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RESUMO 
 

Na tradição cultural do Povo Ikolen Gavião existia um lugar para o ensino e a 
aprendizagem, era o Bekãh. Em busca de aprofundar conhecimentos sobre o 
sistema proprio de aprendizagem do Povo é que foi proposto o estudo: “Bekãh  Ká:  
saberes e práticas indígenas na Escola Ikolen”. O objetivo principal foi compreender 
como os saberes e práticas indígenas específicos da tradição Gavião, o antigo 
Bekãh estão presentes atualmente na escola “do branco” a ponto dela ser 
considerada intercultural.  A pesquisa foi desenvolvida no período de dezembro de 
2016 a dezembro de 2018 na Terra Indígena Igarapé Lourdes, no município de Ji-
Paraná, estado de Rondônia. A metodologia adotada considerou a pesquisa 
narrativa (CLANDININ E CONNELLY, 2011), a partir da colaboração de dois 
indígenas experientes do Povo Ikolen, sendo um da Aldeia Ikolen e o outro da Aldeia 
e Mahvguvehj. Os relatos foram coletados na lingua materna e depois foi feita a 
transcrição para a língua portuguesa. A interpretação dos dados permitiu 
compreender que antigamente o trabalho realizado no Bekãh era embasado na 
concepção de educação e atividade cultural Ikolen, com a preocupação de preparar 
o jovem para a vida adulta, para a ação. A pesquisa apontou que embora haja 
atividades da cultura na escola, há necessidade de complementar o ensino do 
Bekãh no curriculo atual. Sem os saberes e práticas  do Bekãh o ensino atual é 
insuficiente para o real aprendizado de uma educação diferenciada. Os conteúdos e 
referenciais teóricos da cultura ocidental devem ser sempre negociados e 
atualizados com todos os alunos e sabedores da comunidade com vistas a uma 
formação intercultural. 
 
Palavras-chave: Bekãh. Cultura Gavião. Interculturalidade. 
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RESUMEN 
 
En la tradición cultural del Pueblo Ikolen Gavião existía un lugar para la enseñanza y 
el aprendizaje, era el Bekán. En busca de profundizar conocimientos sobre el 
sistema propio de aprendizaje del Pueblo es que se propuso el estudio: "Bekãh Ká: 
saberes y prácticas indígenas en la Escuela Ikolen". El objetivo principal fue 
comprender cómo los saberes y prácticas indígenas específicos de la tradición 
Gavião, el antiguo Bekãh están presentes actualmente en la escuela "del blanco" a 
punto de ser considerada intercultural. La investigación fue desarrollada en el 
período de diciembre de 2016 a diciembre de 2018 en la Tierra Indígena Igarapé 
Lourdes, en el municipio de Ji-Paraná, estado de Rondônia. La metodología 
adoptada consideró la investigación narrativa (CLANDININ Y CONNELLY, 2011), a 
partir de la colaboración de dos indígenas experimentados del Pueblo Ikolen, siendo 
uno de la Aldea Ikolen y el otro de la Aldea y Mahvguvehj. Los informes fueron 
recogidos en la lengua materna y luego la transcripción se hizo para el portugués. La 
interpretación de los datos permitió comprender que antiguamente el trabajo 
realizado en el Bekãh estaba basado en la concepción de educación y actividad 
cultural Ikolen, con la preocupación de preparar al joven para la vida adulta, para la 
acción. La investigación apuntó que aunque hay actividades de la cultura en la 
escuela, hay necesidad de complementar la enseñanza del Bekãh en el currículo 
actual. Sin los saberes y prácticas del Bekán la enseñanza actual es insuficiente 
para el real aprendizaje de una educación diferenciada. Los contenidos y 
referenciales teóricos de la cultura occidental deben ser siempre negociados y 
actualizados con todos los alumnos y sabedores de la comunidad con vistas a una 
formación intercultural. 
 
Palabras clave: Bekán. Cultura Gavião. Interculturalidad. 
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RESUMO 

 

Èna màh ve mágaa. Padéhrehj kaj mah óma kóbè tígía, padjakúvehj pi mah padá 

méne kujve mahá, ána té padjá árátígi pamakóbah gará mene maha mah tápia, ébo 

támah vepánaa. Pabagehj matóe pána ki odjíréhj makóbae pána kia tá máh. Bekãh 

ká padjáne pamakóbah méne páná tá màh pádá méne kuj kaj táne akobá maej pi 

màh pèh págáh. Èna méne ká màh ve páràh té vea pábáre kaja. Èna  màh veh pie 

kaa. Eveka mah pabáre kaj ki djalaej páre kaj kia bó pamága pamakóba nalia 

berepépea, ve páràhr na té padjakuhv ve kaj pasane pamakóba méne saa. Ao 

djalaej páre kaj tétè méne mága zar ná méne no pagaj gabia méne ká padjarava 

pamá árátigi mahj pére páná te pabagehj kaja. èna ikolen mah atá méne párare mi 

atáh kígar poa pazanee pa pevehj kaj méne ká pabáre mága avi ova. Èna tétè. 

 

Palavras-chave: Bekãh. Cultura Gavião. Interculturalidade. 
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1.INTRODUÇÃO 

 

A motivação que mobilizou o desenvolvimento deste estudo surgiu nas 

experiências docentes e na gestão em 2003 na Coordenação de Educação Escolar 

Indígena na Secretaria de Educação de Rondônia (SEDUC) e depois no 

movimento indígena na Organização dos Professores Indígenas do Estado de 

Rondônia (OPIRON). Avalio que o aprofundamento deste trabalho pode contribuir 

no aperfeiçoamento de políticas públicas diferenciadas para os Povos Indígenas. 

Para compreender o lugar da Interculturalidade na escola indígena por meio 

de possíveis elementos do antigo Bekáh, consideramos que a nossa pesquisa é de 

natureza qualitativa pois envolve descrever aquilo que estamos observando, fazer 

registros com anotações, fotos ou videos. Envolvem a realização de entrevistas , 

relatórios e outros materiais que tenham relação com nosso objetivo. 

O trabalho de analisar a ação intercultural na escola indígena, se há pistas do 

Bekáh neste espaço representará uma contribuição à escola Mavguvehj e por isso a 

metodologia que utilizei foi a Pesquisa-Ação, (THIOLLENT, 2011).  

Realizamos as leituras e anotações por meio da pesquisa bibliográfica, “[...]  

um apanhado geral sobre os principais trabalhos já realizados, revestidos de 

importância, por serem capazes de fornecer dados atuais e relevantes relacionados 

com o tema”. (LAKATOS E MARCONI, 2003). Recorremos à pesquisa documental 

(GIL, 2002), pois era necessário levantar e analisar dados de materiais que ainda 

não foram analisados, possibilitando a verificação de quais atividades são 

desenvolvidas com esta tecnologia, o radio na escola.   

O método autobiográfico (NÓVOA; FINGER, 2010) constituiu um meio de 

assegurar a produção do relato de si como ferramenta reflexiva na medida em que 

pode evidenciar como a história pessoal possui relação com a história social. Foi útil 

para evidenciar os entrelaçamentos entre minhas trajetórias como docente e 

comunidadora social, importantes no desenvolvimento do trabalho. 

Após a coleta de dados por meio das duas entrevistas (CLANDININ E 

CONNELLY, 2011),  feitas com os colaboradores Gavião na lingua indígena, a 

próxima etapa envolveu a análise e interpretação de suas falas. Fizemos a 

transcrição dos relatos tanto na língua indígena como na língua portuguesa para que 

a orientadora pudesse acompanhar o processo. Reunimos as fotos, as transcrições, 

as notações para a realização e aos poucos fomos compreendendo a visão dos 
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sabedores sobre a escola e sobre a interculturalidade, por meio da análise e 

também da  interpretação dos dados (GIL, 2008). 

A análise e a interpretação do material coletado permitiu rever os fichamentos 

para um melhor aprofundamento do trabalho. Informamos que apresentaremos uma 

visão resumida da metodologia na Introdução pois a cada seção é que explicaremos 

como foi elaborada o que dispensa a exigência de uma parte específica para este 

assunto .  

A pesquisa Bekãh  Ká:  saberes e práticas indígenas na Escola foi postada na 

Plataforma Brasil e já foi aprovada pelo Comitê de Ética na Pesquisa (CEP) da 

Universidade  para atender o Programa de Pós-Graduação em Educação Escolar – 

Mestrado Profissional e a Resolução 466/2012. 

Organizamos o estudo em cinco seções: a primeira é a Introdução que 

apresenta o problema da pesquisa, o objetivo geral, justificativa, procedimentos 

metodológicos, local e tempo de duração do trabalho. 

Na segunda seção intitulada “Memória de um Ikolen Gavião: a pesquisa 

autobiográfica como produçao de conhecimento decolonial e freireano”, retomo 

algumas passagens de minha vida escolar e profissional relatando por meio de 

memorial os conhecimentos e experiencias que tenho elaborado. 

“O Povo Ikolen Gavião: exercicios de resistências nos processos de 

colonialismo e colonialidade do Estado brasileiro”, a terceira seção discute um pouco 

sobre as relações desproporcionais a que estão submetidos os Povos Indígenas no 

Brasil, mas em meio as violações de direitos há resistências e ganhos. 

A quarta seção “Interculturalidade e educação: saberes e práticas indígenas 

específicas da tradição Gavião, o antigo Bekãh, na escola “do branco”, apresenta os 

dados, a análise e sua interpretação, procurando responder a pergunta que 

impulsionou este estudo. É retomado de forma resumida em um apanhado geral nas  

“Considerações finais”, ultima seção, com meu entendimento sobre o estudo 

desnvolvido e tudo aquilo que foi possível aprender nesta importante etapa de 

formação.   
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2 MEMÓRIA DE UM IKOLEN GAVIÃO: A PESQUISA AUTOBIOGRÁFICA COMO 
PRODUÇAO DE CONHECIMENTO DECOLONIAL E FREIREANO 
 

Do ponto de vista da América Latina, o pensamento fronteiriço, 
abrindo espaço para o reconhecimento da diferença colonial, pode 
possibilitar a emergência de vozes, línguas, culturas, significados, 
histórias antes excluídas, silenciadas ou nomeadas tão somente por 
suas carências. (AZIBEIRO, 2011, p. 161). 

 

O propósito desta seção é refletir a minha trajetória pessoal, educacional e 

profissional que está profundamente relacionada a própria História da Educação 

Escolar Indígena de Rondônia. Esta afirmação se sustenta no fato de que os 

processos que aconteceram até agora referente à docência indígena em Rondõnia 

tem relação direta com minha caminhada formativa. A elaboração destes escritos 

considera a metodologia da Pesquisa Autobiográfica, recurso que valoriza a voz de 

quem vivenciou o processo, pois ao “[...], "ouvir" a si mesmo ou ao "ler" seu escrito, 

[...] o produtor da narrativa seja capaz, inclusive, de ir teorizando a própria 

experiência.  (CUNHA, 1997, p. 188).  

Meus estudos do ensino fundamental aconteceram na escola indígena, mas 

com muitos professores não indígenas. Depois, quando vim morar na Aldeia Ikolen, 

já tinha bastante família Gavião que tinham vindo da Aldeia Igarapé Lourdes para 

morar ali. Foi neste tempo que recebi a tarefa da comunidade de participar do 

primeiro projeto de formação de monitores indígenas como era chamado na época o 

curso promovido pelo Instituto de Antropologia e Meio Ambiente (IAMÁ) sobre a 

coordenação da grande antropóloga Betty Mindlin, isso aconteceu em 1993, quando 

assumi a sala de aula como professor indígena.  

Figura 4 – Tempo do Instituto de  Antropologia e Meio Ambiente (IAMÁ). 

 
Fonte: Betty Mindlin (2001; 1994). 

 

 



16 

 

O próximo passo, veio depois  através de mobilização e reivindicação do 

movimento indígena quando o sistema estadual de educação propôs em Rondônia, 

o Projeto Açaí, curso de formação em magistério indígena que habilitava o professor 

a lecionar na sua comunidade e ser contratado pela SEDUC. Eu fui uns dos 

primeiros Gavião a cursar o Projeto Açaí (2000-2004). Foi um tempo de grandes 

aprendizagens, conheci muitos parentes, o que ajudou a entender ainda mais as 

diferenças, refletidas agora nesta escrita: “[...]. Este pode ser um processo 

profundamente emancipatório em que o sujeito aprende a produzir sua própria 

formação, autodeterminando a sua trajetória. [...]”. (CUNHA, 1997, p. 1997). 

 
Figura 5 – V Etapa Projeto Açaí. 

 
Fonte: Departamento de Educação Intercultural (2010). 

 

O curso foi muito bom, as aulas foram ministradas por grandes profissionais 

dos país, doutores na área de conhecimento da educação escolar indígena, 

estudiosos dos direitos das questões indígenas, tenho orgulho de ter participado 

deste processo. Uma experiência que proporcionou muita coisa boa.  

Figura 6 – Última Etapa Projeto Açaí. 

 
Fonte: Josélia Neves (2004). 
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Foi um grande aprendizado, destaco umas delas: conhecer os parentes de 

outras etnias que nem sabia que existiam. Também compartilhar o conhecimento, a  

cultura diferente e respeitando a diversidade cultural. Durante as aulas no relato de 

alguns parentes eu ficava muito emocionado, quando eles falavam que tinham 

vergonha de falar sua língua materna e que sofriam preconceito, dos brancos, pois, 

“[...] O enfrentamento com o mundo é ameaça e risco. O homem substitui o 

envoltório protetor do meio natural por um mundo que o provoca e desafia.[...]” 

(FREIRE, 1987, p. 13). 

Assim durante o curso nas reuniões, trocávamos ideias e falávamos sobre a 

importância de cada cultura e que deveríamos valorizar nossa própria cultura foi 

então que cada um ia  aprendendo uns com outros que cada povo tem sua própria 

identidade e cultura diferente e que deve ser valorizado e acima de tudo ser 

respeitado. 

Figura 7 - Estudantes da V Etapa, Polo Único – Hotel Rondon, Porto Velho /RO. 

 
Fonte: Mario Venere (2001). 

