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RESUMO 

 
O estabelecimento das relações entre o Povo Indígena Paiter Surui e a sociedade 
ocidental ocorreu oficialmente há 50 (cinquenta) anos, até este tempo nossa 
linguagem ocorria por meio da oralidade que atendia todas as nossas necessidades 
comunicativas. Após 1969 conhecemos muitas coisas do mundo ―branco‖, como a 
escrita, por exemplo. Neste sentido, realizamos o estudo de caráter qualitativo, 
intercultural e crítico: A escrita da língua materna nas escolas indígenas Paiter Surui 
ou ―Ãh sodig nã goe tig esade paiter ey emã sodihg ah ey ka ewe‖, de 2016 a 2018 
na EIEEF Sertanista José do Carmo Santana,  ldeia G apg ir, Terra Ind gena Sete de 
Setembro, município de Cacoal, estado de Rondônia. O objetivo foi investigar como 
o Povo Indígena Paiter Surui vem trabalhando a escrita da sua língua conforme 
prevê a legislação brasileira como uma educação escolar especifica, diferenciada, 
intercultural e bilíngue. Como pesquisa qualitativa, adotamos a metodologia do 
Estudo do tipo Etnográfico, tendo como fonte dos dados a entrevista intensiva 
(ANDRÉ, 1995), a Pesquisa Autobiográfica (NEVES, 2010) e a Pesquisa documental 
(GIL, 2002). As leituras realizadas na escolarização e no Mestrado Profissional 
discutiram  a Linguagem, Pedagogia crítica, Interculturalidade e Identidade, 
(FREIRE, 1987; WALSH, 2009; HALL, 2006; SURUI, 2015; NEVES, 2009).  Os 
resultados da pesquisa apontam que apesar de muitos conhecimentos da 
cosmologia Paiter, estarem adormecidos considerando a brutal colonização que 
vivenciamos em Rondônia, podemos afirmar que, do contato com a escrita até os 
dias de hoje já aconteceram mudanças importantes.  O Povo Indígena Paiter Surui 
vem trabalhando a escrita da sua língua buscando aproximações com a LDB nº 
9394/1996 rumo a uma educação escolar especifica, diferenciada, intercultural e 
bilíngue. As ações de ressignificação cultural inspiradas na tradição resultaram em 
projetos didáticos e em 5 (cinco) livros:           ey Xagah; Histórias do clã G ap g irey 
e o Mito do Gavião Real; Garah Same; o tempo da floresta, Paiter e por ah tig; o 
corpo humano; Troca de sementes troca de saberes; Sogah yepariht e. E Soe kar e 
tig e Registro da nossa Terra Indígena 7 de Setembro. Estas ações demonstram a 
importância de protagonismo indígena: sabedores,  docentes, estudantes e 
comunidade. Nos incentiva a continuar lutando contra os poderes hegemônicos por 
meio do falar e do escrever em Paiter, um recurso de reorientação da educação 
escolar indígena para que se aproxime cada vez mais dos anseios de nosso Povo. 
Gestos que podem contribuir para a invenção da re-existência, autonomia, dignidade 
e identidade            ou, maribondo amarelo. 
 
Palavras-chave: Escritas em Línguas Indígenas. Interculturalidade. Cultura escrita 
indígena. 
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RESUMEN   

 
El establecimiento de las relaciones entre el Pueblo Indígena Paiter Surui y la 
sociedad occidental ocurrió oficialmente hace 50 (cincuenta) años, hasta este tiempo 
nuestro lenguaje ocurría por medio de la oralidad que atendía a todas nuestras 
necesidades comunicativas. Después de 1969 conocemos muchas cosas del mundo 
"blanco", como la escritura, por ejemplo. En este sentido, realizamos el estudio de 
carácter cualitativo, intercultural y crítico: La escritura de la lengua materna en las 
escuelas indígenas Paiter Surui o "ah sodig no goe tig esade paiter ey emana sodihg 
ah ey ka ewe", de 2016 a 2018 en la EIEEF Sertanista José de Carmo Santana, 
Aldea G ap g ir, Tierra Indígena Siete de Septiembre, municipio de Cacoal, estado de 
Rondônia. El objetivo fue investigar cómo el Pueblo Indígena Paiter Surui viene 
trabajando la escritura de su lengua conforme prevé la legislación brasileña como 
una educación escolar específica, diferenciada, intercultural y bilingüe. Como 
investigación cualitativa, adoptamos la metodología del Estudio del tipo Etnográfico, 
teniendo como fuente de los datos la entrevista intensiva (ANDRÉ, 1995), la 
Investigación Autobiográfica (NEVES, 2010) y la Investigación documental (GIL, 
2002). Las lecturas realizadas en la escolarización y en el Máster Profesional 
discutieron el Lenguaje, Pedagogía crítica, Interculturalidad e Identidad, (FREIRE, 
1987; WALSH, 2009; HALL, 2006; SURUI, 2015; NEVES, 2009). Los resultados de 
la investigación apuntan que a pesar de muchos conocimientos de la cosmología 
Paiter, estar adormecidos considerando la brutal colonización que vivimos en 
Rondônia, podemos afirmar que, desde el contacto con la escritura hasta los días de 
hoy ya se han producido cambios importantes. El Pueblo Indígena Paiter Surui viene 
trabajando la escritura de su lengua buscando aproximaciones con la LDB nº 
9394/1996 rumbo a una educación escolar específica, diferenciada, intercultural y 
bilingüe. Las acciones de resignificación cultural inspiradas en la tradición resultaron 
en proyectos didácticos y en 5 (cinco) libros: G ap g ir ey Xagah; Historias del clan 
G ap g irey y el Mito del Gavião Real; Garah Same; el tiempo del bosque, Paiter y por 
ah tig; el cuerpo humano; Intercambio de semillas intercambio de saberes; Sogah 
yepariht y. Y Soe kar y tig y Registro de nuestra Tierra Indígena 7 de Septiembre. 
Estas acciones demuestran la importancia de protagonismo indígena: sabedores, 
docentes, estudiantes y comunidad. Nos anima a continuar luchando contra los 
poderes hegemónicos por medio del hablar y del escribir en Paiter, un recurso de 
reorientación de la educación escolar indígena para que se acerque cada vez más a 
los anhelos de nuestro Pueblo. Los gestos que pueden contribuir a la invención de la 
reexistencia, autonomía, dignidad e identidad gap gir, o, maribondo amarillo. 
 
Palabras-clave: Escrituras en Lenguas Indígenas. Interculturalidad. Cultura escrita 
indígena. 
 
 



 

 

 

 
SURUI, JOATON. A escrita da língua materna nas escolas indígenas Paiter 
Surui ãh sodig nã goe tig esade paiter ey emã sodihg ah ey ka ewe. Dissertação 
(Mestrado Profissional em Educação Escolar) – Programa de Pós-Graduação em 
Educação Escolar – UNIR, Porto Velho, 2018. 141 fls. 

   
 
                                                   IWEKOTÃG AÃH ME 
 
 
Paiter ey de alaih Yara ka etik miter paiter ey de aweitxawe same eme eterih e. Akoe 
eme eterih mamuk ey e de akarba mi e, eyap e esadena 50 kao maga ah karba mi 
enaye e. 1969 etiga garba esaba Yara ka paiter de asaraneh e. Ãh sodig e, edanã 
soe kar e abopiyet ana e awemagã sodige makiht ey itxa, ayap mi, sodig ey itxa, 
EIEEF Sertanista José do Carmo Santana,  ldeia G apg ir, Terra Ind gena Sete de 
Setembro, município de Cacoal, estado de Rondônia,  wae koy e. Ãh sodig e, denã 
amasoe maguy yele nã, soe kar, kanã Paiter emã or, akoe tig emãgã aor gãrba itxah 
aor a enã e, missionário ey ye alaih pagãy ewepih enã e, Yara ka alaih mepih enã e. 
Sodig e makiht ey je, akobah Curso de Licenciatura em Educação Bàsica 
Intercultural, eyõh, Fundação Universidade Federal de Rondônia/UNIR, Campus de 
Ji-Paraná, enãteh mawe same esade Mestrado Profissional wa eka toykobah enã e, 
ka enã aje, akobah ewemi iwesame mãgã ãh karba mi awekabi e. Ãh soenãme e, 
esdanã  awemãgã muy pabe anã e. Magetere e esadanã kanã sodig e mãgã anih 
anã e, baga iwemame, ewekabi telenãpoh iwe de awemãgãwe sameitxa ewe, kanã 
ogãenãme, ekalah ka lenãmaih, ekoy lenãmaih dewe. Ãh sodig e ey, denã awemãgã 
soe kar e tar e, alakapi ar kar iwe depi enã e, mãde aite mãgã ma e pi teh enã e, 
sodig mi e, soe kar aje paiter ka epi e, kanã pamã paweitxah yelepi e, alaihme de 
yara ka epi, Paiter gõe samepi e. Awekar e pi iwedenã gõe tig neyanã awexaguh e 
mã ãh misssionários ey itxa, yara ka alaihp niga pou anã e. eteh ãh karba mi, sodig 
e, makiht ey esadanã ako e tig nigã ani e, asar emã soe itxawe tig emãgã, anin itehr 
sodig esade Paiter koe tig nã ani e, ayp denã xameomi iter iwe maguy enã e. Yara 
ka Paiter de alaih etig miter soe itxa yele denã baga enã toypie, ewe nekoy G ap g ir 
ey jenã atãg ey emã soe mãhme tig emãgã livros enã yara koe nã maxiteh e. Enãme 
mi teneh Paiter esadenã ãh karba mi amasoe matou enãni e. Akoe mi ajeor gãrba 
itxa awematou ewe itxa sodig emi awemakobah ãh garba mi ani e. 
 
Iwe tig esagah: Paiter koe nã sodig. Aowar Paiter a soe de we. Paiter emãsoe de 
awetig mihn ewe. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A Amazônia tem sido ao longo dos tempos, o espaço que tem abrigado as 

populações originárias do Brasil. Dentre estes povos, destacamos os indígenas da 

sociedade Paiter Surui, da qual faço parte. Habitamos na Terra Indígena (T. I.) Sete 

de Setembro, localizada entre os estados de Rondônia (nos municípios de Cacoal, 

Espigão D‘Oeste e Ministro  ndreazza) e Mato Grosso (no município de 

Rondolândia) numa área de mais de 247 mil hectares.  

Os registros informam que o Povo Paiter Surui foi contatado oficialmente em 

1969, porém, os Paiter já haviam visto os ―brancos‖ há muito tempo atrás. A história 

dos           ey conta que este coletivo indígena teve contato com grupos não 

indígenas quando iam buscar as suas ferramentas. Eles gostavam também de 

desafiar seus inimigos, somente esse clã  tinha essa coragem de guerrear com seus 

inimigos e, assim, foram fazendo até chegar no tempo atual.   

O primeiro Paiter a conhecer o grupo não indígena foi Gakamam Surui, com 

seu grupo de guerreiros. Ele estava fazendo a proteção do seu território, como 

sempre fazia, quando viu as pessoas da Fundação Nacional do Ìndio (FUNAI), 

pendurando os facões nos tapiris. Retomou a aldeia e contou para os outros Paiter 

ey o que tinha visto.  

Após o contato com a sociedade não indígena, várias mudanças 

influenciaram a rotina tradicional Paiter provocando um conjunto de modificações 

socioculturais em seu modo de viver e de compreender o mundo considerando o 

modelo colonial adotado e a desproporcionalidade de forças no processo.  Por outro 

lado, a partir de mecanismos próprios de defesa e resistência, a sociedade Paiter 

conseguiu assegurar o uso de sua língua considerada uma das últimas línguas 

indígenas brasileiras a se manter como primeira língua por praticamente todos os 

membros de sua etnia.  

Assim, considerando que nosso contato é relativamente recente e levando 

em conta que até pouco tempo, a comunidade era ágrafa, ou seja, não escrevia, 

nossa pergunta que orientou a realização dessa pesquisa foi: como o Povo Indígena 

Paiter Surui vem trabalhando a escrita da sua língua, conforme prevê a legislação 

brasileira como uma educação escolar especifica, diferenciada, intercultural e 

bilíngue?  

Inicialmente a escrita inicial Paiter foi produzida pelos missionários como 
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trataremos mais adiante, entretanto, atualmente o Povo Surui tem assumido essa 

iniciativa. Signfica afirmar que no decorrer desta pesquisa, levamos em conta a 

caminhada que temos feito por meio dos trabalhos coletivos realizados com 

estudantes e comunidade a respeito da escrita na lingua indígena Paiter sob nossa 

iniciativa.  

Partindo desta questão, definimos como o objetivo principal do estudo, 

analisar como o Povo Indígena Paiter Surui vem trabalhando a escrita da sua língua, 

conforme prevê a legislação brasileira tendo em vista suas particularidades, uma 

educação escolar específica diferenciada, intercultural e bilíngue. O trabalho foi 

desenvolvido na Aldeia G ap g ir, Linha 14, na Terra Indígena Sete de Setembro, 

municipio de Cacoal no período de dezembro de 2016  a dezembro de 2018. 

A justificativa para a realização dessa pesquisa levou em conta três motivos: 

o primeiro foi que não localizei nenhum estudo especifico sobre escritas em língua 

Paiter; o segundo é que as inquietações e ações sobre a escrita na lingua indígena 

já existiam como já  informamos acima. Acredito que com base no conhecimento 

que tenho sobre a cultura Paiter Surui e de nossa vivencia enquanto Paiter poderei 

refletir melhor a respeito da organiza ão e fun ão da escrita da l ngua Paiter na 

 ldeia G apg ir; compreender quais as práticas pedag gicas realizadas que envolvem 

nossa lingua como meio de expressão no papel e a partir daí propor ações com o 

objetivo de aperfeiçoar a normatização da escrita da língua. 

Com o meu ingresso no Mestrado Profissional essa perspectiva foi ampliada 

pois representou uma oportunidade para aprofundar mais este trabalho, permitindo 

registrar os passos desta caminhada. O terceiro motivo foi a valorização da iniciativa 

e da autonomia intelectual dos pensadores e pesquisadores Paiter.  

Desde o contato, os estudos disponíveis sobre o Povo indígena Surui 

mostram que os pesquisadores não indígenas1 foram os estudiosos de nosso Povo. 

Como no momento atual nós, os próprios professores indígenas concluímos a 

graduação na educação superior - Curso de Licenciatura em Educação Básica 

Intercultural, da Universidade Federal de Rondônia (UNIR), Campus de Ji-Paraná, 

entendemos que nós mesmos devemos assumir esse trabalho.  

                                                
1
 (MINDLIN, 1985, 2006; ZWETSCH, ALTMANN, 1980; VAN DER MEER, 1982), dentre outros. 

 



17 

 

 

Nossa pesquisa se caracteriza como qualitativa, de Estudo do Tipo 

Etnógrafico (ANDRE, 1985) por que conta com a participação de pessoas por meio 

de conversas no ambiente em que vivem e neste sentido, porque o ―[...] investigador 

frequenta os locais em que naturalmente se verificam os fenómenos nos quais está 

interessado, incidindo os dados recolhidos nos comportamentos naturais das 

pessoas‖ (BOGD N e BIKLE, 1994, p. 17).  

Assim para investigar como o Povo Indígena Surui vem escrevendo sua  

língua materna na escola, direito assegurado por lei e levando em conta que o 

Mestrado Profissional adota a Pesquisa-Ação, (THIOLLENT, 2012), este trabalho em 

si, a própria dissertação é também o produto final pois contribuirá para a resolução 

de um problema coletivo: a necessidade de compreensão cada vez mais do uso da 

linguagem escrita para comunicar história, pensamento, práticas culturais e outros 

temas da tradição Paiter. No decorrer do processo, cumprimos as rotinas de leituras 

e fichamentos por meio da realização da pesquisa bibliográfica (FREIRE, 1987; 

WALSH, 2009; HALL, 2006; MINDLIN, 1985) sobre o Povo Surui, Linguagem, 

Pedagogia crítica, Interculturalidade e as relações entre a tradição e a tradução.  

Em seguida realizamos o trabalho de campo, coletando dados qualitativos 

através da Pesquisa Autobiográfica (NEVES, 2010); a Pesquisa Documental (GIL, 

2002) e a realização de Entrevistas Intensivas (ANDRÉ, 1995). A metodologia de 

forma mais detalhada ocorrerá a cada inicio de seção, ao longo do texto onde 

apresentaremos o objetivo e os procedimentos metodológicos que permitiram a sua 

elaboração.  Este estudo foi encaminhado à Plataforma Brasil para análise e foi 

aprovado junto ao Comitê de Ética na Pesquisa (CEP) da Universidade Federal de 

Rondônia (UNIR) com vistas ao cumprimento dos requisitos do Programa de Pós-

Graduação em Educação Escolar – Mestrado Profissional. 

Após a coleta de dados que incluiu a seleção de documentos e a realização 

de entrevistas intensivas, em um primeiro momento analisamos e organizamos as 

informações e em um segundo momento fomos fazendo a interpretação, pois: ―  

análise tem como objetivo organizar e sumariar os dados [...]. Já a interpretação tem 

como objetivo a procura do sentido mais amplo das respostas, o que é feito 

mediante sua ligação a outros conhecimentos anteriormente obtidos‖ (GIL, 1999, p. 

168). 
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Nosso trabalho está organizado em cinco partes: a primeira é a Introdução 

onde apresentamos o problema de estudo, o objetivo geral, a justificativa que 

impulsionou a investigação, um breve resumo da metodologia, o período e local do 

trabalho e a síntese das seções. 

A próxima seção, ―Tempos de Medo‖ trata de uma escrita baseada em 

minhas memórias e em documentos escritos que contextualizm o período histórico 

pós-contato, 1970-1980. Esta escrita ajudou a compreender que o  medo que tanto 

atormentava o Povo Suruí e que eu sentia quando criança vinha do processo de 

colonização ocorrida em Rondônia. Uma politica diretamente ligada aos interesses 

do governo da ditadura militar e a meta de ocupação da Amazônia pressionado 

pelos Estados Unidos da América um dos líderes da Guerra Fria. 

Após essa narrativa, passamos a tratar da cultura Paiter, a Seção 3: 

apresentamos a Terra Indígena Sete de Setembro, situada em Cacoal, estado de 

Rondônia, elementos culturais como, as práticas alimentares Paiter, os movimentos 

corporais, a pintura, práticas que permanecem e aquelas que se encontram em 

desuso ou foram modificadas, resultantes do processo brutal de  colonização e suas 

violações para o Povo Surui. 

Após a discussão da cultura Paiter, historicizamos um pouco da nossa 

Educação Tradicional, a chegada da Educa ão Escolar Ind gena na  ldeia G apg ir 

na Seção 4 que tem por título: Escritas em Paiter - dos missionários aos tempos 

atuais. A reflexão sobre o que aprendemos e como aprendemos nos levou a avaliar 

criticamente a forma como foi o principio de nossa escolarização e como estamos 

escrevendo na atualidade.  

E na última seção apresentamos os dados, analisamos e discutimos com a 

Teoria. Em ―Escrevendo sua própria história: o povo indígena Paiter Surui e a luta 

por uma educação escolar especifica, diferenciada, intercultural e bilíngue. Ouvimos 

os colaboradores e colaboradoras da Pesquisa e seu olhar sobre as escrita da 

língua materna na escola a partir das experiencoa já vivenviada.  

