencial [...], podem adquirir, da 
noite para o dia, uma influência autêntica como insígnias de 
identidade grupal” (HOBSBAWM, 2000, p. 276). No Brasil, 
também pode ser observado, em vista de uma conjuntura nacional 
favorável, o ressurgimento de povos indígenas e quilombolas 
considerados como “extintos”. Ser quilombola ou indígena garante 
direitos especiais. Nesse sentido, as políticas afirmativas ajudam no 
fortalecimento desse processo de etnogênese. O próprio fato dos 
povos indígenas – muitos tradicionalmente inimigos mortais – 
reconhecerem-se e tratarem-se no dia-a-dia como “parente” 

representa que eles estão assumindo essa identidade coletiva em 
função de possíveis benefícios. Essa identidade é tanto uma 
imposição de fora quanto um interesse interno. Portanto, o 
reconhecimento de um indígena pertencente a outro como parente 
é, pois, um demarcador de identidade para a sociedade envolvente. 

Do que foi exposto até aqui, pode-se abstrair que “os 
incentivos para mudança de identidade são, pois, inerentes às 
mudanças de circunstâncias”. Nesse sentido, “[...] o ponto central 
da pesquisa torna-se a fronteira étnica que define o grupo e não a 
matéria cultural que ela abrange” (BARTH, 1998, p. 209, 195). A 
reprodução, nesse sentido, ocorre no contraste com o outro. É no 
choque com outras culturas, outras realidades, outras ideias onde se 
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re-elaboram as identidades. Pois identidade é relacional, para 
existir, depende de algo fora dela. É a chamada “teoria do 
contraste” (WOODWARD, 2000, p. 9). “Assim, a escolha dos tipos 
de traços culturais que irão garantir a distinção do grupo enquanto 
tal depende dos outros grupos em presença e da sociedade em que 
se acham inseridos, já que os sinais diacríticos devem poder se 
opor, por definição, a outros de mesmo tipo” (CUNHA, 1987, p. 
100). 

Muitos outros povos indígenas no Brasil e também nos 
países vizinhos passam por momentos similares. No Brasil, há uma 
preocupação do Estado e também de parte da sociedade civil 
organizada em valorizar os processos de aprendizagem e ensino 
dos próprios povos indígenas, garantindo suas diferenças culturais 
e linguísticas. Isso pode ser percebido mais uma vez no decreto 
presidencial nº 6.861, de 27 de maio de 2009, o qual “Dispõe sobre 

a Educação Escolar Indígena, define sua organização em 

territórios etnoeducacionais, e dá outras providências”. Dessa 
forma, visto que, pelo Estado, é garantido aos indígenas o direito à 
educação diferenciada, o direito à saúde e o direito à sua 
territorialidade e que há uma preocupação legítima da parte dos 
próprios indígenas em buscar esses direitos, o povo Apurinã se 
sente fortalecido em sua identidade tradicional que deixa de ser um 
sinônimo de atraso para lhe render benefícios.  

Resumidamente, na atualidade, o interesse pela 
revitalização da língua e da cultura Apurinã encontra amparo no 
direito à educação diferenciada, no processo demarcatório, na 
pavimentação da Br 317, na atuação de organizações não-
governamentais e no encontro com outros povos indígenas15. Em 

                                                 

15 Esses são os principais motivos que mobilizam, na atualidade, a reconstrução 
da identidade do povo Apurinã na região de Boca do Acre e Pauini, no 
Amazonas. No caso da pavimentação da Br 317, os indígenas mobilizam-se para 
conseguir recursos advindos da indenização e da mitigação dos possíveis 
impactos ambientais, sociais e culturais que a pavimentação da rodovia possa 
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síntese, os Apurinã apropriam-se do discurso do Estado e da 
sociedade civil organizada, bem como também se espelham nos 
outros povos com os quais entram em contato e observam como 
eles mantêm vivas ou não suas culturas e identidades. Isso provoca 
uma busca pela sua própria identidade, de forma que a identidade 
grupal e pessoal é moldada no encontro com a alteridade.  

Assim, há um constante interesse das lideranças 
(kiumanety) indígenas de que as gerações mais novas aprendam e 
mantenham a língua Apurinã, bem como práticas tradicionais de 
sua cultura que também servem como demarcadores de fronteiras 
étnicas, por exemplo, o Xingané (dança indígena)16 e a 
revalorização da pajelança ou xamanismo e da figura do pajé/xamã 
(meẽty). 

Devido ao intenso contato com os cariú, deslegitimou-se a 
atividade da pajelança. Poucas aldeias contam com pajés que são 
também as lideranças que puxam os cantos e as danças. No entanto, 
os Apurinã também afirmam que não querem ser pajé por causa das 
provações e privações. Ao mesmo tempo em que constatam a 
falência da instituição da pajelança, os Apurinã instituem no 
discurso a necessidade de formar a juventude para assumir esse 
papel. 