 

A discussão posterior foi com os não indígenas da Universidade Federal de 

Rondônia, através de diálogos com o Prof. Nelson Escudero,  na época chefe do 

Departamento de Ciências Humanas e Sociais (DCHS) e a professora Josélia Neves 

de Ji-Paraná, o Reitor Professor José Januário e a Vice-Reitora, Professora Ivonete 

Tamboril, docentes da UNIR de Porto Velho.  

Foi importante nesta mediação o papel da Secretaria de Estado da 

Educação de Rondônia (SEDUC), a Representação de Ensino (REN) de Ji-Paraná, 

através das colaborações da professora Edineia Isidoro e Márcia Gomes. Uma 

parceria juntamente com os indígenas para assegurar o prosseguimento dos 

estudos em nível superior conforme assegura a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, a LDB 9394/19996.  
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Figura 8 – Universidade Indígena  e  Reunião com Reitor Januário Amaral. 

 
Fonte: Josélia Neves (2005; 2008). 

 

O trabalho do movimento indígena e aliados onde destaco a atuação de 

Heliton Gavião foi decisivo para a criação da Licenciatura em Educação Básica 

Intercultural em 2008 por meio da aprovação de seu Projeto Pedagógico de Curso 

(PPC) cujo objetivo principal é viabilizar o direito à educação e a formação docente 

indígena para o estado de Rondônia e noroeste do Mato Grosso:  

No âmbito do Programa REUNI, a UNIR através do Departamento de 
Ciências Humanas e Sociais do Campus de Ji-Paraná, criou o Curso 
de Licenciatura em Educação Básica Intercultural a partir das 
demandas apresentadas pelas comunidades indígenas, a formação 
de seus docentes em nível superior, contribuindo assim para a 
redução das profundas desigualdades ao possibilitar aos jovens e 
adultos de diferentes condições socioeconômicas e integrantes de 
diferentes grupos étnicos o acesso ao ensino superior em Rondônia. 
[...].  (NEVES, 2013, p. 126). 
 

Assim, no dia 23 de novembro de 2009 aconteceu  a tão sonhada aula 

inaugural do curso no Auditório da Representação de Ensino (REN) de Ji-Paraná,  

momento em que ouvimos a Professora indígena Francisca Paresi do estado do 

Mato Grosso. Ela adiantou um pouco sobre o mundo que nos esperava na 

Universidade.  

Destacou que o nosso compromisso é o de retornar às comunidades com 

saberes que devem sempre ser colocados a favor dos interesses indígenas. O 

sentimento daquele momento era de um sonho que estava se transformando em 

realidade. As lembranças daquele momento não serão esquecidas: 

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. Este pode ser u m processo 
profundamente emancipatório e m que o sujeito aprende a produzir 
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sua própria formação, autodeterminando a sua trajetória. [...]. 
(CUNHA, 1997, p. 187).  

 

Estavam presentes naquela aula especial muitos colegas indígenas que 

cursaram comigo o Projeto Açaí e também as formações oferecidas pelo Instituto de 

Antropologia e Meio Ambiente (IAMÁ). Saber que estávamos ingressando na 

universidade para mais uma etapa de estudos foi muito bom seja como cidadão ou 

docente indígena, pois, “[...] todo e qualquer sistema de educação para ser 

modificado, transformado e melhorado precisa estar sintonizado com a formação 

dos profissionais que atuam na educação”. (PACÍFICO, 2013, p. 40).  

 

Figura 9 – Aula Inaugural Licenciatura Intercultural. Com Nelson Escudero. 

 
Fonte: Mario Venere (2009). 

 

Na graduação pude refletir que a atuação e a formação docente foram/são 

dois processos que aconteceram/acontecem ao mesmo tempo. Além da docência, já 

trabalhei com a gestão pedagógica e administrativa na coordenação central da 

educação escolar indígena na Secretaria Estadual de Educação (SEDUC) em 2003. 

 

Figura 10 – Comissão Nacional de Professores Indígenas – MEC. 

 
Fonte: Mario Venere (2007). 
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Depois fui eleito para o movimento social através da direção da Organização 

de Professores Indígenas de Rondônia e noroeste do Mato Grosso (OPIRON). 

Várias ações foram realizadas em minha gestão: reivindicações da implantação do 

Conselho Estadual de Educação Escolar Indígena que ocorreu na abertura da VIII 

Etapa do Projeto Açaí - Magistério Indígena no Centro de Treinamento da Emater 

(CENTRER) no município de Ouro Preto do O'este.  

 

Figura 11 – Assembléia OPIRON – Guajará Mirim (2007). 

 
Fonte: Mario Venere (2007). 

 
 

Em parceria com o Núcleo de Educação Indígena de Rondônia (NEIRO) e 

colaboradores (as) realizamos o seminário "A Universidade Indígena - Educação, 

Diversidade, Cidadania" na Unir, Campus de Porto Velho em 2005, evento que abriu 

a discussao para a criação da Licenciatura Intercultural que foi aprovada em em 

2008 e a luta pela mobilização e aprovação da Lei 578/2010 que criou o quadro do 

Magistério Docente indígena e concurso público. 

 

Figura 12 – IV Fórum do NEIRO. 

 
Fonte: Josélia Neves (2008). 
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 Em 2009 participei do processo seletivo da UNIR, para cursar a Licenciatura 

em Educação Básica Intercultural em Ji-Paraná, Rondônia, com o estudo: “Bekãh: o 

lugar da educação tradicional Gavião” que tratou da educação própria do Povo 

Gavião. Foi durante o trabalho de pesquisa do meu Trabalho de Conclusão de Curso 

(TCC) na graduação que fiquei interessado em estudar o tema.  

Um certo dia convidei meu orientador, o Professor Genivaldo Scaramuzza 

para me acompanhar em um trabalho de pesquisa e pedi para filmar o relato de um 

sabedor sobre o Bekãh. Uma das questões que me motivou a pesquisar o tema foi 

quando entrevistei a liderança e sabedor da cultura Gavião ou seja um dos 

Professores do Bekãh, Catarino Gavião.  

Na entrevista, ele demostrava estar muito feliz ao falar do Bekãh, na fala dele 

parecia que estava lá de tão grande que era seu entusiasmo. Narrava com muita 

alegria os ensinamentos. Percebi que naquele momento havia por parte de Catarino 

um sentimento de felicidade porque se sentia valorizado como sabedor da cultura 

isso porque raramente os jovens o procuram para ouvir sobre a cultura.  

 

Figura 13 – Cacique Catarino Sebirop Gavião. 

 
Fonte: Zacarias Gavião (2015). 

 
 

Quando nós o procuramos ele estava doente, se encontrava bastante 

debilitado, eu e o professor Genivaldo fizemos uma bela entrevista, aproveitamos 

bem e mesmo adoentado conversou conosco com muito orgulho até porque ele 

falava da sua trajetória de vida como professor do Bekãh, relembrava do processo 

de ensino e aprendizado que realizava na floresta.  

Assim entrevistei uma das pouquíssimas pessoas que foi sabedor do Bekãh. 
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Infelizmente, uma semana depois ele se foi, levando valiosos conhecimentos da 

ancestralidade Gavião, como dizemos uma biblioteca inteira foi embora.    

Este texto comunicou a forma específica de ensinar e compartilhar os 

conhecimentos para os jovens por meio de lugar que coexiste junto à escola formal, 

o Bekãh um local de aprendizagens localizado na floresta  onde o povo educava 

seus filhos e filhas por meio de atividades tradicionais como fazer flechas, arcos, 

cocar e outras. 

Ali as crianças, jovens e adultos participavam e vivenciavam de todos os 

acontecimentos importantes para o coletivo. Os mais velhos, utilizavam seus 

saberes extraídos da experiência  para ensinar os jovens sobre os desafios futuros. 

Após o contato, a implantação da escola nas aldeias foi necessário para conviver 

com a sociedade não indígena.  

 Com esse trabalho foi possível identificar a importância do Bekãh, que 

significou um gesto de olhar para o passado em busca de construir o presente. Foi 

possível verificar que o conhecimento da tradição Gavião – sua História, mitos, 

músicas, danças, religião, formas de luta, cura e a educação continuam presentes 

na comunidade juntamente com as aprendizagens advindas do contato, apesar de 

todas as interferências. Este tema me acompanhou também no Mestrado 

Profissional que iniciei em 2016, pela Unir, no Campus Porto Velho. 

 

Figura 14 – Aula no PPGEE - Mestrado Profissional (MEPE). 

 
Fonte: Deloise Amorim (2017). 

 

Na pós-graduação, insistimos em compreender a interculturalidade na escola 

indígena procurando responder como os saberes e práticas indígenas específicas da 

tradição Gavião, o antigo Bekãh estão presentes na escola “do branco” a ponto dela 

ser considerada intercultural.  
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A reflexão sobre minha trajetória na educação da tradição Gavião, na 

escolarização, no movimento indígena e na minha atuação profissional, foi 

importante porque foi possível observar o quanto estive presente nas lutas a favor 

da educação intercultural em Rondônia: “[...]. Experiência e narrativa se imbricam e 

se tornam parte da expressão de vida de um sujeito. [...]”. (CUNHA, 1997,p. 188). 

A Constituição de 1988 estabeleceu que podemos viver de acordo com nossa 

cultura em diálogo com as culturas ocidentais, a interculturalidade, mas em uma 

situação de poder isso se torna um desafio, daí nosso interesse em continuar 

estudando o tema, presente em minha caminhada pessoal e profissional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 

3. O POVO IKOLEN GAVIÃO: EXERCICIOS DE RESISTÊNCIAS NOS 
PROCESSOS DE COLONIALISMO E COLONIALIDADE DO ESTADO 
BRASILEIRO 
 

O pouco que é conhecido da história dos índios Gavião são fatos 
típicos dos povos que sofreram em suas terras os efeitos da 
retomada de exploração da borracha na Segunda Guerra, seguida 
pelo avanço da fronteira econômica nas últimas décadas, alcançando 
a região onde vivem, fronteira de Mato Grosso com Rondônia. 
(LEONEL JR., 2008, p. 19). 
 

O povo indígena Gavião habita a Terra Igarapé Lourdes localizada no 

município de Ji-Paraná, distante cerca de 15 Km do distrito urbano de Nova Colina 

e 60 Km do segundo maior município de Rondônia que é a cidade de Ji- Paraná. A 

história Gavião na Terra Indígena Igarapé Lourdes é relativamente recente e 

constitui parte significativa da história regional.  

A proposta desta seção é apresentar uma sistematização histórica da 

trajetória do Povo Ikolen Gavião a partir da visão indigena como uma contribuição 

crítica as formas de relações marcadas pelo colonialismo e pela colonialidade do 

Estado brasileiro, sobretudo no periodo pós-contato, bem como os exercicios de 

negociação e resistência.  

A elaboração deste texto foi possível a partir de vários recursos 

metodológicos: a Pesquisa Narrativa por valorização das histórias pessoais: “As 

pessoas vivem histórias e no contar dessas histórias se reafirmam. Modificam-se e 

criam novas histórias. As histórias vividas e contadas educam a nós mesmos e aos 

outros [...]”.(CLANDININ; CONNELLY, 2011, p. 27). Por vivenciar a História do 

Povo Gavião apresentarei nesta parte alguns aspectos importantes para a 

contextualização que ajudará a compreender melhor  as relações entre o Bekãh e 

a escola. 

A pesquisa bibliográfica,“[...]  um apanhado geral sobre os principais 

trabalhos já realizados, revestidos de importância, por serem capazes de fornecer 

dados atuais e relevantes relacionados com o tema. [...]”. (LAKATOS E MARCONI, 

2003, p. 158). As contribuições teóricas de intelectuais que têm questionado as 

diferentes formas de dominação colonial e do capital foram importantes nesta 

escrita (WALSH, 2009; LEONEL JR, 2008; HALL, 2006; QUIJANO, 2005, 

BHABHA, 1998; FREIRE, 1987; SCARAMUZZA, 2009; 2015; GAVIÃO, 2015 e 

NEVES, 2009; 2019). 
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Utilizamos também a Pesquisa Documental, uma fonte de dados que “[...] 

vale-se de materiais que não receberam ainda um tratamento analítico,”. (GIL, 

2002, p. 45), como jornais, cartas e relatórios sobre o Povo Ikolen Gavião que 

enriquecerão e complementarão as informações, coletados em repositórios digitais. 

Segundo os mais velhos da comunidade, o povo indígena Gavião habitava o 

noroeste de Mato Grosso, mas em função da expansão da colonização, grande 

parte do território tradicional Gavião foi ocupado por fazendeiros e outros grupos:  

É uma história de conflitos com seringalistas, caucheiros, garimpeiros 
e fazendeiros, assim como de confrontos entre os povos indígenas. 
Em todas essas relações, seja com colonos, seja com outros índios, 
alternavam-se períodos de paz, de casamentos interétnicos, da 
presença temporária nas colocações, de desentendimentos que não 
raramente terminavam em episódios sangrentos, dos quais os mais 
velhos conservam viva memória. (LEONEL JR., 2008, p. 19). 
 

Como outras sociedades indígenas sofremos a expulsão do território 

tradicional pelas forças coloniais e do capital, confirmando que: “[...] todo o 

processo de ocupação da Amazônia tem representado uma usurpação dos 

territórios [...] indígenas, [...] era e é a estratégia geopolítica do confisco sumário 

pela força, desses territórios [...]”. (OLIVEIRA, 1990, p. 103).  

Esse violento processo fez com que o Povo migrasse para outra localização 

com vistas à sua sobrevivência reconstruindo suas vidas em novos realdeamentos 

na divisa dos estados de Rondônia com Mato Grosso, lugar onde as identidades 

foram reatualizadas no contexto dos seringais. Uma configuração que implicou em 

um novo endereçamento, a Terra Indígena Igarapé Lourdes, nosso atual território, 

demarcado na década de 1980 e compartilhado com o povo Arara-Karo.  