As ―Considera ões finais‖, sistematizamos o texto, procurando responder 

como está sendo escrita a língua materna para o Povo Paiter na escola na 

perspectiva de diversos olhares: sabedor, docentes, estudantes e profissionais não 

indígenas.  



19 

 

 

 

2.Tempos de  Medo 

Oykinapah oje mabokap norahpixah tiga gao xopip e saba mae, 
1978, garba sade mihp e pakopmit iter nã etiga. Alaht om epamih, 
Laht, Yara, So meeterah, amalotikine ami õhm, ye, ehy peredenã 
mihp e yõhsonãtoy a garba wawe kamater e, toytxãq ey e weitxawe 
ka, toya garba wawe peredenã maweterenã ter toy a Paiter  e nã e. 

 

Nasci no dia quatro de dezembro de 1978, no município de Cacoal, estado de 

Rondônia em um tempo que o sentimento mais forte que existia era o medo. O 

medo de inimigos, de pessoas - indígenas e não indígenas e até dos objetos 

estranhos, da alimentação desconhecida, do futuro, tudo isso trazia medo para a 

nossa vida e dos meus antepassados, talvez porque cerca de dez anos atrás, antes 

do contato, nossa vida era outra, completamente diferente do que estava a nossa 

frente. Antes nossa morada era na e da floresta. 

 
Figura 2 - Antiga casa tradicional Paiter 

 
Fonte: Porantim, (1986). Acervo ISA2. 

 

Considero nestas memórias assuntos que ouvi desde menino sobre o contato 

com o ―branco‖ e a realidade que eu observava ainda criança. Entendo que houve 

muitas mudanças em nossa forma de viver a partir disso, por isso avaliei ser 

importante produzir uma escrita apoiada nas lembranças com o objetivo de 

apresentar uma reflexão crítica sobre alguns aspectos da minha história individual 

que dialoga com a História Paiter através da Pesquisa Autobiográfica, um recurso 

metodológico que: ―[...] permite o encontro de múltiplas possibilidades onde o eu 

pessoal dialoga com o eu social [...], um olhar para o caminho percorrido, quem 

                                                
2
 Acervo ISA. Disponível em:  https://acervo.socioambiental.org/ Acesso dez.2018. 
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sabe, uma forma de lidar com perguntas e inquietações. (NEVES, 2010, p. 124). É 

importante destacar que a decisão de escrever a partir das minhas experiências 

encontra inspiração no pensamento freireano no que diz respeito à valorização do 

conhecimento pessoal. 

Um saber expresso através da escrita como uma oportunidade de registro da 

compreensão crítica diante das situações que vivenciamos: ―  existência, porque 

humana, não pode ser muda, silenciosa, [...]. Existir, humanamente, é pronunciar o 

mundo, é modificá-lo. O mundo pronunciado, por sua vez, se volta problematizado 

aos sujeitos pronunciantes, a exigir deles novo pronunciar. [...]‖. (FREIRE, 1987, p. 

50). Este movimento de pensar, dizer e pensar novamente para nós Povos 

Indígenas, em relação à linguagem escrita é importante porque é um conhecimento 

novo, que antes não era necessário em nossa vida, pois a oralidade era suficiente.  

Hoje é um recurso para entrar em um território até então desconhecido, o 

papel, a tecnologia, pois nestes locais é possível comunicar ao mundo nossa visão, 

concordâncias, discordâncias, resistências e negociações, inclusive a proposição de 

uma nova forma de se relacionar com a natureza, como tem apontado países como 

Equador e Bolivia, que: 

[...]  buscaram novos paradigmas socioeconômicos na construção de 
um projeto de sociedade, designado como Bem Viver, ganhando 
importância pela ocorrência de novas constituições políticas. Nesse 
contexto, os movimentos sociais, desde temas como ecologia ao 
feminismo, recuperaram sua centralidade na vida das pessoas e na 
natureza, na defesa de direitos básicos, como educação, saúde e 
igualdade social. (ALCANTARA; SAMPAIO, 2017, p. 233). 

 

Assim, as escritas de memoriais críticos, representam um espaço 

principalmente para trabalhar a desconstrução da subalternidade imposta pelo 

colonialismo com a compreensão cada vez mais aprofundada de suas 

ambiguidades. Um mecanismo para melhor entender suas tramas e elaborar meios 

de enfrentar estes processos na perspectiva das escritas latino-americanas 

relacionadas aos Estudos Culturais por meio das leituras de: 

[...] Aimé Césaire que, desde meados do século XX, denuncia o 
processo de desumanização que arrancou milhões de seres 
humanos de seus deuses e de suas terras, de seus hábitos, de sua 
vida, de sua sabedoria, e Frantz Fanon, que buscou sistematizar a 
alienação a partir de uma análise psiquiátrica das funções e dos 
efeitos do racismo, mostrando a discriminação racial como base de 
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toda instituição colonial, introduzindo o conflito no próprio ser do 
colonizado, Paulo Freire faz uma crítica das concepções de 
educação por ele chamadas de bancárias, ou domesticadoras, 
propondo uma metodologia dialógica de investigação e ação, que 
possibilite a desconstrução do silêncio e da subalternidade a que 
foram relegados os oprimidos [...]. (AZIBEIRO, 2012, p. 157). 
 

A partir da perspectiva Freireana, Decolonial e dos Estudos Culturais, busquei 

leituras na área da História, Educação e Linguagem que constitui a pesquisa 

bibliográfica, entendida como um ―[...] material já elaborado, constituído 

principalmente de livros e artigos cient ficos‖. (GIL, 2002, p. 44) para poder entender 

melhor de onde surgiu o medo que tanto assombrava o Povo Suruí.  

Neste sentido fui incentivado por minha orientadora para contextualizar, 

explicar melhor este período de 1970-1980 em que está situado o ano do meu 

nascimento. Mesmo já sabendo um pouco do tema, fui investigar um pouco mais 

para entender o que aconteceu em Rondônia que na época era ainda Território e 

não estado, na Amazônia, no Brasil e no mundo.  

Minha pergunta principal foi: o que esses contextos políticos tinham a ver com 

os problemas do Povo indígena Paiter nesses anos? Para responder esta pergunta, 

outro recurso metodológico que utilizei foi a Pesquisa Documental, compreendida 

como a coleta de: ―[...] documentos ‗de primeira mão‘, que não receberam nenhum 

tratamento analítico. [...] conservados em arquivos de órgãos públicos e instituições 

privadas, [...], fotografias, gravações, memorandos, regulamentos, ofícios, boletins 

etc‖. (GIL, 2002, p. 46), apresentados no texto conforme as orienta ões da Norma 

Brasileira nº 14724 (BRASIL, 2011). 

Através dos Centros de Documentação Digital3 disponíveis na internet fui 

localizando importantes informações a partir dos anos 1970 e mais especificamente 

no ano que nasci. Locais em que encontramos informações que ajudaram a 

entender como politicas de tão longe se transformaram em perigo e morte para os 

Povos Indígenas. Foi possível observar a influência do contexto internacional nas 

ações realizadas no Brasil no começo de uma disputa chamada Guerra Fria em 

1947 (HOBSBAWM, 1994). Neste processo, duas potências mundiais – Estados 

                                                
3
Utilizamos dados documentais particulares e dos seguintes repositórios digitais: Periódicos da 

CAPES, Acervo ISA, Armazém Memória e Biblioteca Curt Nimuendaju (FUNAI) disponíveis na 
internet que podem ser localizados por qualquer buscador. 
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Unidos da América (EUA) e União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) 

buscavam ampliar seus domínios e isso trouxe impactos diretos para os Povos 

Indígenas do Brasil, pois um ano antes ocorria o contato com uma  importante 

sociedade indígena, o Povo  Xavante: 

Figura 3 – Povo Xavante e Revista Veja 

 
Fonte: (BRASIL, 1946) e Revista Veja, out. de 1962. 

 

A Guerra Fria influenciou a política brasileira por meio do golpe militar 

ocorrido na gestão do presidente João Goulart em 1964. Em função da disputa 

existente não era bem visto pelos Estados Unidos: ―[...] Sua figura era fortemente 

questionada por setores politicamente conservadores do espectro social e militar 

que denunciavam suas vincula ões comunistas‖. (R POPORT; L UFER, 2000, p. 

72).  

Nesta direção, documentos da Comissão Nacional da Verdade4 (CNV) 

atestam a influência da Guerra Fria no Brasil. Informam que a pressão do governo 

americano ia além de sua adesão ao bloco capitalista em oposição ao bloco 

comunista, havia o incentivo de politicas desenvolvimentistas, pois a Amazônia, era 

considerada um ―vazio demográfico‖, representava o lugar dispon vel para a 

colonização. (BRASIL, 2014). Essa ideia criada e espalhada pelos militares atraiu 

capitalistas de diferentes partes do país em direção dos territórios indígenas. 

                                                

4 Foi criada através da Lei 12.528/2011 e instituída em 2012 pela Presidente do Brasil Dilma 
Rousseff para ―apurar graves viola ões de direitos humanos ocorridas entre 18 de setembro de 1946 
e 5 de outubro de 1988‖. (BR SIL, 2011). A Comissão Nacional da Verdade (CNV) resultou das 
reivindicações de instituições da sociedade civil de defesa dos direitos humanos, parentes e amigos 
de pessoas/grupos que sofreram prisões, exílios, torturas, mortes e desaparecimentos causados pelo 
Estado brasileiro no período da ditadura militar. 
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Embora soubessem que estas áreas já estavam ocupadas pelos povos originários, o 

pensamento colonial negava o modo de vida indígena vista como algo que 

atrapalhava o desenvolvimento do Brasil, o que justificou as invasões. ―[...]  s 

políticas para o desenvolvimento inventaram o vazio demográfico, o risco para a 

segurança nacional, o eldorado, a necessidade de conhecer o território e suas 

riquezas, [...]‖. (R BELO, 2013, p. 230). 

Figura 4 - Jornal Gazeta 6.7.1960. 

 
Fonte: Jornal Gazeta de 06.07.1960. 

 

Outro motivo que facilitou a chegada de muitas pessoas em Rondônia foi a 

abertura da BR 29, atualmente conhecida como rodovia 364. Sua pavimentação foi 

feita pelos recursos financeiros do Programa Integrado de Desenvolvimento do 

Noroeste do Brasil (POLONOROESTE): ―[...]. Esse grande projeto de interven ão 

regional foi responsável, por meio de financiamento do Banco Mundial, pela 

pavimentação da BR-364, principal rodovia do estado, e acelerou ainda mais o 

processo migrat rio em Rondônia‖ (SILV ; NETO, 2014, p. 167).  

Essa estrada foi  o meio principal que produziu duras consequências para os 

indígenas de Rondônia que estavam no seu caminho, como o Povo Surui Paiter, por 

exemplo: ―A Rodovia BR-29 cortou o Território ao meio, abrindo-o à colonização. 

Logo, tornou-se o Estado de Rondônia, um dos mais pr speros da Federa ão‖. 

(FERREIRA, 2005, p. 50). Esse empreendimento contou com a participação direta 

do próprio Serviço de Proteção aos Índios (SPI). 

O Boletim Interno do SPI, nº 39, página, 7 informa: ―Caberá ao SPI coordenar 

todas as atividades de proteção aos brancos. [...], num esquema eficiente de 

garantia da vida dos trabalhadores-técnicos e braçais – que construirão a mais 

importante estrada brasileira, em plena selva, no Brasil Central. [...]‖. (BR SIL, 1960, 

p. 6), conforme podemos verificar no documento abaixo: 
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Figura 5 – Boletim Interno do SPI nº 39 

 
Fonte: Boletim do SPI nº 39 (BRASIL, 1960). 

  

No mesmo ano do golpe militar, em 1964, a imprensa nacional divulgou os 

vários conflitos que ocorriam nos territórios indígenas, o despreparo e a corrupção 

do SPI e uma corajosa fala do sertanista Francisco Meireles responsabilizou o 

próprio governo pelas mortes ocorridas ao permitir e facilitar a entrada de 

empresários para exploração dos espaços tradicionalmente ocupados pelos povos 

indígenas: 

Figura 6 - Jornal Goiânia 24.02.1964 

 

Fonte: Jornal Goiânia, 24.02.1964 – Acervo ISA. 

 

O Estado brasileiro em função dessas pressões decidiu acabar com o SPI, 

quando criou uma Comissão de Inquérito para investigar este órgão e em seu lugar 

surgiu a Fundação Nacional do Índio (FUNAI) por meio da Lei nº 5.371/1967 ligada 

ao Ministério da Justiça com a tarefa de não mais reproduzir os erros do órgão 

anterior, conforme noticia um ano depois a imprensa nacional. O Ministério do 
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Interior criou também uma Comissão para investigar as ações do SPI de 1940 a 

1960 sob a coordenação do Procurador Jáder de Figueiredo. Seu trabalho foi fazer 

um levantamento dos ―[...] desvios e comportamentos reprováveis dos funcionários 

do SPI e, seguindo essa trilha, produziu um documento devastador. [...]. O 

procurador relatou ter recebido ‗32 amea as, umas de morte‘ ao longo dos 

trabalhos. [...]‖. (V LENTE, 2017, p. 44). 

Figura 7 – Criação da FUNAI 

 
Fonte: Jornal Correio do Povo 17.03.1968. 

 

Se uma autoridade com amplos poderes passou por isso, o que se pode 

imaginar dos povos indígenas? A indignação do Procurador Figueredo está muito 

presente no Relatório. De acordo com Valente (2017) a exploração do trabalho 

ind gena era constante: ―O uso de  ndios como mão de obra gratuita e fácil foi uma 

constante na história do SPI e da Funai, desde a época de Rondon, da abertura de 

picadas e frentes de atra ão ao funcionamento dos postos ind genas‖. (p. 161). 

Figura 8 -  Relatório Figueiredo 

 
Fonte: (BRASIL, 1967, p. 9). 

 

 As mulheres, também foram v timas do  rgão: ― s  ndias mais jovens eram 

―examinadas‖ por um homem do SPI, sob alega ão de que procurava ―doen as 

venéreas‖, mas sempre à noite, na sala do ―servi o médico‖ do  rgão. [...]‖. (p. 46). 

Da mesma formas as crianças indígenas foram atingidas pelas violações do SPI por 

banalidades como vender uma raiz para comprar comida e ser submetido a castigos 

cruéis, como esta situação: ―O menino foi amarrado com os bra os estendidos e ‗os 
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pés suspensos do chão‘. O episódio poderia ter resultado num massacre, pois vários 

índios adultos se armaram e cercaram o posto para resgatar o garoto‖. (V LENTE, 

2017, p. 46). Casos como este, foram registrados no Relatório Figueredo que foi 

concluído em 1967 com ampla divulgação na mídia. Este documento denunciou as 

violações sofridas pelos povos indígenas,  abusos que já aconteciam há bastante 

tempo por meio de ataques e mortes, tudo isso com o conhecimento, o silêncio e em 

algumas vezes com a ação do SPI.  

Figura 9 – Chacina de índios vem de longe. 

 

Fonte: Folha de São Paulo de 19.04.1968. 

 

Sobre o Povo Paiter Surui, o Relatório Figueiredo denuncia as doenças que 

reduziram bastante a população, apresentando informações sobre o trabalho do 

médico Chiappino sobre as enfermidades desconhecidas que trouxe tristeza pelas 

mortes de tantos parentes. Neste processo de mortandade Apoena Meireles 

afirmou: ―[...] Jamais esquecerei o surto de sarampo nos Suruí [...], e desejo por isso 

que possa um dia morrer lutando ao lado dos índios ou ser morto por eles. Para 

mim, não existe diferen a, tudo o que fizer ainda será pouco‖ (V LENTE, 2017, p. 

80).  

A divulgação do Relatório Figueredo deste documento também ocorreu em 

jornais fora do Brasil. O jornal britânico The Sunday Times em 1969 trazia a 

manchete acima: ―Genoc dio – de Fogo e Espada a Arsênico e Balas, a Civilização 

mandou seis milhões de  ndios para a extin ão‖ assinada pelo jornalista Norman 

Lewis. Demonstrou que as práticas corruptas do SPI envolveram matanças de 

diferentes povos indígenas, além de venda ilegal de seus territórios, trabalho 

semiescravo, torturas, dentre outras.  
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Figura 10 - Genocide 

 
Fonte: The Sunday Times de 23.02.1969. 

    

Estes escritos confirmam o desamparo dos povos indígenas e suas culturas 

diante do avan o implacável da ―civiliza ão‖ a um custo caro para toda a 

humanidade e principalmente para os povos originários. E foi neste ano de 1969 que 

ocorreu o contato oficial com a FUNAI, momento que gerou inseguranças e 

doenças.   

Figura 11 -  Sarampo e o quase fim do Paiter 

 
Fonte: Jesko von Puttkamer (1969)5. 

 

Como mencionamos, foi neste tempo que perdemos muitos parentes que 

ficaram doentes de sarampo. Homens, mulheres, idosos e crianças morreram e tudo 

isso acontecia de forma tão rápida que mal dava tempo para entender a razão de 

tudo aquilo estar acontecendo na vida do nosso povo.  Tudo isso junto teve como 

consequência um sentimento de insegurança com o presente e o futuro, pois talvez 

os mais velhos nem saberiam se iriam sobreviver aquele contexto tão incerto. As 

                                                
5
 Disponível em: A toca de Jesko. O sabor do arquivo. http://taquiprati.com.br/cronica/1390-a-toca-de-

jesco-puttkamer-o-sabor-do-arquivo?reply=28457 Acesso dez. 2018. 
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anotações de Apoena Meireles, o  sertanista que vivia entre nós mostra como esta 

situação também o afetava, talvez porque não conseguia ter as condições para fazer 

seu trabalho e principalmente pelas falsas informações divulgadas pela FUNAI que 

não informava o número correto de indígenas mortos resultado do projeto 

desenvolvimentista e militar: 

Surgem diante de mim as imagens de índios atacados de sarampo e 
que desapareciam entre minhas mãos, escorregavam pelo meu 
corpo e desapareciam terra adentro. […] Que infelicidade é um 
homem amar seus filhos e vê-los morrer nas suas mãos, querendo 
partir com eles sem poder, pois sabe que o momento ainda não é 
chegado. No fim de tudo a Funai em nota oficial disse que ainda não 
tinha morrido nenhum índio! Que raiva, quanto nojo sinto por certos 
tipo de homens6. 
 

Apoena Meireles tinha uma grande amizade com o Povo Surui inclusive 

porque foi o responsável pelo contato oficial de 1968 a 1969, pois foi a partir desse 

tempo que passamos a ter uma maior  permanência com a sociedade do Yara (não 

indígena). Mas antes disso, relatos orais informam que já havia ocorrido encontros 

ocasionais do Suruí com outras etnias e grupos do ―branco‖, citamos o caso do 

Paiter  Wai i: ―[...] que já convivera com não  ndios no início do século e que, sem 

que acreditassem nele, contava aos seus a vida daquela gente que comia em horas 

certas arroz e feijão, tinha panelas, facões, machados e armas de fogo (MINDLIN, 

1985, p. 25). 

