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RESUMO 

 
Os estudos sobre a Infância têm sido comum no meio acadêmico, geralmente relacionados ao 
processo de escolarização, à Educação Infantil.  No entanto, existem poucos trabalhos que 
relacionem o tema crianças e seus contextos culturais como o caso das crianças indígenas. A 
partir também desse motivo realizamos a pesquisa “Paiter e sade apuhg itxa ani e ewe same” 
infância Paiter: processos próprios de cuidar e educar crianças indígenas Suruí na Amazônia 
que foi realizada na Aldeia Gãpgir, Linha 14, Terra Indígena Sete de Setembro, município de 
Cacoal, estado de Rondônia de 2016 a 2018. O objetivo foi analisar como os Paiter Suruí 
compreendem a vida das crianças pequenas, a relação de educação e cuidados em duas 
temporalidades: antes e depois do contato. A metodologia adotada foi a observação 
participante, a entrevista intensiva e a análise de documentos. (ANDRÉ, 1995). Os sujeitos da 
pesquisa foram: um casal de sabedores que por meio de seus conhecimentos e memória nos 
explicaram como era a vida de uma criança Paiter Suruí antes do contato com o “branco” e 4 
(quatro) crianças pequenas mais ou menos até 3 anos que nos deram pistas sobre a infância 
indígena Paiter na atualidade. Os resultados da pesquisa informam que a vida das crianças 
pequenas quanto à relação de cuidar e educar antes do contato com a sociedade não indígena 
era organizada a partir de regras bem definidas iniciadas na época do casamento. Depois do 
contato ocorreram mudanças no sistema de regras do Povo: casamento, resguardo e dieta dos 
pais. Estas modificações culturais foram em sua maioria impostas pelo jeito como foi feito o 
contato entre Paiter e não indígenas com o objetivo de atender os objetivos militares de 
ocupação na Amazônia.  No entanto, há várias aproximações entre o ontem e o hoje. As 
práticas do educar e cuidar das crianças permanece, não há uma separação entre os dois 
termos, eles andam juntos. Na infância antes do contato os rituais eram importantes durante 
todo o crescimento das crianças e agora na atualidade percebemos que algumas práticas 
podem ser vistas no dia a dia. Referente à Educação Infantil há necessidade de 
aprofundamento da discussão. Portanto há um diálogo entre a tradição Paiter e a tradução 
dessa nova realidade, o que nos leva a pensar no movimento contínuo entre estes dois mundos 
com uma zona de fronteira própria do contexto globalizador.  

 
Palavras-Chave:  Infâncias. Crianças Indígenas. Cuidar e Educar. Educação Infantil. Puhg. 
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RESUMEN 

 
Los estudios de la infancia han sido comunes en la academia, generalmente relacionados con 
el proceso de escolarización, con la educación de la primera infancia. Sin embargo, hay pocos 
trabajos que relacionen el tema de los niños y sus contextos culturales como el caso de los 
niños indígenas. Por esta razón, también llevamos a cabo la investigación "Paiter e sade apuhg 
itxa ani e ewe same" Paiter infantil: procesos adecuados de cuidado y educación de los niños 
indígenas Surui en el Amazonas que tuvieron lugar en la aldea de Gãpgir, línea 14, Tierra 
indígena Sete de Setembro, municipio de Cacoal, estado de Rondônia, de 2016 a 2018. El 
objetivo fue analizar cómo Paiter Suruí entiende la vida de los niños pequeños, la relación de 
educación y cuidado en dos temporalidades: antes y después del contacto. La metodología 
adoptada fue observación participante, entrevista intensiva y análisis de documentos. 
(ANDRÉ, 1995). Los sujetos de la investigación fueron: una pareja de sabios que, a través de 
su conocimiento y memoria, nos explicaron cómo era la vida de un niño Paiter Suruí antes del 
contacto con los "blancos" y 4 (cuatro) niños pequeños de aproximadamente 3 años. eso nos 
dio pistas sobre la infancia de los indios Paiter hoy. Los resultados de la investigación indican 
que la vida de los niños pequeños con respecto a la relación de cuidado y educación antes del 
contacto con la sociedad no indígena se organizó en base a reglas bien definidas que 
comenzaron en el momento del matrimonio. Después del contacto hubo cambios en el sistema 
de reglas del Pueblo: matrimonio, protección y dieta de los padres. Estas modificaciones 
culturales fueron impuestas en su mayor parte por la forma en que se contactó a Paiter y a los 
no indios para cumplir con los objetivos militares de la ocupación en el Amazonas. Sin 
embargo, hay varias aproximaciones entre ayer y hoy. Las prácticas de educar y cuidar a los 
niños permanecen, no hay separación entre los dos términos, van juntos. En la infancia, antes 
del contacto, los rituales eran importantes durante el crecimiento de los niños y ahora nos 
damos cuenta de que algunas prácticas se pueden ver en la vida cotidiana. Con respecto a la 
educación de la primera infancia, es necesario seguir debatiendo. Por lo tanto, existe un 
diálogo entre la tradición de Paiter y la traducción de esta nueva realidad, lo que nos lleva a 
pensar en el movimiento continuo entre estos dos mundos con una zona fronteriza propia del 
contexto globalizador. 
 
Palabras clave: Infancia. Niños indígenas. Cuidar y educar. Educación Infantil. Puhg 
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KOTÃG AÃH 

 
Sodig eh sade Mamug ey ka ena tasah aweitxa ani ih ewe de xameome tehr amitota sodigah 
poika eh, kana tamaga akobah sodig e ka ani takay e. Eyap  enekoy, anit ne soe sade mamug 
epiht e mãh ani ewe sade. Eyap e eykihne toyje iwekhar eyapmi etihga  ena “Paiter e sade 
apug itxa ani e ewe same” ih ikay e: mamug itxa eyap a kobah Suruí sade ãh karah mi aldeia 
gapgir, linha 14, paiter karah sete de Setembro eka e, municipio de Cacoal, estado de rondônia 
de 2016 a 2018. Ete iwe same dena kana Paiter ãh mamug ey a gahrba same ikiht, tabobah we 
ikiht eyap mi ta itxa gahrba itxa aohr matehr eyap mi ãh kahrba mi wae. Ete iwe kahr e same 
dena e eeh yakade iwe tihga e dena iwe pasapher ewe e, sowe kahr e de xameome tehr ewe, 
eeteh iwe tig ikihni yena iwe sinani ih iwemaga. ( ANDRÉ, 1995). Eeteh eeh taije ena soe yãh 
ey jena aãh nap eh: ykãy ey sade Paiter a soe itxa ena iwe ih e ey, ena teh ewe iapoh ewema 
“yara” ka palade pamane ewe amaka sowe dewe mã eeteh 4 (xakalahr itxehr) mamug ey e xit 
ey sade 3 kao ey e dena yena iwe sina aãh karba mi inani ih iwe ikint ateh ena e. Eeteh eeh 
iwe tihg akih iwede iwesame ikihni ewe dena yena mather mamug itxa eyapmi makobah iwe 
pere yenaih  yara ka palade pamanane ewamaka maih e. Yara ka Paiter de manane epit paiter 
itxa wede xadit la xameome e: maled itxa we, arih õh mamug e sohp sadewe. Eteh Paiter 
perewe sade xadit la ewe dena yara ema soe sade ataga ewemi Paiter eyte ka duh ena e. Eyap 
enekoy xameome tehr soe de matehr ewe eyapmi aãh karbami ewe sade muy poy amitota ena 
e. Mamug akobah sitxa ewe teh sade awemaga aãh karbami ani e, one yakade kat kat kat ani 
e, muy poy teh iwe sade awemaga ani e. Matehr mamug itxa de sona one akap ahr te e, guya 
tehr polode aweitxa mamug itxa alade ka e, eboh ãkarbami ewe dena aweoõh xameome e, ana 
ih te Paiter sade mamug itxa alade tihga aweitxa ani e. Ewe nekoy iwe sade kanaboh paga 
paweitxa mã e, ãh mawe tehr e karba sade eka mã e.  
 
 
Sodig lag ah: Mamug nãp e, Laht mug ey.  Sitxa eyapmi Makobah. Mamug. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 
O título dessa dissertação é “Paiter e sade apuhg itxa ani e ewe same” infância Paiter: 

processos próprios de cuidar e educar crianças indígenas Suruí na Amazônia. No entanto, 

informamos, que a primeira parte, “Paiter e sade apuhg itxa ani e ewe same”, significa 

literalmente: “Como o Paiter faz para cuidar e ensinar seu filho”. Já a expressão, “processos 

próprios de cuidar e educar crianças indígenas Suruí na Amazônia” refere-se a uma 

aproximação possível do sentido do texto que foi escrito em Paiter. Tratam-se de dois títulos 

não de uma tradução literal tendo em vista as especificidades culturais e a necessidade de 

assegurar proximidades com as duas culturas: Paiter e ocidental.  

É possível afirmar que os estudos sobre a temática “Criança” têm sido comuns no 

meio acadêmico, geralmente relacionados ao processo de escolarização, ou seja, referentes a 

Educação Infantil1. No entanto, verifiquei na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e 

Dissertações existem poucos trabalhos sobre crianças indígenas2, o que inclui também a 

criança Paiter, desvinculado do contexto escolar. 

  Existem vários termos para a palavra criança na língua Paiter, antigamente se falava 

mamug, hoje usada somente pelos mais velhos, a palavra puhg é usada carinhosamente pelos 

pais se referindo aos pequenos, também é mais comum entre adultos, jovens e crianças. Já a 

palavra infância não existe na língua e cultura Paiter. Assim optei em usar esse termo no 

decorrer da escrita desse texto por conta das leituras que fiz ao longo dessa pesquisa trazendo 

o sentido dessa palavra para o contexto Suruí.  

Nós Paiter, somos falantes da língua Paiter Suruí, que pertence ao tronco linguístico 

Tupi e família Mondé. O contato oficial do nosso povo com o não indígena ocorreu em 1969, 

avalio que trouxe consequências desastrosas para nós indígenas: doenças, redução territorial, 

diminuição populacional, discriminações, enfim um conjunto de violências que estão 

presentes até hoje por meio da discriminação étnica, por exemplo.  

Uma consequência provocada pelo contato, que também sentimos atualmente, diz 

respeito às lacunas em nossa memória. A mortandade dos adultos foi alta e isso impacta 

estudos como o que estamos propondo, o de saber como era a infância Paiter no tempo em 

que a vida era outra, antes de sabermos que Yara (branco ou não indígena) existia. Parte 

significativa de nossas lembranças foram soterradas na colonização. 
                                                
1 Pacífico (2010), Bujes (2001), Campos (2006), por exemplo.  
2 Tassinari (2007), Silva; Macedo; Nunes (2002).  
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Neste ano de 2019 faremos 50 (cinquenta) anos de relações com o Estado brasileiro e 

apesar de pouco tempo de contato, ocorreram de forma geral mudanças definitivas e rápidas 

em nosso modo de ser, pensar e viver. Essas alterações também repercutem na forma de 

cuidar e educar as crianças bem pequenas conforme demonstraremos neste trabalho. Dai a 

urgência de elaborarmos estudos com os livros que ainda restam, os nossos mais velhos. 

Após esta breve contextualização, informo que a questão orientadora que desencadeou 

o referido estudo foi: como era a infância Paiter Suruí em relação às práticas do educar e 

cuidar das crianças antes e depois do contato?  Nesta direção, o objetivo central do estudo foi 

investigar a infância Paiter Suruí antes do contato com a sociedade não indígena de forma que 

pudéssemos estabelecer um paralelo com a infância do Povo nos dias atuais e que possa servir 

de material de consulta na escola. 

Para alcançar este objetivo desenvolvemos as seguintes ações, oriundas dos objetivos 

específicos: levantamos documentos sobre a infancia Paiter;  verificamos com os mais velhos 

como era a vida das crianças Paiter Suruí antes do contato com os não indígenas; com a 

geração pós-contato como foi sua infância; analisamos como era o cuidado no processo de 

gestação tradicional e como ocorre o pré-natal na atualidade e verificamos as percepções de 

sabedores, sabedoras e coletivo docente sobre a Educação Infantil no contexto Paiter. Depois 

observamos 4 (quatro) crianças pequenas, do sexo masculino de até 3 anos de idade para 

compreender a infancia, os brinquedos e as brincadeiras na atualidade. 

Em relação às questões metodológicas, a pesquisa se caracteriza como qualitativa 

porque busca “[...] a compreensão dos comportamentos a partir da perspectiva do sujeito da 

investigação” (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 16). Será realizada a partir das orientações da 

Pesquisa do tipo Etnográfico em Educação, um recurso metodológico que permite que maior 

envolvimento do pesquisador junto aos participantes da investigação e que também possibilita 

que o pesquisador faça interferências que garantem uma pesquisa de qualidade.  

A pesquisa foi desenvolvida em duas etapas: na primeira realizamos a pesquisa 

bibliográfica, atividade que é “[...] desenvolvida com base em material já elaborado, 

constituído principalmente de livros e artigos científicos (GIL, 2002, p. 44).  Na segunda 

etapa desenvolvemos o trabalho de campo desencadeado após a emissão do Parecer de 

aprovação do Comitê de Ética na Pesquisa (CEP), conforme orientações do Programa.  

Levamos em conta as orientações do Estudo do tipo Etnográfico em Educação, 

metodologia mais adequada para compreender a infância Paiter Suruí antes e depois do 

contato, pois: “[...] se caracteriza fundamentalmente por um contato direto do pesquisador 

com a situação pesquisada, [...]”. (ANDRÉ, 1995, p. 41). Os instrumentos para a coleta de 
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dados foram: a análise de documentos, a entrevista intensiva e a observação participante,  

aspectos próprios das pesquisas qualitativas, onde a ênfase é mais no processo que nos 

resultados, conforme discutiremos mais adiante.  

Na metodologia do Estudo do tipo Etnográfico em Educação, os recursos da análise ou 

pesquisa documental, “[...] são usados no sentido de contextualizar o fenômeno, explicitar 

suas vinculações mais profundas e completar as informações coletadas através de outras 

fontes”. (ANDRÉ, 1995, p. 28). Levantamos registros relacionados com o estudo, relatórios e 

boletins sobre o Povo Paiter que de alguma forma mencionava  as crianças Suruí. 

Já as entrevistas intensivas, elas têm “[...] a finalidade de aprofundar as questões e 

esclarecer os problemas observados”. (ANDRÉ, 1995, p. 28), quando conversei com 

sabedores mais velhos e o coletivo docente - a segunda geração, sobre a infância Suruí antes e 

depois do contato com os não indígenas. Utilizei gravador de voz e depois os áudios foram 

traduzidos e transcritos da lingua indígena para a língua portuguesa.  

O estudo foi realizado com a contribuição dos seguintes sujeitos da pesquisa um casal 

de indígenas mais velhos que viveram a cultura antes do contato com os não indígenas, três 

indígenas que já nasceram após o contato: um pai e duas mães, que tem filhos pequenos e 

quatro crianças pequenas do sexo masculino, com as seguintes idades: um ano e cinco meses; 

um ano e quatro meses, um ano completo e cinco meses; destas crianças, duas são meus filhos 

e duas são meus sobrinhos, todo o grupo residente na Terra Indígena Sete de Setembro. 

A observação participante feita com as crianças pequenas Paiter partiu “[...] do 

principio de que o pesquisador tem sempre um grau de interação com a situação estudada, 

afetando-a e sendo por ela afetado. [...]” (ANDRÉ, 1995, p. 28). A experiência que tive com 

esse instrumento confirma a citação acima, pois no inicio tive dificuldades de realizar a 

atividade.   

Após a fase de coleta de dados envolvendo a observação das crianças indígenas 

registrada através das fotografias, a realização das entrevistas intensivas com os adultos e a 

análise documental, organizamos e interpretamos os dados. (GIL, 1999),  sistematizados nesta 

dissertação da seguinte forma:  nesta Introdução, apresentamos o problema da pesquisa, 

objetivo geral e específicos, bem como o local, período e sujeitos – adultos e crianças que 

colaboraram com esta investigação, bem como a  metodologia geral que orientou a escrita do 

referido texto, pois em cada seção informaremos e aprofundaremos melhor os procedimentos 

metodológicos adotados que foram necessários para sua elaboração. 

A reflexão sobre o significado de ser criança Paiter, tendo como parâmetro as 

palavras, cuidar e educar, fazem parte da seção II: “Ser criança Paiter: o cuidar e o educar 
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através da memória, história e escritos da infância indígena Suruí”. Foi elaborada a partir de 

meus conhecimentos mobilizados pela memória de como foi minha infância. Trata de um 

mecanismo decolonial de valorização dos saberes tendo como referencia inicial os proprios 

conhecimentos do sujeito. Por meio deste ponto de partida, discutirei aspectos sobre a infância 

Paiter piht e same ou seja, como nascem as crianças Suruí de Rondônia no início do contato 

em diálogo com a Antropologia.  

A discussão sobre as “Infâncias no plural – crianças  ocidentais,  crianças negras e 

crianças indígenas” está localizada na seção III. Uma sistematização teórica e vivencial acerca 

das diferentes concepções de Infâncias, envolvendo diversas espacialidades e identidades. E 

na seção IV, apresentamos a parte principal do estudo, a “Infância Paiter antes e depois do 

contato: vozes do Povo Suruí no século XXI”.  

O resultado da análise dos dados coletados mediante uso das técnicas de observação 

participante,  das entrevistas intensivas – os diálogos com Gakamam Suruí, Imakor Surui e 

suas concepções sobre a criança Paiter antes do contato. Dialogamos com Magarachep Suruí, 

Margarida Suruí e Joaton Pagater Suruí temas referentes ao entendimento do ser criança 

Paiter depois do contato e observamos crianças Paiter Surui com vistas a ampliação do 

sentido do que é ser criança indígena na atualidade.  

E nas Considerações finais apresentamos a sintese do estudo destacando o que foi 

possível investigar. A educação de uma criança faz parte da nossa cosmologia, onde certas 

práticas que também chamamos de processos próprios, estão interligadas com crenças e com 

o mundo espiritual, daí vem a explicação para as regras e consequências que envolvem o 

cuidar e educar uma criança ocupando um universo particular que move toda a vida cotidiana 

deste coletivo. 
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2 SER CRIANÇA PAITER: O CUIDAR E O EDUCAR ATRAVÉS DA MEMÓRIA, 
HISTÓRIA E ESCRITOS DA INFÂNCIA INDÍGENA SURUÍ 

 
 

Figura 2 – Interior da maloca. 

 
Fonte: ISA – Foto de Luis Paulino, (1985). 

   
Algumas crianças de colo ficam na aldeia, enquanto as mães passam o dia todo fora. Quando fomos, 

todos os da oca, bater timbó na floresta, uma mulher preferiu ir sem o nenê e voltou com os seios 
pesados de leite, escorrendo. Para que os nenês cresçam, as mães lhes passam uma espécie de 
centopeia (viva) nos pés. E o que ela faz com a filhinha de meses.  (MINDLIN, 2006, p. 162). 

 

Nesta seção nosso objetivo principal foi refletir a temática da infância a partir da 

minha trajetória como criança e das percepções que tinha e tenho sobre o assunto 

considerando as relações com meus filhos, sobrinhos, sobrinhas, os meninos e as meninas da 

sociedade Paiter. Os conhecimentos de memória foram importantes para discutir o significado 

de ser criança, o  cuidar e o educar, a infância indígena Suruí, prática sustentada pelas 

Pedagogias Freireanas (FREIRE, 1987) de elaborar reflexões a partir de sua realidade e da 

Pedagogia Decolonial (WALSH, 2009), valorizar a produção de saberes dos Povos Indígenas 

e da América Latina, um exercício de “[...] aprender a escrever a sua vida, como autor e como 

testemunha de sua história, isto é, biografar-se, existenciar-se, historicizar-se. [...]” (FIORI, 

1987, p. 7).  

A elaboração desta sessão utilizou a pesquisa bibliográfica, (GIL, 2002) e a pesquisa 

documental (ANDRÉ, 1985) já apresentadas na Introdução, com destaque para a pesquisa  

autobiográfica (CUNHA, 1997). As relações entre estas metodologias por envolverem a 

articulação oralidade, escrita e memória como efetivação do trabalho reflexivo, tem sido 

importante para os Povos Indígenas, uma vez que este recurso, a memória, tradicionalmente 

foi o nosso principal meio de arquivamento histórico. Neste sentido, lembrar é representar, 
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refletir e reorganizar saberes de nossa visão contextualizada na América Latina que 

consideramos importantes. 

2.1 Conhecimento Decolonial: Infância, Memória e História. 

A narrativa provoca mudanças na forma como as pessoas compreendem a si próprias e aos outros. 
Tomando-se distância do momento de sua produção, é possível, ao "ouvir" a si mesmo ou ao "ler" seu 

escrito, que o produtor da narrativa seja capaz, inclusive, de ir teorizando a própria experiência. 
(CUNHA, 1997, p. 1). 

 
Nesta seção, farei uso da pesquisa autobiográfica uma metodologia que “[...] permite o 

encontro de múltiplas possibilidades onde o eu pessoal dialoga com o eu social [...] resultando 

em um exercício que aliou conhecimento, experiência e formação [...]”. (NEVES, 2010, p. 

124).  Estes dois polos permitem entender que ao narrar aspectos aparentemente pessoais, sem 

dúvida, estarei narrando temáticas sociais onde estou inserido no âmbito da Comunidade 

Paiter.  Meu nome é Luiz Weymilawa Suruí, pertenço ao clã G̃apg̃ir, do Povo Indígena Paiter 

Suruí. Nasci e cresci na aldeia G̃apg̃ir da Linha 14, a 60 quilômetros do Município de Cacoal, 

no estado de Rondônia. Desenvolvo esta reflexão inicial do tema infância, começando pela 

minha própria história de criança, elaborada a partir de meus conhecimentos de memória.  