Neste novo contexto, embora houvesse aldeias menores, foi criada a aldeia 

Igarapé Lourdes como sendo uma das maiores aldeias Gavião da época.  Os 

antropólogos noruegueses Lars Lovold e Elisabeth Forseth estiveram com os 

Gavião de fevereiro de 1980 até outubro de 1981 para realizarem uma pesquisa 

sobre a cultura Gavião, alertando que: 

[...] o INCRA, por um "erro" de demarcação, prolonga o projeto Nova 
Colina em 29 lotes dentro da área dos Gavião e Arara, em 1981. 
Apesar de advertidos pela avaliação do Polonoroeste, em 1983, 
INCRA e FUNAI deixam a situação apodrecer. Os políticos prometem 
aos colonos diminuir a área indígena por votos,  e terminam 
estimulando novas invasões, colocam escolas para os invasores e 
ônibus regular tentando uma situação sem retorno. Utilizando a 
estrada do condomínio de fazendas, e prolongando outras linhas 
irregulares do Projeto Nova Colina, as marcações dentro da área 
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chegam a 700, em 1985. (LEONEL JR., 2008, p. 5-6). 
 

 Nesses novos aldeamentos também foram construídas as escolas, com 

destaque para a escola Zavidjaj Xikopipohv e escola Mavguvehj da Aldeia 

Castanheira.  Aos poucos as escolas indígenas e suas comunidades foram se 

aproximando do que prevê a Lei de Diretizes e Bases da Educação Nacional, nº 

9394/1996, no que se refere às suas especificidades e a interculturalidade – o 

esforço de manter diálogos entre a tradição cultural Gavião e as culturas ocidentais 

que por força da nova realidade vinda com o contato precisamos vivenciar.  

 

3.1 – Lições no Bekãh  

 

[...] eu sabia que tinha um espaço onde toda a comunidade tinha 
atividades, faziam preparativo dos artesanatos, das flechas, enfim, 
havia muitas coisas que eram feitas naquele lugar. Era um espaço 
dentro da mata. Naquele momento, eu não sabia que ali era o Bekáh, 
eu não tinha esse entendimento. (GAVIÃO, 2015, p. 13). 
 

No universo cosmológico do Povo Gavião os processos próprios de 

aprender e ensinar antecedem o contato. Neste sentido, a Educação sempre teve 

um lugar importante em nosso modo de vida. Aprender a ser um Ikolen constitui 

até hoje uma das atividades centrais de nossa sociedade. A tradição  Gavião 

identifica este importante local de aprendizagens como o Bekãh. 

Foi nesse espaço que tive a primeira participação no Bekãh com os mais 

experientes. Eles ensinavam os meninos as diversas atividades que eles iriam 

precisar na vida adulta. Cada jovem tinha que aprender o básico para poder 

construir sua própria família. As primeiras atividades mais importantes para o 

menino é respeitar e manejar a arte de fabricar suas próprias ferramentas de caça 

e pesca, após esse aprendizado o jovem estava pronto para construir sua família.   

No local do Bekãh reuniam-se bastante pessoas. Cada um deles fazia sua 

atividade de acordo com seu planejamento. Nesse momento os jovens com 

diferentes idades eram convidados a participar das atividade realizadas neste local. 

Alguns meninos acompanhavam seu pai, tio ou seu avô, Eu por exemplo gostava 

de acompanhar o Xikov Pipohv, um dos mais sábios do Povo Ikolen. Ele gostava 

de contar história, ali aprendi muito coisa da cultura que faz parte das  atividades 

do cotidiano do Povo, foi muito bom. 
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Mas muitas atividades que fez parte da minha formação educacional da 

tradição Gavião, aprendi na prática com meu pai Frederico. Eu o acompanhava nas 

atividades onde ele ia, a roça, caçada, pescaria tradicional e na atividade de 

preparação para a  grande festa do Gojanehj. Esse dia era o mais alegre da minha 

vida. Ali toda a comunidade Ikolen se emcontrava e eu também podia encontrar 

meus amiguinhos.  

Esse período demorou pouco, recordo com muita saudade dessa época. 

Quando comecei  a entender as coisas já estava se aproximando um furacão, essa 

onda de invenção e predominação etnocêntrica que foi a chegada dos brancos 

missionários. No primeiro momento suas ações eram voltadas mais para o aspecto 

educacional, com ênfase na alfabetização na língua Gavião. Neste tempo definiram 

o alfabeto - fonemas e grafemas e a ortografia da língua materna, a gramática da 

língua Ikolen que é completamente diferente do língua do “branco”. 

Os missionários chegaram na Aldeia Igarapé Lourdes na década de 1960. 

Quando chegaram na comunidade, demoraram a trabalhar o estudo da bíblia. Eles 

passaram muito tempo apenas observando as atividade culturais do povo, o dia a 

dia e os rituais das festas, como por exemplo: festa do Gojanehj, Govakae, Bajeh E 

Vavá nae. Eles observavam atentamente registravam e fotografavam os 

acontecimentos.  

  Gojanehj - são os espíritos das aguas, somente o pajé tem contato com eles. 

Através de apresentação de um ritual do pajé que o Gojanehj se manifesta. 

Geralmente as festas do Gojan é realizada na época da colheita do milho verde.  

Govakae - é uma grande festa em que o dono dos animais silvestres realiza 

para o abate do animal. Durante a festa é servido a macaloba, um tipo de bebida 

tradicional feita tanto de milho, como de macaxeira, de cará ou batata. Cada um dos 

convidados presenteia os donos dos animais com artesanato de sua própria 

confecção, a festa durava de dois a três dias.  

O Bajeh - acontecia quando a comunidade se reunia para realizar atividade 

no coletivo, como fazer roça, plantar e colher amendoim. Já a Vava nae é ritual de 

dança que o pajé realiza para entrar em contato com os seres espirituais. A 

comunidade presente acompanha o pajé no mesmo ritmo da dança e ele conversa 

com os Aneakinehj (seres que somente ele vê), para pedir mais caças e uma boa 

colheita de milho para sua comunidade.  
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A maioria das atividades de preparação destas festas citadas acima 

aconteciam no Bekãh. Um espaço muito importante para comunidade se reunir para 

fazer seus artesanatos que iria usar no cotidiano e também na festa, Bekãh era o 

símbolo de cultura viva. 

Pouco tempo depois os missionários começaram a colocar em prática as 

atividades religiosas na qual foram fazer que era traduzir a Bíblia na língua Gavião. 

Significa afirmar que a prática  religiosa teve um grande impacto negativo na cultura 

do Povo Ikolen.  

Avalio que quando os missionários colocaram em prática seus trabalhos 

religiosos, as atividades tradicionais Gavião começam a enfraquecer. Segundo o 

relato dos mais velhos, os religiosos falavam que quem praticava a dança do pajé ia 

para um fogo. Também a bebida usada na ocasião da festa era considerada pecado 

e muita coisa da floresta na qual guiava os sábios, passou a ser desacreditada.  

Essas atividades realizadas na preparação das festas estavam diretamente 

ligadas ao Bekãh. Por essa razão como algumas tradições não foram mais 

praticadas por causa da  interferência religiosa, o Bekãh ficou comprometido. 

Quando um membro de uma comunidade promovia uma festa e a comunidade era 

convidada, iam ao Bekãh para preparar seus materiais. Todos iam para este local, 

os pais, as mães, os jovens e as crianças. Era o momento de grande aula e de 

muitas aprendizagens.  

Assim, a cultura do Povo Ikolen está ligada a toda atividade que compõe a 

sua organização social. Também a cultura está ligada ao conhecimento cosmológico 

Gavião que se expressa de várias formas. As aprendizagens que construí com  meu 

pai, o jeito que ele lidava com a natureza, observando a ligação que ele tinha com 

floresta e com os animais.  

Seus conhecimentos são fundamentados na lógica da observação, atenção e 

interpretação da natureza, como os saberes de localização, orientação temporal, 

relação com os animais da floresta, elementos que permitem compreender 

fenômenos do dia a dia, como calcular  distância. Como por exemplo, no dia da 

caçada, qual o horário que deve ir para caçar, o local que pode localizar os animais 

mais rápido, o tempo de ida e volta para que possa retornar para a casa ainda de 

dia, o cálculo do horário de chegada com a feira do dia e assim por diante.   

Assim, embora meu pai não tenha o saber formal – o de ler e escrever, ele 

também não possui relógio e nem se baseia em calendário de papel, mas nada 
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disso impede seu modo de vida, até hoje utiliza com mais frequência os 

conhecimentos da tradição Gavião. Inicialmente escutava de meu pai narrativas 

envolvendo estes conhecimentos. A medida  que ia crescendo, aos poucos comecei 

a vivenciar experiências parecidas  com  estas que meu pai contava.  

Penso que esta explicação é importante, pois a cultura do Povo Ikolen não se 

limita  apenas  a atividades como dançar, caçar e pescar, mas de interpretar sinais 

da natureza, conforme a publicação de Mindlin (2001, p. 40), “[...]. Para os Gavião 

ou Ikolen de Rondônia, os pajés têm o poder de se transformar em outros seres, 

vestindo a capa dos animais: o couro da onça, o casco do tatu, a plumagem das 

araras e as escamas dos peixes. [...]”1.  

Na atualidade existem outras preocupações, alguns Ikolen sonham em formar 

seus jovens em doutores na medicina  tradicional, na defesa de seu território 

tradicional, apoiar os aprendizes do pajé para serem defensores dos inimigos 

espirituais, respeitando as decisões dos comandantes da comunidade que é 

constituído pelo pajé e o cacique.  

Penso que é importante trazer a memória do Bekãh para o espaço da escola 

como uma ferramenta pedagógica, para contribuir neste processo que irá deixar o 

ensino mais rico,  a valorização da educação cultural com vistas ao fortalecimento 

da interculturalidade. 

    Depois da chegada dos missionários, veio a Fundação Nacional do Indio 

(FUNAI) até o Povo Ikolen. Essa instituição implantou a primeira escola de 

alfabetização já no modelo diferente daquilo que aprendi, isso aconteceu na aldeia 

central, a Aldeia Igarapé Lourdes. Foi assim que cada vez mais o Bekãh foi ficando 

de lado.  Nesse sentido o modelo de educação escolar restrito a quatro paredes, de 

caracteristica colonial contribuiu para o fracasso do Bekãh.  

Naquela época, o modelo da educação implantado não levou em 

consideração o conhecimento tradicional até por que eram leigos no assunto. Para 

algumas pessoas a nossa língua materna era apenas um dialeto ou uma gíria e 

lembrando que a ideia de implantação da educação escolar na comunidade indígena 

era para integrar as comunidades indígenas a sociedade envolvente, por isso o 

Bekãh talvez tenha ficado invisível.  

Então o modo de ensino, ou seja o modelo do Bekãh é diferente, com espaço 

                                                
1 Betty Mindlin dá voz aos caciques e pajés - Jornal da Tarde, 25 de ago de 2001. 
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livre para todos participarem das atividades que eram ensinadas. O Bekãh 

tradicional sempre teve o papel muito importante na organização social do povo 

Ikolen. Assim aos poucos,  as atividade tradicionais que eram feitas no Bekãh e os  

sabedores tradicionais, após o contato foram sendo engolidas pelas culturas 

etnocêntricas até o dia de hoje.  

Travamos uma grande luta para nos adaptar a realidade que apareceu em 

nossa frente, assim foi ficando para traz o ensino no Bekãh, que envolvia a 

necessidade de saberes sobre a caçada tradicional, pescaria, preparativos para a 

realização das festas, os rituais dos pajés, a cura e os conhecimentos das leis da 

floresta e o pior de tudo, o respeito pela natureza foi substituido por práticas de 

exploração,  concepção contrária do Bem Viver, uma alternativa proposta pelos 

Povos Originários da América Latina: 

Bem Viver é uma concepção de vida proveniente dos povos 
indígenas andinos, presente tanto nos Aimara (Bolívia) quanto 
nos Quechua (Bolívia e Equador), e também dos povos 
Guarani (Brasil, Paraguai): Suma Qamaña em aimara, Sumak 
Kawsay em quechua, Teko Porã em guarani. Não tem uma definição 
única, mas podemos indicar alguns elementos comuns. Segundo 
esta concepção, não existe de um lado o ser humano e de outro a 
natureza, mas todos – seres humanos e demais seres – fazem parte 
da natureza. Com ela devemos viver de forma harmoniosa: “para a 
perspectiva do Viver Bem, a natureza não é um objeto; não é uma 
fonte de recursos e matérias primas; é um ser vivo. Esta dimensão 
ecológica da realidade reconhece que a natureza é indivisível e 
intrinsecamente imbricada à vida dos seres humanos; somos parte 
da natureza. (RAUBER, 2019, p. 1). 
 

Esta situação provocou meu interesse para estudar o tema, para poder 

compreender o mundo ao meu a redor que não conhecia até então, no entanto, 

nessa época foi construída outra aldeia, a Aldeia Ikolen, onde atualmente moro.  

 

3.2 – Entre o Bekãh e a Escola 

 

[...]. Depois de algum tempo a FUNAI mandou uma professora para 
aldeia Igarapé Lourdes, onde conheci definitivamente o mundo da 
escrita. Ali fui alfabetizado no modo do não índio, foi muito difícil o 
início na sala de aula. A professora não nos entendia e nós, [...], não 
entendíamos o que ela falava. Apenas eu compreendia o que ela 
falava porque a minha mãe falava o português, assim eu podia 
ajudar meus coleguinhas da sala. Foi uma longa história até chegar à 
universidade. (GAVIÃO, 2015, p. 11). 
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 Como já mencionei desde o Projeto Açai e depois na graduação tenho 

realizado estudos sobre a interculturalidade, desafiado também pelo contexto da 

globalização. Neste sentido, aparentemente percebo que o Bekãh encontra-se 

fragilizado diante das assimetrias, das desproporcionalidades coloniais que 

determinaram que os saberes formais modernos são mais importantes que os 

conhecimentos dos povos originários.  

 Desde a invasão europeia, nossos saberes e culturas foram decretados 

como atrasados diante da “[...] elaboração intelectual do processo de modernidade 

[que] produziu uma perspectiva de conhecimento e um modo de produzir 

conhecimento: [...] colonial/moderno, capitalista e eurocentrado”. (QUIJANO, 2005, 

p. 115).  