De 1970 até meados de 1980, ou seja, por mais de dez anos a vida do Povo 

Paiter foi enfrentar violências que aconteciam de várias formas: inseguranças, 

tensões, preconceitos, discriminações, conflitos, ataques constantes ao nosso modo 

de vida: ―[...] um período que para nós foi marcado pela luta em defesa do nosso 

território e costumes. Por várias vezes tivemos nossa terra ocupada por colonos, 

pecuaristas, mineradores e madeireiros, que não respeitam a nossa visão 

cosmológica de mundo‖. (SURUI, 2015, p. 12). Um desses conflitos foi a morte do 

jornalista e sertanista Possidônio Bastos em 1971.  

Esta situação demonstra a tensão diante de uma realidade confusa, complexa 

e difícil de compreender. Nem sempre era possível saber em quem confiar. 

Situações difíceis como a morte deste sertanista são exemplos de como a guerra 
                                                
6
 (VALENTE, 2017, p. 81). 
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fria, a ditadura militar e a coloniza ão orientada por uma ideia de ―progresso‖, 

afetaram diretamente as culturas e territ rios ind genas, demonstrando que: ―O 

debate sobre a crise de caráter sistêmico e civilizatório sugere reflexão sobre o 

sentido de Bem Viver [...].  

Há necessidade de amadurecer o diálogo sobre o tema Bem Viver como uma 

proposta alternativa de desenvolvimento, quando se pensa a relação sociedade e 

natureza‖. ( LC NT R ; S MP IO, 2017, p. 233). No entanto, o governo militar 

negava os massacres nas aldeias indígenas brasileiras. Os conflitos eram tantos 

que nem as crianças e adolescentes Suruí escaparam desse processo.  

Figura 12 – Ciclo de decadência 

 

Fonte: Índios Suruís-Jornal do Brasil 19.11.1972. 

 

Crianças e adolescentes participavam desta guerra cuidando da limpeza de 

armas de fogo7 conforme atesta imagem da época registrado pelo fotógrafo Jesco 

Puttakamer. Os funcionários da Fundação Nacional do Índio (FUNAI) de Porto Velho 

relataram ao Jornal do Brasil, a trágica situação vivenciada pelo Povo Suruí em 

fun ão das rápidas mudan as ocorridas: ―[...]. Estão morrendo às dezenas, adultos e 

crianças. E já em vida o seu aspecto é cadavérico [...] a invasão sistemática das 

colonizadoras, principalmente a Itaporanga [...] afugentaram a ca a da região [...]‖, 

(BRASIL, 1972). Essa grande quantidade de gente, alterou o modo de alimentação e 

desencadeou um processo de fome e desnutrição entre o Povo.  

Foi neste período que o médico francês Jean Chiappino conviveu com o Povo 

Paiter: ―[...] viveu três meses entre os Suruí. Ele recolheu informações e presenciou 

cenas que ajudam a entender as lamentações feitas por Apoena anos depois. O 

francês disse que o estado dos  ndios era ―desastroso‖ [...]‖. (VALENTE, 2017, p. 

                                                
7
 O Índio na fotografia brasileira. Disponível em: http://povosindigenas.com/jesco-von-puttkamer/ 

Acesso dez. 2018. 
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81). Diante desta grave situação encaminhou um Relatório ao Congresso Nacional 

como uma denúncia muito forte a favor dos Paiter na CPI do Indio. (BRASIL, 1977). 

Figura 13 – Fome e doenças dizimam Surui 

 
Fonte: Diário do Congresso Nacional (1972). 

 

  Dentre outros assuntos, o médico informou sobre a morte de indígenas 

provocada por doenças: ―[...]. Falei com Dikiboba avisei para ele não ir a Riozinho 

onde não terá socorro [...]. Estou muito pessimista, 20 índios já morreram desde o 

mês de junho [...] . Neste Posto [Sete de Setembro] morreram dois índios semana 

passada‖. (BR SIL, 1972, p.1618). Naquela ocasião, recomendou que o Brasil 

fizesse um convênio com a Cruz Vermelha. Talvez pelas pressões sobre a situação 

indígena o presidente ditador Médici sancionou a primeira legislação apenas sobre 

indígenas no Brasil, o Estatuto do Índio (BRASIL, 1973).  

Figura 14 - Invasores de terra ameaçam os índios 

 
Fonte: Jornal do Brasil 10.02.1974. 

 

A Lei no 6.001/1973, é um documento com dois objetivos que não tem como 

juntar pois de um lado estabelece uma politica de integração à sociedade não 

indígena e de outro uma politica de proteção aos povos indígenas. Tanto é que não 
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evitou as invasões e as grilagens nas áreas indígenas que continuaram ocorrendo 

como no Parque Nacional do Aripuanã. É preciso lembrar que a invasão dos colonos 

nos territórios indígenas teve relação direta com a politica da ditadura militar que 

incentivou colonos de vários lugares do Brasil para ocupar a Amazônia, considerada 

um ―vazio demográfico‖, ou seja, um local sem gente, uma negação à existência dos 

povos originários e que depois ele mesmo não sabia como controlar tudo isso, 

principalmente as empresas colonizadoras: 

As atividades da Itaporanga começaram no final dos anos 1960, 
depois que o governo interditou uma área no território de Rondônia, 
no limite com o estado de Mato Grosso, para a ―pacifica ão‖ dos 
índios cinta-larga e nambikwara. Em seguida foi criado o Parque 
Ind gena do  ripuanã, que abrigava ‗de 4 [mil] a 5 mil‘  ndios [...]. 
Suruí, Arara e Gavião [...]. Pertencente a uma família do Paraná, os 
Melhorança, a Itaporanga se instalou em Rondônia e passou a atrair 
centenas de famílias de trabalhadores rurais do sul do país com 
promessas de terrenos a preço baixo. Ela não estava sozinha na 
abertura de novas frentes agropastoris. (VALENTE, 2017, p. 332). 

 

Embora os funcionários da FUNAI fizessem a proteção da área indígena, 

nessa época a invasão em algumas situações era muito violenta, difícil de controlar: 

―[...]. Sem a demarcação, a Itaporanga continuou pressionando a Funai. [...], a 

direção do órgão em Brasília soube que vários invasores agrediam os índios da 

região e que pessoas da colonizadora vinham atirando neles‖. (VALENTE, 2017, p. 

334). E ainda no ano de 1974, o Departamento de Polícia Federal informou a 

existência de um aldeamento na chamada Vila de Espigão do Oeste organizado pela 

família Melhorança por meio da Colonizadora privada Itaporanga: 

Figura 15 – Confidencial 

 
Fonte: Relatório da CPI do Índio (1977). 

 

Com o aumento das doenças que vieram através da colonização, a 

separação no meio Surui foi inevitável. Assim, uma parte do Povo ficou no Posto 

Sete de Setembro e a outra pertencente à família Gakamam Suruí foi para a região 

do atual município de Espigão do Oeste: 
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Figura 16 – Viagem aos  territórios. 

 
Fonte: Revista Visão de 07.10.1974. 

 

Uma região do Parque do Aripuanã que tinha ―[...] muito bambu e taquaras que eram 

utilizados na confecção de flechas para a caça e para as guerras que faziam na 

época‖. (GOMES; SURUÍ, 2017, p. 76). No vilarejo houve aproximação entre 

indigenas e colonos da empresa Itaporanga. Este contexto vai impor um conjunto de 

mudanças na vida da sociedade Paiter. Os conflitos, as incertezas do que poderia 

acontecer, a redução da alimentação e outras imposições culturais trouxeram 

influências não indígenas e com isso, a memória oral foi se apagando que era a 

nossa forma de pensar e comunicar.  

Figura 17 - Índios x Posseiros 

 

Fonte: Jornal do Brasil – 12 de agosto (1976). 
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A inocência e a paz que meu povo tinha de viver apenas do que a floresta 

oferecia: a caça, a pesca, coleta de mel e trabalho de roça para sua sobrevivência e 

periodicamente as festas tradicionais e os rituais de pajelança foram se acabando 

restando um estranho mundo que a cada dia era preciso entender para poder 

sobreviver nele. A colonização impôs mudanças cruéis em uma velocidade que não 

era possível acompanhar como apontam as denúncias da época. 

O jornalista Edilson Martins continuou denunciando ao país a invasão dos 

colonos em nossa área – nas linhas 11, 12, 13 e 14 do Projeto Integrado de 

Colonização (PIC) e as consequências disso. Quem invadia, dizia que não iria sair 

de jeito nenhum: ― qui nos instalamos, aqui plantamos, aqui investimos todas as 

nossas reservas‖ e isso deixava a situação mais tensa. 

  reportagem do Jornal do Brasil: ―Os ‗Yaras‘ (civilizados) preparam-se para 

matar‖, informa que parecido com a Guerra Fria a tensão aumentava entre os dois 

lados. Em uma reunião naquele momento com os nervosos colonos, Apoena 

Meireles não conseguiu falar, o que fez com que ele abandonasse o local. Depois de 

três anos da publicação do Estatuto do Índio, parecia que nada havia mudado, as 

invasões continuavam.  

Figura 18 - Yaras preparam-se para matar 

 
Fonte: Jornal do Brasil de 14.08.1976. 

 

Situações como essa provocaram a instalação da Comissão Parlamentar de 

Inquérito, a CPI do Índio em 1977. Consta neste processo alguns registros sobre a 

situação do Povo Surui, como os registros do médico Chiappino que já informamos  

demonstrando o descaso do governo militar com a saúde do Povo Suruí. 
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Assim neste contexto de grande tensão e incerteza no finalzinho dessa 

década, em 1978, foi o ano que eu nasci, no tempo do medo, em plena Guerra Fria 

entre dois países muito poderosos, Estados Unidos da América (EUA) e União das 

Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) que afirmavam ter capacidade para 

explodir e acabar com o mundo em segundos. Essa guerra influenciou o Brasil com 

a realização do golpe militar e a gestão da ditadura que defendia uma politica de 

―desenvolvimento‖ e ocupação na Amazônia por meio do incentivo à migração nos 

territórios indígenas. 

Em meio a tantas tensões pude vê a luz pela primeira vez, mas sem perceber 

em que espaço eu estava me colocando e o que estava ao meu redor. Não 

imaginava os motivos das aflições da minha mãe e como era terrível o seu medo ao 

me segurar próximo ao seu peito, perto do seu coração.  

Talvez ser filho homem pode ter a encorajado para suportar o medo. Feliz por 

ter um filho, não imaginava que a vida poderia trazer mudanças para ele quando 

fosse um adulto.  

O mundo que encontrei obrigava o trânsito entre duas culturas diferentes, pois 

até então, a cultura que meu pai e minha mãe viviam era apenas a nossa. Mas o 

menino Pagater Suruí ainda era pequeno para entender tudo isso, não percebia que 

as aflições de sua mãe com a presença inesperada dos colonos invasores no 

território Paiter tinham relação com este amplo contexto político.  

Assim em meio a isso tudo fui amamentado e aos poucos fui crescendo, me 

distanciando dos olhos de minha mãe: ―[...] engatinhei, balbuciei, me pus de pé, 

andei, falei. [...], aquele mundo especial se dava a mim como o mundo de minha 

atividade perceptiva, por isso mesmo como o mundo de minhas primeiras leituras‖. 

(FREIRE, 1989, p. 9). Vivia brincando sem perceber que o tempo voava e cada 

minuto ia transformando a minha vida infantil para a adulta.  

E assim fui seguindo os passos da minha mãe e do meu pai que me 

ensinavam a viver a vida que eles pertenciam até então - a da tradição do ensino da 

oralidade, ouvindo a história e o mito contado pelo meu pai, as músicas cantadas 

por minha mãe. Nessa convivência familiar, era educado por minha família observando, 

acompanhando tudo aquilo que era feito por eles e os mais velhos da aldeia, já que a 

educação da tradição Paiter era e ainda é compartilhada de pai para filho e mãe para a filha, 
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através da fala, das ações, um conhecimento suficiente para atender a comunicação do 

Povo.  Parcialmente ia conhecendo aquele outro mundo também, mas sequer imaginava 

que um dia a minha vida poderia estar tão ligada a costumes que eram completamente 

estranhos para minha família, iniciado no contato. 

Minha vida foi começando a se transformar gradativamente, uma 

transformação que modificava principalmente minha identidade cultural Paiter como 

forma de adaptação aqueles tempos. Cresci ouvindo as histórias do contato entre os 

Paiter ey e a sociedade não indígena, com um custo alto para nós.  Neste tempo, 

muitos parentes ficaram doentes de sarampo, muitos morreram e tudo isso 

acontecia de forma tão rápida que mal dava tempo para entender a razão de tudo 

aquilo estar acontecendo na vida do nosso Povo.  

Figura 19 – Espigão, retrato da fronteira. Vítimas do milagre. 

 
Fonte: Jornal O Estado de São Paulo – 1978. Davis (1978). 

 

  reportagem feita pelo Jornal, O Estado de São Paulo: ―Espigão, retrato 

selvagem da fronteira‖ tratou das muitas queimadas na região e da atua ão da 

grilagem através da familia Melhorança e sua empresa, a Colonizadora Itaporanga 

tema já mencionado neste trabalho e as relações com os Surui.  

 Já o livro de Shelton Davis, ―V timas do Milagre‖ (1978) discutiu os danos 

causados aos indígenas pela politica desenvolvimentista do governo militar, que 

impôs uma visão de mundo a uma cultura desconhecida sem respeitar o que tanto 

cobra, a nossa existencia anterior neste território.  O autor analisa que em nome de 

um projeto de modernidade brasileiro, a ditadura militar cometeu inúmeras violações 

aos direitos indígenas através principalmente das corporações privadas, em 

concordância com outras leituras: 
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A companhia dos irmãos Melhorança demarcava lotes de 2 mil ha 
para vendê-los a fazendeiros de São Paulo e do Mato Grosso, e 
ainda se queixavam de que o Incra pretendia reduzir os lotes para 
100 ha. No período da intervenção federal, a situação era 
irreversível. A colonizadora já havia vendido um grande latifúndio de 
2 milhões de alqueires, incluindo terras da área indígena Sete de 
Setembro, que pertenciam ao povo Suruí por direito. (MINDLIN, 
1985, p. 133). 
 

Os prejuizos em nossa área ocorreram através de várias ações interligadas, 

incentivo a invasão, abertura de estradas sem aviso e nem diálogo e a permissão de 

empresas colonizadoras, mineradoras e madeireiras para explorar e saquear os 

recursos naturais importantes para nossa sobrevivencia física e espiritual, orientados 

por uma ganância sem fim, confirmando que: 

O Brasil fornece um dos mais claros exemplos modernos de um País 
onde os direitos das comunidades indígenas foram sacrificados em 
nome dos interesses maiores do desenvolvimento nacional. 
Gigantescos projetos rodoviários, de mineração e de pecuária foram 
planejados para atravessar territórios dos índios na Amazônia 
Brasileira, e em seu rastro trouxeram doenças, morte e destruição 
cultural para as tribos indígenas (DAVIS, 1978, p. 12). 
 

As invasões neste ano atingiram os Paiter Surui de uma forma tão agressiva 

que manchetes de duas importantes publicações nacionais, denunciavam a bagunça 

social que desestabilizava o mundo indígena, particularmente a família Gakaman a 

qual pertenço, que neste período morava no Parque Nacional do Aripuanã. Aos 

poucos os Paiter ey  viram nascer uma Vila com pessoas estranhas e hostis. Na 

atualidade, esse local é o município de Espigão do Oeste, região invadida pela 

Colonizadora Itaporanga através da grilagem8 da terra. 

Apesar de todos estes problemas nosso grupo familiar construiu com muitas 

dificuldades o seu re-existir como possibilidade de ―[...] humaniza ão e 

descoloniza ão [...]‖. (W LSH, 2009, p. 38), o que permitiu chegarmos até aqui.  Um 

levantamento feito em setembro de 1979 pelo casal de missionários, Lori Altmann e 

Roberto Zwetsch sobre a população do Posto da Linha 14 relacionou nossos nomes 

                                                
8
 ―É a ocupação irregular de terras, a partir de fraude e falsificação de títulos de propriedade. O termo 

tem origem no antigo artifício de se colocar documentos novos em uma caixa com grilos, fazendo 
com que os papéis ficassem amarelados (em função dos dejetos dos insetos) e roídos, conferindo-
lhes, assim, aspecto mais antigo, semelhante a um documento original. A grilagem é um dos mais 
poderosos instrumentos de dom nio e concentra ão fundiária no meio rural brasileiro‖. Dispon vel 
em:: http://www.incra.gov.br/oqueegrilagem Acesso dezembro de 2018. 
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e uma estimativa das idades. Trata especificamente na família de Gakamam meu 

pai, minha idade foi registrada como se tivesse dois anos: 

Figura 20 – Família Gakamam 

 
Fonte: Relatório de Missionários - (ZWETSCH; ALTMANN, 1980). 

 

Mais tarde, por volta dos dez anos, já morando na Linha 14 eu conheci a 

escola. É preciso lembrar que dentre as suas ações a principal obrigação dela nesta 

época, era integrar os indígenas à sociedade do ―outro‖. Assim, a educação 

tradicional do meu povo perdia cada vez mais o seu conceito e o valor espiritual dos 

meus antepassados. Para missões cristãs os indígenas não tinham alma e 

pensamento, eram considerados como selvagens, ingênuos e preguiçosos.   

Isso até hoje continua na visão arrogante do ―homem branco‖, sem querer 

entender e respeitar a nossa diferença cultural, a nossa forma de vida como outra 

nação humana. Fui carregando na consciência essa política sem entender por 

muitos anos o seu significado, sem conseguir voltar ao passado à cultura dos meus 

ancestrais. Para mim, até então as culturas que eram distantes de outras se 

cruzaram, a partir da educação escolar realizada pelos professores não indígenas. 

Ela foi se tornando aos poucos obrigatória mas depois procurou respeitar as regras 

e normas desta nova vida estudantil e social das populações originárias através do 

direito conquistado pelos movimentos indígenas na Constituição Federal de 1988 e 

depois na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), nº 9394/1996. 

Assim, durante minha convivência na adolescência, fui construindo a minha 

trajetória de vida como Paiter e de vida profissional. Pela primeira vez, resolvi então 

a começar frequentar a escola não indígena onde estudei e conclui a quinta série do 

ensino fundamental. Era muito sofrido estudar naquele tempo. Muitas vezes pelas 

dificuldades financeiras ou pelo deslocamento - acordava de madrugada para poder 

chegar a tempo, andava mais de dez km, para chegar à escola.   
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Era tudo muito difícil principalmente pela minha diferença indígena, pois o 

espaço que frequentava não pertencia a minha realidade. Sofria por não entender a 

outra língua, a portuguesa, sofria por causa das ―brincadeiras‖ de colegas não 

indígenas, enfim, fui obrigado a viver aquela situação e depois fui acostumando com 

a vida ocidental escolar.  

No ano de 1994 saí da minha residência para poder estudar na escola Família 

Agrícola Padre Ezequiel Ramim, na cidade de Cacoal, onde concluí o ensino 

fundamental que era até a 8º série. Nessa escola passei um bom período do meu 

tempo. A organização do tempo era alternado: ficava quinze dias estudando lá e 

mais quinze dias com a minha família. Era comum pedir carona para chegar à 

escola e também em casa. Sei que não foi fácil a minha vida escolar até onde 

cheguei.  

Figura 21 - Um equilibrio difícil 

 
Fonte: Mensageiro - 1997. Acervo ISA. 