Figura 3 – Luiz Weymilawa Suruí 

 
Fonte: Joaton Suruí. (2010). 

 
Nasci e fui criado na Terra Indígena Sete de Setembro, localizada entre os estados de 

Rondônia e Mato Grosso, numa área de mais de 248 mil hectares. E onde a aldeia G̃apg̃ir está 

localizada na linha 14, há 55 (cinquenta e cinco) km do município de Cacoal,estado de 

Rondônia. Minha língua materna é a Paiter, tronco Tupi, família Mondé. Como havia 

mencionado em um estudo anterior: “ Como todas as crianças na infância, sempre adorei 
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brincadeiras. Bem pequeno já gostava de brincar de carrinho, bola, esconde-esconde e outros, 

não tive muito acesso aos brinquedos, geralmente montava meus próprios brinquedos como 

carrinho de madeira, por exemplo. [...]”. (SURUÍ, 2016, p. 15).  

Desta forma, os escritos de minha história de infância são importantes porque 

possivelmente trazem elementos que ajudarão a compreender a infância indígena na 

Amazônia em um determinado tempo, além de representar uma reação decolonial “[...] contra 

o estoque [...] de narrativas imperiais e autoritárias da sociedade” (MCLAREN, 1997, p. 165). 

De acordo com Mindlin (1985), foi possível ter acesso a dados sobre nascimentos e 

mortes nas Aldeias Paiter em 1985, particularmente sobre as crianças pequenas da Linha 14, 

atual Aldeia Gapgir local onde residia e reside minha família. No ano de 1980, um pouco 

mais de dez anos depois do contato oficial, a mortandade era de quase a metade dos vivos,o 

que evidencia os violentos impactos da colonização sobre nosso Povo. Tenho muitas 

lembranças de minha época de menino pequeno, quando ouvia os adultos narrarem ou 

cantarem mitos diversos, complexas explicações sobre o mundo abrigado em nossa floresta, 

como o de Winih, agora sei que ali estavam acontecendo aulas de cosmologia Paiter: 

É o próprio narrador que canta os temas desses personagens, que em geral 
são animais que se transformaram em gente, como a onça, a paca, o tatu ou 
vice versa, pessoas que se tornaram animais ou espíritos. Os animais são 
espíritos, como Winih, um homem que virou um pássaro-espírito que, para 
se vingar dos Dois Irmãos – Palob e Palob Leregu – decidiu roubar crianças 
e levá-las para o céu, episódio que integra um mito importante. Mas, ao se 
desprender da narrativa, a canção é uma forma de advertir as crianças para 
que se comportem, pois Winih pode vir buscá-las a qualquer momento e 
levá-las para sempre. Para atraí-las, o pássaro-espirito Winih toca sua flauta, 
como Hamelin. Ameaçador, Winih canta uma melodia que soa como uma 
advertência. (PUCCI, 2009, p. 144). 

 
Mesmos com os problemas do contato, os Paiter  resistiam. É possível perceber que as 

travessuras infantis eram resolvidas com uma conversa firme, mas sem agressão física. A 

liberdade das crianças para aprender envolve a permissão de andar e interagir em todo o 

espaço da aldeia, sendo observadas e cuidadas pelas crianças maiores, pares experientes, que 

também contribuíam com nossa educação:  

[...] Se existe uma educação libertadora, como propõe Paulo Freire, então 
nos a vimos praticada pelos papais e mamães Suruí. Nunca vimos adulto 
bater em criança. Certo dia, uma mulher Suruí disse: “Suruí nunca bate em 
criança, porque se bater criança, criança morre!”. Vimos sim xingação. As 
crianças tem uma liberdade de ação muito grandes, o que o próprio ambiente 
natural da aldeia facilita e propicia. [...] crianças maiores que ajudam a 
cuidar dos menores aliviando principalmente as mães. (ZWETSCH; 
ALTMANN, 1980, p. 38). 

 
Um ano depois de eu nascer, em 1986, a situação do nosso Povo estava muito dificil 
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devido à colonização e com ela, a invasão de muitos colonos em nossa terra incentivados pelo 

governo e que começou na ditadura militar com a politica de ocupação da Amazônia e 

continuou como estratégia de um suposto desenvolvimento. Diante das ameaças de entrarem 

no Posto, Apoena Meireles,  afirmou: “[...] Se isso acontecer, armarei os indios. [...]. o indio 

não pode mais ceder, [...]. Essse território é deles. [...]”. (1986, p. 12) 3. A matéria que 

registrou essa difícil situação, escrita pelo jornalista Edilson Martins, relata o impacto da 

colonização para os pequenos: “Na aldeia Suruí a tensão da vespera do ataque é notada até no 

rosto das crianças”, informou ele. 

Figura 4 – Tensão na colonização 

 
Fonte: Jornal Alto Madeira 18.07.1981 e Jornal do Brasil de 12.08.1986. 

 
Um ano depois, aconteceu o meu nascimento, em 1987, tempo em que ocorreu uma 

grande e difícil mudança no território e na vida Paiter, uma consequência direta do contato. 

De acordo com Itabira Suruí4, “[...]. Em 1987 começou a exploração de madeira na Terra 

Indígena Sete de Setembro. Os espíritos da floresta ficaram bravos. Esta exploração de 

madeira foi autorizada na época pelo Senador Romero Juca e [...] Fundação Nacional do índio 

(FUNAI). É um fato que está presente nas imagens de meu mundo de criança, mesmo não 

compreendendo naquela época a gravidade da situação, conforme relatarei mais adiante, mas 

infelizmente isso permanece ainda nos dias de hoje, o que traduzimos como: “Colonialidade 

do poder é um conceito que dá conta de um dos elementos fundantes do atual padrão de 

poder, [...], a mais profunda e perdurável expressão da dominação colonial [...] no curso da 

expansão do colonialismo europeu”.  (QUIJANO, 2002, p. 4).   

A madeira retirada ilegalmente da aldeia no ano em que nasci significou um prejuízo 

de cerca de dois milhões de dólares, de acordo com Mindlin (1991). A antropóloga fez uma 
                                                
3 Fonte: Jornal do Brasil de 12.08.1986. 
4 ALMEIDA SILVA, Adnilson e outros.  Ritual Mapimaí: criação do mundo dos Paiter Suruí. Espacio 
Regional. vol. 2, n.º 10, osorno, julio-diciembre 2013, pp. 13-32. (p. 28).  
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avaliação dos vinte anos do contato com o Estado brasileiro e suas promessas nunca 

cumpridas expostas na ausência de políticas públicas que funcionavam como pressão para que 

cada vez mais alguns grupos vendessem madeira para suprir suas necessidades básicas. A 

autora apresenta os prejuízos deste lamentável encontro, em uma época que eu tinha apenas 

quatro anos, eu não tinha como compreender a violência das forças colonizadoras: 

Já ficou adulta uma geração inteira de crianças Suruí, desde que a Funai, em 
1969, pendurando objetos de metal no mato, como presentes e sinal de paz, 
estabeleceu contato com os guerreiros bravios, então perseguidos por 
seringalistas e invasores de seu território. Desde então, muitos traumas se 
desenrolaram. Metade de suas terras foram tomadas por projetos de 
colonização, até que em 1976, as restantes, 248 mil ha, foram demarcadas. 
Mais da metade da população desapareceu – 300 a 400 mortos, entre 1971 e 
73 – em epidemias de gripe, sarampo, tuberculose. (MINDLIN, 1991, p. 
437).  

 
O contato e as ações relacionadas sobre tudo isso estão em minha memória de criança. 

Poderia ter sido de outro jeito?  Deixando o menino para trás, como estudioso indígena em 

um curso de pós-graduação, percebo que é necessário fazer leituras teóricas críticas que 

possam ajudar a revisar os conhecimentos que fundamentaram a colonização e suas 

violências. (NEVES; GAVIAO; SURUI; WEYMILAWA SURUI, 2019). 

O contexto das diferenças, o silêncio do Poder Público e a desproporcionalidade de 

forças de madeireiros, garimpeiros, seringalistas e outros grupos na época do contato e depois 

dele, resultaram na exclusão e em formas várias de desumanização através principalmente da 

negação dos saberes Paiter. Por isso é importante lê Paulo Freire e sua Pedagogia do 

Oprimido, a proposta da educação problematizadora e decolonial como recurso de auto-crítica 

e valorização das experiências indígenas e seus projetos de sociedade. Até que ponto temos 

um colono dentro de nós? Até que ponto fazemos coisas do colono mesmo sem querer?  

Um dos elementos básicos na mediação opressores-oprimidos é a prescrição. 
Toda prescrição é a imposição de uma consciência à outra. Daí o sentido 
alienador das prescrições que transformam a consciência “hospedeira” da 
consciência opressora. Por isto, o comportamento dos oprimidos é um 
comportamento prescrito. Faz-se à base de pautas estranhas a eles – as 
pautas dos opressores. Os oprimidos, que introjetam a “sombra” dos 
opressores e seguem suas pautas, temem a liberdade, na medida em que esta, 
implicando a expulsão desta sombra, exigiria deles que “preenchessem” o 
“vazio” deixado pela expulsão do outro “conteúdo” – o de sua autonomia 
(FREIRE, 1987, p. 34). 

 
De igual modo, as leituras de Catherine Walsh no Mestrado contribuem para entender 

que é possível dialogar na diferença, por isso destaco a partir da realidade atual do Paiter, em 

um tempo pós-contato com problemas do tempo do contato a importância teórica da 

Interculturalidade critica e da Pedagogia Decolonial, compreendidas como:  
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[...] projetos, processos e lutas que se entrecruzam conceitualmente e 
pedagogicamente, alentando forças, iniciativas e perspectivas éticas que 
fazem questionar, transformar, sacudir, rearticular e construir. Essa força, 
iniciativa, agência e suas práticas dão base para o que chamo de continuação 
da pedagogia de-colonial. (WALSH, 2009, p. 25). 

 
Mas em meu tempo de criança não sabia o que era prescrição, interculturalidade crítica 

ou Pedagogia do Oprimido, só gostava, como outras crianças, de brincar. Em tempos de 

rituais as brincadeiras estavam relacionadas a participar das festas tradicionais, realizadas 

talvez como reação aqueles dias difíceis. Nesta época, as festas em minha cultura eram 

realizadas junto com os meninos e as meninas. Um momento de alegria em que ficávamos 

pertinho de nossos pais através da tipoia feita de algodão e que as mães utilizam até hoje: 

Geralmente na dança, a mulher acompanha o homem, segurando-o pelo 
braço esquerdo. Se ela tem um filho pequeno, este participa também da festa 
pendurado na cintura da mãe por uma tira de algodão feita geralmente por 
uma parente próxima, a avó ou a tia. Esta tira, chamada “agoyab” tem mais 
ou menos um palmo de largura. E o tamanho varia de mulher para mulher. 
Com o balanço dança, geralmente a criança adoece. (ZWETSCH; 
ALTMANN, 1980, p. 32). 

 
Relembro que ainda pequeno já gostava de brincar de carrinho de madeira e gostava 

de mostrar pra minha mãe, era uma forma de participar e entender o mundo, pois: “Brincar 

tem uma função fundamental, assim como, o papel da mãe indígena, na medida em que é a 

principal responsável pelos cuidados das crianças e, entre outros, da constituição do mundo 

lúdico de seus filhos e filhas.” (RODRIGUES; BELTRAME, 2013, p. 25891).   

Em outros momentos a liberdade de se movimentar no território da aldeia só crescia. 

Em várias situações, eu e o grupo de amigos saíamos para o mato de manhã, era uma forma 

de conhecer mais e melhor a floresta, compreender suas linguagens, encontrar animais e 

vegetação conhecidas apenas pelo escutar. Geralmente só voltávamos no fim da tarde – 

quando nossos pais já estavam preocupados.   

Mas possivelmente junto as atenções do cuidar já sabiam que as idas ao mato 

possibilitavam a construção de aprendizagens importantes para o futuro, era o educar Paiter. 

A educação de quem mora na floresta: “A criança indígena tem um papel muito importante 

dentro de sua sociedade particular. Reconhecer isso é assumir que ela é um ser completo em 

suas atribuições. [...]”. (NASCIMENTO; URQUIZA; VIEIRA, 2011, p. 32). 

Passávamos o dia todo brincando como se fôssemos adultos, muitas vezes, imitando as 

atividades dos madeireiros na nossa área. Em nossa vida de criança ainda não 

compreendíamos o significado de uma sociedade que transforma tudo em mercadoria, tudo 

tem preço. A questão da madeira em nosso território é algo difícil de resolver. Muitas vezes, 
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as imagens do passado são atualizadas se ligam a imagens do presente, quero dizer que no 

anopassado houve tentativa de homicídio5 resultante das tensões sobre as pressões do capital 

nas Terras Indígenas:  

O cacique na aldeia Paiter Suruí, Narayni Suruí, de 34 anos e sua esposa 
Elisângela Dell-Armelina Suruí, de 38 anos, foram atacados a tiros. O 
cacique relatou que um madeireiro disparou três vezes contra eles por volta 
das 19h30 da última quarta-feira (29), na estrada que liga Cacoal (480 
quilômetros de Porto Velho) à terra indígena. [...]. (DIÁRIO DA 
AMAZÔNIA, 2017, p. 5). 

 

Retornando as lembranças da minha infância, relembro que com outras crianças a 

imitação dos adultos era constante. Os papéis dos Yara madeireiros variavam entre 

cozinheiro, motorista etc., cada um escolhia uma menina e formava um casal e as crianças 

mais novas eram filhos, confirmando que: “[...] As crianças, com pequenas tarefas imitam os 

adultos e participam do seu universo” (MINDLIN, 1985, p. 40). Conforme fomos crescendo 

vieram restrições de contatos com o outro, chegou ao momento em que os meninos não se 

enturmavam mais com as meninas, talvez em função da divisão de atividades a partir do 

gênero, um comportamento próprios das sociedades tradicionais: 

Desde pequenas as crianças começam a imitar os pais nos afazeres 
cotidianos, segundo o sexo. As meninas começam a fabricar pequenos potes 
de argila, ajudam a descascar cará, a cuidar do preparo dos alimentos, a fiar 
o algodão, a fazer colar, a buscar lenha, a coletar frutos do mato, a trazer o 
alimento da roça, a carregar os cestos de palha pendidos na cabeça, a cuidar 
das crianças menores. Os meninos igualmente aprendem inúmeras atividades 
com os pais, na roça, nas caçadas, no artesanato desde 4/5 anos. Já ajudam a 
carnear os animais abatidos, fabricam imitações de arco e flecha, aprendem a 
usar o terçado, a faca, o machado com muita habilidade. E assim adquirem 
desde cedo enorme criatividade. (ZWETSCH; ALTMANN, 1980, p. 39). 

 
Depois me tornei uma criança muito caseira e eu era um pouco problemático na 

questão de saúde, passava dias inteiros em casa, aos cuidados da minha mãe e da minha irmã 

que não está aqui presente no meio de nós, está no lugar onde Deus preparou a morada dela. 

Nessa época, quando estava bem, lembro que já bem cedo, comecei a trabalhar na roça com 

meu pai, uma vez que: 

Nas sociedades indígenas, o ensinar e o aprender são ações mescladas, 
incorporadas à rotina do dia a dia, ao trabalho e ao lazer e não estão restritas 
a nenhum espaço específico. A escola é todo espaço físico da comunidade. 
Ensina-se a pescar no rio, evidentemente. Ensina-se a plantar no roçado. 
Para aprender, para ensinar qualquer lugar é lugar, qualquer hora é hora... 
(MAHER, 2006, p. 17). 

 

                                                
5 DIÁRIO DA AMAZÔNIA. PF investiga ataque contra os indígenas. Publicado:  02/12/2017 Disponível em: 
http://www.diariodaamazonia.com.br/pf-investiga-ataque-contra-indigenas/ acesso 02.06.2018. 
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Meu pai era o encarregado do trabalho comunitário no cafezal e arrozal, no período de 

cortar e pilar o arroz, eu carregava água para ele além de ajudar no serviço, pois o brincar e o 

ajudar às vezes se misturam no mundo infantil não urbano: “[...] Caminhar ou circular pela 

aldeia é uma atividade cotidiana entre adultos e crianças. Toda a aldeia é um emaranhado de 

trilhos que levavam a vários lugares, ligando estradas, cortando as matas, ligando as casas  

[...] às outras aldeias”. (SILVA, 2014, p. 662). Nestas atividades cuidar e educar estão 

profundamente relacionados a cultura da existência. 

Figura: 5 – Trabalho. 

 
Fonte: Mensageiro nº 63 (1990). Fonte: Betty Mindlin para Luiz Weymilawa Surui (2015). 

 

Como eu ajudava o meu pai no trabalho, ele me deu de presente uma bicicleta  pois 

observou que eu vivia correndo atrás dos meninos que tinham esse brinquedo. Mas em relação 

a estudar ele tinha preocupações, talvez não avaliasse como algo necessário, nosso sistema de 

vida, talvez naquele momento bastava. Até hoje eu lembro bem quando ele dizia que sair para 

estudar na cidade não seria bom para mim, só que eu ficava quieto. Nestas ocasiões a atuação 

de minha mãe foi fundamental. Para ela, eu poderia sim sair, ir até à cidade para estudar 

(SURUI, 2015).  

Esse comportamento mostra possivelmente seu  receio tendo em vista as tensões da 

colonização, dúvidas entre o educar formal e o cuidar, pois antes do contato talvez esse 

afastamento não acontecesse, pois na rotina do dia a dia, as crianças estavam sempre na 

companhia de adultos ou crianças mais velhas.  

Conforme outras crianças foram saindo para a cidade já que as políticas públicas da 

educação não chegavam na aldeia, ele percebeu que eu não poderia ficar ali e com ajuda da 

minha mãe consegui sair para estudar na cidade. Os dois estão até hoje presentes nesse 

momento comigo, me apoiando e todos os dias perguntam como estou no meu estudo e no 
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meu trabalho.  Entre o brincar, imaginar, estudar e ajudar meus pais fui crescendo e a infância 

foi ficando mais longe...  Restaram estas lembranças... 

Mas conheci a escola na aldeia. Quando comecei a estudar não sabia falar em língua 

portuguesa, falava apenas na língua Paiter. Devido a essa barreira linguística demorei a 

compreender o que a professora ensinava.  Naquele tempo quem dava aula na minha escola 

era professora não indígena, estudei nessa escola até o terceiro ano. As turmas eram 

multisseriadas, havia apenas uma sala de aula na escola, que na época era feita de madeira e 

mais distante da aldeia. Não havia merenda, só quando levávamos um pouco de arroz, cará e 

mandioca era feita a merenda. Aprendi muito pouco nos três primeiros anos de estudo e hoje 

consigo avaliar isso, pois:  

Quando uma pessoa relata os fatos vividos por ela mesma, percebe se que 
reconstrói a trajetória percorrida dando lhe novos significados. Assim, a 
narrativa não é a verdade literal dos fatos, mas, antes, é a representação que 
deles faz o sujeito e, dessa forma, pode ser transformadora da própria 
realidade. (CUNHA, 1997, p. 2).  

 
Quando fui fazer a antiga 4ª série fui morar no Riozinho distrito de Cacoal, na casa do 

meu irmão e comecei a frequentar a escola Nossa Senhora do Carmo. Ainda não dominava a 

língua portuguesa, tinha muita dificuldade em me comunicar e aprender os conteúdos 

trabalhados. Mas foi nessa época, com muito esforço, que comecei a compreender um pouco 

da língua portuguesa e os conteúdos trabalhados na escola. Estudei nessa escola até a sexta 

série. 

Como reprovei na sexta série, minha mãe me levou de volta para a aldeia. Perdi o ano, 

fiquei parado sem estudar. A partir do segundo semestre voltei a frequentar a escola urbana, 

tinha um ônibus que ia buscar e levar todos os dias para a escola da cidade. Saíamos da aldeia 

as quatro horas da tarde e chegávamos à escola depois das seis horas. Chegava às vezes 

depois das quatro horas da manhã ou dormia na estrada. Devido ao sofrimento que enfrentava 

parei de estudar novamente, ainda na sexta série e como já informei em outras oportunidades: 

A partir do segundo semestre voltei a frequentar a escola urbana, tinha um 
ônibus que ia buscar e levar todos os dias para a escola da cidade. Saía da 
aldeia as quatro horas da tarde e à escola depois das seis horas. O retorno era 
longo, chegava à aldeia, as quatro horas da manhã depois de dormir um 
pouco no ônibus na trajetória de volta. Devido ao sofrimento que enfrentava 
parei de estudar novamente, ainda na sexta série. Mas insisti e no ano 
seguinte fui estudar na antiga escola agrícola “Auta Raupp”, atual Instituto 
Federal Campus Cacoal (IFRO) localizado na BR 364 onde ficava quinze 
dias estudando e quinze dias na aldeia. Nessa escola consegui concluir o 
Ensino Fundamental e já conseguia me comunicar bem melhor na língua 
portuguesa. [...]. (NEVES; GAVIAO; SURUI; WEYMILAWA SURUI, 
2019). 
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Tentei fazer o Ensino Médio na Escola Aurélio em Cacoal, mas não consegui devido 

às condições financeiras, pois meus pais não tinham condições de me manter estudando na 

escola da cidade. Fiquei parado um ano sem estudar. Mas no ano seguinte, um amigo me 

convidou para morar junto com ele e dessa vez consegui concluir o Ensino Médio na escola 

Josino Brito, em 2008. No final do ano de 2008, prestei vestibular para o Curso de Direito na 

Faculdade da UNESC de Cacoal, onde passei, mas na metade do primeiro semestre tranquei o 

Curso devido não ter recursos para pagar as mensalidades.  