 No entanto, continuamos aprendendo e compartilhando  conhecimentos da 

tradição que são mecanismos para re-existir, para assegurar sentidos à nossa 

existência na atualidade. E é nesta perspectiva que adotamos como lente teórica, 

os referenciais dos Estudos Culturais compreendidos neste texto com uma visão 

ampla de interpretações, explicações elaboradas a partir das experiências de 

pessoas, grupos e sociedades subalternizadas: 

[...] o campo dos estudos e outras práticas em cultura e poder, das 
contribuições de Paulo Freire, Orlando Fals Borda, Aníbal Quijano e 
numerosos intelectuais latino-americanos que mantiveram e mantêm 
práticas dentro e fora da academia  [...] o movimento zapatista no 
México, os movimentos e intelectuais indígenas em quase todos os 
países da região [...] o movimento feminista, o movimento dos 
direitos humanos, [...]”. (MATO, 2001, p. 13). 
 

Isso nos provoca a elaborar conhecimentos sobre as mudanças ocorridas a 

partir do contato estabelecido com o “outro”, o “djala”, o “branco”. De querer 

compreender como os saberes e práticas indígenas específicas da tradição 

Gavião, o antigo Bekãh estão presentes na escola “do branco” a ponto dela ser 

considerada intercultural em tempos de globalização, pois: 

O objetivo da diferença cultural é rearticular a soma do conhecimento 
a partir da perspectiva da posição de significação da minoria, que 
resiste à totalização – a repetição que não retornará como o mesmo, 
[...] que resulta em estratégias políticas e discursivas nas quais 
acrescentar não soma, mas serve para perturbar o cálculo de poder 
e saber, produzindo outros espaços de significação subalterna. [...] a 
agenda de identificação nunca é pura ou holística, mas sempre 
constituída em um processo de substituição, deslocamento ou 
projeção. (BHABHA, 1998, p. 228). 
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As leituras da filosofia da educação freireana permitem compreender que 

continuamente o ser humano elabora conhecimentos no intuito de possibilitar 

sentido à existência em função da consciência do seu inacabamento: 

Mais uma vez os homens, desafiados pela dramaticidade da hora 
atual, se propõem, a si mesmos, como problema. Descobrem que 
pouco sabem de si, de seu “posto no cosmos”, e se inquietam por 
saber mais.  [...]. Indagam. Respondem, e suas respostas os levam a 
novas perguntas. [...]. É também, e talvez sobretudo, a partir desta 
dolorosa constatação, que os homens se perguntam sobre a outra 
viabilidade – a de sua humanização. Ambas, na raiz de sua 
inconclusão, que os inscreve num permanente movimento de busca. 
(FREIRE, 1987, p. 16). 
 

Neste processo de humanização, historicamente os mais velhos de cada 

família Gavião possuíam/possuem um papel importante para o trabalho tradicional, 

ou seja, preparar seus jovens guerreiros para a vida adulta considerando o que irão 

precisar no futuro, onde todos compartilham seus conhecimentos, como fazer 

flecha, caçar, pescar, fazer roça e acima de tudo o respeito um para com outro.  

As mulheres a tarefa de ensinar as meninas em casa sobre os trabalhos 

domésticos, os cuidados com as crianças pequenas enquanto os pais ensinavam 

os meninos no Bekãh. Desde cedo aprendiam/aprendem as atividades do cotidiano 

da comunidade, elas acompanham e observam os afazeres diários da aldeia. 

Entretanto, a realidade pós-contato desencadeou uma série de mudanças, 

como a necessidade de conhecer e fazer uso da escrita, por exemplo, pois como já 

afirmamos, a identidade é “[...] formada e transformada continuamente em relação 

às formas pelas quais somos representados ou interpelados nos sistemas culturais 

que nos rodeiam [...]” (HALL, 2006, p. 5).  

Assim, compreendemos que é de extrema importância que os jovens do povo 

Gavião tenham acesso aos conhecimentos do mundo globalizado que lhes permitam 

utilizar as tecnologias da informação e comunicação e ressignificar sua identidade 

étnica.  Entendo que a presença dos saberes indígenas na escola não nega o direito 

da comunidade em conhecer as contribuições ocidentais, entretanto estes saberes 

precisam dialogar com os conhecimentos da tradição Gavião-Ikolen, pois como já 

afirmamos em outra ocasião:  

Um dos elementos que transformou o papel da oralidade foi a 
aproximação da outra sociedade e o acesso as tecnologias, como, 
por exemplo: televisão, celular, computador, internet e outras. Por 
outro lado, estas mesmas tecnologias podem se tornar ferramentas 
para o registro e a divulgação dos aspectos culturais de um povo 
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indígena. (GAVIÃO, 2015, p. 39). 

 
Se isso não acontecer correremos o risco de ter uma educação “intercultural 

funcional” que “[...] assume a diversidade cultural como eixo central, apontando seu 

reconhecimento e inclusão [...] deixando de fora os dispositivos e padrões de poder 

institucional-estrutural – que mantêm a desigualdade [...]” (WALSH, 2009, p. 21).  

A relação entre diferentes em contextos desiguais se expressa na perspectiva 

freireana sob o manto da inclusão em uma “falsa generosidade”. A imagem adotada 

é a da mão estendida, uma mão colonializada e que depende das migalhas dos 

opressores: “[...] a mão estendida do "demitido da vida”, medroso e inseguro, 

esmagado e vencido. Mão estendida e trêmula dos esfarrapados do mundo [...]”. 

(FREIRE, 1987, p. 17).  

Para o educador Paulo Freire a brutalidade colonial por meio da imposição de 

seus saberes só pode ser superada através da problematização da realidade 

opressora, da produção de outros referenciais elaborados nos processos de luta 

pela re-existência, os “inéditos-viáveis” ação que deve ser feita pelos próprios 

oprimidos e oprimidas.  

A partir desta leitura crítica, um dos planos que sustentou a pesquisa proposta 

foi demostrar que cada cultura possui suas especificidades e sua importância. No 

âmbito da escola a presença dos saberes e fazeres indígenas produzem “[...] 

processos próprios de aprendizagem, campos cognitivos e cosmológicos de 

construção de sentidos e significados, que [...] apontam a necessidade de construir 

novos aportes teóricos e pedagogia(s)”. (NASCIMENTO, 2012, p. 157). 

Essa construção é fundamental para uma interculturalidade que leve em 

conta os saberes dos povos originários. Um esforço que resulte em uma 

interculturalidade crítica “[...] uma construção de e a partir das pessoas que 

sofreram uma histórica submissão e subalternização”. (WALSH, 2009, p. 22). 

Diria ainda, uma proposta formativa de resistência chamada de:  “[...] 

Pedagogia do Oprimido: aquela que tem de ser forjada com ele e não para ele, 

enquanto homens ou povos, na luta incessante de recuperação de sua 

humanidade. [...]”. (FREIRE, 1987, p. 17).  

O olhar sobre a História Gavião ao longo do processo de colonização, faz 

lembrar as narrativas discriminatórias em função da cultura diferente expressas em 

suas formas de trabalho, preparação de alimentos, linguagem, por exemplo.  



34 

 

A desconsideração aos direitos indígenas tem sido constante como por 

exemplo a invasão na Terra Indígena Igarapé Lourdes em 1983, que discuiremos 

mais adiante, um tenso problema que não só  demonstra o descaso oficial para 

com os direitos indígenas, mas principalmente o envolvimento governamental 

direto no ocorrido, uma vez que partiu das próprias autoridades o incentivo à 

invasão do território. 

Situações como esta sugerem que há autorizações prévias para isso ocorrer 

na medida em que representam a existência de práticas ancoradas na mentalidade 

colonialista que produz e mantém “[...] o estereótipo do nativo fixado nas fronteiras 

deslizantes entre barbárie e civilidade” (BHABHA, 1998, p. 71).  

Para os colonizadores os indígenas viviam/vivem em estado de natureza, 

portanto selvagens em contraposição à vida do colonizador, considerada civilizada. 

Uma interpretação conveniente para a grilagem das Terras Indígenas onde a 

diferença é vista como inferior, sem importância, uma negação ao fato que: 

[...] somos portadores de pertenças culturais diferentes. Mas somos 
também diferentes de direito. É o chamado “direito à diferença”, o 
direito à diferença cultural, o direito de ser, sendo diferente. [...]. Não 
queremos mais a igualdade, parece. Ou a queremos menos. Motiva-
nos muito mais, em nossas demandas, em nossa conduta, em 
nossas expectativas de futuro e projetos de vida compartilhada, o 
direito de sermos pessoal e coletivamente diferentes uns dos outros. 
(PIERUCCI, 2008, p. 7). 
 

Mas apesar de todas as opressões diante da diferença cultural, a língua e o 

modo de vida Gavião resistiram junto aos falantes do povo. Estas mudanças 

permitem compreender que, a identidade não é “[...] fixa, essencial ou 

permanente.[...]. ” (HALL, 2006, p. 12). A identidade é também fruto de relações 

entre as culturas e resulta de uma infinidade de encontros simbólicos que permite 

compreender de forma mais aprofundada o significado da interculturalidade 

enquanto uma prática que define o trabalho da escola indígena de interlocução 

com duas culturas diferentes, uma vez que: 

Após séculos de um processo sistemático de subalternização, os 
movimentos indígenas na América Latina, em especial no Brasil, 
conquistam espaços para participar efetivamente das definições no 
sentido de protagonizarem a construção de outra escola indígena: 
uma escola que tem como eixo epistemológico os processos 
particulares, históricos, linguísticos e culturais produzidos em um 
contexto de encontros dinâmicos de muitas matrizes culturais – as 
eurocêntricas/ colonizadoras e as indígenas/locais – com outros 
sentidos de mundo. (NASCIMENTO, 2012, p. 156). 
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Há necessidade de analisar o eixo epistemológico que sustenta a escola 

indígena diferenciada, principalmente a forma como a interculturalidade é 

processada na escola no âmbito das relações entre saberes indígenas e não 

indígenas, pois “Os saberes e as práticas só existem na medida em que são 

usados ou exercidos por grupos sociais. [...]” (SANTOS, 2006, p. 33).   

Nos mobiliza a elaborar perguntas a partir das experiências e estudos que 

construímos até o momento sobre o nosso entendimento a respeito do termo 

interculturalidade para participar com qualidade neste debate: “A existência, porque 

humana, não pode ser muda, silenciosa, nem tampouco pode nutrir-se de falsas 

palavras, mas de palavras verdadeiras, com que os homens transformam o mundo. 

[...]. (FREIRE, 1987, p. 44). 

Entender melhor as práticas que sustentam o sentido do fazer docente em 

sala de aula e por isso mesmo buscar suporte no contínuo processo de elaboração 

de uma justiça curricular (SANTOMÉ, 2013), numa perspectiva que considera o 

currículo como espaço de contestação de narrativas. Nesta arena conflituosa, é de 

atribuição do coletivo docente indígena, assegurar na pauta curricular “[...] as 

atividades da aldeia e fazê-las valer como letivas, [...] ocupar este espaço de 

tensão e disputa”. (SCARAMUZZA, 2015, p. 99). 

Um contexto propício para a atuação da interculturalidade crítica, entendida 

como um, “[...] movimento que amplia e envolve „em aliança‟ setores que, da 

mesma forma, buscam alternativas à globalização neoliberal e à racionalidade 

ocidental, e que lutam tanto pela transformação social [...]”.  (WALSH, 2009, p. 22).  

Desta forma, o que nos faz acreditar na presente pesquisa é também o 

protagonismo indígena na constituição da interculturalidade como elemento 

epistemológico que caracteriza a prática educacional, haja vista que “[...] o termo 

interculturalidade surge na América Latina no contexto educacional e, mais 

precisamente, com referência à educação escolar indígena”. (CANDAU; RUSSO, 

2010, p. 115). 

Reafirmamos o compromisso com a pesquisa e seu potencial para o 

desenvolvimento de políticas educacionais voltadas à valorização dos 

conhecimentos indígenas na perspectiva de intelectuais nativos, o diálogo entre os 

saberes e a definição de estratégias conceituais e práticas que podem caracterizar 

a escola indígena como intercultural, com a concepção que “[...] as identidades 
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estão sujeitas ao plano da história, da política, da representação e da diferença e, 

assim, é improvável que elas sejam outra vez unitárias ou „puras‟ [...]” (HALL, 2006, 

p. 87). 

Uma escola indígena que represente  um sonho possível para os povos 

originários, resultante de leituras críticas decoloniais, que podem ser interpretadas 

como “inéditos-viáveis” que ocorrem após a superação das “situações-limites”  no, 

“[...] momento em que estes as percebem [as situações-limites] não mais como 

uma “fronteira entre o ser e o nada, mas como uma fronteira entre o ser e o mais 

ser”, se fazem cada vez mais críticos na sua ação, [...]”. (FREIRE, 1987, p. 53). 

Podem ser compreendidas também como respostas originais elaboradas 

pelos próprios sujeitos da indagação, as Epistemologias do Sul que “[...]  surgem 

como uma proposta epistemológica subalterna, insurgente, resistente, alternativa 

contra um projeto de dominação capitalista, colonialista e patriarcal, que continua a 

ser hoje um paradigma hegemónico”. (SANTOS; ARAÚJO; BAUMGARTEN, p. 17-

18). Assim, queremos a escola, mas que com a tradição presente no seu dia a dia. 

 

3.3 – O pesadelo da colonização de Rondônia para os Povos Indígenas 

 

Digut Gavião era o pai do atual cacique Catarino Sebirop foi uma 
grande autoridade Gavião, [...]. Contou importantes fatos da história 
do Povo Gavião-Ikolen: a morte do pai causado por envenenamento 
por parte dos indígenas Zoró, fato ocorrido provavelmente em 1925. 
Narra o primeiro encontro que aconteceu entre os Arara-Karo e 
Gavião-Ikolen,[...]; as sensações que teve ao apertar a mão de um 
“branco” pela primeira vez, a faca que ganhou de “presente” do 
seringalista Barros [...]. (NEVES, 2009, p. 122). 

 

Após o contato com a sociedade não indígena, nós o Povo Gavião temos 

vivenciado diferentes situações que envolvem tensões, conflitos e que em algumas 

vezes resultam em mortes, fatores diretamente ligados ao processo de 

colonialização. Destaco aqui uma das lutas contra os grandes projetos de 

desenvolvimento do Estado brasileiro, como por exemplo, a construção de uma 

hidrelétrica que poderia/pode afetar diretamente o território indígena Igarapé 

Lourdes. Em algum lugar do país,os governantes já estavam concretizando os 

projetos de barragens que atingiria comunidades indígenas. 