 

Mas algumas atividades do currículo incluíam a presença indígena na escola 

e favoreciam nosso ponto de vista sobre as relações com o mundo não indígena. 

Isso foi importante, considerando as tensas relações da colonização pois além de 

ser um jeito de valorização do pensamento indígena, era uma forma intercultural de 

trabalhar, uma coisa ainda pouco vivenciada naquele tempo, uma possível 

aproximação do propósito da Lei 11.645/2008 que estabelece a obrigatoriedade do 

estudo da História e Culturas Indígenas nas escolas brasileiras (BRASIL, 2008)9. 

                                                
9
 NEVES, J. G. Currículo Intercultural: processo de aplicação da Lei 11.645 /2008 nas escolas 

públicas da Amazônia.  Revista Partes: SP. 2013. Disponível em: 
http://www.partes.com.br/2013/05/15/curriculo-intercultural/. Acesso em: 17 de out. de 2018. 
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Figura 22 - Formação no Projeto Açaí 

 
Fonte: Mario Venere (2004). 

  
Depois de três anos tive a informação de que haveria um curso, o magistério 

indígena Projeto Açaí, para formação especifica de professores indígenas no estado 

e assim coloquei meu nome à disposição da comunidade quanto ao desafio de 

trabalhar como professor indígena na escola da aldeia onde eu moro até hoje. A 

minha formação no Projeto Açaí, foi um momento muito importante para a minha 

esperança como Paiter, pois durante o meu estudo no Açaí, descobri o valor e o 

conhecimento social e político do meu povo. Levando isso em consideração como 

professor no primeiro momento do meu trabalho, fui desenvolver na escola com os 

alunos um trabalho pedagógico diferenciado sobre a história do povo Paiter, que 

significa ―gente‖.               

Figura 23 – Estudos no Açai. 

 
Fonte: Mario Venere (2004). 

 

Por isso tudo é que decidi elaborar este texto a partir de minhas memórias, 

metodologia que conheci no Projeto Açaí. Por meio das lembranças pude escrever 

sobre vários temas naquela época, como por exemplo, minha história na 

alfabetização, por exemplo, depois ampliei para outros assuntos.  

Esta forma de escrever tem contribuído para entender melhor minha 

identidade Paiter em uma sociedade não indígena e meus pensamentos tanto do 
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lugar de estudante como do lugar de educador, um momento em que: ―[...], é 

possível, ao "ouvir" a si mesmo ou ao "ler" seu escrito, que o produtor da narrativa 

seja capaz, inclusive, de ir teorizando a pr pria experiência‖. (CUNH , 1987, p. 188).   

Em relação ao trabalho docente, percebia que tinha dificuldade de lecionar na 

escrita da língua materna, mas mesmo assim, fui trabalhando da minha maneira até 

pensar uma forma de normatização da escrita Paiter, de incentivar os estudantes 

indígenas a escreverem, pois entendo que: ―Os verbos ‗ler‘ e ‗escrever‘ deixaram de 

ter uma definição imutável: não designavam mais  [...] atividades homogêneas. Ler e 

escrever são construções sociais. Cada época e cada circunstância histórica dão 

novos sentidos a esses verbos‖. (FERREIRO, 2002, p. 13).  

Figura 24 - Alfabeto Paiter Surui 

 
Fonte: Escrevendo  Paiter – Ver. Escola10. 

 

Assim, no ano de 2006, pela primeira vez surgiu a discussão sobre a 

importância de sistematizar a escrita da língua Paiter: Juntamente com as lideranças 

indígenas, profissionais da educação, linguistas e musicistas através da antiga 

organização Fórum Paiter, realizamos essa discussão. No entanto, foi apenas 

sonho, pois no ano seguinte esse organização faliu.  Mas, resolvi insistir nesta 

proposta, pois acredito que: ―[...] como seres transformadores e criadores [...] os 

homens, em suas permanentes relações com a realidade, produzem, não somente 

os bens materiais, [...], mas também as instituições sociais, suas idéias, suas 

concep ões‖. (FREIRE, 1987, p. 52).  

Desta forma, partindo do conhecimento de escrita que já tínhamos entendia 

que era preciso avançar mais, propor trabalhos que valorizassem a língua escrita 

Paiter: ―[...] Quando a língua indígena for escrita, ela aparecerá em cartilhas, 

                                                
10

 Disponível: https://novaescola.org.br/conteudo/4028/escrevendo-nossa-lingua-paiter-surui Acesso 
dez. 2018. 15.10.2008. 
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gramáticas, dicionários, antologias de textos etc. [...], motivo de orgulho e satisfação 

para muitos povos indígenas. (BRASIL, 1998, p.120). 

Neste sentido, através da organização           do Povo indígena Paiter 

assumi a presidência e formalizamos um plano de trabalho.  Durante o meu mandato 

nessa organização busquei vários projetos voltados para valorização e preservação 

da cultura tradicional Paiter em parceria com profissionais como a antropóloga Betty 

Mindlin, a linguista Ana Suelly Arruda Câmara Cabral e a musicista Magda Pucci.  

Propus o projeto ―Escrevendo nossa l ngua Paiter‖, com o objetivo de 

valorizar o exercício da escrita da língua indígena Paiter a partir da escola uma vez 

que há poucos registros na comunidade: "Aprender a ler, a escrever, alfabetizar-se 

é, antes de mais nada, aprender a ler o mundo, compreender o seu contexto, não 

numa manipulação mecânica de palavras, mas numa relação dinâmica que vincula 

linguagem e realidade. (FREIRE, 1987, p. 8), ou seja, trazer o contexto local de 

nossa tradição para a sala de aula.  

      Figura 25 - Educador Nota 10 

 
                  Fonte: You Tube - Educador Nota 10

11
. 

 

Com a parceria da turma foi possível vivenciar esta experiência aprofundando 

o conhecimento das aprendizagens de escrita dos 13 (treze) estudantes Paiter do 6º 

ao 9º ano da EIEEF Sertanista José do Carmo Santana, do município de Cacoal, 

estado de Rondônia. E no ano de 2008 concorri ao edital da Fundação Victor Civita 

e foi possível contemplar o Projeto que recebeu o prêmio Professor nota dez com 

um significativo espaço na mídia nacional, por meio de divulgação na mídia nacional: 

 
 

                                                
11

 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=nzJuoEBvikA  Acesso: Dezembro 2018. 
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Figura 26 - Nasce o registro escrito de 

 
Fonte: Revista Nova Escola (2009)12. 

 
Nesse mesmo ano fui premiado pelo MEC por meio do Programa Professores 

do Brasil – 3ª edição, como registrado, ―[...]  com um projeto que consistia em gravar 

as narrativas de seu pai e trabalhá-las em sala de aula, com seus alunos‖. (PUCCI, 

2009, p. 57). Este trabalho representou uma iniciativa importante, como ação 

educativa que é possivel estender para outros Povos, além da motivação 

profissional de ser o primeiro indígena a receber um prêmio desta importância. O 

alcance, o significado e a importância que este trabalho assume, enquanto forma de 

re-cria ão da existência por meio do objeto cultural do ―outro‖: 

Um jovem professor indÌgena Paiter, do clã Gabgir, ganhou dois 
prêmios em 2008, Educador Nota Dez e Professores do Brasil, na 
área de língua portuguesa, com um projeto conjunto com os parentes 
mais velhos de escrever em língua indígena e em português algumas 
narrativas do pai, nascido antes do contato com os não índios. No 
primeiro caso, concorrendo com cinco mil professores de todo o 
Brasil, foi o único índio entre os dez premiados. Divulgou assim a 
filosofia de educação em língua indígena e com conteúdo 
diferenciado, contribuindo para um outro paradigma de diversidade. 
(MINDLIN, 2010, p. 115). 

 

De forma geral essas experiências me incentivaram a valorizar cada vez mais 

minhas atividades em sala de aula e ter amor ao meu trabalho docente 

prosseguindo na continuidade dos estudos da escrita na língua materna, pois de 

acordo com a Educa ão cr tica: ―A realidade social, objetiva, ―[...]  não existe por 

acaso, mas como produto da ação dos homens, também não se transforma por 

acaso. [...] se esta, [...] se volta sobre eles e os condiciona, transformar a realidade 

opressora é tarefa histórica, é tarefa dos homens‖. (FREIRE, 1987, p. 20).  

Através desta luta temos um resultado que aponta para o aprofundamento da 

escrita em língua materna, pois o que era apenas história contada na oralidade se 

                                                
12

 Disponível em: https://novaescola.org.br/conteudo/2536/nasce-o-registro-escrito-de-uma-lingua-
indigena. Acesso: dez. 2018. 
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tornou escrita formalizada através da educação escolar indígena. Assim, durante 

esse processo a escrita da língua foi nossa principal preocupação resultando em 

produtos concretos de divulgação da escrita: o livro em perspectiva bilíngue:  

Surge, então, a influência verdadeira, pela primeira vez, com força e 
eficácia, dos mais velhos sobre o conteúdo da escola. Nesse dia e 
cada vez mais, sente-se que eles podem tomar as rédeas do 
processo educacional e, assim, ficarão muito menos à mercê das 
diretrizes educacionais predominantes. Começam a traçar as linhas e 
os desejos do que querem transmitir aos netos e aos descendentes 
(MINDLIN, 1996, p. 107). 
 

Tudo isso me ajudou a compreender a importância e o valor de poder 

continuar estudando como meio de vencer o preconceito e a discriminação sobre a 

escrita na língua materna, para qualificar o meu conhecimento tanto como 

profissional e como cidadão Paiter. Este trabalho permitiu observar que é possível 

promover o encontro entre a oralidade de nossa tradição e a escrita, o saber 

ocidental compreendido e utilizado somente depois do contato tendo como eixo 

mediador o saber memorial dos mais velhos...  

A escola representa um espaço em que a narrativa mítica oralizada, escutada 

pode ocupar, considerando, principalmente que: ―O tradutor, por ter passado pelos 

acontecimentos descritos, sente no corpo a intervenção de relatos passados: A 

invocação do passado constitui uma das estratégias mais comuns nas 

interpretações do presente [...]‖. (SAID, 1995, p. 33). Mobilizado por essas reflexões 

em 2009 ingressei no primeiro vestibular diferenciado, fui cursar a tão sonhada 

graduação. 

Na Universidade Federal de Rondônia, Campus de Ji-Paraná iniciei os 

estudos na Licenciatura em Educação Básica Intercultural com habilitação em 

Educação Intercultural no Ensino Fundamental e Gestão Escolar. Este espaço 

garantiu o aprofundamento do que eu já estava pensando que era discutir com a 

comunidade a ocupação  política dos espaços formativos na Aldeia através do 

conhecimento intercultural como direito cidadão de meu Povo. A partir daí, submeti 

em 2014, por meio da Associação G ap g ir, o Projeto: ―Normatiza ão da Escrita 

Paiter Surui‖, com alguns novos elementos de revisão. Nossa proposta concorreu 

com 260 trabalhos e foi possível ficar entre os dez, o que permitiu receber a menção 

honrosa no Prêmio Nacional de Educação em Direitos Humanos.  
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  Figura 27 - Licenciatura Intercultural 

 
Fonte: DEINTER (2010). 

 

Mais uma vez, o ato de relembrar a trajetória da minha escolarização e 

profissionalização foi importante para definir meu Trabalho de Conclusão de Curso 

(TCC), ―Metaret ah: uma proposta de educação escolar indígena diferenciada para o 

Povo Surui Paiter de Rondônia‖.  Apresentei uma proposta interventiva de gestão e 

organização curricular para a escola Sertanista José do Carmo Santana, onde 

lecionava as disciplinas da Língua Materna Paiter e Identidade Étnica Histórica.   

Figura 28 - Projeto Didático. 

 
  Fonte: G1 - Projeto concorre a prêmio em Brasília13. 

 

Depois dessa experiência, fui desafiado pelo Mestrado Profissional em 

Educação Escolar (MEPE) em Porto Velho. Soube que pela primeira vez, em um 

Edital da UNIR para a Pós-Graduação havia vagas para concorrência apenas entre 

indígenas e em um formato de formação continuada para quem já atuava na 

educação. Não tive dúvidas, respondi ao convite desta Politica de Ações Afirmativas. 

                                                
13

 Disponível em: http://g1.globo.com/ro/rondonia/noticia/2014/11/projeto-em-escola-indigena-de-ro-
concorre-premio-em-brasilia-df.html Acesso dez 2018. 
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Foi um passo importante da UNIR reconhecer a identidade amazônica 

nomeando seus sujeitos, particularmente os Povos Originários e suas diferenças 

culturais.  Participei do processo seletivo e considerando minha produção 

acadêmica, fui aprovado em primeiro lugar dentre as 14 (catorze) vagas oferecidas, 

liberando assim a vaga reservada para colegas não indígenas. Penso que minha 

situação é particular defendo que deve haver oportunidades conformes as trajetórias 

dos segmentos da população brasileira. 

 Figura 29 – Mestrado Profissional – Ações Afirmativas. 

 
Fonte: Mario Venere (2016). 

 

Nesta importante etapa de formação observei que as práticas coloniais que 

tentam inferiorizar as diferenças também estão presentes, mas como campo de 

disputa, há outras forças que problematizam e combatem a subalternização, 

ampliando a democratização desses espaços. As aprendizagens construídas no 

Mestrado, reafirmaram que o papel da educação escolar na aldeia, tem como foco,   

―[...] formar indígenas conhecedores tanto dos saberes da sociedade não indígena, 

mas acima de tudo, ter domínio dos conhecimentos tradicionais do nosso povo, [...] 

uma interculturalidade de verdade, crítica [...]‖. (NEVES; G VIÃO K PI  R; SURUI 

PAGATER; SURUI WEYMILAWA, 2019, p. 6).  

Pretendo colaborar na melhoria da politica da educação escolar indígena 

diferenciada e especifica conforme prever a legislação, que ampara o direito à 

diferença. Uma política reconhecida para a população indígena no Brasil, retomando 

se necessário temas do período do contato recente. A leitura desta publicação nos 

ajuda a refletir que não podemos esquecer a violência da colonização de Rondônia 

responsável não apenas pelas dores das mortes, das estranhas doenças, do saque 
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de nossa terra e dos recursos naturais, mas a dominação sobre nossas vidas e o 

desprezo aos saberes que milenarmente construímos, muitos deles apropriado pelas 

sociedades ocidentais. 

Figura 30 – 1ª Declaração Suruí 

 
 Fonte: B.  Mindlin – Maio/1979.  

 

Essa brutal experiência é parecida com a mesma invasão da Europa na 

América, demonstra que as histórias de invasão atuam na desestruturam das 

organizações sociais dos povos, na eliminação física -  doenças, mortes, na 

desvalorização de suas diferenças culturais, seus saberes e suas visões de mundo e 

na repressão daqueles que escapam a esses processos: 

A produção histórica da América Latina começa com a destruição de 
todo um mundo histórico, provavelmente a maior destruição 
sociocultural e demográfica da história que chegou a nosso 
conhecimento [...] se trata, primeiro, da desintegração dos padrões 
de poder e de civilização de algumas das mais avançadas 
experiências históricas da espécie. Segundo, do extermínio físico, 
em pouco mais de três décadas, as primeiras do século XVI, de mais 
da metade da população dessas sociedades, [...]. Terceiro, da 
eliminação deliberada de muitos dos mais importantes produtores, 
não só portadores, daquelas experiências, seus dirigentes, seus 
intelectuais, seus engenheiros, seus cientistas, seus artistas. [...]. 
(QUIJANO, 2005, p. 16). 
 

Reconheço que o atual momento ainda provoca medo mais é diferente dos 

anos 1970, conhecemos melhor o chão onde estamos pisando. Mas é preciso 

continuar estudando, ouvindo as narrativas dos velhos, praticando os saberes da 

tradição e aprendendo os saberes da atualidade para re-rexistir no sistema colonial, 

globalizado. Gakamam Surui, grande pensador Paiter, avalia que o tempo que 

vivemos, não permite retorno, é preciso viver nestes dois mundos: ‗‘Não temos mais 

como voltar a viver como era antes do contato, mas temos que aprender a conviver 

na sociedade não ind gena, sem deixarmos de ser Paiter‖. (SURUÍ, 2011, p. 6)14. 

                                                
14

 Relato coletado por Joaton Pagater Surui em 2011 para a pesquisa do TCC - (2015). 
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3. PAITER SURUI, QUEM SOMOS? 

 

A resposta a esta pergunta apresento por meio da História da Criação da 

Humanidade15, que nós Paiter acreditamos ser real, um mito indígena no sentido 

antropológico que significa uma narrativa que uma pessoa mais velha conta ―[...] 

sobre a experiência dos seres humanos, sobre fenômenos naturais e o que se 

passou com o universo e com a terra - só que a verdade que contêm, possivelmente 

não é literal, mas depende do eco que acorda nos ouvintes [...]‖. (MINDLIN, 2002, 

pp. 166-167). 

Neste sentido, na concepção indígena Paiter, a natureza não é só fonte de 

extração dos recursos naturais como nas sociedades orientadas pelo capital. 

Entendemos que diferentes seres estabelecem formas de vida em conjunto, mas 

determinadas questões nem sempre tem como ser explicadas por argumentos 

ocidentais. Levamos em conta as regras de convivência com a floresta até os dias 

atuais, embora haja uma desvalorização neste tempo de globalização. 

Sobre o assunto, os Estudos Culturais, criticam essa visão colonial das 

sociedades capitalistas que olham para a natureza apenas como um depósito de 

onde podem retirar infinitamente seus recursos não se preocupando com o bem 

estar das pessoas mas na ganância e no lucro e negando outras formas de relação 

que não seja essa, é a chamada colonialidade cosmogônica: 

[...] que se fixa na diferença binária cartesiana entre 
homem/natureza, categorizando como não-modernas, ―primitivas‖ e 
―pagãs‖ as rela ões espirituais e sagradas que conectam os mundos 
de cima e de baixo, com a terra e com os ancestrais como seres 
vivos. [...] pretende anular as cosmovisões, filosofias, religiosidades, 
princípios e sistemas de vida, [...] das comunidades indígenas e as 
da diáspora africana. (WALSH, 2009, p.15). 
 

O pensamento amerindio tem produzido reflexões reafirmando as relações 

solidárias entre o ser humano e a natureza, nomeando como  Bem Viver. Essa 

expressão vem do Quéchua16, Suma Kawsay, onde Suma, significa Bem e Kawsay, 

                                                
15

 Narração na língua Paiter por Gakamam Surui. Tradução e transcrição porJoaton Pagater Surui, 
novembro de 2018. 
16

 Lingua Inca e atualmente  falada por 8 milhões de pessoas da Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, 
Colômbia, Equador e Peru, seu local de origem. É 3º mais falado na América do Sul depois do 
espanhol e do português. Disponível em: https://www.peru.travel/pt-br/sobre-o-peru/o-quechua-
idioma-milenar-dos-incas.aspx    Acesso nov. 2018. 
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quer dizer, Viver. Paises como Equador e Bolívia acrescentaram o termo Bem Viver 

em suas Constituições como um rompimento com a neoliberal palavra 

desenvolvimento, seu significado e efeitos contra as popopulações indígenas 

(KOPENAWA, 2010; ACOSTA, 2016). Entendo que em um trabalho como este, 

estas formas de pensar dos Povos Originários precisam ser registradas e 

respeitadas como saberes que têm sua importância e se contrapõe a formas que 

colocam em risco a existência humana. 