No mesmo ano volto a morar na aldeia, nesta época a escola já contava com 

professores indígenas, alguns formados no Projeto Açaí, quando fui escolhido para ser 

educador na minha comunidade, pois precisavam de mais um professor e eu era o único que 

havia conseguido concluir o Ensino Médio. 

Fui dar aula sem nenhuma experiência, a princípio lembrava as aulas que tive nas 

escolas da cidade e assim tentava elaborar meu plano de aulas na aldeia tentando adaptar os 

conteúdos da minha realidade, com a ajuda da minha orientadora pedagógica. Com o passar 

do tempo, fui ganhando experiência, mas desejava me aperfeiçoar nas minhas atividades 

como professor da aldeia. A educação escolar indígena é considerada especifica, diferenciada, 

no entanto a maior parte dos professores indígenas iniciam seu trabalho sem formação, o que 

aconteceu comigo.  

Em 2009 prestei o vestibular para o Curso Licenciatura em Educação Básica 

Intercultural, oferecido pela Universidade Federal de Rondônia, Campus de Ji-Paraná, e fui 

aprovado. Comecei a estudar com muitas expectativas de aprender coisas novas no curso; no 

início me decepcionei um pouco, pois os professores reviram alguns conteúdos que eu já tinha 

estudado na escola da cidade. De acordo com o Cunha isso é possível porque: “A narrativa 

provoca mudanças na forma como as pessoas compreendem a si próprias e aos outros“. (1997, 

p. 2).  

Nesse momento percebi que toda experiência que tive em estudar fora da aldeia me 

deu um pouco de base para a Universidade e não sentia tanta dificuldade em comparação em 

alguns dos meus colegas de classe, mas tive outros problemas como, dificuldades financeiras 

e saudades da minha família, pois o curso é intervalar e precisava me deslocar da minha 

aldeia, passando até dois meses fora do convívio, alugando casa na cidade, pagando transporte 

e alimentação, aos poucos fui me acostumando e buscando alternativas para superar tudo isso.  
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Figura: 6 – UNIR. 

 
Fonte: Newsrondonia (2016). 

 
O Curso Licenciatura em Educação Básica Intercultural tem duração de cinco anos. 

Durante três primeiros anos do curso fui aprendendo algumas coisas e me identificando aos 

poucos com a proposta do curso, tentava aplicar na minha escola na aldeia, o que ia 

aprendendo.  Em 2011 fui selecionado para participar do Programa Institucional de Bolsa de 

Iniciação à Docência – PIBID/Diversidade, financiado pela CAPES, com o professor 

Genivaldo Scaramuzza, depois com a professora Maria Lúcia Gomide e com a renovação do 

programa em 2014 como bolsista da professora Josélia Gomes Neves desenvolvi o subprojeto 

“Estudando o Projeto Político Pedagógico” da escola no âmbito da comunidade de aldeia 

G̃apg̃ir. As principais atividades era colocar em prática nossa autonomia na escola, 

desenvolvendo os trabalhos interculturais na sala de aula, buscando alternativas para 

contribuir na oferta e também na melhoria da Educação Escolar Indígena de Escola I. E. E. F. 

e M. Sertanista José do Carmo Santana na aldeia G̃apg̃ir:  

Os projetos de ensino nessa comunidade, com o objetivo de organizar um ensino de 

qualidade para população local, uma experiência muito positiva no meu processo acadêmico. 

A comunidade elaborou e executou projetos voltados para a educação, escrevemos livros 

bilíngues, que narram a nossa história e a forma como vemos o mundo.  

A melhor época do curso de Licenciatura foi a partir da escolha da área específica 

(com duração de dois anos). Apesar de trabalhar com o ensino fundamental na minha aldeia, 

eu tinha uma preferência pela área de humanas, então optei pela área de Ciências da 

Sociedade Intercultural, essa escolha também mudou minha perspectiva de trabalho, depois 

disso, fui lecionar no Ensino Médio ministrando as disciplinas História, Geografia, Filosofia e 
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Artes. Quando começamos estudar as disciplinas específicas da Licenciatura Intercultural 

tivemos a oportunidade de estagiar na escola não indígena em Ji-Paraná.  

No começo questionei essa decisão da coordenação do curso, pensava que deveríamos 

fazer regência nas escolas indígenas que atuamos, mas os professores esclareceram que seria 

uma outra visão, diferente do que vivenciamos na aldeia. E de fato foi uma experiência muito 

rica, pois além de testarmos nossos conhecimentos a partir das experiências nas escolas da 

aldeia, interagimos com os alunos não indígenas explicando nossa cultura e desmistificando 

preconceitos e estereótipos, lembro que a aula que mais gostei de ministrar na escola “Jovem 

Gonçalves Vilela” foi sobre Sociologia do Trabalho a partir da cultura Paiter, os alunos 

adoraram e fizeram muitas perguntas.  

 

Figura 7 – Aprendizagens com Gakamam Surui 

 
Fonte: Revista Escola (2018). 

 
Todas essas experiências citadas contribuíram no meu aprendizado, reforçando minha 

postura como professor, me desinibindo, trazendo novas metodologias de trabalho, 

melhorando conteúdos e me estimulando na construção e elaboração de materiais 

direcionados para os alunos indígenas da escola que atuo como professor. 

Em novembro de 2015 defendi meu TCC intitulado “TOY EITXA TOY JE OR EWE 

SAME: Notas da História do Povo Paiter da Aldeia G̃apg̃ir na Linha 14”. Após essa etapa 

vencida, comecei o ano de 2016 muito entusiasmado e apreensivo ao mesmo tempo, agora eu 

era um professor indígena graduado e isso me trazia muitas responsabilidades diante dos meus 

alunos, comunidade, universidade e certamente a maior responsabilidade a partir de mim 

mesmo como individuo Paiter buscando autonomia e a construção de um caminho melhor.  
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O lugar de começar novamente sem dúvida é a escola e as crianças, construindo com 

eles a partir de seus conhecimentos prévios e da visão de mundo de cada um, aprendendo 

novas metodologias e trocando conhecimentos. Paulo Freire em Pedagogia da autonomia 

discute todas essas ações, ele sistematizou em seu livro essas ações do nosso cotidiano 

pratico, me pergunto como esse autor alcançou com suas ideias uma escola indígena? Onde 

ensinar exige pesquisa, exige respeito aos saberes dos alunos, reflexão crítica sobre a prática e 

etc...  

Figura 8  - Etnoconhecimentos 

 
                      Fonte: Revista Nova Escola (2016). 

 

Já tinha lido alguma coisa de Stuart Hall na graduação a respeito de identidade, mas vejo que 

o primeiro projeto do ano de 2016 que me propus a desenvolver na escola está ligada com a 

ideia de globalização e seu impacto sobre a identidade cultural na visão intercultural crítica, 

entendida como: 

[...] projeto político, social, epistêmico e ético, a interculturalidade crítica 
expressa e exige uma pedagogia e uma aposta e prática pedagógicas que 
retomam a diferença em termos relacionais, com seu vínculo histórico-
político-social e de poder para construir e afirmar processos, práticas e 
condições diferentes. Dessa maneira, a pedagogia é entendida além do 
sistema educativo, do ensino e transmissão do saber, e como processo e 
prática sociopolíticos produtivos e transformadores assentados nas 
realidades, subjetividades, histórias e lutas das pessoas, vividas num mundo 
regido pela estrutura colonial (WALSH, 2009, p. 26). 

 
Percebendo que meus alunos estavam apáticos e desanimados com a escola, propus 

trabalhar o Projeto “Lap Gup: nossa casa, nosso lar”, o motivo principal que me levou a 

realizar esse trabalho foi superar preconceitos e buscar novas alternativas de sobrevivência e 

preservação do etnoconhecimento do Povo Paiter.   

A matéria divulgada pela Revista Nova Escola resumiu alguns elementos do Projeto 

enfocando questões como os impactos da colonização, as ações de exploração pecuaristas e 
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madeireiras no território mas ao mesmo tempo elaboramos meios de resistência evidenciada 

nas moradias que se aproximam muito da arquitetura tradicionaal: 

O contato com não indígenas alterou profundamente o modo de vida da 
população e suas tradições. Do nomadismo, passaram a ter residência fixa 
dentro da Terra Indígena 7 de Setembro. O novo território representa parte 
da região onde eles moravam antes do contato. Mas tem seus problemas: o 
trecho de floresta de onde vem boa parte da matéria-prima do seu artesanato 
e das suas construções ficou distante. Além disso, a pecuária e a exploração 
de madeira têm avançado cada vez mais sobre o território demarcado. Das 
casas tradicionais, cobertas de palha, os paiter passaram a morar em 
residências de madeira construídas pela Fundação Nacional do Índio (Funai). 
Mas quase todas as casas da aldeia possuem um anexo, uma tenda feita de 
colunas de madeira e coberta com palha. Ela lembra as residências 
tradicionais, mas não é construída com exatamente os mesmos materiais. 
São utilizadas técnicas aprendidas após o contato, como a inserção de 
pregos. É nessas construções em que eles passam a maior parte do dia, 
quando não estão na lavoura, e é onde fazem os produtos de artesanato, 
cuja  venda complementa a renda das famílias6. 

  

Diante do contexto atual onde sofremos pressão de madeireiros e garimpeiros em 

nossa Terra Indígena, para explorarmos de maneira ilegal nossas riquezas naturais, o mundo 

Paiter está em ameaça, por isso decidi trabalhar no sentido de fortalecer a nossa identidade 

Paiter, como povo que faz parte do processo histórico brasileiro. 

 
 

Figura 9 - Gakamam Surui 

 
Fonte: YouTube - Vídeo 30 - Luiz Weymilawa Surui - Prêmio Educador Nota 10 
 

 Como povo indígena nosso etnoconhecimento não está fragmentado e tudo está 

                                                
6 https://novaescola.org.br/conteudo/5211/lap-gup-nossa-casa-nosso-lar Acesso dez. 2018. 
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interligado, embora a geografia seja a disciplina principal do projeto, também trabalhei com o 

tema transversal, Pluralidade Cultural tratando conteúdos como: identidade e cultura, língua 

materna, cultura material e imaterial Paiter, espaço, território, paisagens, cartografia social; 

arquitetura Tupi Mondé. Desenvolvi meu trabalho em 10 etapas interagindo sempre com 

meus alunos e sabedores do meu povo, trabalhei conceitos, analisei mapas, realizei aulas 

práticas dentro da floresta, produzimos mapas textos e desenhos acerca do nosso território e 

organizamos material didático especifico dos nossos saberes geográficos. 

No artigo “Pesquisa em educação: buscando rigor e qualidade” de Marli André (2001), 

a autora ressalta que nos anos 1980 entra em cena a metodologia da Pesquisa-Ação no âmbito 

dos estudos qualitativos e a História Oral, recurso que usei nesse projeto. Me sinto 

contemplado em desenvolver uma pesquisa que contribuiu para mudanças sociais, a partir da 

etnografia do Povo Paiter.  

No meu ponto de vista é possível fazer ciência e intervenções dialogadas com a 

tradição indígena como uma forma de atribui sentidos e valorizar as aprendizagens dos 

estudantes ajudando no processo de construção da autonomia e emancipação. Avalio que 

houve uma mudança positiva no comportamento estudantil na medida em que demonstravam 

orgulho de ser Paiter e ter domínio de técnicas que somente o povo Surui possui. Essa 

experiência contribuiu para o fortalecimento da identidade. 

 
 

Figura 10 – Projeto Lap Gup. 

 
Fonte: YouTube - Vídeo 30 - Luiz Weymilawa Surui - Prêmio Educador Nota 10 
 

Resolvi concorrer ao prêmio Educador Nota 10 com esse projeto e para minha 

surpresa fui selecionado para este reconhecimento considerado o Oscar da educação 
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brasileira. Essa premiação trouxe visibilidade para a educação indígena e a partir desse 

momento tenho sido convidado para participar de várias discussões sobre educação e 

território em eventos nacionais. 

Figura 11 – Prêmio Nota 10 

 
Fonte: Portal do Governo do Estado de Rondônia. (2016). 

 

 Após apresentação de um trabalho na semana dos Povos Indígenas na UNIR, fui 

convidado para participar de uma oficina no Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM) em 

Brasília.  

Figura 12 – Museu Indígena Paiter A Soe 

 
Fonte: Portal do Governo do Estado de Rondônia 



34 

 

 
Em contato com outras etnias e experiências percebi que meu trabalho extraclasse 

poderia virar um museu, fiz algumas pesquisas, voltei a minha aldeia convidei todos a 

participar e inauguramos o Museu Paiter a Soe já cadastrado no IBRAM, onde 

desenvolvemos ações de educação patrimonial, cultural material e imaterial, interação com os 

não índios e trabalhamos, com a formação das identidades culturais, como sujeitos ativos da 

interculturalidade tudo isso e um processo novo e desafiador onde todos aprendemos.  

 
              Figura 13 – Museu Indígena Paiter A Soe será inaugurado em Cacoal. 

 
Fonte: Tribuna Popular – Cacoal – RO (2016). 

 

Participei também do grupo “Mediadores culturais no corredor Etno-ambiental Tupi-

Mondé’ financiado pela Forest Trend onde discutimos com várias etnias do estado de 

Rondônia o tema e de mudanças climáticas e produzimos a partir de nossas pesquisas na sala 

de aula material didático especifico sobre esse tema publicado em 2018..  

 Considero as ideias de Paulo Freire universais e reflito sobre a educação intercultural 

de forma prática numa estrutura de escola colonizadora na qual trabalhamos e como é difícil 

romper essas estruturas seja no campo físico-burocrático ou psicológico. Mas entendo que 

escritos e reflexões a partir das nossas trajetórias demonstram a construção que tem sido feita 

a favor da educação escolar indígena de Rondônia, em perspectiva crítica e decolonial. 

 
2.2 Historiografia da Infância Suruí conforme os registros escritos. 
 

Ao conhecer alguém, um Suruí pergunta: “quem é teu pai ?”, “quem é tua 
mãe?”, “onde você nasceu?”, “a que grupo você pertence? (Ğapgir, Ğamep, 
Makor, Kaban), mas também “quem te deu o nome?” para averiguar o lugar 
do outro no mundo. [...]. Os nomes são dados para os nenês pequenos, [...]”. 
(MINDLIN, 1985, p. 90-94). 

 

Neste tópico apontarei os registros que foram possíveis localizar envolvendo a 

Infância Paiter Suruí. O texto foi elaborado a partir de materiais escritos por pessoas que 
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tiveram contato com os Paiter. Não encontramos nenhum texto específico sobre infância 

Paiter, mas as crianças estão presentes e vinculadas aos escritos mencionados. Neste sentido, 

as leituras permitiram aproximações com alguns processos que demonstram o cuidar e educar 

as crianças indígenas da T. I Sete de Setembro, como a imagem abaixo do Pajé e o menino 

Paiter: 

Figura 14 – Wãwãh sade a patota mamug̃ itxa e. 

 
Fonte: Betty Mindlin (1985). 

 

Aprofundamos o estudo das infâncias a partir do ser criança Paiter através de 

referenciais relacionados à historiografia do referido Povo, um conjunto de escritos 

sistematizados pela Antropologia por meio da pesquisa bibliográfica (MINDLIN, 1985; 1996; 

2006; COIMBRA JR.; SANTOS, 1991),  além da pesquisa documental mediante análise de 

relatórios de missionários e boletins de Organizações Não Governamentais (ONG) que 

realizavam algum tipo de atividade com o Povo.  (ZWETSCH; ALTMANN, 1980), 

procedimentos já fundamentadas no início da seção. 

 
2.2.1 Paiter Pĩht e Same – Como nascia o Paiter 
 

Nessa época, diziam que o G̃oxor estava nos rodeando para nos matar, então fomos embora. Quando 
saímos do lugar onde estávamos morando, passamos dias e noites para chegarmos até o Espigão, 

chegando lá meus irmãos foram direto ao barracão que havia no centro da cidade. Como minha filha 
Ih xag ̃ ah, Margarida, tinha acabado de nascer eu não queria me envolver com os brancos, por 

isso fiquei um pouco afastado da cidade [...]  na mata. [...].  Gakamam Surui (2016, p. 53)7(grifo 
nosso). 

 
 Somos um povo considerado guerreiro,  já passamos por muitos conflitos com outros 

povos indígenas e com os colonos de nossa região, com os quais vivemos em paz nos dias 

                                                
7 SURUI, WEYMILAWA, Luiz. Toy Je Or Ewe Same: notas da História do Povo Paiter da Aldeia Gapgir na 
Linha 14. 2015. 94 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Monografia). Departamento de Educação Intercultural. 
UNIR – Campus de Ji-Paraná. Universidade Federal de Rondônia.  
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atuais. Mas como nasce esse povo guerreiro? Quais eram os cuidados com a gravidez, parto e 

os primeiros anos de um Paiter antes e na atualidade? Nesse estudo elaborado a partir de 

pesquisa bibliográfica, documental e autobiográfica procuro descrever sobre a primeira 

infância Paiter, mas para isso preciso falar um pouco da nossa cultura, das mulheres, da 

reclusão e do casamento. 

Os conhecimentos que tenho do meu povo resultados de observação e de ouvir os mais 

velhos Paiter permitem afirmar que a infância da menina acaba quando ela tem sua primeira 

menstruação. Quando a menina fica menstruada ela entra em reclusão, e seus pais constroem 

uma maloquinha para ela ficar fora do convívio com os outros parentes, nos dias atuais as 

meninas ficam em seus quartos.  

Entendo que o estudo de Mindlin (1985), é um dos textos que mais contém informação 

sobre o nosso Povo, apesar da própria Betty reconhecer que ele precisa ser reescrito, para 

melhorar as informações que estão ali.  Trata da organização social, da cultura, geração de 

renda, alimentação e outros elementos da cultura Suruí. Alguns desses temas os indígenas 

estão escrevendo, mas muitos ainda permanecem apenas na memória dos ikãy (Paiter mais 

velhos).  

Antigamente essa reclusão durava em torno de um ano, o cabelo da moça era cortado, 

raspavam tudo e ela só saía quando o cabelo tinha crescido. Nesse período que ela ficava 

reclusa aprendia a fazer panela de barro, rede, artesanato, música, história do povo, a fazer a 

comida e a bebida, sendo uma reclusão-formação, momentos de aprendizagem do que é ser 

mulher Paiter – preparação para as atividades de esposa e mãe.  

Hoje a moça indígena fica um mês ou até três meses na reclusão e durante esse 

período aprende bem pouco de artesanato, comida e cultura Paiter. Seus cabelos já não são 

raspados, apenas cortados curtos. Mindlin (1985) informa que não apenas a jovem em sua 

primeira menstruação, mas que há vários momentos em que os Paiter necessitam ficar em 

reclusão: 

Homens e mulheres, em toda a vida quotidiana, estão sujeitos às regras do 
sobrenatural – mas talvez ainda as mulheres. Os doentes, as pessoas de luto, 
as mães e pais de recém-nascidos, as mulheres menstruadas, a menina na 
menarca ficam em reclusão. A menstruação não é propriamente reclusão, 
menos exposta ao sobrenatural. As mulheres ficam fechadas sozinhas ou em 
grupos de quatro ou cinco, mas sujeitas a menos tabus. Em alguns casos a 
reclusão pode ser feito num canto da casa, fechado por esteiras; noutros 
requer casinhas separadas. (MINDLIN, 1985, p. 72-73). 

 
Quando a moça saía da reclusão, já tinha um pretendente para ser seu marido, já saía 

casada. A cerimônia de casamento era realizada da seguinte forma: o tio materno pedia da 
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mãe quando ela estava grávida que se o bebê fosse menina, que pudesse ser sua. Depois ele 

passa a cuidar da alimentação da sua irmã. Quando o bebê nasce e é menina ele passa a cuidar 

da menina. Quando chega o momento da menina sair da reclusão o noivo, tio materno, faz a 

pintura corporal em todo o seu corpo.  

Depois os pais do noivo trazem arco e flecha para presentear os pais da moça e os pais 

da menina trazem os artesanatos que a moça confeccionou durante a reclusão. Se a mãe da 

moça tiver mais de um irmão, o irmão que vai casar com sua filha, terá que falar para os 

outros irmãos como vai cuidar da moça e estes aconselharão como ele deve tratar sua esposa 

no que diz respeito ao casamento tradicional Paiter: 

Há um mínimo de direito de recusa, de acordo com a força do parentesco, 
mas  são levadas a aceitar. A troca de mulheres ainda é fundamental. As 
duas aldeias, por exemplo, estavam em pé de guerra, em janeiro de 1981, por 
desequilíbrio no número de mulheres dadas e recebidas e acabaram por 
ajustar cinco casamentos e a paz num só dia, [...]. (MINDLIN, 1985, p. 75). 

 
A moça indígena geralmente ficava grávida nos primeiros meses de casada, bem 

jovem. A gravidez exige que em determinados momentos da gravidez seja feita dieta, em 

especial com o gongo, que na língua Paiter chamamos de kadehg, que devido serem presos no 

coco, à mãe corria o risco de ter dificuldade para ter o bebê, se comesse essa iguaria.  O pai 

durante a gravidez também tinha restrições em sua atividade, não podia caçar animais ferozes, 

como a onça, porque o bebê poderia nascer muito agitado, muito nervoso. Não poderia caçar 

o gavião devido ter uma força no bico, que fura muito forte, o bebê podia ser furado na 

gravidez e nascer com um machucado difícil de sarar. Após o parto permaneciam os cuidados: 

A reclusão e os tabus alimentares depois do parto, além de fortalecerem a 
mãe, parecem ser necessários aos olhos Suruí, por causa da ligação que 
consideram existir entre a mãe e a criança. Certos alimentos, se ingeridos 
pela mãe, fariam mal ao nenê. O mesmo ocorre com o pai, também sujeito a 
reclusão e tabus – a “couvade”. Todos os homens que tiveram relações 
sexuais com a mãe são considerados pais, e devem ficar em reclusão e dieta 
alimentar. Não se faz mistério do fato, considera-se que a criança tem “pais 
misturados”, embora o marido oficial seja sempre apontado como o pai. 
(MINDLIN, 1985, p. 74). 