As memórias do tempo de criança, buv na zàh, aproximadamente por volta de 

1980, permitem registrar um pouco do assunto. Lembro que minha mãe tinha um 
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rádio a pilha e eu ficava ouvindo os programas sem parar. De tanto ouvir o rádio, 

notícias, músicas, propagandas comecei a gostar até porque não tinha outra coisa 

que fosse diferente. Nossa casa ficava na Serra da Providência, em uma aldeia que 

meu pai construiu, longe da Aldeia central que é Aldeia Igarapé Lourdes. Na época 

minha mãe gostava de ouvir a Rádio Nacional da Amazônia, principalmente os 

programas dos locutores, Edelson Moura e Márcia Ferreira. 

Figura 15 – O rádio na Amazônia 

 
Fonte: O Estadão de 15.04.1984. 

 

Uma das falas do rádio que me chamava bastante atenção era quando, falava 

sobre a barragem de Tucuruí. Eles informavam que com a subida do nível da água 

havia o risco de inundar a reserva indígena da região. Não sabia o tamanho do 

problema que causaria, os impactos, não tinha ideia do que podia ser uma 

barragem. Eu achava interessante que o rádio falava sobre os índios. Sem entender 

muito bem, eu pensava, sou índio, como é isso? Mas nem imaginava que esse 

assunto que a radialista estava falando um dia chegaria tão perto de mim: 

[...] a modernização da agropecuária brasileira, iniciada a partir da 
década de 1960, representou a inserção mais concreta da lógica no 
capital na apropriação dos recursos naturais da Amazônia, na 
transformação dos territórios culturais dos povos e comunidades 
tradicionais, o que resultou em grilagens de áreas públicas e na 
mercantilização da terra, fenômeno social relacionado à violência e 
aos conflitos agrários. (SILVA; DANDOLINI, 2018, p. 469). 

 
De acordo com Mauro Leonel Jr. (2008), além dos problemas de invasão no 

território, a Eletronorte estava planejando a construção de uma hidrelétrica que 

poderia trazer impactos para a nossa vida. Apareceu um helicóptero e dele saíram 

alguns técnicos para iniciar os estudos fazendo marcações na área com o 

conhecimento e autorização da FUNAI. Quando entenderam o que estava 

acontecendo, a reação de nossas lideranças foi muito firme: 

Numa reunião secreta com os principais líderes, Txiposegov e 
Alamãa anunciaram-me com uma fúria ameaçadora, de fazer tremer 
o ouvinte, a morte de todos os brancos que suas flechas 
alcançassem, e não foi nada fácil aceitarem ao menos discutir 
alternativas à guerra. (LEONEL JR., 2008, p. 19). 
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O Relatório de Silbene de Almeida, consultor indigenista apresentou 

informações preocupantes pois este Projeto do Governo trazia riscos para o nosso 

modo de viver, pois havia previsão alta de alagamento do território, principalmente 

para os Arara. Em nosso caso, a Aldeia Central poderia ficar debaixo d‟água - as 

árvores, animais e impedimento da construção de casas e roças: 

 
Figura 16 – Ameaça de Barragem. 

 
Fonte: Relatório de Viagem a Ji-Paraná. (ISA, 1989, p. 1). 

 
Depois de algum tempo, em um certo dia percebi que havia um grande 

movimento por parte da comunidade, das lideranças se articulando para uma 

manifestação sobre a notícia que ouviram a respeito da barragem perto de nossa 

terra. A partir dai comecei a me inteirar e acompanhar as manifestações dos 

parentes Gavião e Arara, uma delas aconteceu em Ji-Paraná com o fechamento da 

ponte do Rio Machado. 

Figura 17 – Fechamento da ponte em Ji-Paraná. 

 
Fonte: CIMI (1993) 
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Durante estas discussões os parentes foram até o lugar onde estava sendo 

construído a hidrelétrica de Samuel no atual município Candeias do Jamari. O 

movimento era liderado por cacique Catarino Sebirop Gavião. Nesta época, os Arara 

e Gavião escreveram uma carta com abaixo assinado feito por lideranças indígenas 

para o Banco Mundial, que foi enviada aos Estados Unidos.  

Hoje como pesquisador posso constatar a dimensão da situação e sua 

complexidade que como criança não tinha como entender. Uns dos materiais que 

tomei conhecimento refere-se a uma gravação feita em 1988, realizada pela 

lidelança indígena nacional, Ailton Krenak, que naquele tempo era o coordenador da 

União das nações Indígenas (UNI) e coordenava um trabalho na rádio, chamado 

Programa de Indio2. 

Figura 18 – Manifestações contra a barragem.  

 
Fonte: Acervo ISA

3
. 

 

Através do rádio, no Programa de Índio, Ailton Krenak entrevistou Catarino  

Gavião a respeito do projeto de construção da hidelétrica JP/14. Falou de sua visita 

na barragem para  enteder melhor o que era uma barragem. Foi possível observar 

que embora  o tema trata de uma questão difícil, percebo que eles entenderam o 

principal ,que não era bom para o Povo, que a barragem iria alagar o território. A fala 

da liderança demonstra entendimento e deixaram muito claro para asautoridades 

presentes que não tinha negociação de espécie alguma, que a terra  é um bem que  

acima de qualquer coisa.  

Um dos líderes Gavião Fernando Xinepoabá Barros, concedeu uma entrevista 

                                                
2
 Disponível em: http://ikore.com.br/programa-de-indio/ Acesso em: 21 julho de 2018. 

3
 Disponível em: https://acervo.socioambiental.org  Acesso em: 21 julho de 2018. 
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também ao programa. Na oportunidade, ele alertou os parentes para a importância 

da terra. Lembrou que o pajé  Gavião já havia dito que aquela terra é sagrada para o 

povo e que se o território for alagado poderá atingir os cemitérios onde os ancestrais 

estão enterrados. Que esta ação poderá trazer grandes consequências, não só para 

os indígenas mas também para os brancos, que estão construindo a barragem. 

Certamente os esforços por parte dos indígenas e de outras questões impediram até 

o momento a construção dessa Hidrelétrica. Mas havia também outro problema ... 

 

Figura 19 – Colonização na área Igarapé Lourdes.  

 
Fonte: Alto Madeira 29.08.1984. e A Tribuna 30.08.1984 - Acervo ISA 

 

No entanto, as preocupações ainda existem. Os direitos dos Povos Indígenas 

tem sido constantemente ameaçados. A tensão sobre o futuro dos povos indígenas 

continua.  Sempre tem algum interesse não indígena que causa preocupação. Estou 

me referindo a um outro impacto sofrido pelo povo Gavião, a colonização de 

Rondônia e mais especificamente a invasão de colonos na Terra Indígena Igarapé 

Lourdes.  

Naquele tempo eu era um buv de 10 anos, não compreendia o que estava 

acontecendo. Certo dia, no ano de 1984, percebi uma movimentação diferente da 

comunidade da aldeia. Como garoto curioso fui ver o que estava acontecendo. Olhei 

em direção à pista de avião que ficava ao lado sul da aldeia e percebi uma multidão 

de pessoas que estavam vindo armado de flechas em minha direção. Vinham 

caminhando em fila e logo percebi que no meio dos guerreiros Ikolen havia pessoas 

amarradas com os olhos tapados.   
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Figura 20 – Invasão.  

 
Fonte: O Estadão de Rondônia 15. 04.1984, p. 10 - Acervo ISA. 

 

Eu tinha muitas perguntas, mas só depois depois, ouvindo os diálogos em 

língua materna dos adultos comecei a entender o que estava ocorrendo na aldeia. 

Os guerreiros Ikolen estavam trazendo alguns brancos que eles encontraram 

invadindo nossa Terra que havia sido demarcada uma ano antes: 

Figura 21 – Decreto nº 88.609/1983.  

 
Fonte: CEDI. PIB. 31.12.1986. Acervo ISA. 

 

Quando chegaram no centro da aldeia, eles colocaram os brancos em uma 

casa e ali ficavam umas 3 (três)  ou 4 (quatro) pessoas de guarda, vigiando os 

prisioneiros e eu fui convocado para ser um dos vigias. Observando toda aquela 
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situação meu pensamento de criança não conseguia entender bem todo aquele 

contexto. Eu ficava pensando a respeito e me perguntava: Porque aquelas pessoas 

estavam presas e vigiadas em uma casa por pessoas armadas de arco e flecha? 

Diziam que a causa do conflito era a Terra... 

 

Figura 22 – Efeitos da colonização.  

 
Fonte: Folha da Tarde 14. 09.1984, p. 6 - Acervo ISA. 

 

Mas, pensava, que nossa Terra era muito grande, pois em minha concepção 

infantil a terra onde eu vivia não tinha limites, eu andava e nunca tinha visto o fim 

dela, não sabia ainda o que era demarcação. Assim eu pensava: a gente podia dá 

um pouco para esses coitados.  

Eu tentava ajudar os prisioneiros de certa forma, inocente. Sem saber direito 

o que significava tudo aquilo, eu ajudava eles em algumas atividades, por exemplo 

indo buscar água no rio um pouco distante no balde, situação em que ajudava a 

carregar um pouco pois ficava com pena deles. Lembro que tinha um rapaz bem 

jovem, que era muito legal conversava comigo e eu meio que escondido dos 

guardas adultos, conversava com ele, juntamente com meu irmão fizemos amizade 

com ele, mesmo ele preso.  

Assim os invasores ficaram presos por um tempo, acho que quase uma 

semana. Depois veio um avião com as autoridades até a aldeia para negociar a 

liberdade dos reféns. Prometeram a retirada do restante dos invasores que ainda 

estavam dentro da reserva ali nas proximidades do atual distrito de Nova Colina. Até 

1986 a Polícia Federal junto com a FUNAI retirou os colonos invasores.  

Depois de alguns tempo fui compreendendo as coisas, através de pesquisa 

que tenho descoberto registros e documentos que trazem informações sobre os 
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conflitos  que produzem impactos em nossas vidas. De acordo com um relatório de 

antropólogos noruegueses4 de 1981, havia ainda quatro famílias de colonos no 

território indígena e em 1983 só foi aumentando, chegando a 700 invasores. Assim 

penso que na atualidade permanece a tensão entre os não indígenas e os Povos 

Indígenas, algo que só aumenta por todos os lados. 

Em 2001, a antropóloga Betty Mindlin publicou em coautoria com narradores 

Gavião o livro Couro dos espíritos. Uma das questões que este livro trata são as  

relações espirituais entre a natureza e os seres humanos, mas especificamente com 

o pajé. Estou registrando o trabalho deste livro porque Scaramuza (2009)  relatou 

em seu estudo que os espiritos do Povo Gavião perderam o couro, ele afirma que:  

As explicações míticas que dava conta de responder as 
necessidades indígenas e orientá-los em suas experiências com o 
cosmo foram sendo questionadas pelas novas incorporações 
religiosas, e em grande medida fragilizando as figuras simbólicas 
local. Diante disso, os pajés – lideres espirituais tradicionais 
indígenas deixaram de fazer os rituais e aderiram as novas 
experiências religiosas, situação que fragilizou sua figura e projetou 
toda a sociedade para além da tradição. O poder que tinham em se 
transformar em animais e vestir o COURO DOS ESPÍRITOS 
esvaíram-se com as novas tradições, sendo que diante de tal 
situação, os mais novos não podem experimentar o mundo espiritual 
tradicional e sendo assim, OS ESPÍRITOS PERDEM O COURO. 
(SCARAMUZZA, 2009, p. 172). 

 

Será? Penso que há algumas situações do dia a dia que mostram que há 

muitas perguntas sobre este assunto. Neste ano, escrevi um texto em que refleti um 

pouco sobre as relações entre educação, a espiritualidade Ikolen e a concepção da 

Missão Novas Tribos da Brasil (MNTB) junto ao Povo Gavião, chamado: Escola-

igreja e a busca da interculturalidade crítica inspirada nas aprendizagens no Bekãh5.  

Entendo que talvez não temos mais Pajé, no entanto, é algo aparente porque 

há pessoas que continuam passando dias e noites na floresta e retornam à aldeia, 

mas sem caças... Sobre o assunto, os Estudos Culturais através do termo Tradução,  

informam que:  

Este conceito descreve aquelas formações de identidade que 

                                                
4 LOVOLD, L; FORSETH, E. Estudos de Viabilidade da Usina Hidro-Elétrica de Ji-Paraná. 
Diagnóstico da Área Indígena Igarapé Lourdes: Uso do Território, Conseqüências do 
Empreendimento e Recomendações. (Relatório), 1988. 
5
 NEVES, J. G.; KAPIAAR GAVIÃO, Z.; PAGATER SURUI, J.; WEYMILAWA SURUI, L. Narrativas 

Paiter & Ikolen de Rondônia como exercícios de escrita decolonial freireana na pós-graduação: 
aprendendo a dizer a sua palavra. Rev. Partes [online]. Jan. 2019. Disponível em 
https://www.partes.com.br ISSN 1678-8419 acesso: fev. 2019. 
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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 mn retorno ao passado. Elas 
são obrigadas a negociar com as novas culturas em que vivem, sem 
simplesmente serem assimiladas por elas e sem perder 

completamente suas identidades. [...].(HALL, 2006, p. 88). 

 

Assim, penso que negociamos o tempo todo com as culturas não indígenas 

para poder sobreviver, mas não negociamos tudo. Ainda sobre as subjetividades 

Gavião, lembro de uma situação que vivenciei quando estava caçando na floresta. 

Mal tinha chegado com minha esposa Clotilde quando ouvimos um canto de coruja.  

Era um sinal que fez a gente voltar  para casa, pois algo ruim poderia estar 

acontecendo, o que realmente ocorreu. Assim, apesar das interferências, das 

alterações culturais e religiosas vivemos entre fronteiras, transportamos elementos 

de nossa cultura e adotamos elementos das outras: 

[...]. 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 [...] pertencem a 
uma e, ao mesmo tempo, a várias “casas” (e não a uma "casa" 

particular). (HALL, 2006, p. 88-89). 