Para se transformar em um pajé, muitos são os obstáculos 
que nem todos estão dispostos a enfrentar. O pajé é aquele, dentre 
os Apurinã, que transita, por excelência, entre os “mundos”, entre 
os mundos dos animais e o mundo das pessoas, entre as terras 

                                                                                                              

trazer. Para conseguir os recursos, é importante manter as fronteiras étnicas 
visíveis. 
16 A festa tradicional Apurinã é referida na língua Apurinã como Pupỹkary 
Kyynyry. É conhecida regionalmente como Xingané. Parece que a palavra 
provem do Apurinã xĩkane que significa cantar e é utilizada regionalmente por 
indígenas e não-indígenas. Xĩkane também é o substantivo para a ave tucano, 
talvez fazendo referência ao canto dos tucanos no final da tarde. 
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sagradas do Kairiku e do Iputuxity17. Ele é a figura mais próxima de 
uma estrutura religiosa que esse povo possui. Entrando em contato 
com esses mundos, ele pode descobrir a causa e a cura para as 
enfermidades que acometem um indivíduo. Lidando com essas 
forças, o pajé é aquele que pode curar ou também colocar o 
“feitiço”. Quando um pajé identifica que uma pessoa foi 
“enfeitiçada” ele também costuma identificar o pajé que causou o 
mal e retribui lançando um feitiço para a aldeia dele. Os feitiços 
são materializados em pequenas pedrinhas ou outro objeto que os 
pajés colocam nas pessoas ou tiram, no caso da cura. O próprio 
pajé adquire poder colecionando essas pedrinhas que introduz no 
corpo. O pajé é aquele que consegue lidar com essas forças sem ser 
prejudicado, sem adoecer. Para isso, o candidato a pajé tem que 
passar por um intenso processo de jejum, retiros espirituais e 
abstinência sexual. O candidato é submetido a um rigoroso regime 
alimentar no qual pode comer apenas certos tipos de alimentos em 
pequena quantidade. Sua dieta é muito reduzida e, geralmente, 
completada pela ingestão de folha de coca (Katsupary) e de certos 
tipos de folhas amargas, que, junto com o consumo do rapé, o 
auxilia a transcender. Um dos pontos mais altos do aprendizado é 
quando, vivendo isolado por meses no meio da floresta, o pajé 
recebe a visita de um animal – geralmente uma onça ou uma cobra 
grande. A partir desse momento, ele já transita entre os mundos. 

                                                 

17 Schiel dá conta de que os Apurinã se consideram um povo em transição entre 
dois mundos de perfeição. Eles teriam saído do Kairiku (terra da pedra, alguns 
afirmam que esse lugar é o rio Ituxi em Rondônia) ou das proximidades do mar e 
deveriam chegar ao Iputuxity. Essas são terras originárias, sagradas, nas quais 
todos e todas as coisas são imortais. Os Apurinã também afirmam terem iniciado 
essa jornada juntamente com o povo Kaxarari, pertencente à família Pano. Schiel 
diz que alguns Apurinã garantem compreender a língua Kaxarari, como uma 
prova de que teriam saído juntos nessa migração mítica originária. Nas 
narrativas, os Apurinã afirmam que iniciaram a marcha seguindo outro povo, os 
Otsamanery, que teriam completado a viagem até Iputuxity, enquanto os Apurinã 
e os Kaxarari teriam ficado na terra do meio, a terra na qual as coisas definham e 
morrem (SCHIEL, 2004, p. 56, 57, 62, 85). 
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Frequentemente se afirma que o pajé tem outra família no mundo 
dos animais e que ele passa grande parte do seu tempo lá.  

Das palavras conclusivas 

De forma conclusiva, podemos dizer que as políticas 
afirmativas estão diretamente relacionadas com a identidade 
Apurinã. A possibilidade de captação de recursos governamentais e 
não-governamentais acionam a identidade do povo Apurinã. Além, 
é claro, do fato de que muitos indígenas são funcionários do 
Estado, trabalhando na Funai, na Funasa (como agentes de saúde 
indígena) e na rede educacional (como professores indígenas). 

A valorização da identidade Apurinã pode ser observada 
pontualmente na recuperação da história grupal, na valorização de 
aspectos da cultura e na recuperação de conhecimentos 
tradicionais. Dessa forma, é possível afirmar que a língua Apurinã, 
bem como alguns aspectos culturais, passa por um processo de 
revitalização. Há um constante interesse das lideranças (kiumanety) 
indígenas de que as gerações mais novas aprendam e mantenham a 
língua Apurinã, bem como práticas tradicionais de sua cultura que 
também servem como demarcadores de fronteiras étnicas, por 
exemplo, o Xingané (dança indígena)18 e a revalorização da 
pajelança ou xamanismo e da figura do pajé/xamã (meẽty). Dessa 
forma, a revitalização da língua e da cultura Apurinã é 
reposicionada como uma forma de conseguir vantagens dentro do 
contexto social brasileiro. É necessário reafirmar a identidade 
indígena para conseguir e manter benefícios, como a demarcação 
das terras, por exemplo. Assim, a revitalização da língua e a 
revitalização de aspectos culturais, acionados identitariamente, 

                                                 

18 A festa tradicional Apurinã é referida na língua Apurinã como Pupỹkary 
Kyynyry. É conhecida regionalmente como Xingané. Parece que a palavra 
provem do Apurinã xĩkane que significa cantar e é utilizada regionalmente por 
indígenas e não-indígenas. Xĩkane também é o substantivo para a ave tucano, 
talvez fazendo referência ao canto dos tucanos no final da tarde. 
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contribuem para o processo de reorganização social do povo 
Apurinã. 
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