 
 Antes do contato o momento do parto era muito delicado, pois a morte era uma 

preocupação constante.  Este momento exigia a construção de um local reservado ´pois 

quando chegava a hora da mulher ter o seu filho, ela se recolhia na floresta, em lugar distante 

da aldeia. Geralmente quem a acompanhava era sua mãe, que atava uma rede para a mesma 

ter o filho, onde um lado da rede ficava mais alto que o outro, para ela ficar tipo sentada: 

Para o parto constrói-se um tapiri ou uma casinha de reclusão. A mãe e 
outras mulheres ajudam, os pajés vêm quando necessário. A rede é inclinada 
em diagonal, a mulher se deitando e ficando de cócoras alternadamente, 



38 

 

fazendo força para a expulsão durante muitas horas, com resistência 
espantosa. Os parentes vêm apoiar dentro ou do pátio, exclamando: “Aqui 
estão seu irmão, teu tio, teu pai para dar coragem, força!”.  Num parto mais 
complicado, porque a mãe estava tuberculosa, havia quinze pessoas 
presentes. A placenta é jogada fora e não é enterrada. Umbigo é pendurado 
na rede da criança, ai permanecendo até que este chegue à idade de uns sete 
ou oito anos. (MINDLIN, 1985, p. 73). 

 
Observo que esse tipo de parto já não é mais realizado na aldeia, na atualidade as mães 

têm seus filhos nos hospitais da cidade e nem sempre o pai está presente. Quanto a dieta do 

pós-parto, ela ainda é feita por algumas pessoas, mas por poucos dias, observo que não segue 

o mesmo tempo de antes e nem todas as regras. Sobre a questão localizei um trabalho que 

discutiu na atualidade as relações entre a tradição e a ocidentalidade no parto Surui. O estudo 

reconhece que há legislação brasileira prevista para atuar de forma intercultural mas que não 

se concretiza na prática: 

Como visto, não faltam políticas públicas e dispositivos legais nacionais que 
reconheçam a necessidade de tratamento diferenciado ao povo indígena. Por 
outro lado, a estruturação de ações e políticas se apresentam quase sempre de 
forma emergencial e fragmentada, insistentes em manter um modelo que 
reitera as práticas colonizatórias [...]. O que fica claro é que não há uma 
política orgânica, comprometida em fazer cumprir ou garantir eficácia aos 
preceitos constitucionais de modo a permitir aos povos indígenas obter 
reconhecimento e participação efetiva, bem como tratamento diferenciado e 
respeitoso para com seus modelos culturais. [...]. (SITYÁ, 2017, p. 17). 

 
Em minha experiencia do nascimento do primeiro filho tentei fazer a dieta, mas não 

consegui, achei muito difícil.  

Figura 15 – Pai e filho Paiter. 

 
Fonte: Luiz Weymilawa Suruí (2018). 

 

Logo depois do contato, ainda recente analiso que a tradição da dieta estava 

profundamente ligada à cultura e a culinária disponível: “Mulheres com nenê novo não 
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comem caititu, nem macaco, a maior parte das carnes, amendoim, [...]. Não comem espigas de 

milho, nem “mokaba”, sopa de milho fermentada. Comem “makaloba” de milho velho seco, 

não novo”. (MINDLIN, 1985, p.  67). Nesta época, estas comidas já estavam distantes do 

nosso modo de alimentação.  

Assim, comi um alimento que é proibido na cultura Paiter, comi peixe,  mas verifiquei 

que  não aconteceu nada de ruim a ele e pensei: “Vou na fé e não vai acontecer nada com o 

meu filho”.  No entanto sei que a tradição exige uma série de regras e que há riscos e 

consequencias para a quebra delas: “[...] surubim é proibido, durante a gravidez e após o 

parto, tanto à mulher como o marido,[...]. As proibições vão se relaxando com o tempo [...]. O 

marido faz dieta semelhante, mas por menos tempo”. (MINDLIN, 1985, p.  67). Mesmo não 

fazendo mais a dieta, penso que isso não é bom para o Paiter: 

Penso nas doenças que isso pode causar as crianças, que antes não aconteciam. A mãe 

também pode ter problemas por não estar  mais seguindo as regras, a dieta orientadas pela 

tradição. Acredito que ter o bebê e fazer o resgardo de modo tradicional depende da mulher, 

no entanto, na atualidade acho que as mulheres estão inseguras em ter os seus bebês como 

antigamente e preferem fazer os partos na cidade, deixando para trás o costume da reclusão: 

Figura 16 – Mãe Paiter em reclusão. 

 
Fonte: Marcos Santilli (1987). 

 
Tradicionalmente a criança ainda tem uma importância grande que começa na 

gestação e vai até os seis anos de idade. Neste período consideramos que ela está fora dos 

piores perigos, por exemplo, o pai de uma criança até essa idade não deve andar no mato, pois 

pode se deparar com uma onça, se caso ele mate esse animal o espirito da onça pode vir 

buscar o espirito da criança provocando assim a morte do seu filho.  
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Figura – 17 – Crianças Paiter de Espigão do Oeste. 

 
Fonte: Porantim (1981). 

 
Mas de forma geral constatamos que as alterações sócio-culturais e econômicas em 

nossos modos de vida, impossibilitaram a  realização dos rituais, pois faltavam os recursos 

naturais necessários a manutenção destas práticas, caso da alimentação por exemplo o que 

afetou profundamente a saúde Paiter, pois: “[...] populações indígenas constituem grupos de 

alta vulnerabilidade para a ocorrência de desnutrição protéico-energética, além de outras 

carências nutricionais, especialmente em crianças”. COIMBRA JR.; SANTOS, 1991, p. 539). 

Deste modo, a criança Paiter nascida quase ao final dos anos 1980 período de contato 

recente entre a sociedade indígena Suruí e a sociedade ocidental, sofreu os prejuizos da 

colonização que resultou no estado da Rondônia, sobretudo por meio do ingresso dos Paiter 

ey nas plantações de café, atividade econômica que sugeria independência financeira mas que 

acabou prejudicando a alimentação tradicional dos pequenos:  

[...]. A concentração da força de trabalho nos cafezais levou a lavoura de 
subsistência a ocupar um plano inferior no cronograma de atividades do 
grupo. Também diminuíram de intensidade as atividades de pesca, caça e 
coleta. Tal situação resultou em quase total dependência em produtos 
industrializados na alimentação, os mesmos providos pela Funai ou 
adquiridos pelos Suruí com o dinheiro obtido da venda do café. 
(COIMBRA JR.; SANTOS, 1991, p. 541). 

 
Assim, neste período, o Povo Paiter passou a consumir alguns tipos de alimentos 

completamente desconhecidos até então, produtos industrializados adquiridos em 

supermercados como bombons,  chicletes, biscoitos recheados, açúcar, macarrão, arroz, 

sardinha, dentre outros.  As intensas e rápidas modificações nos costumes alimentares 

resultantes do contato eram baseados numa dieta: “[...] amilácea e monótona, não raro 
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observando-se crianças alimentando-se unicamente de arroz com cará, mandioca ou outro 

tubérculo colhido nas roças. [...] manifestando-se no surgimento de casos de desnutrição 

aguda [...]”. (COIMBRA JR.; SANTOS, 1991, p. 541). 

Depois vieram os objetos diferentes como a chupeta, a mamadeira, massas para 

mingaus e os variados leites industrializados que podem ter produzido também impactos no 

desenvolvimento infantil com a redução do aleitamento materno. Neste sentido, a  

colonização em Rondônia não provocou desordens apenas para os adultos mas as  crianças 

indígenas também sofreram principalmente através das doenças dos colonos, como a catapora, 

coqueluche e gripe, por exemplo:  “Este estudo permitiu evidenciar que as condições gerais de 

saúde e nutrição da  criança Suruí são precárias, notando-se elevadas prevalências de retardo 

do crescimento e anemia”. (ORELLANA, 2005,  p. 6). 

Parte destas enfermidades ocorria devido a contágios, pois como os Paiter geralmente 

andavam em grupos, ao passar próximos a locais onde habitavam não indígenas, adoeciam 

talvez pela proximidade com o ambiente infectado e pelas doenças que não eram conhecidas 

pelo povo, inclusive ainda hoje há um local chamado “lugar do vômito”, onde as pessoas 

adoeciam. O nome dado a este lugar é uma prática comum do Suruí, nomear espaços onde 

ocorreu um acontecimento que de alguma forma marca sua História.  

Podemos afirmar que as doenças que vieram com o contato atingiram principalmente 

as crianças no que se refere ao impacto na alimentação, como já apontamos pois com as 

invasões de colonos aconteceram  muitas queimadas e com elas a diminuição do consumo da 

comida tradicional e o uso de produtos industrializados que muitas vezes era feito de forma 

equivocada:  

Esse estudo evidencia inadequações estruturais da sociedade Suruí frente ao 
acelerado processo de mudanças sócio-culturais  que ora se verifica, 
agravando a já precária situação de saúde e  nutricional que caracteriza a 
população. As inter-relações entre  mudanças sócio-culturais e econômicas 
com a deterioração do estado nutricional das crianças Suruí são certamente 
complexas. Dentre alguns fatores observados durante esse periodo de 
mudanças [...]  destacam-se a redução da capacidade de produção de 
alimentos tradicionais, a monotonia da nova dieta e a adoção de técnicas 
inadequadas ao preparo de alimentos industrializados (COIMBRA JR.; 
SANTOS, 1991, p. 55). 

 

Na atualidade, as crianças Paiter após estes 50 (cinquenta) anos de estabelecimento de 

relações  com os não indígenas, já se acostumaram com os produtos industrializados em sua 

dieta alimentar. No entanto, há ainda elementos da culinária tradicional que coexiste com os 

gêneros atuais como peixes, animais e frutas coletados na Terra Indígena Sete de Setembro. 
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2.2.2 As Crianças Paiter Suruí no início do contato: vozes da Antropologia 

                                         
[...].  A filhinha de uma das gêmeas, de uns quatro anos, é a mais chorona de todas as crianças daqui. 
Não suporta um “não”, e a mãe lhe faz todas as vontades, com a maior paciência e alegria. [...]. [...]. 

Ai, a preguiça das crianças... recusam-se a fazer pequenas tarefas, a buscar lenha, a acordar no meio da 
noite para reavivar o fogo. Mas são chamadas à ordem, e vivem buscando água, fazendo favores para 

as mulheres em reclusão. Sabem tudo: acendem o fogo desde três ou quatro anos de idade, mexem 
com facas e já cozinham quando conseguem um peixe – privilégio, pois os cozinheiros comem mais 

que os outros, é claro. (MINDLIN, 2006, p. 162).  
 

Discutir sobre a vida das crianças Paiter Surui após o contato recente, significa pensar 

diferentes imagens delas e suas mães: em um primeiro momento ainda despidas nas visitas ao 

Posto da FUNAI (1971), em outras mantendo certas tradições como o costume de fazer fogo 

para aquecer o corpo ainda nu, mesmo após dez anos dessa situação (1981) e em uma imagem 

de 1990, já com roupas mantem a tradição do uso da tipoia usada para carregar seu bebê. 

 
Figura – 18 – Mães e crianças Paiter em diferentes temporalidades. 

 
   Fonte Revista Manchete (1971). Fonte: Puttkamer  (1981)8. Fonte: Mensageiro (1990).      

 
Em seu livro “Diários da Floresta”, (2006), principal fonte de dados neste tópico, 

Betty relata de forma bem detalhada as seis primeiras viagens realizadas entre 1979 e 1983. 

Nestas idas às aldeias, ela informa um pouco da rotina infantil nessa época, momento em que 

percebemos rituais próprios de nossa cultura: “Para que os nenês cresçam, as mães lhes 

passam uma espécie de centopeia (viva) nos pés. É o que ela faz com a filhinha de meses 

[...]”. (MINDLIN, 2006, p. 162).  A autora observa que nem sempre os bebês ficavam com as 

mães: “Algumas crianças de colo ficam na aldeia, enquanto as mães passam o dia todo fora, 

todos os da oca, bater timbó na floresta, uma mulher preferiu ir sem o nenê e voltou com os 

                                                
8 Disponível em: http://povosindigenas.com/marcos-santilli/ acesso dez. 2018. Instituto Goiano de Pré-História e 
Antropologia – Pontífice Universidade Católica de Goiás (IGPA/PUC Goiás) Mãe Paiter Suruí ao amanhecer, 
1981 Posto Indígena 7 de setembro, Rondônia. 
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seios pesados de leite, escorrendo. [...]”. ( p. 162 ). 

Apesar de todos demonstrarem afeto com as crianças Mindlin aponta que há crianças 

que conseguem a atenção quase total da mãe de modo que mesmo quando fazem algo 

considerado inconveniente como bater na mãe ou em outro adulto, apesar disso, não há 

recriminação, mas, acrescenta que nem todas as mães agem assim. Havia formas diferentes de 

tratar as crianças.  

Havia mães mais rígidas diante da pouca vontade das crianças para realizar pequenas 

atividades: “Uma das minhas anfitriãs é muito mais brava com as crianças, ríspida até com o 

nenê de um ano. Esta noite acordou várias vezes a filha, Pamanga, de uns sete anos, para 

manter a fogueira de sua rede acesa, e a menina foi, com grande resistência”. (MINDLIN, 

2006, p. 162).   

Pelos seus escritos as atividades domésticas começavam muito cedo a partir dos 3 

(três) ou 4 (quatro) anos de idade e envolviam atividades como: catar lenha, acender o fogo e 

mantê-lo aceso costume bem comum na época, além de pescar, manusear ferramentas e fazer 

comida. Esses registros ajudam a compreender como a criança Paiter era tratada nessa época. 

Observamos que ainda bem pequenas já manuseavam objetos perigosos como a faca ou facão, 

acendiam fogo, sem que os adultos demonstrassem medo pelo bem estar delas, tinham como 

normal. 

[...]. Ao contrário de nossa prática social que exclui as crianças das esferas 
decisórias, as crianças indígenas são elementos-chave na socialização e na 
interação de grupos sociais e os adultos reconhecem nelas potencialidades 
que as permitem ocupar espaços de sujeitos plenos e produtores de 
sociabilidade. (TASSINARI, 2007, p. 23).   

 

Atualmente, apresentam comportamentos parecidos mas sem a tensão da colonização, 

embora existam outras. Andam  mas livremente pela aldeia e brincam muito sob a supervisão 

das crianças mais velhas e dos adultos. Assim, não significa que não existem outros 

problemas, eles existem e assim como eu, elas percebem e acompanham apreensivas. 
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3 INFÂNCIAS  NO PLURAL – CRIANÇAS  OCIDENTAIS,  NEGRAS E INDÍGENAS  
 

A duração da infância era reduzida a seu período mais frágil, enquanto o filhote do homem ainda não conseguia 
bastar-se; a criança então, mal adquiria algum desembaraço físico, era logo misturada aos adultos, e partilhava de 
seus trabalhos e jogos. De criancinha pequena, ela se transformava imediatamente em homem jovem, sem passa 
pelas etapas da juventude, que talvez fossem praticadas antes da Idade Média que se tornaram aspectos 
essenciais das sociedades evoluídas de hoje (ARIÈS, 1981, p. 3) 
 

Nesta seção apresentaremos uma sistematização teórica e vivencial acerca das 

diferentes concepções de Infâncias, envolvendo diversas espacialidades e identidades: Europa, 

Brasil - infâncias indígenas brasileiras-amazônidas e a Educação Infantil nas aldeias 

indígenas. Os procedimentos metodológicos envolveram a pesquisa bibliográfica e aspectos 

pontuais da pesquisa autobiográfica (CUNHA, 1997). 

As leituras que possibilitaram esta elaboração resultaram das contribuições de Ariès 

(1981), Mary Del Priore (2006), Pacífico (2010), Kramer (1986), Sarmento (2000), Kuhlmann 

Júnior (2001) e Neves (2015). De forma entrelaçada articula a discussão sobre infâncias não 

indígenas e indígenas  na prática social e prática escolar, um conjunto de diálogos envolvendo 

as áreas de Educação, História e Antropologia.  

 

3.1 Infâncias na Europa e no Brasil 

 
Uma das primeiras leituras que fiz para ampliar meu conhecimento sobre infância 

conforme indicação de minhas orientadoras foi “História social da infância e da família” do 

francês Philippe Ariès (1981) que sentiu falta das crianças nas obras de arte da idade média a 

idade moderna, momento que analisou como a infância era representada  Europa ocidental, na 

região da França. É um trabalho importante porque dá importância as crianças e a partir daí 

são vistas como uma das novidades da modernidade. 

Aries (1981) apresenta um dos primeiros registros da chamada História temática que 

olha pela primeira vez para as crianças, até então ausentes nos trabalhos e na arte de diferentes 

épocas: “Até por volta do século XII, a arte medieval desconhecia a infância ou não tentava 

representá-la. Para o autor é difícil crer que essa ausência se devesse à incompetência ou a 

falta de habilidade. É mais provável que não houvesse lugar para a infância nesse mundo” (p. 

50).  

A tese da ausência do sentimento de infância na Antiguidade é relatada pelo 
autor considerando os altos índices de mortalidade das crianças e a forma de 
viver indistinta dos adultos manifestada nos trajes, nos brinquedos, na 
linguagem e em outras situações do cotidiano revelando uma criança que não 
possuía nenhuma singularidade e não se separava do mundo adulto, sendo, 
pois, consideradaum adulto em miniatura. (ANDRADE, 2010 p. 48). 
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Além de mostrar que o cuidar e o educar não apareciam nos registros considerados 

importantes, o autor discute o sentido da infância em diferentes temporalidades, uma 

preocupação também do meu trabalho em relação ao ser criança Paiter: 

A história das mentalidades é sempre, quer o admita ou não, uma história 
comparativa e regressiva. Partimos necessariamente do que sabemos sobre o 
comportamento do homem de hoje, como de um modelo ao qual 
comparamos os dados do passado - com a condição de, a seguir, considerar o 
modelo novo, construído com o auxilio de dados do passado, como uma 
segunda origem, e descer novamente até o presente, modificando a imagem 
ingênua que tínhamos no inicio. (ARIÈS, 1981, p. 26). 

 
A criança brasileira hoje tem uma legislação que garante seus direitos, descrevendo os 

deveres da família e do Estado com ela, mas como era a situação da criança no passado? E 

que criança? A criança negra por exemplo, mesmo em regime de liberdade, no caso dos 

meninos principalmente por muito tempo foram tratados como se ainda estivessem 

submetidos à escravidão:  

A sociedade escravista não oferecia grandes alternativas de ascensão para 
gerações mais novas de livres e libertos. Especialmente para os meninos 
negros, a escravidão continuava a impor-lhes papéis subservientes e 
serviçais. Nas tendas dos mestres de ofício, por exemplo, eram submetidos à 
rigorosa disciplina, a castigos corporais e a tarefas estafantes. Diante disso, 
as vadiações e peraltices de rua apareciam com um misto de desdém, 
indiferença, protesto e resistência a um mundo adulto de horizontes 
limitados. Muitos desses menores estavam ligados a algum ofício, mas com 
freqüência conseguiam impor o próprio ritmo de trabalho alternando as 
obrigações com as aventuras que a rua oferecia a cada momento (FRAGA 
FILHO, 1996, p. 112). 

 

O conceito infância não existia até pouco tempo atrás, por volta do século XIX que 

começaram as pesquisas a respeito da infância. Em várias partes da Europa a forma de ver as 

crianças tinham aspectos comuns: 

A duração da infância era reduzida a seu período mais frágil, enquanto o 
filhote do homem ainda não conseguia bastar-se; a criança então, mal 
adquiria algum desembaraço físico, era logo misturada aos adultos, e 
partilhava de seus trabalhos e jogos. De criancinha pequena, ela se 
transformava imediatamente em homem jovem, sem passa pelas etapas da 
juventude, que talvez fossem praticadas antes da Idade Média que se 
tornaram aspectos essenciais das sociedades evoluídas de hoje (ARIÈS, 
1981, p. 3). 

 
Havia certa indiferença, uma insensibilidade em relação às crianças na idade média e 

no início da idade moderna de modo que: “[...]. Os bebês abaixo de 2 anos, em particular 

sofriam de descaso assustador, com os pais considerando pouco aconselhável investir muito 

tempo ou esforço em um ‘pobre animal suspirante’, que tinha tantas probabilidades de morrer 
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com pouca idade. (HEYWOOD, 2004, p. 87). Inclusive a mortalidade infantil era um 

fantasma constante, com isso a criança era deixada de lado e seus pais não lhes davam tanta 

importância, já que poderia morrer a qualquer momento. Há livros que relatam que a criança 

em algumas situações de perigo era a primeira a ser descartada, como nos navios em alto mar, 

quando passavam por algum naufrágio, além de que nestes espaços sofriam abusos sexuais e 

violências, pois eram desprotegidas, no entanto existiam raros momentos em que “brincavam” 

com elas: 

[...], “paparicação” – era reservado à criancinha em seus primeiros anos de 
vida, enquanto ela ainda era uma coisinha engraçadinha. As pessoas se 
divertiam com a criança pequena como um animalzinho, um macaquinho 
[...]. Se ela morresse então, como muitas vezes aconteciam, alguns podiam 
ficar desolados, mas a regra geral era não fazer muito caso, pois outra 
criança logo a substituiria. A criança não chegava a sair de uma espécie de 
anonimato (ARIÈS, 1981, p. 10). 