Nesta seção contextualizarei o modo de vida Paiter Surui através dos seguintes 

tópicos: a História do Surgimento da Humanidade, o nosso local de morada, a Terra 

Indígena Sete de Setembro; aspectos de nossa cultura como os movimentos 

corporais, o uso das pinturas corporais, as festas tradicionais e atuais, incluindo 

aspectos referentes à colonização de Rondônia e seus impactos na vida dos Paiter 

ey, o que nos obriga a determinar o verbo dessas práticas culturais em antes ou 

depois do contato. 

Para elaborar esta seção utilizamos os seguintes recursos da metodologia: a  

pesquisa bibliográfica, atividade entendida como aquela que "[...] é desenvolvida 

com base em material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos 

científicos". (GIL, 2002,  p. 44). As leituras selecionadas foram de Rodrigues, (1964), 

Mindlin (1985; 2002), Thiollent (2012), Martins, (1978), Surui Pagater (2011) e Freire, 

(1997). 

Utilizamos também para a obtenção de dados, a pesquisa documental um 

recurso que  ―[...] vale-se de materiais que não receberam ainda um tratamento 

analítico, [...]‖. (GIL, 1991, p. 51). Neste caso, a leitura do Relatório dos missionários  

luteranos Zwetsch e Altmann (1980), bem como registros de mídia, imagens, 

documentos e dados oficiais. E no decorrer desta seção há relatos de meu pai 

destacados e identificados, bem como um conjunto de escritos, reflexões ancoradas 

em lembranças que eu mesmo produzi na perspectiva da Pesquisa Autobiográfica 

(CUNHA, 1987).  

 

3.1 – O surgimento da Humanidade 

 

Contam os antigos que o nosso povo Paiter Surui surgiu da seguinte maneira: 
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Há muito tempo atrás existia apenas Deus (Palop) e nenhum homem, apenas os 

animais que eram considerados como as pessoas de hoje. A onça possuía os ossos 

de todas as pessoas, todas as nações existentes hoje. O espírito de Deus chamou o 

veado vermelho mateiro e disse: - Companheiro, estou pensando em pegar os ossos 

dos meus filhos que estão com a onça. Para essa missão terei que fazer um teste 

com você. 

O teste que Palop fez com ele foi o seguinte: levou o veado no alto de um 

morro e disse: - Você vai descer correndo e vou jogar uma pedra atrás de você, 

você tem que chegar primeiro que a pedra lá embaixo. Mas o veado não aguentou 

chegar primeiro que a pedra e berrou no meio da corrida. Deus falou para ele: Você 

não consegue cumprir a missão. Veio então outro veado, o veado roxo (cambuto) e 

Palob falou que queria resgatar os ossos dos seus filhos. Falou para ele: - Você vai 

descer correndo e vou jogar uma pedra atrás de você, você tem que chegar primeiro 

que a pedra lá embaixo. O veado conseguiu chegar primeiro que a pedra embaixo.  

Então, Deus passou todos os tipos de remédios amargos no corpo do veado, 

inclusive nos órgãos dele. Foi até a aldeia das onças, tocando sua flauta. Quando 

ele chegou na aldeia as onças correram para cima dele e queriam atacá-lo.  

Perguntaram para ele se poderiam comê-lo e ele respondeu que não, pois ele era 

amargo. As onças perguntaram se podiam comer pelo menos seus olhos e cérebro, 

ele respondeu que não, pois estava todo amargo. Então as onças o lamberam e 

viram que realmente ele era amargo. 

Então as onças ofereceram uma redinha para ele deitar, no interior da maloca 

e ficaram na porta, impedindo a saída do veado. No caminho da aldeia para o rio e 

dentro da maloca havia vários ossos pendurados. Antes de ele ir até a aldeia das 

onças, Deus falou que o marimbondo iria avisá-lo quando a corda estaria pronta, o 

momento certo para roubar os ossos. O veado tentou levantar várias vezes, antes 

do maribondo avisar que era o momento certo. Mas sempre que ele levantava, as 

onças levantavam junto com ele. 

No momento em que o maribondo voou sobre ele, ele começou a recolher os 

ossos. Os primeiros ossos que ele recolheu foram os dos            ,          , 

Kabãt ey, Makor ey, brancos, mãp, agoi ey, watãr ey e os outros. O veado foi 

recolhendo os ossos da maloca e do caminho do rio. Enquanto isso as onças 
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corriam atrás dele, tentando pegá-lo, mas ele era muito rápido.  

Quando Deus viu que ele estava cansando de correr, Deus fez aparecer o 

Jacamim no caminho dele. O jacamim fez cocô nas onças e as que estavam na 

frente morreram. Dessa forma o veado conseguiu chegar até Deus que agradeceu a 

ele por ter conseguido pegar os ossos dos seus filhos. Depois, soprou nos ossos e 

foram surgindo às pessoas. Mas Deus pensou que agora teria que ter fogo para 

seus filhos.  

As onças também eram as donas do fogo. Nesse momento apareceu o 

pássaro Orowap e Deus passou os remédios amargos no corpo dele. Quando o 

pássaro chegou na aldeia as onças assobiaram perguntando se poderiam comer 

ele. Ele respondeu que não, pois ele era todo amargo, elas provaram e viram que 

ele falava a verdade. O Orowap fingiu que estava passando mal, pediu para as 

onças se poderia se esquentar no fogo delas.  

O Orawap ficava disfarçando e colocando a ponta do seu rabo no fogo, mas 

as onças falavam: - Compadre, seu rabo está pegando fogo! 

E o pássaro tinha que retirar o seu rabo do fogo. Ficou tentando até conseguir pegar 

fogo no rabo e voou sem as onças perceberem. Então as onças gritaram: - Então 

era essa a sua intenção! Agora vamos pegar você! Mas elas não conseguiram pegar 

o Orowap que pousou em três árvores: itoah, aber (breu) e tobarah, que se tornaram 

as melhores lenhas. 

A partir desse momento as onças ficaram sem fogo, e foram embora mato 

adentro. De repente no caminho elas encontraram Baykit (esquilo) quebrando côco 

sobre o testículo dele. As onças perguntaram se poderiam comê-lo, Baykit 

respondeu ao chefe das onças: - Então faça isso que estou fazendo. A onça fez, e 

ao quebrar o primeiro côco morreu. As outras onças falaram: - Você enganou a 

gente! Agora vamos te comer! Mas o Baykit subiu em uma castanheira e não teve 

como as onças pegarem ele. 

As onças continuaram o seu caminho pela floresta. Mais adiante elas 

encontraram o makalãt (uma espécie de aranha). Estava fazendo um tipo de sopa, 

como se estivesse fazendo makalopah, mexendo com as mãos, apesar de estar 

fervendo. As onças perguntaram se podiam comer o makalãt, ele respondeu que as 

onças deveriam fazer igual a ele.  
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Algumas onças mexeram com as mãos aquela sopa quente e acabaram 

morrendo também, as mais espertas sobreviveram e seguiram viagem. Lembrando 

que nesse tempo todos os animais eram pessoas e as onças chegavam urrando. 

- Hi, hi hi – significava que queriam comer a pessoa que elas iam encontrando 

pela frente, mas sempre tinha um teste para elas fazerem. Na sua caminhada 

encontraram Oroah (caracol), que estava pulando de uma árvore em cima de uma 

pedra. O teste dele para as onças era que elas deveriam fazer o que ele estava 

fazendo.  

Algumas onças subiram na árvore pularam na pedra e morreram, o Oroah se 

escondeu embaixo das pedras. As onças enfiaram flechas aonde ele se escondeu, 

machucando a sua bunda, por isso o caracol tem sua traseira enrolada. 

As onças que sobreviveram seguiram viagem. Encontraram agora o pássaro 

Takor (espécie de pássaro parecido com a codorna). 

- Hi, hi, hi – e já foram atacando o Takor. Ele pediu para elas esperarem, que 

primeiro tirassem suas penas e o colocassem em cima de um galho, depois elas 

teriam que ficar embaixo do galho, de olhos fechados e boca aberta. Assim as onças 

fizeram. O pássaro fez cocô em cima dessas onças, o fedor e quentura do seu cocô 

mataram algumas onças. Depois, disso o Takor criou novas penas e voou. 

As onças gritaram: - Ei pássaro você é um só. Ele respondeu: - Não, vocês é 

que são poucas. As onças pediram para ele assoviar e ele assoviou junto com 

outros de sua espécie, e as onças viram que eram muitos mesmos. No meio da 

jornada das onças, elas encontraram com Amõah (jabuti). 

-Hi, hi, hi... 

O jabuti disse que antes das onças comerem ele, teriam que colocar o pênis 

delas dentro da boca dele. As onças colocaram o pênis dentro da boca do Amõah e 

ele cortou fora o pênis das que colocaram na sua boca e elas morreram. Mas as 

outras onças conseguiram pegar ele. Ele pediu para elas que o quebrassem todo e 

depois o jogassem no rio, dessa forma elas veriam ele morrer lentamente, quando 

estivesse morto elas poderiam comê-lo. 

As onças fizeram isso, mas o jabuti boiou e sumiu no barranco do rio. As 

onças gritaram: - Ah, você enganou a gente! As onças já iam embora e o jabuti 

boiava e gritava: Ei bobas! Eu comi o pênis de vocês! As onças voltavam e o jabuti 
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sumia de novo. Essa cena repetiu várias vezes, até que as onças desistiram  e 

seguiram o seu caminho. Encontraram no meio da floresta com a Ariah (bicho 

preguiça), avistaram o rabo dela, que era bem comprido, ela estava no alto da 

árvore e seu rabo encostava no chão. - Hi, hi, hi – as onças urraram querendo comer 

ela. O Ariah falou para elas subirem até ela. As onças perguntaram como iriam fazer 

isso, ela disse para elas subirem pelo seu rabo. As onças começaram a subir, mas 

quando estavam chegando perto dela escutaram um estalo, e falaram: 

- O seu rabo está estalando, vai arrebentar! O Ariah falou que não era nada, 

era apenas o seu corpo estalando. Mas o rabo quebrou e as onças caíram no chão e 

morreram. As onças que estavam embaixo falaram: Você enganou nós! Agora nós 

vamos te derrubar, vamos cortar a árvore! 

O Ariah falou: Então tá, mas me joga em cima de outra árvore, para quebrar a 

minha cabeça e vocês comerem o meu cérebro. As onças aceitaram e começaram a 

cortar a árvore, jogando a árvore que ele estava em cima de outra árvore, O Ariah 

fez cocô de cima e as onças falaram: - Bem que ele falou que iria quebrar a cabeça, 

vamos comer o miolo dele que caiu, mas as onças comeram foi o cocô do Ariah e 

morreram. Assim, Palob criou toda a humanidade e conseguiu o fogo para seus 

filhos e outras coisas surgiram depois disso.  

Essa narrativa sobre o surgimento do ser humano, nos aproxima dos escritos 

de Betty tendo em vista a sua convivência nos anos 1980 com os Paiter ey e que 

também ouviu  dos mais velhos esta História. Ao comparar a explicação ocidental 

com a explicação Paiter, registrou que:  ―[...]. sobre a teoria da evolução, de Darwin, 

[...], afirmavam que sua teoria era semelhante, mas exatamente contrária: na sua 

história, [...], os bichos, antigamente, no início do mundo, eram gente, e foram se 

transformando em animais [...]‖ MINDLIN, 2002, p. 150). 

 

3.2 – Ainda sobre nós, Paiter 

 

Retomando a reflexão, ―Paiter, quem somos‖ é preciso informar que em 

alguns artigos e livros que possuem registro a respeito do povo indígena Paiter 

Surui, a escrita do nome a respeito da nossa autodenominação está equivocada. 

Paiter significa gente, ou, pessoa e o termo ―Surui‖ foi denomina ão dada pelos 
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sertanistas Francisco Meirelles e Apoena Meirelles, a quem condiziam à 

emancipação dos povos Paiter no tempo do contato. Dizer que Paiter significa 

―gente de verdade‖ está incorreto, pois para ser ―gente de verdade‖ a escrita teria 

que ser Paiter Itehr, que significa ―gente de verdade‘ ou ―gente verdadeira‖. 

Os estudos do Professor  ryon Dall‘Igna Rodrigues, informam que, há 

aproximadamente cinco mil anos atrás os diversos povos pertencentes ao tronco 

Tupi viviam em Rondônia.  Afirma que este estado é o berço dos Tupi. Depois houve 

dispersão, se espalharam para outros estados do país.  

[...] todas as famílias linguísticas do tronco Tupi até agora 
reconhecidas se concentrarem na região do Guaporé, isto é, do Alto 
Madeira, particularmente entre os rios Guaporé e Ji-Paraná (ou 
Machado). As famílias Arikêm, Kanoé, Mondé, Ramarâma e 
Puruborá encontram-se exclusivamente nessa região, e também a 
família Tupi-Guarani acha-se ali bem representada (pelas línguas 
registradas em A. a. 4.). Este fato sugere que talvez o centro de 
difusão do Proto-Tupi deva ser procurado na área do Guaporé. 
(RODRIGUES, 1964, p. 103). 

 

Na nossa história mais recente, os mais velhos nos contam que viemos do 

sentido Mato Grosso, que andávamos nos municípios que pertencem a Rondônia e 

Mato Grosso, até termos a nossa reserva demarcada e deixarmos de ser nômades. 

Essa idade temporal que Rodrigues (1964) propõe é em torno de cinco mil anos, 

época que os Tupi vivam em Rondônia, precisamente em torno dos rios Madeira, 

Guaporé e Machado: 
  

Como os Gaviões, os Cinta-Largas e os Cabeça-Seca ou Zoró, os 
Surui falam uma língua do tronco tupi e da família mondé. A língua 
dos três grupos é muito semelhante; a dos Surui está para as outras 
assim como o espanhol para o português. Com mitologia e traços 
culturais parecidos, há diferenças físicas grandes entre os grupos – 
embora talvez não entre os Cinta-Larga e os Gavião. Os Surui são 
menores, mais magro e escuro que os Cinta-Largas; os Cabeça-
Seca são claros, de traços muito finos. Todos furavam o lábio inferior 
para inserir um tembetá de resina e muitos ainda usam essa prática. 
Os Surui e Cabeça-Seca têm tatuagens no rosto. (MINDLIN, 1985, p. 
25).  

 

Os mais velhos, que conviveram de antes do contato, são últimas pessoas 

que falam apenas na língua materna Paiter e bem pouca a língua portuguesa. De 

acordo com Gakamam há uma explicação para as divisões existentes e como o 

Povo Paiter Surui agia nestas situações: 
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Deus nos criou desta forma diferenciada, nós antigamente vivíamos 
juntos, unidos, falava mesma língua, assim, éramos todos irmãos. 
Percebendo isso, então pensou: preciso dividir as pessoas em 
grupos, para não se misturar com a mesma família. Diferenciado 
características de todas as pessoas, desde então ser humano é 
diferente do outro. Portanto cada grupo foi seguindo o seu destino, 
destinado por ele. No entanto, até no mesmo povo existe os clãs por 
isso, para existir as relações entre os clãs, porém, os povos se 
dividiram e perderam o contato entre eles, até chegar no tempo de 
nos reencontrar, nos dias de hoje. E se tornaram inimigos, surgindo 
entre eles o conflito. Nós Paiter não provocávamos os conflitos entre 
outros povos, nós apenas nos vingávamos, quando éramos atacados 
pelos outros povos indígenas. (GAKAMAM, 2018, p. 1).17   
 

Os três grupos indígenas, que foram citados acima, pertencem ao tronco 

Tupi, família Mondé, apesar de sermos parecidos na cultura, temos algumas 

diferenças, como as tatuagens: o Surui usa duas tatuagens facial, que é Yori e 

Ipokatahp, que os diferenciam do Zoró, que tem apenas uma tatuagem facial que é 

Yori. Os Cinta–Larga já não possui tatuagem facial, por causa disso os Paiter 

denominam esse grupo de indígenas laht ami ah (indígena que não tem furos no 

rosto).  

Cada um tem sua cultura e seu modo de viver e os artesanatos são 

diferentes, da forma que é determinado pelo seu povo.  De acordo com a história 

dos nossos antepassados, no começo da criação da humanidade esses grupos e 

outros que foram extintos viviam em grupos, realizavam suas festas, mesmo 

havendo os conflitos de guerras.  

Com o passar do tempo as coisas foram mudando e os povos foram ficando 

cada vez mais distantes separados dos outros Troncos linguísticos, até chegar aos 

dias de hoje e serem classificados como pertencentes ao mesmo grupo linguístico. 

Acredito que cada grupo destes indígenas, ainda carrega as riquezas e os 

conhecimentos tradicionais do seu povo, que muitos jovens ainda não reconhecem e 

não valorizam os conhecimentos ancestrais. Assim, nos autodenominamos como 

Povo Paiter, falantes da língua Paiter vinculada ao tronco Tupi Mondé, com 

localização na Terra Indígena Sete de Setembro, no tópico que segue. 

                                                
17

 Relato coletado por Joaton Pagater Surui em novembro  de 2018, na Aldeia G apg ir, Linha 14 na 
Terra Indígena Sete de Setembro, no município de Cacoal, estado de Rondônia. 
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3.3 - A Terra Indígena Sete de Setembro  

 

Posto Indígena Rio Roosevelt – RO. O sertanista Apoena Meirelles 
está dedicado a dificil tarefa de convencer duzentos indios suruis de - 
embora cercados por 2000 posseiros vindos  do sul, armados e 
treinados em anos de invasões de terra  - eles devem esperar por 
alguma coisa que mal podem compreender: a FUNAI, o INCRA, a 
Policia Federal  e sua justiça. (MARTINS, 1978, p. 191). 

 

Os Paiter ey vivem na Terra Indígena Sete de Setembro, cuja localização 

inclui os estados de Rondônia - municípios de Cacoal (379,294.80 ha) e Espigão 

d‘Oeste (451,802.60 ha) e Mato Grosso - município de Rondolândia (1,267,085.20 

ha). O território foi homologado por meio do Decreto 88.867 em 1983 e mais 

recentemente pelo Contrato nº 39 de 201018.  

Figura 31 - T. I. Sete de Setembro I 

 
Fonte: Terras Indígenas do Brasil (2018)19. 

 

Atualmente há nesta T. I., 26 (vinte e seis) aldeias Paiter e 26 (vinte e seis)  

Caciques – é possível ter em uma mesma aldeia mais de uma liderança, que em 

determinadas situações, lideram igual ao Cacique. De acordo com dados orais20 da 

Fundação Nacional do Índio (FUNAI) a população aproximada da Terra Indígena é 

                                                
18

 Terra Indígena Sete de Setembro. Disponível em:  https://terrasindigenas.org.br/en/terras-
indigenas/3858  Acesso dez. 2018. 
19

 Idem 
20

 Informações coletadas pelo autor em outubro de 2018. 
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de 1.469 indígenas distribuídas em 327 (trezentas e vinte e sete) famílias.  Já os 

dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 7 (sete) anos atras, 

indicam um quantitativo menor da população correspondente a 1023 e 27 pessoas, 

considerando indicadores como a autodeclaração e  aquelas pessoas  que se 

consideram indígenas (BRASIL, 2010) conforme quadro abaixo: 

Figura 32 -  População Indígena da Terra Indígena Sete de Setembro 

 
Fonte: FUNAI (2018)21. 