 

Penso que o  Povo Ikolen produz uma identidade de resistência: “[...] criada 

por atores que se encontram em posições/condições desvalorizadas  [...] pela lógica 

da dominação, construindo, assim, trincheiras de resistência e sobrevivência com 

base em princípios diferentes dos que permeiam as instituições da sociedade [...]”. 

(CASTELLS, 2018, p. 56). Assim, os espíritos continuam encontrando o Couro. 
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4. INTERCULTURALIDADE E EDUCAÇÃO: SABERES E PRÁTICAS INDÍGENAS 

ESPECÍFICAS DA TRADIÇÃO GAVIÃO, O ANTIGO BEKÃH, NA ESCOLA “DO 

BRANCO”. 

Eu posso dizer que o Bekáh pode ter morrido na prática. Não 
está acontecendo mais. Mas ele está vivo na mente de cada 
pessoa do povo Gavião, dos mais velhos. Quando eu faço 
entrevista sobre o Bekáh, eu vejo brilho nos olhos do 
entrevistado. No momento que eu estou falando, ele esta 
vivendo aquele momento de ensinar, ele se sente um ser 
valorizado para sua comunidade, uma pessoa que ensinou 
seus jovens guerreiros, uma pessoa que preparou jovens para 
ser guerreiro Gavião. [...]. (GAVIÃO, 2015, p. 21). 

 

O trabalho de compreender como os saberes e as práticas indígenas 

específicas da tradição Gavião, o antigo Bekãh estão presentes na escola “do 

branco” a ponto dela ser considerada intercultural, tema principal de nossa pesquisa 

constitui o objetivo principal desta seção, cuja escrita reflete o trabalho de uma 

pesquisa de caracteristica qualitativa. Envolve a realização de entrevistas, análise de 

documentos como relatórios e outros materiais que tenham relação com o objetivo 

pretendido: 

A investigação qualitativa é descritiva. Os dados recolhidos são em 
forma de palavras ou imagens e não de números. Os resultados 
escritos da investigação contêm citações feitas com base nos dados 
para ilustrar e substanciar a apresentação. Os dados incluem 
transcrições de entrevistas, notas de campo, fotografias, vídeos, 
documentos pessoais, memorandos e outros registos oficiais.  [...]. 
Tentam analisar os dados em toda a sua riqueza, respeitando, tanto 
quanto o possível, a forma em que estes foram registados ou 
transcritos (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 48, grifos dos autores). 
 

O trabalho de analisar a ação intercultural na escola indígena, é um assunto 

que chama a atenção do Povo Gavião, pois embora esteja assegurada na LDB 

9394/1996 esta importante caracteristica, temos ainda inquietações de como essa 

interculturalidade acontece. Por isso, desde 2015 tenho procurado pistas do Bekáh 

no ambiente escolar. Esta reflexão representa uma contribuição sobre esta questão 

à sociedade Ikolen Gavião, por isso a metodologia que utilizei foi a Pesquisa-Ação: 

[...] um tipo de pesquisa social que é concebida e realizada em 
estreita associação com uma ação ou com a resolução de um 
problema coletivo e no qual os pesquisadores e os participantes 
representativos da situação da realidade a ser investigada estão 
envolvidos de modo cooperativo e participativo. (THIOLLENT, 2011, 
p. 14). 
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A Pesquisa-Ação foi adequada para nossa pesquisa, porque em várias 

situações como já informamos, a relação escola indígena Gavião e a 

interculturalidade tem sido objeto de preocupação do Povo, como por exemplo, na II 

CONEII na Aldeia Castanheira, os presentes reafirmaram “[...] a necessidade de 

continuar a construção de um projeto de escola intercultural tendo por ênfase a 

premissa de que esse é um projeto que deve ser pensado pela comunidade 

indígena”. (NEVES; PAULA;GAVIÃO KAPIAAR, 2017, p. 11). 

 

4.1 - Frederico Gavião: histórias sobre o aprender e o ensinar a cultura por meio do 

Bekãh, a educação própria do Povo Ikolen Gavião 

 

Bekãh ká méne pánáe.  Papáh tén Bekãh ká éma kobaa? Boa, 
bobóa padjanee ve kaj méne vah ká màh Bekãh káa. Kunuja méne 
kaj tè pamáh pamakóbá Bekãh káa. djav magae kaj kih, djav pósãh 
magae kaj kih, bebekor sév sãe kaj kih, djav vépixabéh mágáe kaj kia 
pamáh pamakóbáh. Gonbeh ma,á pamáh enatèh pavásor palikav na 
zoj piaa. Bekãh ká méne kala djane mán máh Bekãh ká akaa. Ena 
pamáh pamakóbáh ekaa. Ve párahr na pamáh pamakóbáh etígia moj 
na pamáh etígia evírá pamáh etigi pagaja enatea, adjir pamága mee 
tére mi padáá. Ao pamága etígi ménemi adjira. (Frederico Gavião) 6. 

 
Figura 23 – Frederico Gavião. 

 
Fonte: Zacarias Gavião (2018). 

 

No dia 7 de dezembro de 2018, uma sexta feira fui entrevistar Frederico Gavião na 

                                                
6
 Entrevista coletada por Zacarias Kapiaar Gavião no dia7 de dezembro de 2018. 
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Aldeia Mahvguvehj na Terra Indígena Igarapé Lourdes, a comunidade onde reside este 

grande sabedor indígena Tupi Mondé. Esta Aldeia fica há mais ou menos 7 (sete) 

quilômetros de distância da Aldeia onde moro, a Ikolen II.  

O convite feito a Frederico Gavião, meu pai como colaborador deste estudo foi pelo 

seu conhecimento e vivência no Bekãh. Além dessa experiência, também lutou e 

acompanhou a implantação da escola no território Gavião após o contato. Assim, avaliei que 

poderia contribuir na pesquisa que estou desenvolvendo, que foi investigar como os saberes 

e práticas indígenas específicas da tradição Gavião, o antigo Bekãh estão presentes na 

escola “do branco” a ponto dela ser considerada intercultural:   

Desde muito antes da introdução da escola, os povos indígenas vêm 
elaborando, ao longo de sua história, complexos sistemas de 
pensamento e modos próprios de produzir, armazenar, expressar, 
transmitir, avaliar e reelaborar seus conhecimentos e suas 
concepções sobre o mundo, o homem e o sobrenatural. O resultado 
são valores, concepções e conhecimentos científicos e filosóficos 
próprios, elaborados em condições únicas e formulados a partir de 
pesquisa e reflexões originais. [...]. (BRASIL, 1998, p. 22). 
 

A realização desta entrevista não foi fácil, pois tive que tentar várias vezes, mas sem 

sucesso. A razão destas dificuldades é que Frederico infelizmente esteve ausente da aldeia 

por causa de um acidente que pode acontecer com qualquer um de nós que mora na 

floresta, que é ser picado por cobra. A que feriu meu pai foi a cobra pico de jaca, muito 

perigosa e por isso nos deixou muito preocupados. Após seu restabelecimento, retornei a 

sua casa a noitinha, pois, durante o dia ele fica geralmente na floresta pescando, coletando 

frutos e andando em várias partes da mata.  

Por volta de 19 horas cheguei juntamente com minha esposa Clotilde Gavião e 

minhas filhas Wene de 16 anos e Wemily de dez, na Aldeia Castanheira. Convidei minha 

família porque queria que compartilhassem deste momento por que representava mais uma 

oportunidade para as minhas filhas aprenderem por meio da oralidade certos conhecimentos 

próprios de meu povo. Não foi necessário levar roteiro para a entrevista, pois eu sabia muito 

bem o que gostaria e precisava perguntar ao meu colaborador, além de que minha esposa 

estava presente para ajudar, caso algo importante passasse despercebido ou eu 

esquecesse. 

Para que minha pesquisa fosse ao encontro do estudo que estou desenvolvendo, 

iniciei o diálogo perguntando quando ele começou a compreender as coisas? Quem é 

Frederico Gavião? Com uma tranquilidade que é característica dele, com paciência, com 

algumas pausas, aos poucos ele começou a contar sobre o tempo difícil da sua infância.  

Informou que perdeu sua mãe ainda bem pequeno, que ela adoeceu e acabou falecendo de 

enfermidade “de branco”, resultado do contato com os não indígenas, os seringueiros.  
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Neste período o contato com o “branco”, ocorria com os seringueiros, “Papai Marrô”7, 

Baiano, João Dias que exploravam a borracha próximos de suas moradias, uma região 

localizada nas proximidades do Rio Tarumã, foram os responsáveis pelas doenças que 

provocaram a morte de algumas pessoas do Povo Gavião, isso ele viu quando ainda era 

uma criança. 

Por ter perdido seus pais muito cedo, logo teve que aprender a sobreviver, ocasião 

em que foi criado pelo Pereira, irmão mais velho. Algum tempo depois, Xico Bipoh, irmão de 

seu pai, era considerado o seu segundo pai. Com ele foi aprendendo a flechar, caçar, 

produzir sua sobrevivência.  

Era natural neste tempo, os mais velhos acordarem os jovens, geralmente às 3 (três)  

horas da manhã para ouvir os ensinamentos do Povo Gavião como os conselhos, pamatoé, 

sobre a importância de respeitar os mais velhos, respeitar as regras definidas pelos mais 

velhos como não namorar antes de aprender a caçar para evitar problemas futuros, pois 

poderia ser um caçador mal sucedido. Evitar aproximação com a mulher no tempo da 

reclusão, ou seja, quando estava menstruada. Caso isso ocorresse poderia ficar com esse 

cheiro e isso poderia espantar a caça e ter fama de caçador panema, azarado. Atividades 

que as vezes desenvolvemos com os estudantes: 

 

Figura 24 – Trabalhando na perspectiva do Bekãh. 

 
Fonte: Estudante Gavião (2018). 

 

Havia também outra forma de ensinar, que era por meio das histórias que serviam 

como recurso para aprender, pamakobae. Gorá e Bétagap era uma das narrativas mais 

                                                
7
 Percebo que talvez assim como os não indígenas as vezes entendiam as informações indígenas de 

forma trocada, penso que este nome Barrô talvez seja do Seringalista Barros. 
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contadas, por exemplo. Essa história originou outras explicações míticas como o surgimento 

do dia e da noite. O Gorá se transformava no Cujubim um tipo de pássaro que voava e 

assoviava a noite até clarear o dia. Já o Bétagap sempre procurava imitar o irmão Gorá, 

mas não conseguia e seu som era apenas o do Jacu. Narrativas que podem ser vicenciadas 

na atualidade: 

Figura 25 – Trabalhando na perspectiva do Bekãh. 

 
  

Fonte: Zacarias Gavião (2018). 

 

 Frederico informou que estas aprendizagens ocorreram na antiga Aldeia chamada 

Pasakókúvah, que significa aproximadamente, babaçual ou várias palmeiras de babaçu.  

Acordava cedo porque era a hora em que o trabalho rendia mais lembro que neste período 

tinha 7 ou 8 anos. A atividade que era desenvolvida era a coleta de seringa um meio que o 

povo Gavião nesta época tinha para obter objetos dos não indígenas, como facão, roupas, 

açúcar e outros, necessários ao modo de vida que estava em construção. 

Uma das falas de Frederico que me surpreendeu foi quando narrou a respeito do 

retorno a uma antiga Aldeia chamada Pasakókúvah, que significa aproximadamente, 

babaçual ou várias palmeiras de babaçu. Contou que no caminho por onde passava com 

seus filhos para trabalhar na coleta da borracha, em uma estrada de seringa, tinha uma 

pedra, local em que eram enterrados alguns objetos de nossa cultura como panelas, por 

exemplo.  Foi nesta ocasião em que desenterrou a panela que Chico Bipoh havia escondido 

em um determinado tempo por causa de conflitos com outros povos. O cachorro que nos 

acompanhava acuou uma cotia debaixo também desta pedra grande e que minha mãe 

depois cozinhou para nossa alimentação. Esses lugares são discutidos em sala de aula: 
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Figura 26 – Trabalhando na perspectiva do Bekãh. 

 
Fonte: Estudante Gavião (2018). 

 

No Bekãh aconteciam os processos próprios de aprender e ensinar as pessoas 

Gavião, era permanente. Se ensinava e aprendia tudo aquilo que era considerado 

necessário a sobrevivência do povo, mas diferente da escola não era um local fixo e sim 

agrupamentos onde eram fabricados os artefatos, flechas e arcos, onde cada pessoa fazia 

seu trabalho de acordo com o que iria precisar naquele momento e outros. Também muitas 

das coisas eram compartilhadas entre a comunidade, principalmente na alimentação. Assim 

aconteciam as atividades pedagógicas da tradição do povo ikolen no Bekãh conforme o 

relato de Frederico Gavião, atividades que também estão presentes, mas de forma diferente 

na escola. 

 

4.2 – Catarino Sebirop Gavião: saberes de ontem e de hoje – desafios  

 

Sebirohv mága pabùgu ma´toe pánaa. Ètér pamága ena árátígi 
pabàga matóe xikaa. Ètér odjir mah adja-iah mán mato bó pamah 
buv ná sakára. Pasókáde moj pábe kávo ká sakáhr padjá matóe xíka 
ki makobae xika kia aa. Èté xidjaj mah dagáv makia, dagáv tá buv sa 
ena baala kinapoa Dagáv nepomaja sakaneh guja méne ká pamága 
até té saká poh akah kaja. Ebo pamága koláv káv xígáh má-á kabia, 
eka bó buv máhka idunehj abi kav xigáka xaliáv mia, táv púr-táv púra 
mága taabia. Emága ama kobah poehj abie kaj vexikaa. (Catarino 
Sebirop Gavião)8. 

 
A forma de ensinar e educar do povo ikolen acontecia de varias maneiras. Durantes 

                                                
8
 Entrevista coletada em novembro de 2018. 
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as realização das atividade, como preparar a roçada, na caçada nas ocasião de festas, e 

também a noite no pátio da aldeia e dentro de Zav Pohj, casa grande também a noite. 

Começava cedo o ensino dos filhos, ainda quando o filho é pequeninho.  

 

Figura 27 – Trabalhando na perspectiva do Bekãh. 