 
 O que mais se aproximava de carinho e afeto as crianças do passado era esse 

sentimento, a paparicação, que é o ato de achar bonitinhas as gracinhas que elas faziam, mas 

que ainda não retratava a Ariès (1981) forma que hoje as crianças são tratadas.  

As leituras deste texto, permitiram compreender que as crianças no passado eram 

tratadas como adultos pequenos. Devido ao alto índice de mortalidade infantil, também era 

vista como algo que podia ser substituído, morria uma criança, logo nascia outra para ocupar 

seu lugar. Ariès, (1981), descreve que as crianças não tinham as fases que existem hoje, que 

faziam trabalhos de adulto e não tinham o afeto e o carinho que possuem na atualidade.  Mas 

e no Brasil, como a infância passou a ser discutida?  

Seguindo a linha de pensamento da Nova História, este tema é estudado por Mary Del 

Priore (2006) e também aponta para abandonos e descasos. A autora afirma que a História do 

Brasil traz muitos dados sobre a infância e diferentes concepções de época. Já na apresentação 

do livro, afirma que: “As crianças brasileiras estão em toda parte. Nas ruas, à saída das 

escolas, nas praças, nas praias. Sabemos que seu destino é variado. [...]. Há aquelas que são 

amadas e, outras, simplesmente usadas”. (p. 7).  

Ela retrata a forma indiferente como a criança era tratada no inicio da colonização 

europeia, pois ao tirar sua atenção das crianças que viviam em meio a violações e 

invisibilidades, as “tragédias anônimas”, há uma ideia de infância generalizada, como se todas 

as crianças tivessem as mesmas caminhadas. Neste sentido, propoe outra perspectiva a partir 

da valorização das ideias infantis, o que significa ouvir mais as crianças e seus pensamentos: 

Nossa tarefa neste livro é então, a de resgatar a história da criança brasileira 
não apenas enfrentando um passado e um presente cheio de tragédias 
anônimas – como a venda de crianças escravas, a sobrevida nas instituições, 
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as violências sexuais, a exploração de sua mão de obra -, mas tentando 
também perceber para além do lado escuro. A história da criança 
simplesmente crianças, suas formas de existência cotidiana, as mutações de 
seus vínculos sociais e afetivos, sua aprendizagem da vida através de uma 
história que, no mais das vezes, não nos é contada diretamente por ela. (DEL 
PRIORE, 2010, p. 14 e 15). 

 
A história trágico-marítima das crianças nas embarcações portuguesas do século XVI, 

escrito por Fábio Pestana Ramos, retrata como era a vida das crianças que viajavam nas 

embarcações portuguesas do século XVI. Onde muitas embarcavam como grumetes ou 

pajens, que eram obrigadas a aceitar os abusos e as violências por parte dos marujos, As 

crianças que viajavam acompanhadas de seus pais, às vezes, também sofriam violência, já os 

órfãos precisavam serem guardadas e vigiadas para que permanecessem virgens até seus 

destinos. 

Apesar de muitos considerarem os ibéricos afetuosos para com seus 
pequenos, característica dita típica dos povos latinos, o quadro das 
sensibilidades no início da epopeia marítima era bem diferente. Na verdade, 
entre portugueses ou outros povos da Europa, a alta taxa de mortalidade 
infantil verificada no decorrer de toda a Idade Média e mesmo em períodos 
posteriores, interferia na relação dos adultos com as crianças. A expectativa 
de vida das crianças portuguesas, entre os séculos XIV e XVIII, rondava os 
14 anos, enquanto “cerca da metade nascidos vivos morria antes de 
completar sete anos”. Isto fazia com que, principalmente entre os estamentos 
mais baixos, as crianças fossem consideradas como pouco mais que animais, 
cuja força de trabalho deveria ser aproveitada ao máximo enquanto durassem 
suas curtas vidas. (RAMOS, 2010, p. 20). 

 
Como a expectativa de vida das crianças eram baixas, tanto na terra como no mar, 

muitas famílias entregavam suas crianças para trabalharem nas embarcações como grumetes, 

tanto prevendo uma renda extra, como também para se livrarem de uma boca a mais para 

alimentar. A vida desses “grumetes” não era fácil, muitos deles tinham que realizar trabalhos 

perigosos que lhes custavam as vidas. Não tinha instalações adequadas e eram obrigados a 

dormir no convés, ao relento, onde pegavam chuva e sol e muitos morriam por doenças como 

a pneumonia, além de sofrerem queimaduras causadas pela exposição ao sol. 

No Brasil, início do século XX e depois, por volta dos anos 1970 e 1980,  o olhar para 

as crianças foi sendo ampliado, já não eram mais percebidas apenas como um ser em 

contrução na perspectiva biológica mas sim na visão social e que de onde estão assumem 

lugares importantes considerando os sentidos que dão as pessoas, as coisas e ao mundo que os 

rodeia.  (KRAMER, 2008). Essa forma de ver as crianças por elas mesmas, foi importante por 

romper com a concepção do adultocentrismo. Elas produzem histórias, culturas, linguagens, 

movimentos que precisam ser compreendidas a partir de suas especificidades. 
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[...] considerar a infância como uma condição da criança. O conjunto de experiências vividas por elas 
em diferentes lugares históricos, geográficos e sociais é muito mais do que uma representação dos 
adultos sobre esta fase da vida. É preciso conhecer as representações da infância e considerar as 
crianças concretas, [...] reconhecê-las como produtoras da história. (KUHLMANN JÚNIOR, 2001, p. 
31). 
 

De modo geral, as pesquisas nesta direção vão se referir a infância no plural: infâncias 

europeias, latinoamericanas, africanas, indígenas, quilombolas e outras que interagem no 

mundo adulto: “[...] não são apenas os adultos que intervêm junto das crianças, mas as 

crianças também intervêm junto dos adultos.  

As crianças não recebem apenas uma cultura constituída [...], mas operam 

transformações nessa cultura,[...]. (SARMENTO, 2000, p.152). E encerro este tópico, 

retomando o livro organizado por Del Priore (2010). As leituras do texto, “Memórias da 

Infância na Amazônia” (FIGUEIREDO, 2006) demonstam que a infância no norte do Brasil, 

por meio das lembranças de escritores. 

 Destaco a análise que o autor faz sobre a infância do poeta amazonense Tiago de 

Melo no início do século XX época da riqueza da borracha e que na vida adulta ele vai se dar 

conta de que quem produzia tudo aquilo eram os indígenas expulsos de seus territórios e os  

seringueiros explorados em regime de trabalho forçado pelos donos dos Seringais.  

 

3.2 Infâncias indígenas brasileiras-amazônidas 

 

A reflexão que elaboramos sobre o sentido do termo “Infância” considerou as leituras 

da visão inicial de Ariès (1981) mas a que melhor se aproxima do que penso, talvez do 

ambiente indígena Paiter, pode ser sintetizada na concepção que não se trata de um “[...] 

conceito universal e nem o que a caracteriza pode ser considerado sem levar em conta o 

contexto histórico, social e cultural de cada lugar e cada povo”. (PACÍFICO, 2010, p. 61). 

Neste sentido, as fontes bibliográficas que selecionamos para discutir o tema 

contempla reflexões sobre os povos Kaingang, localizado no estado do Rio Grande do Sul 

(RS) e Gavião Ikolen de Rondônia.  Mas é preciso registrar que o primeiro trabalho a 

defender um espaço antropológico e educacional específico da infância foi: “Crianças 

Indígenas: ensaios antropológicos” (SILVA, NUNES; MACEDO, 2002).  

Mesmo de forma indireta aborda as relações entre o cuidar e educar na visão de 

diferentes Povos Indígenas. Para as autoras há necessidade de estudos sobre as crianças 

indígenas, uma temática importante que tem sido pouco discutida. Entendem que nos diversos 

espaços sociais indígenas, há também diferentes crianças com diversas  línguas,  pensamentos 
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e  concepções de mundo. Orientam que a metodologia adequada para os trabalhos acadêmicos 

com as crianças é a etnografia possibilitada por recursos amplos de observação. A infância é 

entendida como um campo de saberes sociológicos que precisa ser mais discutido em 

perspectiva plural: “As crianças não são apenas sujeitos passivos de estruturas e processos 

sociais. A etnografia é um método particularmente útil ao estudo da infância. [...]”. (SILVA; 

MACEDO; NUNES, 2002, p. 18). 

Nesta perspectiva, geralmente os estudos analisam a infância por etnia, a partir de seus 

contextos, como o trabalho que discute a participação e o aprendizado das crianças Kaingang 

nas práticas sociais da comunidade. Apresenta informações sobre a participação dos meninos 

e meninas no espaço da casa, no trabalho e na roça e suas constantes perambulações no 

território da aldeia: ‘[...]. A organização social também garante o acesso de todos os membros 

às técnicas e conhecimentos, permitindo assim, uma participação das crianças em quase todas 

as atividades diárias realizadas pelos adultos.  [...] forma de proteção e constituição da 

identidade”.  (RODRIGUES; BELTRAME, 2013, p. 251). 

Para refletir as infâncias indígenas na Amazônia, escolhi o texto de um pesquisador 

Tupi-Mondé, egresso da Licenciatura em Educação Básica Intercultural, Daniel Cegue Ahv 

Gavião (2017) com o objetivo de conhecer mais sobre o assunto, quem é a criança Ikolen e 

também para verificar se há possíveis aproximações com o modo Paiter de cuidar e educar as 

crianças: 

O sabedor Chambet Babekav Puhv Gavião fala que uma criança pode ser 
considerada criança até aproximadamente aos 10 ou 12 anos de idade, depois 
dessa idade a criança já começa a ter malícia, então já pode ser considerado 
um rapazinho, porque, na sua concepção, e na nossa cultura ser criança é ser 
inocente. (GAVIÃO, 2017, p. 27). 

 
A concepção da criança Ikolen de acordo com o sabedor está diretamente relacionada 

a ideia de inocência o que se aproxima do sentimento e ato de paparicação, onde: “[...] a 

criança, por sua ingenuidade, gentileza e graça, se tornava uma fonte de distração e de 

relaxamento para o adulto, [...]”. (ARIÉS, 1981, p. 158).   

Observei que o texto apresenta ainda um conjunto de informações da infância Gavião: 

sua alimentação, como são os brinquedos e as brincadeiras, o processo de aprendizagem e a 

interação cultural de adultos neste processo: “A criança indígena Gavião vive na Aldeia, [...]. 

Come e bebe a chicha, a makaloba. Come carne de bicho e de peixe também”. (GAVIÃO, 

2017, p. 27). Assim, desde pequena a criança vai participando da rotina cultural alimentar da 

sociedade Gavião, ações importantes para a sua identidade indígena Ikolen. Em relação à 

aprendizagem, o autor afirma que o Povo Gavião ensina suas crianças criando situações em 
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que elas possam observar, perguntar, interagir sobre o dia a dia na comunidade. Esse processo 

de compreensão do mundo vai permitir que aos poucos a formação das crianças alcance o 

objetivo pretendido: ser um Ikolen.  

Nesse sentido as aprendizagens também acontecem por meio de imitação das ações 

dos adultos em perspectiva intercultural: “As brincadeiras são: os jogos, afazeres domésticos, 

caminhadas e cumprimento de rotinas, como correr atrás dos pais, imitando suas atitudes e 

gestos, tomar banho no rio, acompanhar as mães, a fabricação dos próprios brinquedos 

(carrinhos, flechas, avião), [...]”. (GAVIÃO, 2017, p. 30). 

Durante a leitura observei que a vida e as brincadeiras das crianças indígenas do povo 

Ikolen, não são muito diferentes das crianças indígenas Paiter. Analiso que em algumas partes 

há semelhanças, por exemplo, na construção dos próprios brinquedos, como os carrinhos, arco 

e flecha, boneca de panos improvisadas a partir de camisetas. Assim, observo que o vivenciar 

das infâncias indígenas mostram que há aspectos diferentes, como a linguagem, mas há 

aspectos semelhantes, como saberes e relacionamentos com os mais velhos:  

Uma criança de três anos já sabe distribuir entre os companheiros o que tem, 
sem nunca ser obrigada ou pressionada pelo ambiente. De três a cinco anos a 
criançada constitui uma verdadeira mini-sociedade, onde a vida adulta é 
imitada em todas as atividades diárias, até as religiosas. A independência de 
movimentos dessa sociedade de crianças é notável. Os pais já começam a 
exigir deles alguns pequenos serviços, mas desculpas como cansaço, frio ou 
simplesmente não ter vontade são, todavia, aceitas sem criar maior problema 
(MELIÁ, 1979, p. 28). 

 
Mas além das brincadeiras, analiso que as crianças Paiter,  brincam reproduzindo 

situações do dia a dia mesmo estando com adultos. Afirmo isso considerando o convívio com 

meu filho Ur Yhg E Ohp de um ano e três meses de idade. Certa vez, estava com ele nos 

ombros andando pela aldeia, algo bem comum quando estamos juntos, quando verifiquei que 

estava brincando. Ele fazia de conta que estava andando a cavalo simulando o movimento de 

galope e imitando os adultos quando chamam este animal, mas mais que isso recriava o 

movimento. Entendo que os modos e as práticas de vida do mundo adulto na aldeia 

contribuem o tempo todo na formação das crianças indígenas de maneira geral. Mas há 

necessidade de mais aprofundamento para verificar as questões comuns e aquelas que se 

diferenciam considerando a cultura de cada povo, pois entendo que: “[...] a criança não só 

participa, mas que a sua participação pode adicionar algo à vida social, transformando-a” 

(NUNES; CARVALHO, 2007, p. 4). 
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3.3 Educação Infantil nas aldeias indígenas 

 
Analiso que os estudos sobre as infâncias indígenas têm envolvido além do espaço 

familiar, o espaço escolar por meio da Educação Infantil, possivelmente em função de três 

razões: a primeira diz respeito a atual situação pós-contato na qual nos encontramos e por isso 

mesmo é importante que possamos compreendê-la e discutir a respeito desta política pública; 

a segunda é que já existem escolas para as crianças pequenas indígenas nas aldeias do 

território brasileiro.  

De acordo com informações do Ministério da Educação (MEC)9  em 2016 havia 

28.506 crianças matriculadas na Educação Infantil Indígena. A terceira razão refere-se à 

legislação sobre o assunto: em 2009 foram publicadas as Diretrizes Curriculares para a 

Educação Infantil. Mas as leituras críticas reconhecem que nesta discussão há um campo 

de“[...] tensão existente entre os modelos ocidentais e os modelos indígenas quanto a 

perspectiva de educar. [...]”. (NEVES, 2015, p. 85).   

Mesmo assim, a Proposta Pedagógica contemplou as Crianças Indígenas no âmbito da 

Educação Infantil que pode ser instalada nas aldeias indígenas desde que seja da vontade da 

comunidade indígena, conforme as expectativas e o modelo que entendem ser melhor para 

suas crianças (BRASIL, 2010).  

Garantida a autonomia dos povos indígenas na escolha dos modos de 
educação de suas crianças de 0 a 5 anos de idade, as propostas pedagógicas 
para os povos que optarem pela Educação Infantil devem: Proporcionar uma 
relação viva com os conhecimentos, crenças, valores, concepções de mundo 
e as memórias de seu povo; Reafirmar a identidade étnica e a língua materna 
como elementos de constituição das crianças; Dar continuidade à educação 
tradicional oferecida na família [...]. (BRASIL, 2010, p. 23). 

 
Dois anos depois, em 2012, o Conselho Nacional de Educação (CNE) publicou dois 

documentos específicos para as características da Educação Escolar Indígena: o Parecer 13 e 

Resolução 5, itens que compõe as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar 

Indígena. Pela primeira vez a Educação Infantil é nomeada como direito dos Povos Indígenas 

e suas crianças. As práticas de cuidar e educar podem ser estendidas até a escola em 

perspectiva diferenciada e após consulta e discussão com os interessados a partir dos seus 

interesses: 

Art. 8º A Educação Infantil, etapa educativa e de cuidados, é um direito dos 
povos indígenas que deve ser garantido e realizado com o compromisso de 

                                                
9 Disponível em: http://www.observatoriodopne.org.br/noticias/escolas-de-educacao-infantil-das-aldeias-

indigenas-de-sp-completam-dez-anos Acesso 25.05.2018. 
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qualidade sociocultural e de respeito aos preceitos da educação diferenciada 
e específica. [...]. § 2º Os sistemas de ensino devem promover consulta livre, 
prévia e informada acerca da oferta da Educação Infantil a todos os 
envolvidos com a educação das crianças indígenas, tais como pais, mães, 
avós, “os mais velhos”, professores, gestores escolares e lideranças 
comunitárias, visando a uma avaliação que expresse os interesses legítimos 
de cada comunidade indígena. (BRASIL, 2012, p. 4). 

 
Em 2014 a Lei 13.005 aprovou o Plano Nacional de Educação (PNE) para 2014-2024, 

resultante de um conjunto de discussões por meio das conferências municipais, estaduais e 

federal. Em relação à Educação Infantil, a meta 1 estabeleceu a universalização da Educação 

Infantil, a pré-escola de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos e a ampliação das creches de 0 (zero) a 3 

(três) anos, como etapa “[...] importante para seu desenvolvimento em todos os aspectos, e 

que consideram a escola como espaço também saudável para contribuir com essa tarefa. O 

aspecto educativo e o cuidado são vistos como processos indissociáveis e complementares 

para a infância. (PACÍFICO, 2010, p. 85).  

O documento especificamente no ponto 10, tratou do atendimento em espaços não 

urbanos: campo, quilombola e aldeias indígenas. Recurso legislativo que retomou as 

Diretrizes de 2010 e reafirmou a implantação da Educação Infantil a partir de 2014 nos 

territórios originários, com vistas a atender: “[...]  comunidades indígenas e quilombolas na 

educação infantil nas respectivas comunidades,  [...] limitando a nucleação de escolas e o 

deslocamento de crianças, de forma a atender às especificidades dessas comunidades, 

garantido consulta prévia e informada. (BRASIL, 2014, p. 49). 

Entendo que como pesquisador e estudioso indígena na orientação junto aos Paiter 

Surui com vistas a deliberar sobre o assunto, pois  não é mais possível falar de infância sem 

pensar em Educação Infantil Indígena. Embora a legislação existente aponte para a  

implantação desta etapa inicial de formação para além da cidade, concordamos que: ”[...] os 

povos ribeirinhos, quilombolas, indígenas [...] nutrem esperança por uma educação que 

apresente um mínimo de qualidade” (PACIFICO; AMARAL; BUENO,  2015, p. 22). 
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4 INFÂNCIA PAITER ANTES E DEPOIS DO CONTATO: VOZES DO POVO SURUÍ 

NO SÉCULO XXI 

 
Figura 19 - Crianças Paiter 

 
Fonte:: Luiz Weymilawa Suruí (2018). 

 
 Estudar a temática da infância indígena no contexto amazônico a partir da perspectiva 

cultural do meu povo não estava previsto em meu projeto de pesquisa inicial, que era: “Povo 

Indígena Paiter Suruí: reflexões pedagógicas possibilidades metodológicas a partir da Lei 

11.645/2008”, sobre a História e as culturas indígenas, inclusive a Paiter com vistas à 

produção de materiais didáticos que seriam disponibilizados em uma biblioteca na aldeia. No 

entanto, em função de não ter orientação disponível e por ter recebido outra proposta resolvi 

trabalhar o assunto.  

Mas, no decorrer do processo - tanto na parte das leituras, conversas com as 

orientadoras e no trabalho de campo, aos poucos fui me envolvendo com o tema e não havia 

mais interrupção na pesquisa. Na aldeia ficava o tempo inteiro atento à movimentação das 

crianças, procurava observá-las sempre que via algum agrupamento dos pequenos, com seus 

amiguinhos ou mesmo acompanhado de suas mães. De igual modo em casa às vezes me 

surpreendia, pois em algumas situações de observação de seus atos, sorrisos, choros, a 

presença mais forte era do pesquisador e não do pai, além das leituras.  

O interessante disso tudo, é que antes eu ficava irritado com a barulheira das crianças 

nas proximidades de casa em um barracão, por atrapalhar o sono das crianças. Nestes 

momentos eu ia até elas e pedia silêncio. A medida em que fui aprofundando a compreensão 

sobre as infâncias, fui tentando entender porque faziam aquilo pois lembrava que quando 
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criança eu fazia coisas parecidas. Assim, significa afirmar que, há inegavelmente uma 

identificação com esse campo de estudos, aprendi no decorrer do estudo a me interessar pelo 

assunto talvez porque tenha optado pela área de Ciências da Sociedade na graduação e que de 

algum modo contribuiu para que essa aproximação acontecesse. 

Inicialmente as inquietações que surgiram sobre o assunto, que me interessaram, que 

depois foram  traduzidas em perguntas ou problema da pesquisa e que permitiram a escrita 

deste texto, foram: como era a infância Paiter Suruí em relação às práticas de educação e 

cuidados das crianças antes do contato? Considerando as relações estabelecidas com a 

sociedade não indígena, há 50 (cinquenta) anos atrás, como a infância Paiter atualmente é 

percebida referente às preocupações de cuidar e educar?  

O desafio de elaborar respostas a estas perguntas é o objetivo desta principal parte do 

trabalho, que apresenta os resultados do estudo que teve como principal preocupação 

investigar como era a infância Paiter Suruí em relação às práticas de educação e cuidados 

antes e depois do contato tendo em vistas as alterações culturais que ocorreram. Foi realizado 

no período de dezembro de 2016 a dezembro de 2018 na Aldeia G̃apg̃ir, na Terra Indígena 

Sete de Setembro no município de Cacoal, estado de Rondônia.  