 

Em relação à educação, de acordo com dados da Secretaria de Estado da 

Educação de Rondônia (SEDUC-RO), por meio da Coordenadoria Regional de 

Ensino (CRE), Setor de Educação Indígena, responsável pela manutenção das 

escolas indígenas, há 10 (dez) unidades escolares distribuidas nas aldeias, sendo 

que: 5 (cinco) escolas atendem crianças e adolescentes até o 5º ano e as demais 

atuam com adolescentes e jovens do 1º ao 3º ano do Ensino Médio.  

O coletivo docente envolve 50 (cinquenta) professores e professoras, sendo 

33 (trinta e três) Paiter. Destes, 20 (vinte) concluíram a graduação, 10 (dez) estão 

cursando a Licenciatura Intercultural na UNIR e destes 6 (seis) docentes por sua 

própria iniciativa estão cursando ou concluindo cursos de Pós-Graduação, Lato 

Sensu (Especialização) ou Stricto Sensu (Mestrado) e juntos atendem 347 

(trezentas e quarenta e sete) estudantes indígenas (RONDÔNIA, 2017)22. 

No que diz respeito à floresta, a Terra Indígena Sete de Setembro tem sido 

preservada. Esta constatação é importante, tendo em vista que lutamos por mais de 

uma década por esta terra, na época da colonização de Rondônia nos anos 1980. 

Em trabalhos anteriores, discuti este tema, por ter sido ―[...] um período que para nós 

                                                
21 Disponível em: http://www.funai.gov.br/terra_indigena_3/mapa/index.php?cod_ti=43001 
Acesso dez. 2018. 
22 Disponível em: http://amazonia.org.br/2017/11/professores-indigenas-de-cacoal-buscam-
especializacao-e-se-destacam-na-qualidade-do-ensino/          Acesso dez. 2018. 
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foi marcado pela luta em defesa do nosso território e costumes. Por [...] colonos, 

pecuaristas, mineradores e madeireiros, que não respeitam a nossa visão 

cosmológica de mundo. [...]‖. (SURUI PAGATER, 2011, p. 12). 

As ilustrações abaixo permitem compreender que a Terra Indígena Sete de 

Setembro e sua floresta apresentam elementos de preservação, enquanto o seu 

entorno está destruído. Até então, não imaginávamos que isso poderia mudar em 

tão pouco tempo, como observamos nas imagens de 2006. Assim, cada vez mais a 

área verde de floresta vai desaparecendo das imagens da Terra Sete de Setembro, 

formando os campos verdes de capim, na formação de pastagens agropecuária. 

 

              Figura 33 -  Mapas da Terra Indígena Sete de Setembro II 

 
Fonte: Elaboração Ronei Silva (2011). 

 
 

E assim, inevitavelmente a rapidez da ―evolu ão‖ vai tomando conta de todas 

as demandas e vai surgindo a transformação, facilitando a devastação da floresta 

em volta da Terra Indígenas 07 de Setembro com a força de agropecuária e lavoura. 

Até então era totalmente uma floresta com uma imensidão como universo. Com 

essa percepção do ser humano o espaço que nós sobrevivemos cada dia que passa 

vai se transformando com outras características de nossa vida, como também nas 

mudanças de clima. Onde leva o risco de morte a todos os seres e pessoas que 

vivem nela, animais, vegetais, entre outros.  

As imagens do ano de 2011, são assustadoras para aqueles que dependem e 

assim, defenderam durante muito tempo a floresta para sobreviver e poder deixar 
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este espaço para a nova geração Paiter. Antigamente e hoje os indígenas vivem na 

floresta, fomos criados nela, deste então e até hoje sobrevivemos e a protegemos.  

Mas o avanço do capital e o novo governo que provavelmente vai assumir a 

gestão do pais, o governo Bolsonaro é uma preocupação para os Paiter e os demais 

povos, pois há relações próximas de seu grupo politico com a bancada de 

parlamentares que atuam no agronegócio, ao latifundio, o que exigirá mais ações de 

lutas e resistências.  

Nós pensávamos que jamais iria acontecer o desmatamento da imensidão da 

floresta, mesmo com a defesa dela. Isso provocou muitas mortes de indígenas por 

parte dos invasores, pois até então nossas armas eram as flechas mas não 

conseguimos impedir que entrassem. Essa situação acontece desde aquele tempo 

até hoje, em que enfrentamos invasões na nossa terra. Estamos cercados pelas 

fazendas e pela dominação do poder colonial da sociedade não indígena.  

 

3.4 - Um pouco da cultura Paiter 

 
Figura 34 - Aldeia Tradicional Paiter 

 
Fonte:  Jesco Von Puttkamer (1980) 

 

Os mais velhos contam que nossas moradias eram semelhantes a imagem 

acima, distribuidas por meio de clãs. As sociedades que adotam essa regra, a 

pessoa pertence a um único clã, do nascimento à morte. Pertence-se a um clã por 

toda vida. Através dele regulam-se os casamentos, a transmissão da propriedade, 

de certos bens, de conhecimentos entre outros. (JUNQUEIRA, 2002). Somos 

organizados por clãs:                                 e que ao longo do tempo tem 

sofrido alterações,assim o Povo: 

[...] Surui é composto de vários grupos patrilineares, como os 
G  amep, os G amir, os Makor. Há um quarto grupo, Kaban, 
descendente de uma roubada aos Cinta-Larga. Este grupo está hoje 
entrelaçado aos G amep, que assim Kaban ou G amep propriamente 
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ditos. Todos perderam muita gente. Segundo os Bontkes, tinham 
morrido de 17 a 74 pelo menos 82 G amep, 49 G amir, e 36 Makor, 
cifras que talvez indiquem o tamanho relativo dos grupos. Talvez por 
terem diminuído tanto em números, os três grupos vivam hoje juntos 
nos dois postos. É possível que em tempos remotos vivessem em 
aldeias separadas, embora seja fato que na década de 60 houvesse 
aldeias com membros de todos os grupos. Nos últimos 40 anos, por 
exemplo, nomeiam pelo menos 20 aldeias onde nasceram, e em 
algumas havia tanto G amir como G amep.(MINDLIN, 1985, p, 27). 

 

 Desta maneira viviam as pessoas no tempo passado, em busca da autonomia 

e autodeterminação. Deste modo, nunca pensavam que um dia chegaria a um tipo 

de vida como esse em que nós estamos vivendo, o tempo do ―progresso‖, de 

pressão, de uma turbulência social, politica e psicológica - o que fez mudar 

radicalmente a vida do povo Paiter Surui.  A vida que era totalmente diferente, sem o 

conhecimento do poder econômico e dos poderes da sociedade não indígena, 

acabaram se tornando presente em nosso modo de vida.  

O nosso Povo tem seus saberes próprios, a sua percepção, a História. Tem 

explicações para a origem de todas as coisas, como, o  surgimento da lua, vento, 

sol, noite, dia, humanidade e de todos os seres que existem na terra. Com essa vida 

de mudanças à nova geração dos Paiter está cada vez mais deixando de lado a 

riqueza do conhecimento dos seus antepassados, por novas formas de vida 

globalizada advindo da sociedade não indígena.  

No entanto, antes também  existiam muitos conflitos entre grupos indígenas 

pelos espaços, defesa, poder ou vingança. Todos os grupos então demarcavam 

suas áreas com a sua própria luta, entre indígenas e não indígenas. Assim, havia 

guerra na disputa da sobrevivência e pelo território. Com o passar do tempo e com o 

domínio do poder civil, fomos dominados, perdemos os nossos territórios 

tradicionais, que hoje estão fora da nossa reserva, como alguns taquarais, como 

alguns cemitérios, com isso o espirito da natureza, que era a nossa cura e nosso 

protetor da vida, foi ficando enfraquecido.  

Assim, viviam e viveram os antepassados dos Paiter, durante muito tempo 

atrás, mudavam de lugar em busca de sobrevivência. Contam também, na história, 

que os Paiter saíram da margem do mar de muito longe, há muito tempo atrás, 

desde então são nômades até chegarem a atual forma de moradia, mas os conflitos 

eram inevitáveis: 
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 Ao amanhecer, como de costume, o meu Pai Gakamam, do clã G ap 
g ir, resolve cantar, levantou-se da rede e sentou no banco, e nesse 
momento ouviu uns cochichos das pessoas, bem próximo dele e se 
arrepiou, foi embora e voltou a deitar, no entanto o cochicho era do 
inimigo, ficou no silêncio do que tinha ouvido e de repente o irmão 
dele levantou-se da rede e foi ao rio e lá então ele gritou avisando as 
demais pessoas o que avistou. Era os inimigos Cinta-Largas. Assim, 
aconteceram os conflitos e a morte entre os grupos... (GAKAMAM, 
2018, p. 1)23. 

 

Histórias como essa, demonstram que havia conflitos entre os povos de 

diferentes etnias. Depois do contato da sociedade não indígena com povo Paiter, 

que oficialmente ocorreu em 1969, deste então, estamos convivendo com pessoas 

não indígenas. Nestas relações, observo que a desagregação tem sido maior pois 

tem provocado mudanças e alterações muito rápidas no jeito de viver Paiter. 

As lembranças ruins do contato estão marcadas profundamente por  uma 

série de violências, resultantes de contaminação por meio de doenças 

desconhecidas, preconceitos e discriminações, discutidas na seção anterior e que 

retomo nesta parte tendo em vista a necessidade das reflexões apresentadas. O 

diálogo abaixo ajuda a entender as tensões nesta época:   

Yara (civilizado) invade suas terras , Iamacochin? Yara não é bom, 
não presta. No começo toda tribo gostava de yara. Agora yara 
invadiu tudo. Yara tá comendo dentro de nossa casa. Nem taboca 
tem mais para nossos arcos. Tudo acabado para indio. Indio resiste, 
reage, mata,. Senão indio acaba. Indio já acabou muito, antes indio 
era muito. Agora pouco. Sera que yara morre? Indio acha que não. 
(MARTINS, 1978, p. 180). 
 

Tivemos muitas vezes a nossa terra ocupada por grileiros, seringueiros, 

garimpeiros, madeireiros, latifundiários, entre outros. No entanto, ainda hoje, nós 

moramos na aldeia G ap g ir, Linha 14 - desde o ano de 1970, quando a Fundação 

Nacional do Indio (FUNAI) nos tirou da área onde nós morávamos, que era na região 

no atual munic pio de Espigão D‘Oeste. Ainda sofremos aliciamento dos 

exploradores e invasores que extraem e comercializam as riquezas naturais do 

nosso território. Durante essa longa história de vida e de lutas surgiram doenças e a 

                                                
23

 Relato coletado por Joaton Pagater Surui em novembro  de 2018, na  ldeia G ap g ir, Linha 14 na 
Terra Indígena Sete de Setembro, no município de Cacoal, estado de Rondônia. 
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invasão do autoconhecimento do nosso povo, deixaram sequelas, pois hoje 

enfrentam os obstáculos e desafios para organização das suas políticas de saúde, 

educação e da vida social, principalmente em defesa do seu territ rio para ―garantir‖ 

suas sobrevivências e poder continuar vivendo. Dentre outras estratégias, temos 

procurado manter a luta pelo fortalecimento da nossa identidade cultural através da 

educação escolar, do movimento social do povo e dos parceiros que apoiam as 

nossas lutas.   

 

3.4.1 -  Alimentação Paiter 

 

Há alguns anos estou preocupado com a importância de manter e preservar a 

nossa alimentação. E cada qual tem o seu jeito de preparar os alimentos e outros 

que são encontrados no mato. Este é um dos elementos que se destacam na cultura 

Paiter. Neste sentido a reflexão que faremos, trata deste costume, como era 

antigamente e como ocorre na atualidade. 

Das regras e dieta na cultura do Povo Paiter Surui no período dos resguardos: 

após o nascimento de uma criança, na primeira reclusão da menina moça, na 

gestação, na iniciação de pajelança e na menstruação da mulher. Na concepção do 

Paiter Surui, cada qual tem a sua maneira de acreditar na sua cosmologia. 

Cotidianamente as pessoas comem, conversam deitadas na rede ou sentadas 

e contam histórias. Cada família tem o seu espaço interior da maloca; come todas as 

horas quando há alimento, quando dá vontade. A população indígena Paiter Surui, 

alimentava-se de caça, pesca, frutas, raízes como mandioca, cará, batata, inhame 

etc. Todos esses alimentos naturais consumidos pelos indígenas não tinha 

agrotóxico, era saudáveis, não prejudicial à saúde. 

Com passar do tempo, mudanças aconteceram, hoje em dia não é mais 

dessa maneira, os alimentos que eram tão importantes enquanto soberania 

alimentar na vida e na cultura dos indígenas, cada vez mais vai perdendo seu valor 

e deixando de serem consumidos pelo povo. Atualmente são substituídos por 

aqueles que eram tão indesejáveis quando foram vistos pela primeira vez no tempo 

do contato.  Os alimentos que são consumidos que são trazidos para dentro de 

casa, geralmente são industrializados, comprados no mercado para o consumo. A 
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alimentação preparada por alguns indígenas, talvez por não utilizar de forma 

adequada os ingredientes, tem causado prejuízo à saúde do povo. 

Existe na cultura Paiter, as concepções próprias sobre formação e 

desenvolvimento de corpo humano. Várias regras de alimentação proibida 

antigamente, nas determinadas fases do desenvolvimento das pessoas 

principalmente das crianças de zero a cinco anos e na dieta de pós-parto. Sendo 

diferentes na dieta para homens e para mulheres.  

Porém, essas regras não são mais consideradas atualmente, o que me leva a 

pensar se estas mudanças estão relacionadas ao surgimento de doenças que até 

eram até então desconhecidos para os Paiter e que são comuns hoje em dia, por 

essa desconsideração das regras e normas descumpridas, como dietas e repouso 

entre outros. Nesse sentido, havia a orientação feita pelas famílias, evitando 

consumir alguns tipos de caça como tatu galinha, peixe, jacamim, macaco barrigudo, 

anta, pintado, principalmente o fígado da queixada etc. Havia também a medicação 

com ervas medicinais realizada pelos mais velhos para o corpo desenvolver de 

forma mais saudável, tinham saberes para assefgurar a sobrevivência com 

qualidade: 

     O participante comum conhece os problemas e as situações nas 
quais está vivendo. Por exemplo, o pequeno produtor rural conhece 
várias existências naturais e econômicas as quais ele costuma se 
submeter por experiências. De modo geral, quando existem 
condições para sua expressão, o saber popular é rico, espontâneo, 
muito apropriado à situação local. Porém, sendo marcado por 
crenças e tradições, é insuficiente para que as pessoas encarem 
rápidas transformações. (THIOLLENT, 2012, p. 93). 

 

Assim, na cultura do povo Paiter tem preparação para realização do ritual de 

iniciação dos meninos para caça, guerra, desenvolvimento do corpo. Era realizado 

da seguinte maneira: na primeira colheita da raiz e do caule de plantas, os mais 

velhos faziam um banho de ervas e passava no corpo dos netos e filhos. 

Diariamente tomava banho bem cedinho no rio e após esquentava no fogo. Tudo 

isso era feita a forma de resistência para qualquer tipo de atividade de ataque, ou da 

própria defesa. As mudanças foram rápidas demais. 

Após o nascimento da criança, o pai, obrigatoriamente ficava de repouso. 

Passava tinta de urucum no corpo inteiro para proteger-se das coisas ruins, ficava 
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deitado na rede o dia inteiro. Não comia nada, apenas um pouquinho de mingau de 

milho, diariamente tomar banho com água morna, depois de passar um dia de 

repouso, então levantava só pra poder fazer necessidade. Andava bem devagarinho, 

andava devagar para não esmagar o espírito da criança que está na sola do pé. 

No dia seguinte, tomava apenas mingau de milho e chicha. Tomava banho de 

água morna diariamente para o corpo poder se transformar e desenvolver com mais 

rapidez, porém, era proibido ao pai neste momento trabalhar. Não deveria mexer 

com faca, machado ou trabalho pesado, pois, pode poderia prejudicar a sua saúde e 

causando problema reumático, dores musculares dor de cabeça e fazer apenas, o 

trabalho leve, como confecção de artesanato.  

Os pais não podiam namorar até a criança completar um ano. É que o 

momento da concepção era na rede para o espírito da criança permanecer lá. 

Assim, não era aconselhavel fazer longe de casa para não deixar o espírito da 

criança também distante de casa. Portanto, a criança poderia sofrer se no caso o 

espírito ficasse longe do ambiente onde os casais moravam. Eram medicados com 

ervas medicinais pelos mais velhos, para o corpo desenvolver de forma mais 

saudável. Tudo isso era feito como forma de resistência para qualquer tipo de 

atividade de ataque ou da própria defesa. Quando a criança nascia toda a família 

passava por certa restrição alimentar, assim como no trabalho pesado. Essas dietas 

influenciavam tanto na saúde da família como na da criança. 

Historicamente cada povo veio produzindo e registrando de forma 

diferenciada,  na maneira de todos os sábios, na memória, na oralidade, na música, 

no dia-a-dia, no tempo das festas e passando de pai para filho. Com o passar do 

tempo, tudo isso foi enfraquecendo pela influência de alguns trabalhos de não 

indígenas, como a evangelização do povo, dizendo que os espíritos da natureza são 

espíritos ruins que não leva a salvação da vida.  

Os Paiter deixaram acreditar no seu próprio conhecimento cultural e deixaram 

de praticar as danças, músicas e rituais. Assim, há uma desvalorização cultural 

muito grande e percebo que estamos perdendo a cada momento elementos 

importantes do Ser Paiter, morrendo pouco a pouco a identidade do Povo, sem 

perceber que isto pode prejudicar o futuro de todos. Talvez as escolas indígenas, 

atualmente espaços formativos possam contribuir para revitalizar a cultura com a 
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participação da comunidade, sensibilizando os estudantes a se interessar e dar valor 

a sua cultura. Nós indígenas agora estamos registrando, utilizando as ferramentas 

tecnológicas para podermos guardar o registro para futuramente trabalhar com as 

crianças que vem nascendo, até porque os mais velhos estão nos deixando para 

trás,  partindo, levando os conhecimentos junto a eles. E cada vez mais, a nossa 

história e mitos vão desaparecendo como se fosse vento no universo.  

 

3.4.2 - Movimentos corporais 

 

O que é o esporte indígena Paiter? A diferença entre o esporte indígena e não 

indígena é que muitos esportes do não indígena têm regras registradas, regimentos 

baseado na lei e há uma competição muito grande. Já o esporte indígena não tem 

regras e regimentos registrados, mas têm essas regras transmitidas de geração para 

geração, por meio da oralidade. É interessante trabalhar o esporte indígena na 

escola, para poder também melhorar articulações corporais, porém, o que fazíamos 

de nosso esporte físico foi cada vez mais deixado de lado as linguagens utilizado no 

esporte.  

Existe um tipo diferente de premiação, não é a mesma premiação do branco, 

que dá medalhas, troféus e dinheiro como prêmio. Mas tem o status, o indígena que 

ganha à competição recebe da pessoa, como por exemplo: ganha flecha, carne, 

artesanato e elogios etc. Na nossa cultura tem o perdedor e o vencedor, igual ao do 

não indígena.  