 

Fonte: Zacarias Gavião (2018). 

 

A coisa que deixava o pai muito orgulhoso é quando o filho aprendia caçar e manejar 

bem as ferramenta de caça. O pai sempre ensinam aquilo que o filho ira precisar na vida 

adulta. O homem só casaria com o apoio da família se for um bom caçador. Quando o povo 

ikolen ainda moravam em zav pohj, no português quer dizer casa grande, como é conhecido 

por alguns brancos ignorantes como maloca, que não tem nada a ver se fosse assim um 

prédio que tem bastante gente podia dizer a casa dos maloqueiro. 

Ètér buv maaka magere poh káv xigah màgah indunehj abia èbo 
magavolo amagaj kábi tajta èbo ximagaj mága tamávi xivirehj naa. 
Men a ma papá kabój gakorah, bebekoréhj abi kih vajaj abi kia a djaj 
kaboja. Méne abev ka bo vazer mága aneva indunehj va amapir 
péreká, amapir virakár pérekaa. Ão vazer mága amazágatia a men 
ábev ká avir aka amapir saneh méne kaa. (Catarino Sebirop Gavião). 

 

Quando estava todos em casa a noite preparando para dormir um do membro da 

família começava a ensinar o seu filho, neste momento cada pai que se fazia presente 

falava ao seu filho que presta se atenção no que falava o mais experiente da comunidade, 

todos ficavam, atento no que falava o sabedor Catarino Gavião:  
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   Figura 28 – Catarino Gavião. 

 
Fonte: Acervo Catarino Gavião (2018) 

 

Momento de silêncio total, tanto os adultos quantos os jovens ficam ouvido e 

aprendendo com a voz da experiência de  quem já passou pelo mesmo ensinamento. Ali ele 

falava do princípio moral e respeito para com todos. Para Sebirop, na cultura do Povo Ikolen 

ao filho homem há um conjunto de exigências que ocorrem por meio de rituais preparatórios 

para a vida adulta principalmente no que se refere as obrigações do casamento. 

Mavihrehj abih mága pòh kúv kaa. Xalíáv áv máki kí maxun kí djápi 
kãli kíá man mi buv mága vajunehj abia. Djápi kãli mi mága súnà 
akaa. Èna pamága pa bùgu makóbaa. Epí tér bó pamága porár 
majee xíkah. Virakav píra pamága kaj poa ka djára-a, tokolehj pórah 
píra kia-aa. Epi pamága borár sape mi pixah. Manga bo pãã ba-ala 
vasev zogãh mi pixah karea epi téhr bo pamága ena porár maja tere 
kárea. Ão pamága djaraka karea, akajuv tem djaboj bo pãã djaraka 
karea. Kunuja maj abi tè pamága ena, po-ehj na ti poráhr tá pazara. 
(Catarino Sebirop Gavião). 

 

De acordo com a tradição Gavião se durante o processo de crescimento o rapaz tiver 

envolvimento com uma mulher, pode comprometer seu aprendizado, por exemplo, não 

crescer adequadamente, não ser um bom caçador, etc. o jovem só teve se aproximar da 

mulher, após o comprimento dos rituais. 

Eveka pamága pabùgu matóa ezaka vazer ákini tèh karalea, bogov 
tih ta vazer mága alea pamága matoa,méne ká téhr bo buv mága 
adja-i guja karea. Ebo buv mága, aperevépea, ão tézah vazer kaj 
dora karalea-aa. Kázér pázó mága pàhr vazer paja kare ãboja kaja 
manga bó mága amátóe tá ão zà adjah ale ba-aa. Evemi teh vazer 
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maga amapir kaja amapir matoh vazer maga enatea emen vire nee 
kaj em egoba karelea mága amapir kaja. Ena pamáh pamatóh zav ka 
pagerev kaa. Ena teh pamáh Bekãh ká pamatoa, pamakobah kunuja 
méne kaja. Djav magae kih gixã kia-a. (Catarino Sebirop Gavião). 
 

Após estas explicações minha próxima pergunta foi: E o Bekãh quem e o que 

ensina? Sebirop Bekãh respondeu que é um lugar escolhido pelo mais experiente da 

comunidade, esse lugar fica um pouco distante da aldeia. Bekãh é um espaço onde 

as pessoas se reunem para as atividades de ensinar e aprender, um lugar onde 

todos podem circular livremente, como podemos fazer em nossas aulas: 

 

Figura 29 – Trabalhando na perspectiva do Bekãh. 

 
Fonte: Zacarias Gavião (2018). 

 

No Bekãh se ensina mais na prática, como fazer roça, quais os meses do 

plantio, como caçar e pescar, quais os animais podem ser abatido para o alimento, 

como conhecer as orientação da lei da natureza, por exemplo: as cantiga ou os 

assovio dos pássaros e de outros animais. Na visão dos dois sabedores, no Bekãh 

antigo aconteciam os processos próprios de aprender e ensinar as pessoas Gavião, 

na atualidade, levando em conta as mudanças ocorridas avaliam que há um diálogo 

com os atuais modos de vida indígena de modo a assegurar a sobrevivência do 

povo.  

[...]. No caso das escolas indígenas, para que seja garantida uma 
educação diferenciada, não é suficiente que os conteúdos sejam 
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ensinados através do uso das línguas maternas: é necessário incluir 
conteúdos curriculares propriamente indígenas e acolher modos 
próprios de transmissão do saber indígena. [...]. (BRASIL, 1998, p. 
33). 
 

Apesar da escola está em um local fixo, entendem que os conhecimentos 

ocidentais são traduzidos para a compreensão  Ikolen para que possam fazer 

sentido para esta sociedade por meio do diálogo com os saberes da tradição do 

Povo. 

Figura 30 – Trabalhando na perspectiva do Bekãh. 

 
Fonte: Roberto Sorabah Gavião (2018) 

 

 Neste sentido a interculturalidade está presente na escola e na comunidade 

se recompondo e se reinventando através da negociação e da resistência no atual 

contexto da modernidade e da globalização. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

Este estudo buscou apresentar e discutir os resultados de uma inquietação 

que surgiu nas experiências docentes e na gestão em 2003 na Coordenação de 

Educação Escolar Indígena na Secretaria de Educação de Rondônia (SEDUC) e 

depois no movimento indígena na Organização dos Professores Indígenas do 

Estado de Rondônia (OPIRON).  

A  preocupação foi compreender o lugar da Interculturalidade na escola 

indígena por meio de possíveis elementos do antigo Bekáh no período de 

dezembro de 2016 a dezembro de 2018 na Terra Indígena Igarapé Lourdes, Aldeia 

Castanheira, no municipio de Ji-Paraná, estado de Rondônia.  

A partir dos recursos da memória apresentamos um pouco de nossa trajetória 

como um Ikolen Gavião, momento que retomei algumas passagens de minha vida 

escolar e profissional relatando por meio de memorial os conhecimentos e as 

experiências que tenho construido e que dialoga com a educação escolar indígena. 

Discuti a cosmologia Ikolen Gavião e os exercicios de resistências nos 

processos de colonialismo e colonialidade do Estado brasileiro, bem como as 

relações desproporcionais a que estão submetidos os Povos Indígenas no Brasil.  

Após a realização da pesquisa bibliográfica realizamos o trabalho de campo 

por meio da coleta de duas entrevistas feitas com os colaboradores Gavião na 

língua indígena e posteriormente foi feita a a transcrição dos relatos tanto na língua 

indígena como na língua portuguesa para que a orientadora pudesse acompanhar 

o processo.  

Em seguida organizamos os dados e fizemos a interpretação do material 

que envolveu a questão principal do estudo: as relações entre interculturalidade e 

educação a partir dos saberes e práticas indígenas específicas da tradição Gavião, 

o antigo Bekãh, na escola “do branco”. 

Considerando a organização dos dados e a sua interpretação é possivel 

afirmar que os saberes e as práticas indígenas específicas da tradição Gavião, o 

antigo Bekãh estão presentes na escola “do branco” de várias formas: no uso da 

língua, do cotidiano indígena e da própria diferenca que caracteriza a identidade de 

resistência Gavião. 
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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM EDUCAÇÃO 

MESTRADO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO ESCOLAR 

LINHA DE PESQUISA: PRÁTICAS PEDAGÓGICAS, INOVAÇÕES CURRICULARES E 

TECNOLÓGICAS 

 

CARTA DE APRESENTAÇÃO DO PESQUISADOR 

 

 

Prezado Senhor, Frederico Gavião 

 

Apresentamos o mestrando Zacarias Gavião, estudante matriculado no Programa 

de Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação da Fundação Universidade Federal de 

Rondônia, para realizar a pesquisa intitulada:“Bekãh  Ká:  Saberes e Práticas Indígenas 

na Escola Ikolen” e contar com sua autorização para a coleta de dados da comunidade 

indígena, na Terra Indígena Igarapé Lourdes em Ji-Paraná, estado de Rondônia, com o 

compromisso explícito de que a pesquisa somente será iniciada a partir da aprovação pelo 

Sistema CEP-CONEP. 

A coleta de dados envolverá duas atividades: realização de entrevistas e 

análise documental para o 2º semestre de 2018. A entrevista somente será realizada 

após convite e aceite de três pessoas mais velhas sobre as estratégias que circulam 

saberes e práticas indígenas na escola como forma de produção de 

interculturalidade tendo em vista a utilização de um material para a comunidade e a 

escola. Para um melhor aproveitamento, a entrevista será feita com uso do gravador 

digital e preferencialmente em língua indígena Ikolen. 

Ressaltamos que esta pesquisa respeita os procedimentos éticos apresentados na 

Resolução do Conselho Nacional de Saúde (CNS) N. 466/12, bem como a Resolução nº 

304/2000, que normatizou as pesquisas sobre povos Indígenas. Ambas, consideram que a 

ética em pesquisa implica no respeito pela dignidade humana, proteção de vida, liberdade e 

autonomia do ser humano. Sabemos que os estudos sobre Povos Indígenas pertencem às 

áreas temáticas especiais considerando suas especificidades culturais, identidades e 

organizações próprias oriundas de sua continuidade histórica como sociedades  pré-

colombianas.  

Neste sentido, os benefícios e vantagens resultantes do desenvolvimento desta 
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pesquisa, em nosso entendimento podem atender tanto às necessidades da sociedade 

Ikolen/Gavião, referência deste estudo, como também a sociedade não indígena, tendo em 

vista o atual contexto de relações interculturais. 

Informamos que os possíveis riscos aos participantes desta pesquisa poderão 

ser sentimentos de ansiedade, insegurança e preocupação frentes aos relatos que 

envolvem informações sobre as estratégias que circulam saberes e práticas 

indígenas na escola como mecanismo de produção de interculturalidade tendo em 

vista a utilização de um material para a comunidade e a escola. 

Desde já agradecemos sua compreensão e colaboração para o processo de 

desenvolvimento da pesquisa científica na área de Ciências Humanas na Amazônia. 

Colocamo-nos à vossa disposição na Universidade ou outros contatos: (69) 99246-

5611. E-mail: joseliagomesneves@gmail.com 

Sendo o que tínhamos para o momento, agradecemos antecipadamente. 

 

Porto Velho, 15 de junho de 2018. 

 

 

 

 

Profa. Dra. Josélia Gomes Neves 

Docente Orientadora  

 

 

 

 

 

Recebido: 16/06/2018. 

 

 

 

 

 

 

__________________________ 

            Liderança Indígena 

Terra Indígena Igarapé Lourdes 

Aldeia Castanheira, Ji-Paraná, Rondônia. 
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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM EDUCAÇÃO 

MESTRADO PROFISSIONAL EM EDUCAÇÃO ESCOLAR 

LINHA DE PESQUISA: PRÁTICAS PEDAGÓGICAS, INOVAÇÕES CURRICULARES E 

TECNOLÓGICAS 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO PARA AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM 

 

Eu, Frederico Gavião liderança indígena do Povo Ikolen/Gavião, brasileiro, com RG 

nº. ______________________, residente na Terra Indígena Igarapé Lourdes, Aldeia 

Castanheira no município de Ji-Paraná, estado de Rondônia, declaro ter conhecimento da 

pesquisa: :“Bekãh  Ká:  Saberes e Práticas Indígenas na Escola Ikolen”. Declaro ainda 

que recebi as respostas às minhas perguntas e que compreendi o objetivo, a natureza, os 

riscos e benefícios, relacionados à referida pesquisa. Estou ciente que as imagens, áudios, 

audiovisuais e registros escritos serão feitos a partir de entrevistas e análise documental na 

Escola Indígena de Ensino Fundamental Mavguvehj, na Aldeia Castanheira em práticas 

educativas na escola e na comunidade. 

Decidi, livre e voluntariamente, participar deste estudo, permitindo que o pesquisador 

indígena Zacarias Kapiaar Gavião obtenha fotografia, filmagem ou gravação de voz de 

minha pessoa para fins de pesquisa científica/ educacional. As fotografias, vídeos e 

gravações ficará sob a propriedade do Grupo de Pesquisa em Educação na Amazônia 

(GPEA) pertinente ao estudo e sob sua guarda.  

Concordo que o material e as informações obtidas possam ser mencionados 

gratuitamente em aulas, divulgados e publicados em eventos acadêmicos, palestras ou 

periódicos científicos com a identificação do Povo Ikolen/Gavião. Estou consciente que 

posso deixar o projeto a qualquer momento, sem nenhum prejuízo. 

 

Ji-Paraná, 15 de junho de 2018. 

 

 

________________________________ 

Liderança Indígena 

Terra Indígena Igarapé Lourdes 

Aldeia Ikolen, Ji-Paraná, Rondônia. 
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TERMO DE CONCORDÂNCIA 

 

Declaramos aos fins que se fizerem necessários que a Aldeia Ikolen localizada no 

endereço Terra Indígena Igarapé Lourdes no município de Ji-Paraná, estado de Rondônia, 

está de acordo com a execução do Projeto de Pesquisa-Ação intitulado:“Bekãh  Ká:  

Saberes e Práticas Indígenas na Escola Ikolen” sob a responsabilidade do mestrando 

Zacarias Kapiaar Gavião e orientação da Profa. Josélia Gomes Neves do Programa de 

Pós-Graduação em Educação Escolar – Mestrado Profissional, da Fundação Universidade 

Federal de Rondônia no 2º semestre de 2018. 