Consideramos o estudo, “Paiter e sade apuhg itxa ani e ewe same”, que em língua 

portuguesa se aproxima do título, “Infância Paiter: processos próprios de cuidar e educar 

crianças indígenas Suruí na Amazônia”, como uma pesquisa qualitativa devido as 

características, que vivenciamos: “[...] Privilegiam, essencialmente, a compreensão dos 

comportamentos a partir da perspectiva dos sujeitos da investigação. [...]. Recolhem 

normalmente os dados em função de um contacto aprofundado com os indivíduos, nos seus 

contextos ecológicos naturais”.  (BOGDAN; BICKLEN, 1994, p. 17). Com este tipo de 

investigação foi possível conhecer a visão Paiter de duas gerações sobre as crianças referentes 

a educação e aos cuidados. 

Em função das exigências do Programa de Pós-Graduação em Educação Escolar – 

Mestrado Profissional utilizamos as orientações da Pesquisa-Ação, enquanto, “[...] um 

trabalho participativo; colaborativo, pedagógico, entre pesquisadores e professores, na 

perspectiva de formação crítico-reflexiva, que, por pressuposto, reverterá na melhoria do 

ensino. [...]”. (FRANCO, 2016, p. 513 ).  

Por ser de interesse de várias pessoas da comunidade, a Dissertação representará 

também  o produto/ação,  pois além de ser um tema inédito elaborado por um pesquisador 

indígena, poderá ser utilizada como fonte de informações para diferentes finalidades na escola 

pois o coletivo docente é caracterizado por profissionais já habilitados e  em formação, ou 
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seja que já sabem fazer adaptações de atividades didáticas a partir deste texto de acordo com a 

realidade da sala de aula.  

Como já informamos, a elaboração desta seção foi possível a partir dos seguintes 

recursos metodológicos: a pesquisa bibliográfica, por meio da leitura de materiais já 

analisados sobre o assunto como livros e artigos científicos (GIL, 2002) e o Estudo do tipo 

Etnográfico em Educação (ANDRÉ, 1985), adequada para compreender as crianças Paiter 

Suruí antes e depois do contato,  utilizando como fonte de dados: observação participante, 

entrevista intensiva e a análise de documentos, aspectos próprios das pesquisas qualitativas, 

onde a ênfase é mais no processo que nos resultados. 

Inicialmente utilizamos os recursos da análise documental que na metodologia do 

Estudo do tipo Etnográfico em Educação, são adotados para contextualizar o assunto 

(ANDRÉ, 1995). Os documentos selecionados foram aqueles que de alguma forma 

registraram dados sobre as crianças Paiter após o contato feito por grupos religiosos ou 

profissionais da Antropologia em um tempo que não havia escritas produzidas pelos Paiter 

ey. 

Nesta etapa da pesquisa, buscamos nos dados – fotografias, relatos e documentos, as 

pistas para compreender a Infância Paiter nos momentos de análise e interpretação do 

material, onde: “A análise tem como objetivo organizar e sumariar os dados [...]. Já a 

interpretação tem como objetivo a procura do sentido mais amplo das respostas, o que é feito 

mediante sua ligação a outros conhecimentos anteriormente obtidos” (GIL, 1999, p. 168), 

tendo em vista responder à problemática proposta no estudo: “Paiter e sade apuhg itxa ani e 

ewe same”, ou, “Infância Paiter: processos próprios de cuidar e educar crianças indígenas 

Suruí na Amazônia”. 

Participaram do estudo sobre a Infância Paiter, 5 (cinco) colaboradores e 

colaboradoras: 2 (dois) indígenas, um casal mais velho que viveu a cultura antes do contato, e 

3 (três) pessoas, um pai e duas mães indígenas que vivem atualmente na Terra Indígena Sete 

de Setembro, nascidos após o contato. A escolha foi realizada por convite aos velhos que 

viveram antes do contato para participarem e os primeiros dois que aceitaram foram 

entrevistados e pais e mães com filhos pequenos  entre 0 (zero) a 3 (três) anos. 

Em relação ao grupo de colaboradores infantis, apesar de haver explicado às crianças  

e aos seus familiares os propósitos do trabalho, ou seja que eu ficaria apenas olhando suas 

brincadeiras e conversas, percebi manifestações por parte de algumas crianças da aldeia de 

não querer ser fotografadas. Modifiquei a estratégia e resolvi observar e fotografar apenas as 

crianças das quais tenho maior proximidade, meus filhos, sobrinhos e sobrinhas. Assim, pude 
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contar com a colaboração de  4 (quatro) crianças de até 3 anos de idade do sexo masculino 

que ajudaram a compreender um pouco do sentido do ser criança Paiter hoje. 

Após a realização da pesquisa documental, realizei as entrevistas intensivas e depois 

as observações junto às crianças, dados que contribuíram para a uma melhor compreensão da 

Infância Paiter nas duas temporalidades propostas. Depois da fase de coleta de dados 

envolvendo a observação das crianças indígenas no dia a dia da aldeia feita através das 

fotografias, a realização das entrevistas intensivas – gravação na lingua indígena e transcrição 

em português e a análise documental, partimos para a organização e interpretação dos dados. 

Inicialmente apresentaremos um pouco da visão dos sabedores indígenas sobre o 

significado de ser criança Paiter antes de conhecermos o “branco”, principalmente do 

colaborador Gakaman Suruí. Em seguida, trataremos da infancia Paiter depois do contato, 

vivenciada por Joaton Pagater Suruí - meu irmão, Margarida e Magarachep Suruí, minhas 

irmãs, que colaboraram neste estudo e depois o resultado das observações com as crianças 

pequenas através da contribuição de 4(quatro) meninos, registrado através da fotografia. 

 

4.1 Diálogos com Gakamam e Imakor Suruí: como era a criança Paiter antes do 

contato? 

No dia 11 de dezembro, uma terça-feira de 2018 fui até a casa dos meus pais, na 

Aldeia G̃apg̃ir T. I. Sete de Setembro pedir mais uma vez ao meu  pai outra entrevista devido 

ter perdido em um gravador a que fiz anteriormente. Chegando lá expliquei o ocorrido com a 

primeira entrevista e consultei meu pai Gakamam se ele poderia colaborar mais uma vez com 

a elaboração de meu estudo.  

Como todos os pedidos de colaboração feita por mim ou pelo meu irmão Joaton 

Pagater Suruí ao longo das nossas pesquisas ele nunca se negou, sempre se disponibilizou 

para contribuir e desta vez não foi diferente. Neste dia ele estava um pouco indisposto devido 

a alguns acontecimentos relacionados a doenças em nossa família, envolvendo minha mãe 

Imakor, pessoas da comunidade e mesmo com o Povo Paiter.  

Mas, confesso que sempre percebi em todos os momentos desses meus pedidos o 

ânimo dele apesar de todas essas questões mencionadas, até mesmo por ele entender que é 

uma atividade importante para a formação e aprendizagem nossa, os seu filhos. Novamente 

expliquei o principal objetivo da minha pesquisa, a Dissertação de Mestrado que estava 

elaborando: “Paiter e sade apuhg itxa ani e ewe same” ou aproximadamente, Infância Paiter: 

processos próprios de cuidar e educar crianças indígenas Suruí, ao meu pai.  
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Figura 20 – Sabedor Gakamam Suruí  

 
Fonte: Luiz Weymilawa Suruí (2018). 

 

Iniciamos exatamente as 17 (dezessete)  horas e 4(quatro) minutos, momento em que 

conversei em nossa língua sobre o que gostaria de saber a respeito do meu trabalho por meio 

do roteiro previamente preparado, onde as perguntas foram organizadas em sequência, 

conforme é possível observar abaixo: 

Infância Paiter antes do contato 

1. A vida das crianças Paiter Suruí antes do contato: brinquedos, as brincadeiras, músicas, mitos, 
rituais, alimentos, doenças e histórico dos nomes;  

2. Diferenças sobre os processos próprios de cuidar e educar a criança Paiter Suruí; 
3. O processo de gestação tradicional; 

 

Após a explicação da finalidade do Projeto, ele se propôs mais uma vez a me informar 

sobre o modo de vida das crianças Paiter. Como eu já mencionei, ao chegar em casa observei 

que meu pai estava apático e abatido, mas quando começamos a entrevista observei que a 

partir daquele momento isso foi passando, ele esqueceu do mal estar, se empolgou ao longo 

da nossa conversa e foi além da minha expectativa. Quando falei com meu pai, sobre a 

entrevista ele estava deitado na rede do barraco que tem ao lado da casa dele. Disse ele, que 

poderíamos realizar o trabalho ali mesmo, no entanto uma parte que foi gravado ali foi 

justamente essa gravação que eu perdi, mas a segunda entrevista foi em outro lugar, no quintal 

da casa dele. Com voz calma, iniciou sua narrativa a respeito do significado de ser criança 
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Paiter antes do contato10: 

O filho é resultado do amor dos pais. A mulher engravida e a barriga vai crescendo, 
crescendo e a mulher cada vez mais vai tendo sensações estranhas, como enjôo e desejos. 
E ela quer comer passarinho, caça, mel, moela de jacu e outras que ela sentir vontade de 
comer. Mulher grávida tem desejo de comer muitas coisas. Quando a barriga está muito 
grande o bebê se mexe muito. E quando começar se mexer muito, a família começa a 
preparar o nascimento da criança. Quando vê que a barriga está muito grande o pai do 
bebê, começa a construir um lugar onde a mulher irá dá  a luz ao seu filho. E nesse lugar 
que ela irá ficar por muito tempo cuidando da criança. No local onde foi construído a casa 
para o bebê o pai deixa muita lenha cortado. [pois durante a primeira semana ele deverá 
ficar em resguardo fazer coisas leves]. (Gakamam Suruí, 2018) 

 
De acordo com Gakamam Suruí, geralmente ao anoitecer quando a mulher dar luz ao 

seu filho e tem mulher que o parto demora e apenas ao amanhecer é que ela consegue ganhar 

seu filho, mais ou menos no meio do dia. Quando o bebê nasce alguém, dá um grito avisando, 

o bebê já nasceu! E alguém de local de nascimento diz: “traz água limpar a criança! Material 

para cortar umbigo!”. Se o bebê é do sexo masculino, alguém grita, é homem! Para cortar 

umbigo era com pedaço de taquara, pois assim não doia e nem inflamava. Não era permitido 

cortar com pedaço de bambu, pois o bambu poderia inflamar o corte no umbigo do bebê. 

Após o término do parto finalmente a mãe pega o bebê no colo. A partir daí, vários cuidados 

vão acontecer no sentido de proteger a criança e assegurar sua sobrevivência: 

A criança começa a se mexer procurando o leite, vendo isso a mãe coloca o bico do seio 
na boca do bebê, isso tudo depois do parto, assim vai chegando ao final do processo do 
parto. E os casais chegam juntos, conversam entre eles falando do seu filho e depois de 
uma conversa vão se despedindo até que alguém fica com a mãe, de preferência outra 
criança.  Depois de acompanhar o parto do seu filho discretamente, o pai vai deitar, 
descansar um pouco e depois retorna a sua casa. (Gakamam Suruí, 2018). 

 
Meu pai explica que enquanto isso o pai passa urucum no seu corpo todo. O homem 

que está sendo pai pela segunda vez passa urucum nos seus outros filhos.  E ficam sem comer 

pelo menos no primeiro dia do nascimento do bebê. Ele falou: “Eu já passei por isso com meu 

pai, já fiquei algumas horas sem poder comer nada”.  Informou que os Paiter comiam 

antigamente quando seu filho nascia era mingau de milho bem quente. Era o dia todo 

tomando mingau de milho.  Depois de terceiro dia que o pai tomava o banho, no quarto dia 

que podia tomar banho, com isso pele era outra, ou seja, se renovava, nesta época a mãe 

retornava para a casa:  

Um dos primeiros movimentos  que a criança faz é começar levantar e mexer o pescoço.  

                                                
10 Entrevista coletada em novembro de.2018. Informo que a primeira entrevista foi feita dia 29 de outubro, após 
o Exame de qualificação, no entanto, o programa de gravação em que foi coletado este material, não foi 
reconhecido pelo computador o que atrapalhou a transcrição. 
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Depois ele senta, ao mesmo tempo a mãe esquenta a criança com o calor do fogo. De 
tanto ficar esquentando a criança o braço da mãe fica roxo. Enquanto isso, o pai buscava 
o remédio para o filho. Como por exemplo, erva chamado “bakakah” com o chá dessa 
erva dava banho na criança, assim ao crescer ele poderia caçar com muita facilidade o 
gavião e macaco. Meek lut  é um planta medicinal apropriado para dar banho as crianças, 
o banho com essa erva, faz com que a pessoa fica imbatível e facilita atacar seu inimigo. 
Gere yõht depois de ter tomado banho na infância, com esse chá a pessoa se torna bom 
caçador de tatu. Mora sohp ah também é outra planta medicinal para banho, com isso um 
dia a criança quando crescer será um bom caçador, matando tudo de caça que imaginar. 
Arah loh é uma árvore medicinal que era utilizado para dar banho aos bebês, assim as 
crianças poderiam se tornar fortes e guerreiros e bom caçador. (Gakamam Suruí, 2018) 

 
Antigamente não havia muitas doenças, raramente tinha criança doente, afima meu pai 

Gakamam. Quando havia criança doente, era pôr a mãe não cuidar direito.  Entre as crianças 

havia febre, diarréia e muita dor de garganta. O que mais tinha era dor de garganta. A causa 

do bebê ter diarréia naquela época era o pai  não seguir restrições alimentares, tanto a mãe 

também. Por isso o pai de filho recém-nascido antigamente; não podia fazer quase nada, no 

período que estava de resguardo. Evitando que algo de ruim acontecesse com o seu filho, por 

motivo de seu mau comportamento.  

O pai poderia até caçar, mas com muito cuidado. O que o pai podia fazer era, esperar 

os pássaros, fazendo armadilha, com tapiri fechado, lá de dentro ele estaria matando os 

pássaros e ao sair de lá, tinha que sair abrindo a palha no sentido da saída do sol, assim 

derrubava tudo. Se não derrubar o tapiri, o espirito mal entrava nesse local de espera e pegava 

o espirito da criança e matava.   

Outra regra de restrição, era que os pais tinham que ter cuidado como não subir na 

árvore utilizando beh kayap. Beh kayape é um suporte feita de cipó ou embira para subir nas 

alturas. Ou se subisse teria que descer e desfazer rapidamente o material para o espírito mal 

não pegar esse material, caso ele pegasse esse espírito mal, ele poderia enforcar a criança com 

beh kayap. Narrou que os animais que o pai não podia matar eram o tatu, pois se matar esse 

animal a criança podia ter coceira muito forte.  Não era permitido matar macaco barrigudo, 

macaco prego e porcão. Só depois que a criança completasse no mínimo três anos de idade era 

que o pai poderia caçar animais considerados reimosos e referente ao bebê.  

Nesse período a criança já começa sair do colo da mãe, sai engatinhando. Depois disso a 

criança começar a se levantar e assim que ele dá os seus primeiros passos para andar. Esse é o 

momento que os pais estão felizes comemorando o andar do seu filho. Depois de começar andar, outra 

fase vem e as primeiras falas, primeiramente ele chama o pai. Depois da criança completar dois anos 

que os pais podem pensar ter outro filho. Ao sentir que a mãe estaria grávida o seu primeiro filho se 

desgruda da mãe. Gakamam Suruí. 

O ato de se desligar da mãe, envolvia mais independência com mais libertdade para as 
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brincadeiras infantis. Antigamente as crianças brincavam se abraçando, fazendo cócegas e 

assim davam muitas risadas. Naquela época não havia brinquedos de fabrica. Por isso 

algumas crianças faziam imitações de animais, além de dar muitas risadas com cócegas e 

agarro, esses são as crianças saudáveis, enquanto outro que não está afim de brincar fica só 

olhando, como por exemplo criança apático.   

Em relação às atividades de colaboração junto à familia, aproximadamente com cinco 

anos de idade o menino começava a manusear o facão, próximo à casa dele ficava cortando 

muitas arvores pequenos, por isso tinha muito ao redor de sua casa tinha toquinhos de arvores 

pequenas.  Observando isso o vinha e dizia que não era pra se machucar. Acabou a fase de 

manusear facão, o pai vem e de a criança arco e flecha nesse momento ele começa sair dando 

início a caça, o filho começa ir junto ao pai para floresta caçar depois de adquirir experiência 

a criança começa ir sozinho.  Tanto é com as meninas, elas seguem fazendo o que as mães 

fazem fogo, brincar de fazer comida. As meninas antigamente mesmo pequenas tinham 

habilidade de fazer fogo:  

As brincadeiras assumem funções socioculturais de cunho educacional, para 
a formação e apropriação dos referenciais locais; lúdico, pela diversão 
produzida com finalidade de integração social; e identitário, representando a 
forma como a autonomia, representação e socialização. (OLIVEIRA; 
BELTRÃO; DOMINGUES-LOPES, 2015, p. 29). 

 
Uma outra coisa que a criança fazia era inventar músicas, cantava sem ter sentido   

nenhum na letra, mas com tempo ele colocava sentido na música. Nesse mesmo tempo de 

manusear facão, arco e fecha as meninas brincar com fogo fazendo comidinha eles vão ao rio 

tomar banho em grupo. Os primeiros contato com  a água eles  molham o rosto, vão 

molhando as partes, assim perde o medo e entra na agua.   O banho é  uma das brincadeiras 

que as crianças mais costumavam fazer usando usando milho assado na cabeceira do rio e 

todos comerem na agua como fossem  peixes, isso era uma diversão para eles.  

Quanto à nomeação do bebê acontecia de seguinte maneira, um dia depois de bebêr 

nascer o tio irmão da mãe ia ao local onde estaria a mãe com seu filho no lugar afastado da 

aldeia. Chegava lá complementando irmão fosse irmão dela, teh...? Olá, como está/como vai?. 

Com arco e flecha na mão para entregar ao bebê, mesmo no seu segundo dia de vida. Também 

quem pode fazer isso é o avô materno/paterno, caso seja menina quem dá o nome é a tia, irmã 

do pai da criança ou pode ser também os avós materno ou paterno. Assim era a vida das 

crianças antes do contato com a sociedade envolvente. Esses foras os modos próprios de 

cuidar e educar os filhos do Paiter antigamente, no tempo de hoje poucos pais seguem 

algumas regras e outros foram perdidas.                                     
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4.2 Diálogos com Magarachep Suruí, Margarida Suruí e Joaton Suruí: concepção sobre 

a criança Paiter depois do contato. 

 
Considerando que o interesse deste estudo foi compreender o significado de ser 

criança Paiter depois do estabelecimento do contato, convidei o Professor Joaton Pagater 

Suruí, meu irmão e minhas duas irmãs, Margarida Suruí e Magarachep Suruí para 

participarem da pesquisa. A escolha destes sujeitos foi feita tendo em vista que nasceram na 

primeira década do contato considerado recente e viveram processos de transição cultural, 

além de terem filhos pequenos, que inclusive participaram deste trabalho. Informei o tema e a  

intencionalidade da pesquisa. Depois de suas confirmações, marcamos as datas dos encontros 

nos locais que indicaram durante o mês de dezembro de 2018. O Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE)  foi entregue e assinado oficializando as devidas aceitações e 

realizamos as conversas tendo como referencia o seguinte roteiro:  

Infância Paiter depois do contato 

1. A vida das crianças Paiter Suruí depois do contato: brinquedos, as brincadeiras, músicas, 
mitos, rituais, alimentos, doenças e histórico dos nomes;  

2. Diferenças sobre os processos próprios de cuidar e educar a criança Paiter Suruí; 
3. O processo de gestação tradicional; 
4. Percepções de pais, mães e docentes sobre a Educação Infantil no contexto Paiter. 

 
Observei que embora tenha perguntado sobre a vida da criança Paiter na atualidade 

considerando as seguintes temáticas: pré-natal, nome da criança, doenças, relações entre 

cuidar e educar, brinquedos e brincadeiras e Educação Infantil, os/as sujeitos  da  pesquisa 

decidiram  incluir também  informações antes do contato, talvez um recurso para comparação 

para uma avaliação mais ampla que ajude a pensar as mudanças culturais ocorridas com seus 

ganhos e perdas, principalmente no processo de colonização. Em relação ao Pré-Natal, de 

acordo com a visão das participantes do estudo, atualmente as mulheres e os maridos fazem 

todo o procedimento na cidade e não mais na aldeia, assim não há mais periodo de reclusão 

tal como fazíamos anteriormente:  

O pré-natal é feito pelas equipes multidisciplinares, nas aldeias, sendo 
que os exames de rotina e ultrassons são feitos na CASAI ou no 
hospital materno infantil, ao tempo e conforme orientação médica. 
Não há protocolos ou práticas médicas específicas para a população 
indígena, referentes ao pré-natal e parto, tampouco interlocução dos 
saberes tradicionais ou outros elementos culturais. As parturientes são 
submetidas ao mesmo atendimento dirigido às mulheres não 
indígenas, por meio do SUS, no Hospital Materno Infantil. (SITYÁ, 
2017, p. 14). 