O branco faz do esporte uma profissão, de onde ele ganha a vida através do 

esporte. Já nós Paiter vimos o esporte como um lazer, uma atividade cultural e da 

alegria. Pode haver competição, quando o dono da chicha oferece ao outro clã, 

espera que o outro não consiga beber tudo e que ele seja vitorioso por isso, quando 

os grupos saem para caçar, também competem para ver quem trás mais comida 

para a aldeia. 

Temos esportes que apenas uma minoria possui a prática e essa minoria 

pratica no coletivo, como por exemplo: a construção da maloca, confecção do 

artesanato, etc. O esporte do não indígena tem financiador, há recursos disponíveis. 

No esporte Paiter não tem dinheiro, tem um artefato da cultura ou algum alimento. 



65 

 

 

Esperamos também, que esse processo de ensino e aprendizagens no esporte e no 

lazer Paiter continui sendo valorizado através da educação escolar, para poder ser 

formalizado no ensino das futuras gerações do povo. No momento está paralisado 

pela falta de incentivo ou de interesse do próprio povo.   

 

3.4.3 – Pinturas Corporais  

Figura 35 – Pintura Corporal. 

 
Fonte: Arquivo do Autor. 

 
Quando a pintura surgiu? O que é a pintura corporal representa para os 

Paiter? Desde os tempos antigos o nosso Povo produz a pintura corporal como 

forma de manifestação e interpretação da sua expressão do mundo em que ele vive. 

Assim, usava as pinturas de vários sentidos, conforme a representação da  

espiritualidade da mãe natureza.  

Desta forma criaram diferentes tipos de pinturas dos pássaros, animais, 

árvore e peixe. Era costume os Paiter utilizar pintura corporal no dia-a-dia, na festa, 

na guerra e nos rituais. Imitavam os animais e cantavam, até então, tinha contato 

direto com os que eles acreditavam através da pintura de todos os que usavam.  

As pinturas também representam para os indígenas a valorização e 

preservação da cultura e também pode ser sagrada nos momentos de rituais como 

dos pajés e nos casamentos. E até nos dias de hoje os indígenas produzem as 

pinturas corporais, utilizando nas manifestações de suas festas e na luta pelo seus 

direitos junto ao governo. Muitos dos nossos antepassados tinham conhecimento de 

muitos tipos de pinturas corporais e como eram feitas as mesmas, mas conforme 

foram partindo, levaram com eles esses conhecimentos, sem terem deixado estes 

saberes para a juventude Paiter.  
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Depois de muito tempo, sem ter chance de registrar formalmente esses 

conhecimentos, hoje através da escolarização, consideramos a escola como o meio 

de estarmos praticando e ressignificando nossas pinturas, para manutenção desta 

tradição.  

 
3.4.4 - Festas tradicionais 

                                  Figura 36 - Os Paiter ey em festa bebendo iatirareh 

 
                   Fonte:  Betty Mindlin (1981). 

 

Antigamente os Paiter faziam muitas festas, dentro do contexto de uma festa 

existiam vários rituais. A festa mais conhecida dos Paiter é a festa da Chicha (Ih atir 

ah – beber bebida azeda), essa festa é confundida com a história da criação do 

mundo, que chamam de maneira incorreta de Mapima h.   

Em 1980 os missionários Roberto Zwetsch e Lori Altmann ao escreverem o 

relatório Paiter: ―O povo Surui e o compromisso missionário‖, no tempo em que 

conviveram com os Paiter, descreveram como era realizada a festa do ih atir ah, que 

ocorria na época do verão: 

Observarmos também que neste período as festas são constantes, 
quase cada semana. A aldeia está dividida em dois grupos, um 
responsável pelo artesanato e outro pela bebida. Trabalham 
separadamente. O grupo do artesanato fica retirado da aldeia, num 
acampamento no meio do mato: o ‗metáreda‘. O outro grupo 
permanece na aldeia, não pode ir ao acampamento no mato, é o 
responsável pela bebida. Quando há bastante arco e flecha prontos e 
a bebida está preparada, o grupo do mato se enfeita, uma beleza de 
enfeites, com tiras de palmeira amarelas, cocares com penas 
multicores, fazem pinturas um no corpo do outro com jenipapo e 
urucum, enquanto o grupo da aldeia faz o mesmo. Então, o grupo do 



67 

 

 

mato vem todo junto para a aldeia, em fila. Depois do encontro, o 
povo todo canta, dan a e todos bebem a ‗yátira‘ (bebida feita da 
fermentação do milho, primeiro mastigado pelas mulheres, depois 
fervido com água. Esta bebida fica de 4 a 5 dias fermentando e 
depois vomitar fora da maloca num lugar preparado para isto, 
geralmente um buraco, ou então na beira do terreiro. Bebem tanto 
homens como mulheres. Crianças, não. Quando alguém está 
embriagado, fala: ‗Oparijá‘ (que significa simultaneamente: ―estou 
bêbado e alegre‖). Deve-se acrescentar, contudo, que esta 
embriaguez nem de longe provoca os mesmos resultados que a 
cacha a dos civilizados.   ‗yátira‘ apenas deixa o  ndio tonto e alegre 
até fazê-lo cair em profundo sono. Depois que ele não consegue 
mais beber um gole, é levado para sua rede e lá dorme e sonha. Ao 
acordar, está pronto para assumir qualquer tarefa. Não reparamos 
uma só vez a nossa tão conhecida ressaca. (ZWETSCH; ALTMANN, 
1980, p. 32). 
 

 Essa festa quase não acontece mais, a  ltima vez que foi realizada com a 

participa ão da maioria dos Paiter, foi em 2004, na minha aldeia, G apg ir. Depois 

disso houve outra festa, mas menor e não foi realizado todos os rituais. O casal cita 

uma festa realizada em agosto, a festa chamada de so ey     , que é a festa dos 

pajés: 

Está festa, ao que tudo indica, deve ser a renovação da pajelança. 
Pois observamos que os amuletos usados pelos pajés em suas curas 
foram refeitos justamente para esta festa e depois abençoados para 
o resto do ano. Outro fato interessante: das festas em que 
participamos está foi a mais concorrida, tanto na preparação quanto 
na festa propriamente dita. Mesmo índios que vivem fora da área, 
vieram participar da festa. (ZWETSCH; ALTMANN, 1980, p. 33). 
 

 Os missionários mencionam a festa mokãy kar areh (trabalho de tirar a lenha), 

essa festa faz parte da festa ih atir ah, os indígenas que irão beber a chicha, são os 

que vão buscar lenha na época da fartura do milho verde. 

No início de agosto houve a festa de bênção dos machados, que 
precedeu a um multirão para busca de muita lenha para a aldeia. 
Infelizmente, bem perdemos a oportunidade de participar em 
outubro, quando fomos ao  mazonas, da  ltima festa do ―ano Surui‖. 
Os índios nos informaram depois que foi a última festa porque agora 
o milho havia acabado e só poderão fazer festa novamente quando 
chegar o tempo do milho verde. Houve muita dança. Os funcionários 
da FUNAI, que assistiram disseram que foi muito bonita. (ZWETSCH. 
ALTMANN, 1980, p. 34). 

 

Esta alteração cultural, a interrupção da festas tradicionais talvez tenha uma 

ligação direta com a presença das igrejas nas comunidades. Talvez essa festa tenha 
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sofrido transformações e aconteça de uma outra forma, talvez uma tentativa que 

pode estar coexistindo como outras formas de alegria. No entanto, os mais velhos 

certamente sentem falta destes momentos, como a festa da Chicha azeda Ih atir ah, 

a da criação do mundo, que também é chamada equivocadamente de         .    

As reflexões apresentadas nesta seção permitiram compreender que a 

sociedade Paiter Surui tem vivenciado um conjunto de alterações culturais em uma 

velocidade espantosa no contexto pós-contato.  No entanto, há formas de oposição 

ou negociações diantes das mudanças, por meio de vários mecanismos de 

resistências (FREIRE, 1987).   

Neste sentido, embora aparentemente o impacto parece ter sido maior na 

ruptura com as festas, talvez por serem rituais considerados inaceitáveis para a 

mentalidade religiosa não indígena, vale destacar que as histórias como a do 

surgimento da humanidade continuam sendo contadas, as pinturas permanecem 

enfeitando os corpos, as músicas ainda continuam sendo cantadas, dentre outras 

práticas culturais. 

Figura 37 – Joaton Surui e Gakaman Surui. 

 
Fonte: Música Indígena na Escola24 

 

Há atividades que fazemos na atualidade, que retomam às memória da 

tradição e acrescentam nos elementos da atualidade. Estou fazendo referência a 

dois eventos interculturais com efetiva participação dos G ap g ir: a primeira ocorreu 

                                                
24

 Disponível em: http://musicaindigenaescola.blogspot.com/2015/11/povo-indigena-paiter-surui.html 
Acesso nov. 2018. 
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em 2011 na nossa Aldeia e depois na cidade de Cacoal, o trabalho ―Rupestres 

Sonoros: o canto dos Povos da Floresta‖25, coordenado pela musicista Magda Pucci, 

do Grupo Mawaca.  Resultou em um documentário ‗Cantos da Floresta – Turnê 

Mawaca  mazônia‘ que registra a trajetória do trabalho nas aldeias de Rondônia, 

Acre e Amazonas, disponível em ambiente online26. 

              Figura 39 – Perspectivas Intercambiáveis. 

 
Fonte: Tenda Cultural27 

 

E a segunda atividade cultural aconteceu em 2013, com uma etapa também 

na aldeia G ap g ir e a outra em São Paulo, intitulada: ―Perspectivas Intercambiáveis – 

o teatro na Aldeia G ap g ir‖, coordenado pela equipe do Projeto Tenda Cultural 

Ortega Y Gasset, da Universidade de São Paulo (USP). Contou com a participação 

da Companhia Balangan, Jean Vidal e Marlui Miranda.  O registro deste trabalho foi 

divulgado em um  audiovisual28 disponibilizado na internet. Representou uma 

oportunidade de divulgação de nossa cultura em um espaço acadêmico importante. 

Uma forma de narrar etnoconhecimentos do Povo através da linguagem teatral. 

                                                
25

 Grupo Mawaca se apresenta em Rondônia.  
Disponível em: https://www.gentedeopiniao.com.br/colunista/silvio-santos/cantos-da-floresta-
grupo-mawaca-se-apresenta-em-rondonia Acesso nov. 2018. 
26

 Disponível em:   https://www.youtube.com/watch?v=DICMrBkqcLo   Acesso nov. 2018. 
27

 Disponível em: https://twitter.com/tendausp   Acesso nov. 2018. 
28

 Perspectivas Intercambiáveis - Paiter Suruí  
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=xJrmUMB2hLY Acesso nov. 2018.  
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Participaram deste processo a antropóloga Betty Mindlin e a então assessora da 

Associação G ap g ir Laide Ferreira. Nas palavras da equipe uma breve apresentação 

de alguns participantes: 

[...] Gakaman Suruí, considerado o maior conhecedor da cultura 
Paiter Suruí ainda vivo; Gasalap Joaquim Suruí, cacique da Aldeia 
G ap g ir; Pagater Joaton Suruí, jovem liderança da Aldeia G ap g ir e 
professor (prêmios Educador Nota Dez e Professores do Brasil); 
Manjeron Suruí, habitante da Aldeia, membro do clã G ap g ir e um 
dos últimos pajés Paiter Suruí; e Romeu Suruí, do clã Kaban, cantor 
e compositor Paiter. [...].29.   
 

Avalio que foram dois trabalhos coletivos muito importantes. Encontros que 

favoreceram trocas de saberes com fortes elementos da tradição do Povo Paiter 

Surui. Envolveram ações dialógicas, musicais, pinturas corporais, uso de adornos 

próprios para rituais de festa, danças e interpretações.  Talvez, o que tenha ocorrido 

nestes dois eventos tenha sido reelaborações de memórias, novas construções de 

sentidos de práticas culturais tendo em vista o atual contexto.  

Uma forma  ressignificação cultural, que quer dizer: ―[...] uma estratégia que 

se vale de um elaborado jogo que envolve o ―olhar‖: ela implica estranhar, 

desfamiliarizar ou tornar explícito o que estava naturalizado, deslocando e 

ampliando, nesse processo, significados e seus efeitos produtivos‖. (WORTMAN; 

COSTA; SILVEIRA, 2015, p. 35). Refletir o contexo Paiter a partir de nossa própria 

origem explicada pela tradição, foi o nosso ponto de partida nesta seção, 

complementada por informações sobre o território Sete de Setembro e algumas de 

nossas práticas culturais: alimentação, movimentos, pinturas corporais, festas 

tradicionais e as novas reelaborações culturais inspiradas na tradição do Povo Surui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
29

 Disponível em:  http://www.dino.com.br/releases/indios-na-universidade-apresentacao-na-tenda-
cultural-ortega-y-gasset-dino89016309131/pdf Acesso nov. 2018. 
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4. ESCRITAS EM PAITER - DOS MISSIONÁRIOS AOS TEMPOS ATUAIS  
 

Nesta seção apresentaremos uma historiografia da chegada da escrita nas 

aldeias Paiter, por meio das caracteristicas do material trabalhado pelos 

missionários, as cartilhas que marcaram a presença deste objeto cultural até então 

desconhecido.  

A escrita deste tópico considerou os seguintes procedimentos metodológicos: a 

a pesquisa bibliográfica, pesquisa documental (GIL, 2002), a pesquisa autobiográfica  

(CUNHA, 1987) já discutidas na seção anterior. Levou em conta, trabalhos como o 

dos Estudos Culturais e Pedagogia Crítica  (BHABHA, 1998; FREIRE, 1987; HALL, 

2006, TAVARES, 2011, WALSH, 2009), além de incluir dados memoriais de minha 

parte e do meu pai Gakaman.  

 

4.1 – Novidade nas aldeias Paiter? Entre missionários, cartilhas e  escrita. 

  
Um dia de viagem de ônibus de PVH ao Riozinho. Dois dias de 
viagem a pé de PVH ao Posto. Contato recente. Visitas esporádicas 
dos indios ao Posto. Situação completamente monolíngue. Indios 
morando nas suas aldeias, dois dias a pé do Posto, mais ou menos.  

(BONTKES; BONTKES, 1970, p. 1). 

 

É possivel afirmar que a escrita chegou nas aldeias Paiter por meio dos 

missionários Willem Bill e Carolyn Bontkes, em julho de 1970, quase um ano depois 

do contato oficial30. Eram linguistas vinculados ao Summer Institute of Linguistics 

(SIL) ou Sociedade Internacional de Linguística, conforme informações de Gaami 

Anine Surui: ―O Bill era um missionário holandês e sua mulher, Carolina, era ameri-

cana. [...]. Ele disse que estava aqui para estudar a língua e fazer a cartilha Suruí, 

para ensinar para as crianças, para que não esquecessem a língua. Gaami Anine 

Suruí31. No periodo em que estiveram com o Surui, registraram a epidemia de 

sarampo que levou à morte muitas pessoas, depois vieram a tuberculose e a 

hepatite. Informaram sobre os os conflitos entre Surui e os ―Cabe a Seca‖, uma 

                                                
30

 Anotações de Willem Bill Carolyn Bontkes. Summer Institute of Linguistics (SIL) 13 de out. de 1970.  
Disponível em: https://documentacao.socioambiental.org/documentos/SRD00005  acesso nov. 2018. 
31

 PAPPIANI, Angela; LACERDA, Inimá. (Org.). Histórias do começo e do fim do mundo: o contato do 
povo Paiter Suru . 1. ed. São Paulo: Ikor ,  2016 (p. 172). 



72 

 

 

referência ao Povo Zoró, as tensões da colonização tendo em vista a invasão no 

território, as mortes e o processo de demarcação da terra.  

As atividades de estudo da língua foram paralisadas várias vezes ou seguiam 

em um ritmo muito lento por causa das doenças que impediam a ida dos indígenas 

até o Posto. Com a diminuição alimentação tradicional e a mudança brusca de 

hábitos com o oferecimento de comidas da cidade, a saúde do Povo foi piorando, o 

que levou o casal de linguístas a contribuir na assistência dos doentes, inclusive nas 

caçadas, para melhorar a dieta alimentar do grupo, o que não evitou a morte de 26 

(vinte e seis) pessoas neste ano. 

Podemos afirmar que de forma geral de 1970 a 1977, foram realizadas por 

Willem Bill e Carolyn Bontkes, linguistas da Sociedade Internacional de Linguística 

(SIL) várias atividades sobre a lingua Paiter.  

 O estudo envolveu desde a gravação de palavras, músicas, textos, a 

identificação de verbos, pronomes, ortografia, sistema tonal, registros que 

resultaram na elaboração de vários materiais escolares como dicionário32, artigos e 

cartilhas, como a cartilha Paiter Koe Tig ou ―  escrita da l ngua Paiter‖ 33 e também 

registros religiosos, suporte das atividades de evangelização: 

O Bill me contava a história de Jonas e eu nunca esqueci. Ele me 
contava que Jonas não obedecia a Deus e ia embora, para outro 
país. Então o vento soprou muito forte contra o barco e o marinheiro 
perguntou por que aquilo estava acontecendo. Jonas disse que era 
por causa dele: ―Se você quiser, me jogue‖. O marinheiro o jogou no 
mar e na mesma hora o vento acalmou. O peixe grande veio e 
engoliu Jonas. Durante três dias ele orou a Deus e o peixe grande o 
jogou na praia. Isso eu nunca esqueci34. Gaami Anine Surui. 

 

A americana Carolyn Bontkes (SIL) foi quem elaborou com a colaboração de 

Gaami Surui e Meresor Suruí a primeira cartilha de alfabetização, a Paiter Koe Tig 

ou ―  escrita da língua Paiter‖ composta das seguintes palavras: Vasa (Anta), Koko 

(Titio), Kasar (Arara), Makor (Taboca), Meko (Onça), Pekoa (Guariba), Mehah 
                                                
32

 BONTKES, Willem. Dicionário preliminar Suruí - Português, Português - Suruí. Porto Velho: 
Summer Institute of Linguistics, 1978. Biblioteca Curt Nimuendaju. Disponível em: 
http://biblioteca.funai.gov.br/cgi-bin/wxis.exe?IsisScript=phl81.xis&cipar=phl81.cip&lang=por Acesso 
dez. 2018. 
33

 BONTKES, Carolyn; Suruí, GAAMI; SURUÍ, Meresor.                . Sociedade Internacional de 
Lingüística. 1980. Biblioteca Curt Nimuendaju. Disponível em: http://biblioteca.funai.gov.br/cgi-
bin/wxis.exe?IsisScript=phl81.xis&cipar=phl81.cip&lang=por Acesso dez. 2018. 
34
 P PPI NI,  ngela; L CERD , Inimá. (Org.). Hist rias do come o e do fim do mundo: o contato do 

povo PaiterSuru . 1. ed. São Paulo: Ikor ,  2016 (p. 174). 
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(Tapiri) e Masaykor (Macaco Barrigudo), totalizando 33 (trinta e três) páginas. 

 
             Figura 40 – 1ª  Cartilha Surui – Capa/Contra Capa. 

 
         Fonte: Bib.  Curt Nimuendaju (FUNAI). 