Estou ciente que a proposta respeita os procedimentos previstos na 

Resolução nº 466/12 sobre ética na pesquisa, bem como a Resolução nº 304/2000, 

que orienta pesquisas sobre povos indígenas e suas especificidades identitárias e 

culturais. Tenho conhecimento também que será necessária a realização de 

entrevistas que serão feitas com pessoas mais velhas por meio de gravador digital 

em língua indígena Ikolen. Fui informado que serão registradas anotações, fotos, 

audiovisuais e materiais didáticos da Escola Indígena de Ensino Fundamental 

Mavguvehj e comunidade na Aldeia Castanheira. 

 

 

Ji-Paraná, 15 de junho de 2018. 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

Liderança Indígena 

Terra Indígena Igarapé Lourdes 

Aldeia Ikolen, Ji-Paraná, Rondônia 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

Esta pesquisa seguirá os critérios da ética em pesquisa com seres humanos 

conforme a Resolução nº 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde. Considera 

também a Resolução nº 304/2000, que trata de pesquisas sobre Povos Indígenas.  

 

I – DADOS DE IDENTIFICAÇÂO: 

 

Nome da participante: Frederico Gavião 

Documento de Identidade: ___________________ 

Data de Nascimento: ________________________ 

Gênero: Masculino 

 

II –  PROTOCOLO DE PESQUISA: 

 

1.PESQUISADOR RESPONSÁVEL: Zacarias Gavião 

 

2. DURAÇÃO DA PESQUISA: 2º semestre de 2018 

 

III – REGISTRO DAS EXPLICAÇÕES DO PESQUISADOR AO PARTICIPANTE 

SOBRE A PESQUISA: 

 

O senhor está sendo convidado para participar da pesquisa :“Bekãh  Ká:  Saberes 

e Práticas Indígenas na Escola Ikolen””, de responsabilidade do  pesquisador 

Zacarias Gavião. O presente estudo tem por objetivo “Investigar quais são as 

estratégias que circulam saberes e práticas indígenas na escola como mecanismo 

de produção de interculturalidade tendo em vista a utilização de um material para a 

comunidade e a escola”. 
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Assim, para seu conhecimento: 

 

1. Você foi convidado por ser indígena, residir na Aldeia Castanheira, Terra Indígena 

Igarapé Lourdes, local que é objeto de estudo desta pesquisa. 

 

2. Sua participação ocorrerá por meio de uma entrevista onde responderá as 

seguintes perguntas a partir de suas memórias e experiências: você considera a 

Escola Indígena como uma escola intercultural?  Se a resposta for sim, por quê ?  

 

3. Se você desejar suas respostas serão anotadas de forma anônima e confidencial, 

isto é, em nenhum momento será divulgado o seu nome em qualquer fase do 

estudo. No entanto como se trata de um trabalho envolvendo a Escola Indígena 

Intercultural seu nome poderá ser divulgado. 

 

4. O benefício relacionado à sua participação será de ampliar o conhecimento 

científico para a área da Educação, em especial, sobre a Educação Escolar 

Indígena. 

 

5. Os resultados da pesquisa serão destinados à sua comunidade e escola e à 

elaboração de trabalhos de pesquisas e/ou publicações científicas em revistas e 

eventos nacionais ou internacionais; 

 

6. Fica assegurado ao senhor (a) a possibilidade de desistir de participar da 

pesquisa a qualquer momento, ou mesmo recusar-se a responder perguntas que lhe 

cause constrangimento, sem nenhum prejuízo à sua pessoa; 

 

7. A leitura dos itens da pesquisa será feita pausadamente e em tom de voz alta e 

com esclarecimento de dúvidas quando necessário; 

 

8. Fica esclarecido que sua participação é voluntária e o senhor (a) não receberá 

nenhuma remuneração por estar participando da pesquisa; 

 

9. Fica esclarecido que durante a pesquisa faremos uso de fotografia, filmagem ou 

gravação de voz; 
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10. Todo material desta pesquisa ficará sob a guarda do Grupo de Pesquisa 

Multidisciplinar em Educação e Infância, do Grupo de Pesquisa em Educação na 

Amazônia (GPEA) e do pesquisador Zacarias Gavião; 

 

11. Ao concordar, o (a) Sr.(a) receberá uma cópia deste Termo onde consta o 

número do telefone e endereço do pesquisador, que poderá tirar suas dúvidas sobre 

o projeto e sua participação, agora ou a qualquer momento. 

 

IV AVALIAÇÃO DO RISCO/BENEFÍCIO DA PESQUISA 

(X) Risco Mínimo     (  ) Risco Maior que mínimo 

 

Descrição do Risco: Os possíveis riscos aos participantes dessa pesquisa 

envolvem sentimentos de ansiedade, insegurança e preocupação frentes as 

discussões da temática que serão abordados durante a pesquisa, e não publicação 

dos resultados da pesquisa em revistas e eventos nacionais ou internacionais por 

motivo administrativo ou científico, o que não acarretará nenhum dano aos (as) 

pesquisados (as). 

 

Descrição do Benefício: O benefício relacionado à sua participação será de 

ampliar o conhecimento científico para a área da Educação, em especial, para a 

Pedagogia Intercultural na medida em que seus resultados ajudarão a compreender 

as infâncias brasileiras e em decorrência disso poderemos sugerir recomendações 

de políticas públicas para as crianças da Amazônia.  

 

V INFORMAÇÕES DE NOMES, ENDEREÇOS E TELEFONES DOS 

RESPONSÁVEIS PELO ACOMPANHAMENTO DA PESQUISA, PARA CONTATO 

EM CASO DE DÚVIDAS 

 

PESQUISADORES (AS): 

 

Zacarias Gavião – Celular: (69) 9 9290-0431  

Endereço: Aldeia Castanheira, Terra Indígena Igarapé Lourdes, Ji-Paraná, 

Rondônia. Email: gaviaokapiaar@gmail.com 
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Josélia Gomes Neves – Celular: (69) 99246-5611  

Endereço: Rua Gonçalves Dias, 511, Apto. 7, Bairro Jardim dos Migrantes – Ji-

Paraná- RO. CEP: 76.900.692 

joselia.neves@pq.cnpq.br  joséliagomesneves@gmail.com  

 

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA ENVOLVENDO SERES HUMANOS DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – CEP 

Endereço: BR 364, Km 9,5, ou Avenida Presidente Dutra, 2965 Câmpus José R. 

Bairro: Centro CEP: 78.000-000 UF: RO, Telefone: (69) 1182-2111. E-mail: 

cep.unir@yahoo.com.br. 

 

COMISSÃO NACIONAL DE ÉTICA EM PESQUISA – CONEP 

Endereço: SEPN 510 Norte, Bloco A 1º Subsolo, Edifício Ex-INAN – Unidade II – 

Ministério da Saúde, CEP: 70.750-521, Brasília-DF, telefone: (61) 3315-5878. E-

mail: conep@saude.gov.br 

 

VI CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO 

Declaro que, após ter sido devidamente esclarecido pela equipe pesquisadora e ter 

entendido o que me foi explicado, concordo em participar do presente Protocolo de 

Pesquisa, bem como sobre a divulgação e publicação dos resultados do estudo e 

artigos científicos e minha identificação pode ser mencionada. 

 

 

Ji-Paraná, 15 de junho  de 2018. 

 

______________________________________ 

Frederico Gavião - Participante da Pesquisa 

 

____________________________________________ 

Zacarias  Gavião - Pesquisador 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

Esta pesquisa seguirá os critérios da ética em pesquisa com seres humanos 
conforme a Resolução nº 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde. Considera 
também a Resolução nº 304/2000, que trata de pesquisas sobre Povos Indígenas.  

 
I – DADOS DE IDENTIFICAÇÂO: 
 
Nome da participante: Catarino Gavião 
Documento de Identidade: ___________________ 
Data de Nascimento: ________________________ 
Gênero: Masculino 
 
II –  PROTOCOLO DE PESQUISA: 
 
1.PESQUISADOR RESPONSÁVEL: Zacarias Gavião 
 
2. DURAÇÃO DA PESQUISA: 2º semestre de 2018 
 
III – REGISTRO DAS EXPLICAÇÕES DO PESQUISADOR AO PARTICIPANTE 
SOBRE A PESQUISA: 
 
O senhor está sendo convidado para participar da pesquisa :“Bekãh  Ká:  Saberes 
e Práticas Indígenas na Escola Ikolen””, de responsabilidade do  pesquisador 
Zacarias Gavião. O presente estudo tem por objetivo “Investigar quais são as 
estratégias que circulam saberes e práticas indígenas na escola como mecanismo 
de produção de interculturalidade tendo em vista a utilização de um material para a 
comunidade e a escola”. 
 
Assim, para seu conhecimento: 
 
1. Você foi convidado por ser indígena, residir na Aldeia Castanheira, Terra Indígena 
Igarapé Lourdes, local que é objeto de estudo desta pesquisa. 
 
2. Sua participação ocorrerá por meio de uma entrevista onde responderá as 
seguintes perguntas a partir de suas memórias e experiências: você considera a 
Escola Indígena como uma escola intercultural?  Se a resposta for sim, por quê ?  
 
3. Se você desejar suas respostas serão anotadas de forma anônima e confidencial, 
isto é, em nenhum momento será divulgado o seu nome em qualquer fase do 
estudo. No entanto como se trata de um trabalho envolvendo a Escola Indígena 
Intercultural seu nome poderá ser divulgado. 
 
4. O benefício relacionado à sua participação será de ampliar o conhecimento 
científico para a área da Educação, em especial, sobre a Educação Escolar 
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Indígena. 
 
5. Os resultados da pesquisa serão destinados à sua comunidade e escola e à 
elaboração de trabalhos de pesquisas e/ou publicações científicas em revistas e 
eventos nacionais ou internacionais; 
 
6. Fica assegurado ao senhor (a) a possibilidade de desistir de participar da 
pesquisa a qualquer momento, ou mesmo recusar-se a responder perguntas que lhe 
cause constrangimento, sem nenhum prejuízo à sua pessoa; 
 
7. A leitura dos itens da pesquisa será feita pausadamente e em tom de voz alta e 
com esclarecimento de dúvidas quando necessário; 
 
8. Fica esclarecido que sua participação é voluntária e o senhor (a) não receberá 
nenhuma remuneração por estar participando da pesquisa; 
 
9. Fica esclarecido que durante a pesquisa faremos uso de fotografia, filmagem ou 
gravação de voz; 
 
10. Todo material desta pesquisa ficará sob a guarda do Grupo de Pesquisa 
Multidisciplinar em Educação e Infância, do Grupo de Pesquisa em Educação na 
Amazônia (GPEA) e do pesquisador Zacarias Gavião; 
 
11. Ao concordar, o (a) Sr.(a) receberá uma cópia deste Termo onde consta o 
número do telefone e endereço do pesquisador, que poderá tirar suas dúvidas sobre 
o projeto e sua participação, agora ou a qualquer momento. 

 
IV AVALIAÇÃO DO RISCO/BENEFÍCIO DA PESQUISA 
(X) Risco Mínimo     (  ) Risco Maior que mínimo 
 
Descrição do Risco: Os possíveis riscos aos participantes dessa pesquisa 
envolvem sentimentos de ansiedade, insegurança e preocupação frentes as 
discussões da temática que serão abordados durante a pesquisa, e não publicação 
dos resultados da pesquisa em revistas e eventos nacionais ou internacionais por 
motivo administrativo ou científico, o que não acarretará nenhum dano aos (as) 
pesquisados (as). 
 
Descrição do Benefício: O benefício relacionado à sua participação será de 
ampliar o conhecimento científico para a área da Educação, em especial, para a 
Pedagogia Intercultural na medida em que seus resultados ajudarão a compreender 
as infâncias brasileiras e em decorrência disso poderemos sugerir recomendações 
de políticas públicas para as crianças da Amazônia.  
 
V INFORMAÇÕES DE NOMES, ENDEREÇOS E TELEFONES DOS 
RESPONSÁVEIS PELO ACOMPANHAMENTO DA PESQUISA, PARA CONTATO 
EM CASO DE DÚVIDAS 
 
PESQUISADORES (AS): 
 
Zacarias Gavião – Celular: (69) 9 9290-0431  
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Endereço: Aldeia Castanheira, Terra Indígena Igarapé Lourdes, Ji-Paraná, 
Rondônia. Email: gaviaokapiaar@gmail.com 
 
Josélia Gomes Neves – Celular: (69) 99246-5611  
Endereço: Rua Gonçalves Dias, 511, Apto. 7, Bairro Jardim dos Migrantes – Ji-
Paraná- RO. CEP: 76.900.692 
joselia.neves@pq.cnpq.br  joséliagomesneves@gmail.com  
 
COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA ENVOLVENDO SERES HUMANOS DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – CEP 
Endereço: BR 364, Km 9,5, ou Avenida Presidente Dutra, 2965 Câmpus José R. 
Bairro: Centro CEP: 78.000-000 UF: RO, Telefone: (69) 1182-2111. E-mail: 
cep.unir@yahoo.com.br. 
 
COMISSÃO NACIONAL DE ÉTICA EM PESQUISA – CONEP 
Endereço: SEPN 510 Norte, Bloco A 1º Subsolo, Edifício Ex-INAN – Unidade II – 
Ministério da Saúde, CEP: 70.750-521, Brasília-DF, telefone: (61) 3315-5878. E-
mail: conep@saude.gov.br 
 
VI CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO 
Declaro que, após ter sido devidamente esclarecido pela equipe pesquisadora e ter 
entendido o que me foi explicado, concordo em participar do presente Protocolo de 
Pesquisa, bem como sobre a divulgação e publicação dos resultados do estudo e 
artigos científicos e minha identificação pode ser mencionada. 
 

 
Ji-Paraná, 15 de junho  de 2018. 

 
 
 
 

______________________________________ 
Catarino Sebirop  Gavião - Participante da Pesquisa 

 
 
 
 
 

 
____________________________________________ 

Zacarias  Gavião - Pesquisador 
 

 

 

 