 
Procuram os cuidados de um médico para fazer as consultas, exames e 
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acompanhamento até o nascimento do bebê. As próximas providências envolverão  a 

aquisição do enxoval – roupas,  brinquedos para e a escolha do nome. A perspectiva de Joaton 

Suruí sobre o pré-natal e o nascimento da criança: 

[...] nos tempos de hoje por meio de acompanhamento pela sistema de saúde indígena, 
SESAI, ou acompanhamento dos próprios pais irem aos hospitais particulares. E esses 
acompanhamentos através de exames médicos é importante para saber como está o bebê 
dentro da mãe, a saúde e assim acompanhar o desenvolvimento até o nascimento para que 
nasça com saúde. ( Joaton Pagater Suruí, 2018) 

 

Para Magarachep Suruí  e Margarida Suruí o trabalho de cuidar e educar as crianças na 

cultura Paiter Suruí é inseparável. Ao mesmo tempo que a mãe cuida das crianças, está atenta 

não permite que ande sozinha orientando sempre sobre possíveis problemas: “Sempre cuido 

dos meus filhos em casa, dou comida, banho e aconselho eles o que devem e o que não devem 

fazer. [...] estão limpos e bem alimentados. O conselho que dou a eles é como se devem 

comportar, respeitar para ser respeitado”.  

 
A análise desta fala nos faz pensar que a preocupação com as duas atividades 
estão sempre no mesmo nível uma aproximação com a educação formal 
ocidental para as crianças onde se espera que as: “[...] instituições de 
educação infantil incorporem de maneira integrada as funções de educar e 
cuidar, não mais diferenciando nem hierarquizando os profissionais e 
instituições que atuam com crianças pequenas”. (BRASIL, 1998, p.  23).   
 

Sobre as doenças das crianças relatam que antes do contato, havia menos doenças. 

Com a colonização o adoecimento foi mais forte e mais rápido, por enfermidades 

desconhecidas como sarampo, coqueluche e tuberculose, levando à morte de uma vez só 

familias inteiras e no caso das crianças ainda tinha ainda a desnutrição: “[...] o precário estado 

nutricional das crianças Suruí é reflexo de carências alimentares devido à redução da 

capacidade de produção de alimentos e de inadequadas condições sanitàrias presentes nas 

diversas aldeias. (COIMBRA JR.; SANTOS,  1991, p. 2). 

Outra temática discutida foi sobre a forma de atribuir os nomes das crianças que 

passou por uma grande mudança pois antigamente as regras definiam os parentes específicos 

responsáveis por isso: o tio, irmão da irmã; tia irmã do pai da criança, avós paterrrnos e 

maternos. Geralmente uma pessoa respeitada pelo grupo por ter feito algo importante ou por 

ter uma habilidade de ser um bom caçador, trabalhador, cantor,  uma pessoa que já matou o 

seu inimigo, etc.  Assim, no que se refere ao gênero, sexo feminino, quem dava o nome era a 

avó, tia irmã do pai da criança e quanto ao sexo masculino, avô, tio irmão da mãe da criança. 

“Não acontecem mais isso, os nomes são dados as crianças de qualquer jeito, nomes em 

português, significados que desconhecemos que não tem valor nenhum”,nos disseram as 

colaboradoras. Quanto ao tema brinquedos e brincadeiras, as leituras sobre o tema colocam 
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que a brincadeira para as crianças além de ser uma forma de linguagem, é algo que está ligado 

à sua realidade e ocorre porque há uma articulação entre o que ela imagina e o que imita, um 

recurso para entender e vivenciar. 

[...] a brincadeira é uma ação que ocorre no plano da imaginação [...]. Isto 
quer dizer que é preciso haver consciência da diferença existente da 
brincadeira e a realidade imediata que lhe forneceu conteúdo para realizar-
se. [...], para brincar é preciso apropriar-se de elementos da realidade 
imediata de tal forma a atribuir-lhes novos significados. Essa peculiaridade 
da brincadeira ocorre por meio da articulação entre a imaginação e a 
imitação da realidade. [...]. (BRASIL, 1998, p. 27). 

 
Embora a questão central tenha sido como é na atualidade a vida das crianças Paiter 

Suruí, os sujeitos  da  pesquisa decidiram  incluir também  as  rotinas de cuidar e educar  antes 

do contato, talvez um recurso para ampliação de uma avaliação mais ampla que ajude a 

pensar as mudanças com seus ganhos e perdas: 

Antes do Paiter ter contato com a sociedade envolvente, as crianças tinham seus modos 
de vida, seus brinquedos, brincadeiras, suas músicas, etc. como brincadeiras e brinquedos 
as crianças brincavam de “UR ABEH SIH GA” e “YARYH KÃHR” arco e flecha feito 
de fibra de um coqueiro chamado de “TIH RAH” imitando os pais. Depois de 
confeccionar eles saiam para caçar. Era atividades que os meninos costumavam de 
brincar.As meninas faziam tudo que suas mães faziam, comida e artefatos feminino. 
Antigamente as crianças viviam sempre em conjunto, meninos e meninas. (Joaton Pagater 
Suruí, 2018). 

 
É possível observar que as formas que as crianças construíam para brincar estavam 

diretamente relacionadas ao seu contexto cultural, às atividades de seus pais e suas mães. 

Embora para o pai a flecha fosse uma ferramenta de caça, para o menino era um brinquedo 

utilizado a partir da observação de seu uso pelo adulto numa perspectiva imitativa. As 

meninas embora seguissem as mães reproduzindo suas atividades também  brincavam com os 

meninos.  

Na visão das colaboradoras Magarachep Suruí  e Margarida Suruí antigamente os 

meninos caçavam de arco e flecha, hoje eles caçam de estilingue, jogam bola, inclusive as 

meninas. Elas brincam de fazer comidas, essa é uma formas delas brincarem e se divertirem. 

Já os meninos também têm seus brinquedos e os modos de brincar, como andar pela aldeia ou 

até fora dela como por exemplo. Em relação às meninas não houve registro do que brincavam 

antigamente e na atualidade imitam as atividades das mães. Observo aproximações das formas 

de brincar entre os Paiter e os Kaingang no que se refere às andanças na aldeia (antes do 

contato) e o jogo de futebol (depois do contato), o que demonstra que: “[...] o brincar ocorre 

nos espaços onde há crianças. Seja nos espaços abertos da aldeia [...] o campo de futebol, 

sempre há grupos brincando, [...], as brincadeiras e os brinquedos utilizados ainda refletem o 
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legado indígena. [...]. (RODRIGUES; BELTRAME, 2013, p. 11). 

Durante a entrevista foi mencionado que “Atualmente, nem todas as crianças tem seus 

brinquedos”. Talvez esta afirmação não considere que é possível brincar independente de 

possuir brinquedos industrializados, pois se considerarmos que:  “No brinquedo, o 

pensamento está separado dos objetos, e a ação surge das ideias e não, das coisas: um pedaço 

de madeira torna-se um boneco e um cabo de vassoura torna-se um cavalo. [...]. 

(VYGOTSKY, 2008, p. 115). 

Na observação participante, verifiquei que as crianças brincavam com bastante 

frequência e o brinquedo tanto poderia ser o industrializado como o próprio corpo: em  aposta 

de corrida, esconde-esconde,  banho no rio, dentre outras. E como antes do contato podiam 

brincar juntas, hoje também percebemos que algumas brincadeiras  são compartilhadas 

também, caso do futebol entre meninos e meninas: 

Hoje, de acordo com o tempo está mudando, isso tudo mudou, e atualmente veio 
restrições,  meninos e meninas já não fazem esse tipo de brincadeiras, ou até, mesmo 
entre os meninos já não tem entrosamentos. Pais proíbem seus filhos brincar com certas 
crianças, ou seja, escolhem amigos dos seus filhos de acordo com a intimidade com os 
pais de amigos dos seus filhos. Essas mudanças ocorrem, conforme a nossa cultura sofre 
alteração com esse novo tempo. As brincadeiras e a vidas das crianças mudaram [...]. 
Nem todos tem os mesmos brinquedos.  (Joaton Pagater Suruí, 2018) 

 
Os relatos dos participantes do estudo apontam que as crianças indígenas Paiter Suruí 

brincavam  antes do contato a partir do mundo que conheciam. A imaginação infantil criativa 

inventava binquedos e brincadeiras de acordo com as ações dos adultos e de seu meio. 

Reconhecem que aconteceram   muda nças na infância Paiter e que estas mudanças refletem 

nas brincadeiras e nos tipos de brinquedos. Há cuidados que não existiam antes como evitar as 

brincadeiras entre meninos e meninas ou determinadas crianças. Mas informam que elas 

continuam  brincando na atualidade a partir do mundo que podem  ter acesso.  

E sobre a Educação Infantil nas Aldeias, o que pensam os Povos Indígenas? O Parecer 

13 que trata das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar Indígena, a 

Educação Infantil (BRASIL, 2012), é direito dos Povos Indígenas. Considerando que as 

culturas indígenas possuem línguas e particularidades próprias, a legislação assegura que há 

necessidade de consultar as comunidades indígenas se há interesse em ter na aldeia escolas 

para as crianças pequenas.  

Em Rondônia não há Educação Infantil para as crianças indígenas Paiter. A educação 

básica é trabalhada a partir do ensino fundamental. Em algumas reuniões de lideranças 

indígenas de Rondônia a criação da educação infantil nas aldeias chegou a ser discutida, essas 

reuniões foram realizadas entre 2006 a 2008, no antigo Fórum das Organizações do Povo 
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Paiter Suruí. No entanto, as lideranças presentes naquele tempo decidiu que as crianças 

indígenas, com idade de frequentar a educação infantil, necessitam estar em casa junto a 

família, para aprender a ser Paiter, e também porque ainda necessitam dos cuidados da mãe. 

Observamos que as colaboradoras apontam que nesta fase é trabalho da família cuidar e 

educar das crianças: 

[...]  deve aprender em casa, através dos ensinamentos dos seus pais. Os pais das 
crianças já são os seus educadores nas próprias casas, depois eles saírão para à educação 
escolar tendo noção de certas coisas. Depois de passar desse processo de aprendizagem 
em casa eles irão pra escola, aprender com seu professor na escola. (Magarachep Suruí  
e Margarida Suruí, 2018) 

 

Acredito que quando houver necessidade da educação infantil na escola, ela irá 

acontecer. Neste ano de 2018, em minha comunidade, um indígena disse que gostaria de ter 

educação infantil na escola para suas crianças, mas os outros indígenas falaram que por 

enquanto não temos necessidade de ter, que as crianças pequenas requerem maior cuidado, 

que só a mãe indígena pode dar. No entanto na visão de um dos colaboradores do estudo, na 

contemporaneidade há necessidade de aprendizagens escolares sobre o mundo que pode ser 

estendido as crianças pequenas mas é preciso considerar suas culturas. Afirma que é possível 

contribuir para a vida do Povo a partir da atuação da escola,um local também de preparação 

para a vida futura: 

Atualmente o Paiter deseja que seu filho aprenda e entenda as coisas que acontece e nos 
envolve nesse mundo. Mas isso poderia acontecer, sem perdemos a nossa cultura. Esse 
aprendizagem nesse mundo deve acontecer, por que, precisamos nos envolver e interagir 
com o tempo de hoje. Assim ajudamos a nossa família, o nosso povo quem quer que  
precisa, assim viveremos seguros, sabendo o que queremos e o que que fazemos e 
enfrentamos os obstáculos em nossas vidas atuais e futuras. Esses preparos ou 
conhecimentos que adquirimos é importante a nossas vidas através educação escolar, por 
isso que a escola é um dos mecanismos importantes para nossos conhecimentos e vidas. 
(Joaton Pagater Suruí, 2018) 

 
O pensamento do Professor Joaton, se aproxima do que estabelece a legislação que 

essa forma de educação considere as particularidades culturais das crianças como direito e 

escolha da comunidade tendo em vista seus interesses, “[...], uma escola que colabore com o 

processo de humanização, [...]”. (PACÍFICO; AMARAL; BUENO, 2015, p. 37). 

A Educação Infantil é um direito dos povos indígenas que deve ser garantido 
e realizado com o compromisso de qualidade sociocultural e de respeito aos 
preceitos da educação diferenciada e específica. Sendo um direito, ela pode 
ser também uma opção de cada comunidade indígena que possui a 
prerrogativa de, ao avaliar suas funções e objetivos a partir de suas 
referências culturais, decidir pelo ingresso ou  não de suas crianças  na 
escola desde cedo. (BRASIL, 2012, p. 12 ). 
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Nesse sentido, o colaborador da pesquisa afirma que é importante esse espaço na 

aldeia, tendo em vista o contexto da globalização, por ser uma politica pública que pode 

favorecer as populações indígenas,principalmente as crianças.  A Educação Infantil é 

apresentada como uma iniciação ao mundo intercultural mais sistematizada: 

  
É fundamental que a criança aprenda em seus primeiros momentos de vida, portanto, 
entendo que as crianças devem seguir esse novo mundo que vivemos que é a 
globalização, sistema que não nosso, por isso deve começar a aprender a viver nesse 
mundo. Pensando em viver a vida de qualidade e por isso devem se planejar para o 
futuro. Sem esquecer os seus origens, assim, valorizar as suas tradições sem perder sua 
cultura. Assim a nossa educação será fortalecido, por isso que na educação infantil deve 
ser trabalhado no contexto Paiter sem a nossa cultura sofra perdas significativas. (Joaton 
Pagater Suruí, 2018) 
 

Podemos perceber que há duas preocupações importantes apresentadas pelo 

colaborador deste estudo de que desde cedo é preciso que a criança tenha acesso a educação 

como forma de ter acesso também a mais uma ferramenta para ajudar a entender e viver 

melhor no mundo atual mas sem deixar de lado as suas referências culturais: 

 
Se levarmos para um lado só, a vida dos Paiter não será mesma de antigamente, sabendo 
que a vida do ser humano não é a mesma sempre. Mas deve ser relembrado para as  raízes 
do povo não se perca. Não adianta querer o melhor para nossos filhos sem termos 
pensamento do que realmente queremos para nossos futuros gerações. Pensando nisso 
tem que haver uma política especifica diferenciada voltado para nosssa crianças. Tem que 
começar com essas coisas que são importante para as vidas futuras, das novas gerações 
Paiter. (Joaton Pagater Suruí, 2018) 

 
Observamos que foram apresentadas duas visões sobre a implantação da Educação 

Infantil no contexto indígena Paiter Suruí: de um lado, o entendimento de que para as crianças 

pequenas neste momento, não há necessidade da escola para cuidar e educar as crianças, pois 

essa responsabilidade deve ser do grupo social familiar. Já a outra visão, avalia que é 

importante matricular as crianças na Educação Infantil considerando o mundo atual, 

representa talvez um instrumento para a ampliação e valorização do conhecimento 

intercultural, além de ser um direito das crianças de serem atendidas pelo Estado brasileiro. 

Podemos afirmar que a vida da criança Paiter depois do contato, ou seja, na atualidade 

levando em conta as contribuições dos participantes do estudo, a partir dos temas propostos, 

passou por diversas alterações culturais: o parto não acontece mais na aldeia, os rituais do pré-

natal da tradição Paiter não tem mais ocorrido, as crianças nascem na cidade. Do mesmo 

modo, os nomes não são atribuidos como antigamente, cada um tem feito ao seu modo.  Sobre 

as doenças, principalmente aquelas que vieram pouco tempo depois do contato e que foi 

responsável por alto índice de mortes no Suruí. Em relação ao cuidar e educar, tanto no tempo 
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de antigamente como no tempo atual as duas ações acontecem ao mesmo tempo, não há 

separação.  

Os participantes da pesquisa avaliam que houve mudança na forma de brincar das 

crianças Paiter, de igual modo também ocorreu modificações quanto aos brinquedos. As 

crianças brincavam de faz de conta de acordo com a orientação de gênero e outras vezes juntas: os 

meninos confeccionavam  ur abeh sih ga e yaryh kãhr, ou seja um  arco e flecha feito com fibras de 

uma palmeira, tih rah inspirados nos pais para atividades reais de caçada. As meninas também 

brincavam fazendo comida a partir de observações das atividades feitas pelas mães e mulheres da 

aldeia. Em outras situações brincavam juntas, meninos e meninas, no rio por exemplo.  

Essas reflexões apontam que este tema, ser criança indígena tendo em vista as diferentes 

perspectivas de sociedades, precisa ser mais estudado. Penso que dependendo do contexto cultural o 

brincar para uma criança indígena pode diferente do brincar para uma criança não indígena. Significa 

que isso pode ser interpretado de muitas formas: 

O sentido do jogo como conduta típica de crianças não se aplica ao cotidiano 
das tribos indígenas. Atirar com arco e flecha não é uma brincadeira, é um 
treino para a caça. Imitar animais são comportamentos místicos tanto de 
adultos como de crianças, reflexos de símbolos totêmicos antigos. 
Misturados com os adultos, participando de tudo na tribo, pequenos 
curumins não se distinguem por comportamentos particulares como o brincar 
(KISHIMOTO, 1995, p. 72). 

 
Quanto à  implantação de Educação Infantil  aldeia, há dois pontos de vista:  de que 

ainda é atividade dos pais e mães assumirem esse trabalho e o outro de que no contexto da  

globalização há necessidade de preparar as crianças cedo para compreender o mundo desde 

que suas culturas não sejam abandonadas. 

 

4.3 Crianças Indígenas Paiter: entre a tradição e a tradução cultural 

 

Observar crianças indígenas pequenas de 0 (zero) a 3 (três) anos no dia a dia das 

aldeias de Rondônia, é um tema ainda pouco estudado na academia.   Esta afirmação baseia-se 

em um levantamento que fiz a partir das orientações em um buscador virtual, a partir dos 

seguintes termos: “observação participante”, “crianças indígenas”, “Rondônia” no mês de 

novembro de 2018. Não foi possível localizar nenhum material publicado sobre o assunto. 

Penso que essa constatação contribui para incentivar mais estudos sobre as crianças da 

Amazônia em uma visão com mais autonomia, tendo por técnica de coleta de dados, a 

observação participante.   

Durante a minha pesquisa de Pós-Graduação, fiz observações do período de 1 a 27 de 

novembro de 2018 realizei observações junto às crianças indígenas na Aldeia G̃apg̃ir, na 
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Terra Indígena Sete de Setembro, em Cacoal, Rondônia. Participaram 4 (quatro) crianças, do 

sexo masculino, com as seguintes idades: um ano e cinco meses; um ano e quatro meses, um 

ano completo e cinco meses; destas crianças, duas são meus filhos e duas são meus sobrinhos.  

O objetivo desta atividade foi ampliar a compreensão da Infância Paiter na atualidade por 

meio do registro fotográfico, considerando que: 

[...] a fotografia nas pesquisas com crianças, mais do que um clic, é um 
importante recurso metodológico. O uso da fotografia ajuda a tomar posse 
das coisas transitórias que têm direito a um lugar nos arquivos da memória. 
Sendo assim, há uma possibilidade de se olhar para a imagem congelada, 
retratada pela foto, inúmeras vezes, um exercício pleno de ver e rever a cena, 
os personagens e o contexto (MARTINS FILHO; BARBOSA, 2010, p. 22). 

 
Foi uma boa experiência, pois como pesquisador em formação, notei que a realização 

desse trabalho ajudou a compreender mais as diferenças desses momentos incríveis na vida 

das crianças Paiter. Nestes momentos fazem escolhas, discutem, riem, choram, se 

movimentam, realizam um conjunto de comportamentos diretamente relacionados com a 

cultura do nosso Povo. Ali pude fazer comparações do antes e depois do contato com a 

sociedade ocidental, as fotografias no processo de análise e interpretação dos dados trouxeram 

uma pergunta: o  que estas imagens nos dizem?  

 

4.3.1 Crianças Indígenas Paiter: entre-lugares, vivendo os rituais e a linguagem escrita 

 
Em diversas sociedades, contar histórias, brincar de roda, fazer casinha, 
jogar peteca, bola de gude, empinar papagaio [...], cantar, correr, jogar, entre 
tantas outras opções, representam formas de interação lúdicas traduzidas 
interculturalmente como brincadeiras [...].  Entre as crianças indígenas, as 
brincadeiras são apresentadas nos relatos etnográficos pela comparação 
intercultural que acentua quase sempre qualificações de maior liberdade de 
ação e interação no grupo de pares e com os adultos. (OLIVEIRA; 
BELTRÃO; DOMINGUES-LOPES, 2015, p. 29). 

 

De acordo com as leituras dos Estudos Culturais interpreto que as imagens 

apresentadas  sugerem exemplos de Tradição e Tradução. Nesta concepção, não há anulação 

total de uma cultura em relação a outra, pois a prática cultural da tradição vive ou coexiste na  

atualidade por meio da tradução.  
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Figura 21  – Atividades Interculturais 

 
Fonte: Luiz Weymilawa Suruí (2018). 

 

Trata de um mecanismo utilizado pelas culturas subalternizadas para apropriação de 

elementos culturais do “outro”, que passa a incorporar elementos da tradição como forma de 

assegurar sentido e ressignificação ao referido material.  A primeira imagem representa um 

ritual Paiter feito pela avó em uma criança. Consiste em passar a areia nas suas juntas, uma 

espécie de compressa para que possa aprender a andar no tempo esperado, um recurso para 

fortalecimento da musculatura.  

A preparação ocorre da seguinte forma: é colocada em uma panela uma certa 

quantidade de areia e água. Após um breve aquecimento em determinada temperatura que não 

chegue a machucar a criança. Usando as duas mãos a avó, pressiona levemente a areia 

aquecida sobre as juntas da criança por um pequeno espaço de tempo.  

A segunda imagem  representa uma criança Paiter brincando de escrever, uma 

atividade presente em sua realidade e nesta ação há um desejo de saber, pois: “Toda 

brincadeira denomina-se uma imitação, [...] as crianças constróem suas fantasias sobre uma 

situação conhecida e reconstruída [...] elas reconstroem  os conhecimentos já adquiridos 

transformando-os em conceitos com os quais brincam”.  (BRASIL, 1998, p. 21-22). 

 A escrita é um objeto cultural que não fazia parte da cultura Suruí pois o Povo Paiter  

se comunicou milenarmente por meio da oralidade. No entanto, após o contato, em 1980 a 

escrita chegou até as aldeias pelas mãos dos missionários. Com o aprofundamento da 

formação docente aos poucos a escrita na língua Paiter passa a ser cada vez mais utilizada e 

valorizada, a ponto de ser reconhecida e premiada tendo em vista a iniciativa do professor 
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Joaton Suruí11. Para os Estudos Culturais, esse processo é chamado de Tradução: 

[...]. Este conceito descreve aquelas formações de identidade que atravessam 
e intersectam as fronteiras naturais, compostas por pessoas que foram 
dispersadas para sempre de sua terra natal. Essas pessoas retêm fortes 
vínculos com seus lugares de origem e suas tradições, mas sem a ilusão de 
um retorno ao passado. (HALL, 2006, p. 88-89, grifo nosso). 

 
Será que as palavras do pensador jamaicano, se aproximam do pensador Paiter, ditas 

em 2011, que: “Não temos mais como voltar a viver como era antes do contato, mas temos 

que aprender a conviver na sociedade não indígena, sem deixarmos de ser Paiter. Gakamam 

Suruí, 2011 (SURUÍ, 2015). Neste sentido, pergunto:  há um encontro entre as duas formas de 

pensar?  Ou tem como retornar ao Mato Grosso ou até a outra localização anterior do tempo 

de nossos ancestrais mais longe? Ou o desafio é encontrar meios de viver neste atual contexto 

como indígena Paiter do século XXI? Os Estudos Culturais talvez contribuam para pensarmos 

algo a respeito, quando afirmam que as: 

[...] pessoas que foram  dispersadas para sempre de sua terra natal.[...]. Elas 
são obrigadas a negociar com as novas culturas em que vivem, sem 
simplesmente serem assimiladas por elas e sem perder completamente suas 
identidades. Elas carregam os traços das culturas, das tradições, das 
linguagens e das histórias particulares pelas quais foram marcadas. A 
diferença é que elas não são e nunca serão unificadas no velho sentido, 
porque elas são, irrevogavelmente, o produto de várias histórias e culturas 
interconectadas, pertencem a uma e, ao mesmo tempo, a várias "casas" (e 
não a uma "casa"particular). (HALL, 2006, p. 88-89). 

 
Retornando as imagens da criança correspondentes  as Figuras 1 e  2, referentes à  

tradição e a tradução, compreensões teóricas dos Estudos Culturais, ajudaram a pensar que 

nas  relações entre o Paiter e a sociedade não indígena na atualidade, há elementos dos dois 

mundos, o que obriga o trânsito entre os dois lugares, local fronteiriço: “[...]  para a 

elaboração de estratégias de subjetivação – singular ou coletiva – que dão início a novos 

signos de identidade e postos inovadores de colaboração e contestação, no ato de definir a 

própria ideia de sociedade. (BHABHA, 2001,  p. 20). 

Ler  Stuart Hall  (2006)  e sua concepção de identidade fascina porque aproxima as 

ideias e os conceitos da realidade Paiter. A fala de meu pai, Gakamam Suruí, sábio de nosso 

povo resume uma difícil  negociação, estar com o “outro”, pegar coisas do “outro”, mas sem 

virar o “outro”, um exemplo que demonstra nossa condição fronteiriça: 

                                                
11Joaton Suruí (Escola Indígena E.E.F. Sertanista José do Carmo Santana, em Cacoal/RO)  
Projeto: Escrevendo nossa língua Paiter Suruí 
Fonte: Último Segundo - iG @ https://ultimosegundo.ig.com.br/educacao/fundacao-victor-civita-premia-
educadores/n1237651222315.html 
 https://ultimosegundo.ig.com.br/educacao/fundacao-victor-civita-premia-educadores/n1237651222315.html 
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O trabalho fronteiriço da cultura exige um encontro com “o novo” que não 
seja parte do continuum de passado e presente. Ele cria uma ideia do novo 
como ato insurgente de tradução cultural. Essa arte não apenas retoma o 
passado como causa social ou precedente estético; ela renova o passado, 
refigurando-o como um “entre-lugar” contingente, que inova e interrompe a 
atuação do presente. O “passado-presente” torna-se parte da necessidade, e 
não da nostalgia, de viver. (BHABHA, 2001,  p. 27). 

 
A compreensão do termo entre-lugar como recurso de diálogos entre o passado e o 

presente tem relação com as estratégias politicas adotadas pelos Povos Indígenas. Aprender a 

escrever, mas não ficando só na língua portuguesa, pelo contrário, avançando na compreensão 

deste objeto na perspectiva Paiter, a meu ver, é uma demonstração de renovação. 

 

4.3.2 Crianças Indígenas Paiter: brincar sozinho,  brincar acompanhado e o brinquedo 

industrializado na aldeia 

 
A observação das atividades das crianças Paiter que contribuiram nesta pesquisa, 

permite afirmar que as crianças Paiter Surui e suas formas de brincar demonstram as 

mudanças ocorridas nesta sociedade. O uso dos brinquedos industrializados confirma esta 

afirmação, ele faz parte da rotina do brincar das nossas  crianças na aldeia. Observamos 

alguns elementos das mudanças ocorridas na infância Paiter a partir dos brinquedos e 

brincadeiras que as crianças indígenas utilizam e vivenciam. Os meninos brincam de carrinho, 

sejam aqueles feitos de madeira ou de plástico, acompanhados de outros colegas ou sozinhos.  

A nosso ver, essa ação ocorre porque as crianças pedem a seus pais e mães este 

brinquedo. Tomam conhecimento deste material através das influências dos meios de 

comunicação – por terem visto na TV ou audiovisuais da internet, por exemplo e por outro 

lado pode ser resultado da imitação pois nas famílias das crianças colaboradoras há 

automóveis. Neste sentido, o ato de brincar, mesmo com esse brinquedo comprado é 

importante para a construção do conhecimento, demonstrada na: 

[...] ação intencional (afetividade), a construção de representações mentais 
(cognição), a manipulação de objetos, desempenho de ações sensório-
motoras (físico) e as trocas nas interações (social), o jogo contempla várias 
formas de representação da criança ou suas múltiplas inteligências, 
contribuindo para a aprendizagem e o desenvolvimento infantil 
(KISHIMOTO, 2011, p. 40-41). 

 
Exercem a autonomia de escolher os coleguinhas para brincar, o tipo de brincadeira e 

a organização deste processo assim como as crianças Kaingang referenciadas nesta citação: 

“Uma criança de três anos já sabe distribuir entre os companheiros o que tem, sem nunca ser 

obrigada ou pressionada pelo ambiente. [...] constitui uma verdadeira mini-sociedade, onde a 
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vida adulta é imitada em todas as atividades diárias, [...]”. (MELIÁ, 1979, p. 28). 

Figura 22  – Brincar na T. I. Sete de Setembro. 

 
Fonte: Luiz Weymilawa Suruí (2018). 

 
É esta mesma autonomia que também orienta alguns para brincar sozinho quando não 

há outras criancas por perto. Assim, quando brincam sozinhas ou acompanhadas, apoiadas ou 

não na imitação das atividades adultas, essa movimentação demonstra uma releitura feita pela 

criança, a partir de seu ser sujeito, de seus interesses, não é uma simples cópia da ação.  

O uso do brinquedo industrializado, representado nas imagens acima pode ter relação 

com os objetos do entorno mas também pela própria rotina na aldeia indígena. De todo modo 

a forma como as crianças brincam, as diversas linguagens empregadas em seu processo 

comunicativo demonstram que é algo que faz sentido para elas. 

 

4.3.3 Crianças Indígenas Paiter: brincadeiras corporais da tradição no século XXI 

 
Neste tópico destacarei duas atividades observadas que possuem relação direta com a 

tradição Paiter. Possivelmente meu avô, meu pai, meus irmãos um dia brincaram assim, 

participaram de situações da infância onde a brincadeira e o brinquedo parece virar uma coisa 

só. Eu também brinquei utilizando as árvores. 
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Figura 23  – Brincadeiras de antigamente 

 
      Fonte: Luiz Weymilawa Suruí (2018). 

 

Embora minha atenção fosse para as crianças pequenas de 0 (zero) a 3 (três) anos, 

inevitavelmente observei que gostavam de brincar em companhias de crianças maiores. Em 

algumas destas situações notei pelos movimentos e ações que faziam – correr, esconder e 

gritar, bem como pelos poucos objetos que manuseavam ´- um galho com sementes de 

urucum utilizado para a pintura corporal, que a brincadeira tinha relação direta com a 

tradição, com a cultura Paiter uma vez que simulavam contextos de guerra.  

Apenas o corpo foi utilizado nesta brincadeira. Os movimentos, os risos, gritos de 

vitória da etnia “vencedora” permitiram compreender que havia ocorrido uma atividade da 

tradição guerreira. Uma forma semelhante do processo educativo das crianças Tupinambá, 

percebo que entre os Paiter as narrativas de enfrentamentos entre outros povos de alguma 

forma estão presentes e mobilizam suas brincadeiras: “[...] os adultos envolviam os imaturos 

em suas atividades ou estimulavam reprodução de situações análogas entre as crianças, 

promovendo dessa forma sua iniciação antecipada nas atividades, nos comportamentos e nos 

valores incorporados à herança-cultural. (FERNANDES, 1975, p. 68).  

A brincadeira de guerra nos fez pensar que as narrativas etnohistóricas permanecem no 

cotidiano Paiter e por meio do faz de conta infantil revisitam tempos imemoriais. As crianças 

Paiter Surui parecem confirmar que a guerra é um tema presente nas diferentes etnias 

indígenas. 
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Sobre o assunto, o sociólogo Florestan Fernandes registra no livro “A função social da 

guerra na sociedade Tupinambá” (2006)  a valorização das aprendizagens guerreiras na 

formação deste Povo: 

Aos filhos ensinam de pequenos a que sejam guerreiros e inclinados à 
guerra, e para efeito os adestram no arco e flecha, de modo que, com terem 
pequeno corpo, são grandes flecheiros, para que os exercitam na caça. [...]. 
Vê-los-eis ensinar às crianças, de três ou quatro anos de idade, a manejar o 
arco e a flecha, e, de vez em quando, a exortá-las à valentia, a vingar-se dos 
inimigos, ou a morrer de preferência a perdoar a quem quer que seja”. 
(FERNANDES, 2006, p. 431-432). 

 
Compreendo que na atualidade não há possibilidade de confrontos corporais entre as 

etnias, mas a necessidade de guerrear permanece, assim é importante manter o espírito 

guerreiro de lutar e defender o significado contemporâneo de ser Paiter. Saber identificar estas 

outras formas de guerras contemporâneas, saber elaborar meios de proteção e ataque, saber 

definir estratégias, são preocupações que a meu ver devem fazer parte dos conhecimentos 

necessários à nova geração. 

As brincadeiras são antes de tudo apropriações de significados: dançar, 
cantar, lutar, jogar peteca,  flechar, remar, nadar no rio, subir em árvores, 
construir os brinquedos com recursos da natureza. E nas brincadeiras, ser 
guerreiro, ser mãe, ser caçador, ser homem, ser mulher, ser indígena... No 
entanto, ser uma pessoa única, ser um indígena específi co. Ao brincar, 
aprende-se a ser Xavante; aprende-se a ser Bororo, aprende-se a ser 
Tapirapé; aprende-se a ser alguém que se identifi ca e é identificado porseu 
grupo. Ser igual e ser diferente do Outro. (GRANDO; XAVANTE; 
CAMPOS, 2017, p. 120). 

 
Em outra situação observei que as crianças brincavam também sem brinquedos 

industrializados, relacionada à tradição indígena, utilizando seus próprios corpos, que foi a 

brincadeira de subir em árvores. Estava ali presente o puro movimento de subir e descer, pois 

não havia frutos nela. Percebi que havia uma criança maior no alto da árvore e uma outra 

menor iniciando o movimento de subida, aprendizagem e conhecimento que vai se 

construindo através da observação de crianças mais experientes nesta atividade realizada  no 

interior da aldeia, confirmando que: 

[...] o local é, durante o brincar, também apropriado pelo Jogo como 
conhecimento. Ao interagir no meio natural, a criança o “desnaturaliza” a 
árvore, o rio, as frutas, as folhas e os animais, ela apropria-se de cada um 
desses elementos como cultura, construindo sentido e significados diferentes 
para cada um dos elementos com que brinca. Aprende sobre eles e passa a 
valorizá-los. O meio passa a se constituir como um meio cultural próprio da 
criança e do seu grupo social. (GRANDO; XAVANTE; CAMPOS, 2017, p. 
94). 
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Durante as brincadeiras, percebi que as crianças Paiter mostravam o fascínio pelas 

narrativas de guerra contadas pelos adultos. De forma autônoma, definiram esta atividade e 

para além da simples imitação vivenciavam naqueles momentos originalidades que apenas 

com muita atenção é possível notar. E ao continuar brincando com o próprio corpo, nas 

subidas e descidas das árvores, por exemplo, elas reatualizam com esse movimento a história 

da infância Paiter de outros tempos no século XXI. 

 

4.3.4 Crianças Indígenas Paiter: brincadeiras interculturais 

 
Durante o trabalho de campo, momento em que coletei os dados através da observação 

junto as crianças colaboradoras da pesquisa, notei que houve momentos em que alternavam 

brincadeiras, umas com mais aproximações  com a tradição Paiter como a reunião para 

conversas em língua indígena sobre temas do dia a dia da aldeia, a brincadeira de subir e 

descer de árvores, ao lado de outras, mais urbanas, situação em que utilizavam brinquedos 

industrializados como bolas e balões, sugerindo intercâmbios culturais. 

Pensar as diferenças a partir do tema sobre crianças vistas como sujeitos e a infância 

como uma determinada temporalidade e com ela suas especificidades, significa entender que 

há diversas formas de ser criança e viver a infância, dentre elas, o habitar entre dois mundos, a 

concepção de: “[...]  “entre-lugares” fornecem o terreno para a elaboração de estratégias de 

subjetivação – singular ou coletiva – que dão início a novos signos de identidade e postos 

inovadores de colaboração e contestação, no ato de definir a própria ideia de sociedade. 

(BHABHA, 2001,  p. 20). 

Figura 24  – Brinquedos e brincadeiras Paiter Surui 

 
Fonte: Luiz Weymilawa Suruí (2018). 
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Nesse sentido, as diferenças culturais não podem mais ser entendidas de maneira 

equivocada, “[...] como um desvio, que é o lugar em que o diferente tem sido colocado, [...]. 

Essa seria uma postura que reclama novos afetos, uma nova forma de se relacionar com o 

diferente, [...] com o outro que não é mais um ‘mesmo’ de mim”. (ABRAMOWICZ, 2011, p. 

32). Ao vivenciar as brincadeiras de caráter interculturais, as crianças estabelecem uma 

relação próxima com o comportamento que acontece com todo o Povo Paiter Suruí na 

atualidade. Demonstram que há uma caminhada de cinquenta anos neste processo e a partir 

daí incluem ou excluem elementos deste contexto. Apresentam características próprias desta 

situação com as coisas boas e ruins que aconteceram. 

Cada povo tem seus modos de vida próprias, portanto, as crianças aprendem vendo seus 
pais fazendo. Em cada momento acontecem determinados coisas, vendo isso as crianças 
fazem reproduções. Enquanto os seus pais vão vivendo suas vidas, as crianças estão 
fazendo as suas como, exemplo, as brincadeiras, reproduzindo tudo que seus pais fazem, 
como festas, danças, alimentos e cantos.  (Joaton Pagater Suruí, 2018) 

 
Talvez em outra oportunidade seja necessário aprofundar como acontece o rodízio 

destas brincadeiras, os possíveis motivos, questões que nos ajudarão a compreender melhor 

esta infância que ocorre envolvendo a fonteira entre o mundo indígena e não indígena. Uma 

ocasião de analisar como essa interculturalidade realmente ocorre e os possíveis impactos 

para o Povo, pois:  

A criança é o fio que tece as várias dimensões da sociabilidade Maxakali. É 
através dela que se inaugura a relação com o outro. De acordo com as regras 
de etiqueta Maxakali deve-se primeiro dirigir-se às crianças, particularmente 
aos bebês, quando em visita a um grupo familiar aliado ou em qualquer outra 
situação de distância social. Só após agradar as crianças, carregar e acariciar 
os bebês, é que o visitante deve dirigir o olhar e a palavra aos seus anfitriões 
adultos (ALVAREZ, 2004, p. 53). 

 

Assim, concluímos nesta seção o aspecto principal deste trabalho que foi a 

investigação da infância Paiter Suruí no que diz respeito às práticas de educar e cuidar tendo 

como fronteira o processo de colonização ocorrida na Amazônia. O estudo aconteceu na 

Aldeia G̃apg̃ir, Terra Indígena Sete de Setembro no município de Cacoal, estado de Rondônia, 

no periodo de de dezembro de 2016 a dezembro de 2018,considerando: 

O estudo das realidades da infância com base na própria criança é um campo 
de estudos emergente, que precisa adotar [...] recolha da voz das crianças. 
Assim, além dos recursos técnicos, o pesquisador precisa ter uma postura de 
constante reflexibilidade investigativa. [...] a não projetar o seu olhar sobre 
as crianças colhendo delas apenas aquilo que é o reflexo dos seus próprios 
preconceitos e representações. O olhar das crianças permite revelar 
fenômenos sociais que o olhar dos adultos deixa na penumbra ou obscurece 
totalmente. (SARMENTO; PINTO, 1997. p. 78). 
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A pesquisa buscou compreender a temática infância indígena em relação às práticas de 

educação e dos cuidados das crianças na cultura Paiter Suruí no âmbito da Amazônia,  de 

compreender as mudanças no processo histórico seus impactos na cultura e na infância.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O universo Paiter é muito complexo e difícil de descrever em palavras, principalmente 

em português que é a nossa segunda língua, além de situações ou histórias que não devem ser 

reveladas aos “brancos” – referência que utilizamos na aldeia para tratamento de pessoa não 

indígena, são segredos e mistérios que guardamos entre nós compartilhados de geração em 

geração através da oralidade, por isso é importante cultivar essas práticas, pois nem tudo 

sobre nossa cultura pode ser escrito ou falado para o branco.  

A partir dessa visão, desenvolvemos o estudo sobre Infâncias Indígensa e mais 

especificamente, a Infância indígena Paiter Suruí da Terra Indígena Sete de Setembro na 

Aldeia Gãpgir, Linha 14, em Cacoal-RO, no período de dezembro de 2016 a dezembro de 

2018 com o título: “Paiter e sade apuhg itxa ani e ewe same” infância Paiter: processos 

próprios de cuidar e educar crianças indígenas Suruí na Amazônia. 

O objetivo foi analisar como os Paiter Suruí compreendem a vida das crianças 

pequenas, a relação de educação e cuidados em duas temporalidades: antes e depois do 

contato. Para entender o ser criança Paiter realizamos observação participante, entrevista 

intensiva e análise de documentos. (ANDRÉ, 1995, p. 28).  

Os sujeitos da pesquisa foram: um casal de sabedores que por meio de seus 

conhecimentos e memória nos explicaram como era a vida de uma criança Suruí antes do 

contato com o “branco”, três indígenas que viveram na primeira década do contato e 4 

(quatro) crianças pequenas, do sexo masculino até 3 anos de idade que nos deram pistas sobre 

a infância indígena Paiter na atualidade.  

Os resultados do estudo informam que a vida das crianças pequenas quanto à relação 

de cuidar e educar antes do contato com a sociedade não indígena era organizada a partir de 

regras bem definidas iniciadas na época do casamento. As contribuições do sabedor 

Gakamam Suruí trouxeram uma riqueza de detalhes sobre as relações entre cuidar e educar na 

cultura Paiter antes do contato. Como nossa questão era compreender a concepção da infância 

Paiter, ou seja, o que é ser criança indígena pequena para o Suruí, percebemos que a ideia de 

ser criança antecede a gravidez, vem desde o casamento.  

A partir das relações do casamento já há um preparo para a gravidez e quando tem 

certeza que um bebê está a caminho, há vários cuidados principalmente com a alimentação e 

restrição para algumas atividades. Esta atenção que envolve tanto o pai como a mãe prossegue 

até o parto e os primeiros dias de vida da criança. Todos estes cuidados são fundamentais pois 

estão diretamente ligados à vida do filho. Assim se alguma atividade do resguardo não fosse 
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seguida isso poderia refletir em toda a vida daquela criança.  

Embora o tempo pós-contato tenha produzido uma série de modificações, algumas 

inclusive impeditivas de cumprir estes rituais, penso que há uma negociação do que é possível 

ou não fazer. Mas há uma certa atenção no sentido de cumprir o ritual ou estabelecer meio de 

diálogos de modo a adequar-se a realidade atual. Quanto aos brinquedos e as brincadeiras 

ocorreram mudanças, mas há coexistência entre elas, pois as crianças brincam coletivamente 

nas áreas de convivência da aldeia ora apenas com o corpo a partir de conversas, músicas ou 

não, em simulações de guerras que percebemos pelos gritos próprios da cultura Paiter, no rio, 

nas árvores, mas também se divertem com brinquedos industrializados, como carrinho, por 

exemplo.   

As práticas do educar e cuidar das crianças permanecem, não há uma separação entre 

os dois termos, eles andam juntos. Na infância antes do contato os rituais eram importantes 

durante todo o crescimento das crianças e agora na atualidade percebemos que algumas 

práticas podem ser vistas no dia a dia. Portanto há um diálogo entre a tradição Paiter e a 

tradução dessa nova realidade, o que nos leva a pensar no movimento contínuo entre estes 

dois mundos com uma zona de fronteira própria do contexto globalizador.  
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