 
 Observamos que as 8 (oito) palavras apresentadas nesta cartilha se referem 

a nomes de animais, coisas da floresta e um nome de parente, ou seja, fazem parte 

do mundo Paiter. Embora não localizamos afirmação da fundamentação teórica 

usada pela americana Carolyn Bontkes, talvez tenha sido baseada na didática de 

alfabetização de Paulo Freire. Para o autor, há várias etapas que precisam ser 

consideradas para ensinar a ler e escrever, a primeira é: 

[...] "descoberta do universo vocabular‖ dos grupos com os quais se 
há de trabalhar se efetua no curso de encontros informais com os 
habitantes do setor que se procura atingir. Não só se retêm as 
palavras mais carregadas de sentido existencial – e, por causa disto, 
as de maior conteúdo emocional –, senão também as expressões 
típicas do povo: formas de falar particulares, palavras ligadas à 
experiência do grupo, especialmente à experiência profissional. 
(FREIRE, 1979, p. 23). 

 

Assim, a definição de palavras relacionadas a realidade do Povo Surui foi 

importante como ponto de partida para o conhecimento da escrita, objeto cultural até 

então desconhecido, pois eram coisas conhecidas na oralidade e por isso fazim 

sentido para o aprendiz, além de, naquele momento representar uma forma de 

afirmar e valorizar a cultura Paiter. A cartilha de alfabetização, Paiter Koe Tig 

demonstra também que recebia influências das cartilhas do branco, pois 

apresentava, uma ou duas palavras e em seguida, fazia a decomposição das 

s labas, vogais e ―escrita de um texto‖ que tinha relação com as palavras.  
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Figura 41 – Primeira Cartilha Surui  - Ativ.  Wasa - Koko 

 
Fonte: Bib. Curt Nimuendaju (FUNAI). 

 
Na verdade uma lista de frases sobre o assunto, influência das cartilhas da 

sociedade ocidental, tudo na língua indígena, com a tradução em nota de rodapé em 

língua portuguesa. Acompanhando essas cartilhas foram sistematizados cadernos 

de escrita Surui 1 e 2 também por Carolyn Bontkes da Sociedade Internacional de 

Linguistica (SIL). 

Figura 42 – Paiter Koe Tig  - Caderno de Escrita 1 e 2 

 
Fonte: Bib.  Curt Nimuendaju (FUNAI). 

 

As atividades propostas na verdade náo envolviam práticas de escrita e sim 

de cópia de letras isoladas e sílabas, exigindo atividades de repetição e de 

memorização. Esse jeito de alfabetizar, demonstra afastamento da proposta 

pedagógica de Paulo Freire, já que o papel de quem está aprendendo é reduzido e 

dependente a ação do alfabetizador: 
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Para mim seria impossível engajar-me num trabalho de memorização 
mecânica dos ba-be-bi-bo-bu, dos la-le-li-lo-lu. Daí que também não 
pudesse reduzir a alfabetização ao ensino puro da palavra, das 
sílabas ou das letras. Ensino em cujo processo o alfabetizador fosse 
―enchendo‖ com suas palavras as cabe as supostamente ―vazias‖ 
dos alfabetizandos. Pelo contrário, enquanto ato de conhecimento e 
ato criador, o processo da alfabetização tem, no alfabetizando, o seu 
sujeito. (FREIRE, 1989, p. 13). 

 

Na atualidade, as atividades pedagógicas realizadas na alfabetização pelos 

próprios docentes indígenas graduados, procuram envolver a compreensão do 

estudante sobre o funcionamento da l ngua escrita: ―Este jeito que o professor 

encontra para desenvolver seu trabalho mostra que ele rompe com a ideia 

mecanicista de ensino da língua escrita, bem evidenciada nos livros de alfabetização 

proposta pelos missionários (SURUÍ, 2015, p. 55). 

Figura 43 – Paiter Koe Tig  -  Cópia 

 
          Fonte: Bib. Funai http://biblioteca.funai.gov.br 

 

A cartilha de alfabetização, Paiter Koe Tig Afoi localizada na Biblioteca Digital 

Curt Nimuendaju, da Funai, assim como os Cadernos de Escrita que acompanham 

as cartilhas Suruí 1 e 2, mencionados acima. Mas, na aldeia G ap g ir foi possível 

localizar duas cartilhas impressas sistematizadas pelos missionários do SIL que 

embora estejam bem gastas - não possuem mais a capa e nem o ano em que foram 

produzidas, foi possivel extrair alguns dados.  

O título da primeira é,        , nome do indígena que auxiliou na produção 

(Naramatiga Surui)35. Posteriormente foi possível localizar sua publicação que é de 

                                                
35

 SURUÍ, Naramatiga. Gakora. Sociedade Internacional de Linguística. 2005. In: SOARES, Marília 
Facó. Guia de fontes e bibliografia sobre línguas indígenas e produção associada: documentos do 
CELIN. Rio de Janeiro: Museu Nacional, 2013. 
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2005. Essa cartilha trás quatro textos escritos na l ngua: ―Ca ando Tatu‖; ―Ca ando 

Gavião‖, ―Conta de macaco‖ e uma ca ada e estão traduzidos para a língua 

portuguesa nas últimas páginas.   

A segunda cartilha, é                               e36, também não tem o 

ano que foi produzida. O colaborador que auxiliou na produ ão foi G aami Surui. 

Essa segunda cartilha tem o mesmo formato, no inicio os textos são na língua Paiter 

e no final são traduzidos para a língua portuguesa.  

Apresenta várias hist rias: ―Eu tinha medo de muitas coisas‖; ―Um convite ‖Meu 

primo quis brigar‖; ―Meu primo me xingou‖; ―Matei um pássaro‖; ―Eu virei civilizado‖, 

‖Conto sobre o jabuti que não prestou‖; ―Hist rias de vento forte‖; ―  preguiça e as 

on as‖; ― bacaxi silvestre‖; ―Não matei a on a pequena‖; ―Quando os civilizados 

brigaram conosco‖; ―  casa de  poena‖; ―Uma ca da feia‖; ―Hist rias sobre o nosso 

pai‖, ―  castanheira e o come o dos Suruis‖, ―  vela dos civilizados‖ e ―Homem de 

coragem‖. 

Vale destacar que apesar de enfatizar a memorização e a repetição, como já 

mencionamos há a valorização da língua e da cultura por meio da escolha de palras 

e histórias da realidade indígena Paiter. Entendo que foi importante para a época 

considerando que o mundo não indígena disputava a atenção do povo com seus 

novos e muitos objetos, mas de de forma contraditória também o afastava tendo em 

vista as tensões e os conflitos da colonização.  

 ssim, a escolha de temas e textos como: ―Quando os civilizados brigaram 

conosco‖; ―  casa de  poena‖; ―  castanheira e o come o dos Suruis‖ e o ―  vela 

dos civilizados‖, por exemplo, nos leva a imaginar que esse jeito de ensinar, talvez 

se aproximasse da proposta da alfabetização crítica freireana de que que: ―O 

homem chega a ser sujeito por uma reflexão sobre sua situação, sobre seu 

ambiente concreto. Quanto mais refletir sobre a realidade, sobre sua situação 

concreta, mais emerge, plenamente consciente, comprometido, pronto a intervir na 

realidade para mudá-la‖. E isso, quem sabe, pode ter de algum modo contribuído 

para as lutas do Povo Surui contra o Poder Publico e os colonos. 

                                                
36

 SURUI, Gaami. Muy yede de ixo om ner detana: varias historias. [s.l]: [s/n]. Porto Velho: SIL.  
2005. In: SOARES, Marília Facó. Guia de fontes e bibliografia sobre línguas indígenas e produção 
associada: documentos do CELIN. Rio de Janeiro: Museu Nacional, 2013.  
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Com a saida do casal de missionários do SIL, chegou um outro casal para 

atuar com o Povo Surui, a professora Lori Altmann e o pastor Roberto Zwetsch em 

julho de 1978, também religiosos, vinculados à Igreja Evangélica de Confissão 

Luterana no Brasil (IECLB).  

Figura 44 - Lori, Pamalomid e Roberto 

 
Fonte: Porantim (1985). Acervo ISA. 

 

O Relat rio ―O povo Suru  e o compromisso missionário‖, aponta o 

levantamento feito pelas pessoas, grupos e instituições que estiveram com o Surui 

tais como: Willem Bill e Carolyn Bontkes, missionários linguistas da Sociedade 

Internacional de Linguística (SIL), o médico francês Jean Chiappino, Apoena 

Meireles sertanista que trabalhava na FUNAI, o fotógrafo Jesco von Puttkamer. 

De acordo com o Convênio que foi assinado entre a FUNAI e o  IECLB, o  

objetivo principal era realizar atividades na área de alfabetização e orientação 

agrícola em 1978, nos Postos 7 e 14 do Parque Indígena Aripuanã. No entanto, 

explicavam ao Povo que primeiro era preciso aprender a língua para poder ensinar e 

também conversavam para entender melhor a concepção de educação formal do 

grupo, que naquele período a ideia mais próxima era o modelo rural: 

Foi prometido aos Suruí, principalmente aos jovens que trabalham no 
Posto da FUNAI uma escola.[...]. Mas, ao invés de logo montarmos 
uma infra-estrutura que pudesse ser usada para aquela finalidade, 
preferimos iniciar um processo de discussão com os índios. Fomos 
insistentemente arguidos pelos índios mais jovens por que não 
dávamos aulas, por que não ensinávamos a eles. Sempre 
respondemos que primeiro era preciso que aprendêssemos um 
pouco da língua Surui. Depois sim, daríamos inicio a escola. 
(ZWETSCH; ALTMANN, 1980, p. 26). 
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Mas além da educação formal, o Relatório dos missionários luteranos 

denuncia os conflitos e as tensões da ocupação da Amazônia, o autoritarismo do 

regime militar e suas pressões sobre a Funai para mascarar os dados da 

mortandade dos Paiter. Aponta o estrago da colonização – o descontrole do INCRA, 

a invasão de pessoas estranhas, a presença indesejada das mineradoras, as 

doenças, o desastre das vacinas e a fome que desestruturou  a base social e 

material da vida Surui.  

Atuaram nas duas aldeias existentes, na época: Posto Indígena (P. I.) Sete de 

Setembro e Posto Indígena (P. I.) da Linha 14. Em relação a Linha 14 informa do 

retorno dos indígenas que antes estavam na Vila de Espigão D‘Oeste. Informa que o 

líder da Aldeia era meu pai, Gakamam (Cabeludo), sua esposa, minha mãe, Imakor, 

bem como seus 4 (quatro) filhos. Informam a plantação existente como o milho, cará, 

batata doce, inhame, banana e outras.  

Ao informar sobre a educação das crianças no dia a dia, fazem referência a 

Paulo Freire e a educação libertadora, pois observaram que os pais e mães não 

batiam nas crianças. Os trabalhos iniciais da língua Surui eram na administração do 

Parque Indígena Aripuanã no Riozinho, com a colaboração de Gakodá (Nambu). Em 

maio de 1979, acompanham o trabalho de Bill Bontkes de alfabetização de 4 

(quatro) indígenas adultos, tempo em que utilizou as cartilhas que havia 

sistematizado.  

Apresentam algumas críticas em relação às cartilhas elaboradas 

principalmente no que diz respeito à linguagem inadequada – o material era mais 

voltado para crianças que adultos; havia pouca ligação com a problemática da 

colonização e invasão, a participação dos aprendizes era muito pouca e o tempo 

previsto para cada lição seguia a meta do programa e não a aprendizagem dos 

alfabetizandos.  Avaliaram o método como mecânico e neutro. No entanto, no ano 

seguinte por desentendimentos com a FUNAI a professora Lori Altmann e o pastor 

Roberto Zwetsch foram expulsos.  

Resumindo, ao longo de seu processo histórico o Povo Paiter Surui utilizou os 

recursos orais em sua língua materna para se comunicar. No entanto, em função do 

contato com a sociedade não indígena e as relações estabelecidas com o Estado 

brasileiro uma alteração cultural expressiva foi instalada nas aldeias da Terra 
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Indígena Sete de Setembro: a educação formal. A escrita na sociedade Paiter 

passou a fazer parte do modo de vida de algumas pessoas já adultas por meio do 

trabalho de alfabetização dos missionários Willem Bill e Carolyn Bontkes, de julho de 

1970 a 1979, linguistas do (SIL). Inicialmente foi feita a sistematização da língua que 

resultou em algumas cartilhas que marcam a entrada da escrita na lingua indigena 

do Povo.  

Seguiam uma orientação oficial que era trabalhar a alfabetização nas aldeias 

na primeira língua do falante, com vistas a uma aprendizagem mais significativa: 

―Desde a conferência da UNESCO de 1951, tornou-se axiomático que a língua mais 

adequada para a alfabetiza ão é a materna. [...]‖. (MONSERRAT, 1984, p. 11). 

Depois vieram, Lori Altmann e o pastor Roberto Zwetsch em julho de 1978, 

missionários ligados à Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil (IECLB), 

mas em 1979 foram retirados da área indígena pela FUNAI. 

De maneira geral podemos compreender os convênios ou acordos realizados 

entre o Estado brasileiro e as entidades religiosas foram práticas coloniais com 

interesses de domínio cultural sobre os Povos Indígenas: o governo queria integrar 

as populações indígenas à chamada sociedade nacional e as missões religiosas 

queriam aumentar o quantitativo de fiéis, em nome destes interesses os dois 

passaram por cima das diferenças sociais e espirituais das etnias em todo o país, 

com o Povo Paiter Surui não foi diferente. 

 
4.2 – Da escola da FUNAI à Escola do MEC/SEDUC-RO. 

 
A primeira organização de educação escolar não indígena aconteceu 
em 1975. Quando foi construída na aldeia uma escolinha que atendia 
da primeira a quarta série do ensino fundamental. A pessoa que 
trabalhava como professora veio da cidade de Cacoal para morar 
lecionar aula para nós. Com a presença desta professora na aldeia, 
os parentes começaram a perceber a diferença na metodologia 
pedagógica na forma da educação escolar. O que demonstra que os 
primeiros professores da nossa escola eram pessoas que 
trabalhavam no posto da FUNAI que não tinham nenhuma 
experiência didática pedagógica da educação escolar na época. 
(SURUI, 2015, p. 23). 
 

Iniciei meu processo de educaçao formal em 1985, na aldeia com as 

aprendizagens da leitura e da escrita, mas apenas em lingua portuguesa: ―[...]. 

Foram professores da escola: Maria, Edson, Lígia Neiva, Ana Neri e entre outros 
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professores que eram contratados pela FUNAI. [...]‖. (SURUI, 2015, p. 5). Assim a 

exigência da escolarização emergiu como uma necessidade desta nova condição 

produzida pelo contato.  

Com a publicação da Constituição Federal (BRASIL, 1988) após os 21 (vinte 

e um) anos de dominio da ditadura militar, foi uma forma de reorganizar as relações 

sociais no Brasil. E neste documento os Povos Indígenas foram incluídos. O Estado 

brasileiro assumiu o compromisso de não mais manter a politica de integração dos 

indios mas defender o direito à diferença. A partir daí, dispomos de uma educação 

da tradição que dialoga com a educa ão do ―outro‖, a ocidental: 

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. Não para criar outras verdades ou lugares de 
enunciação absolutos ou mesmo melhores que os outros, repito, mas 
para trazer à tona a polifonia, a pluralidade de possibilidades do 
conhecer e do ser, nenhuma tendo necessidade de eliminar a outra 
para se afirmar. (AZIBEIRO, 2011, p. 161). 

 

Em relação à educação, ficou estabelecido que os processos próprios de 

aprender e ensinar podem conviver com as aprendizagens referentes à sociedade 

ocidental com prioridade para a comunicação por meio das línguas indígenas. A 

Educação Escolar Indígena, abriu uma nova possibilidade de ação para os Povos 

Indígenas: ―[...] um campo de estudos no qual, movimentam-se como protagonistas, 

no sentido de pensar o currículo a partir de uma outra lógica: a lógica do diálogo 

entre os seus saberes e os saberes legitimados historicamente pela cultura escolar‖. 

(NASCIMENTO; URQUIZA, 2010, p. 114). 

Tendo em vista a necessidade de reorganização da educação escolar nas 

aldeias considerando o que foi estabelecido na Constituição de 1988, ocorreu a 

transferência da educação escolar indígena da FUNAI para o MEC conforme 

publicação do Decreto 26 (BRASIL, 1991). Quatro anos depois foi oficialmente 

criada pelo governo estadual, a Escola José do Carmo através do Decreto 5705 

(RONDONIA,1992) na aldeia G ap g ir – Linha 14, na T. I. Sete de Setembro. 

Com a publicação da Lei de Diretrizes e Bases (LDB), nº 9394 (BRASIL, 

1996) e depois o Parecer 13 e Resolução 05/2012 (BRASIL, 2012) foi melhor 

definido em diálogo com os Povos Indígenas o funcionamento da escola nas aldeias. 
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Neste sentido, questões como: a criação da categoria escola indígena, a presença 

docente indígena em sala de aula, a valorização dos etnoconhecimentos, ampliaram 

a concepção de educação formal intercultural para todas as etapas da escolarização 

básica. Considerando essa legislação e os processos de conclusão do ensino 

fundamental e a formação docente em que os Paiter participaram: Instituto de 

Antropologia e Meio Ambiente (IAMÁ), Projeto Açai e Curso de Licenciatura em 

Educação Básica Intercultural, um conjunto de conhecimentos que têm contribuido 

para analisarmos os rumos da educação escolar indígena nas aldeias. 

[...] os constantes debates acadêmicos que realizamos na 
universidade nas etapas de formação da licenciatura em educação 
básica intercultural que abriu nossos olhos para os limites e 
possibilidades para a construção de uma escola indígena 
diferenciada. As reflexões foram tantas sobre as condições da escola 
indígena que cheguei ao final do curso com o desejo de recriar a 
minha escola. As discussões foram tão interessantes em relação à 
educação indígena diferenciada e especifica que senti na obrigação 
de pensar um novo projeto de escola indígena [...].  (SURUI 
PAGATER, 2015, p. 27). 
 

Um projeto pensado foi sobre a escrita na língua Paiter que teve início na 

alfabetização com os missionários, mas que precisava ir além disso até para evitar o 

chamado ―bilingüismo de transição‖, onde a proposta ―[...] não visa, entretanto, 

fortalecer ou garantir a sobrevivência dessas línguas minoritárias, estando voltado, 

ao contrário, à rápida passagem para a língua majoritária [...]‖. (D‘ NGELIS, 2008, p. 

4). Mas, a partir das inquietações sentidas em sala de aula, que a escrita 

sistematizada pelos missionários não corresponde a nossa ortografia e da 

percepção de que alguns professores de outras comunidades Paiter ainda utilizavam 

esse jeito de escrever, fomos construindo propostas de repensar e escrever nossa 

língua. Entramos em contato com a linguista Ana Suelly de Arruda Câmara Cabral 

da Universidade de Brasília através do Laboratório de Línguas Indígenas (LALI) para 

nos assessorar neste trabalho. 

Esse fato nos levou a mover esforços para escrever a língua mais próxima 

daquela que os mais velhos utilizam. Os conhecimentos foram repensados e 

elaborados a partir de nossas perspectivas. Assim, no primeiro momento a escola 

surgiu na aldeia como uma ―situa ão-limite‖, no dizer de Paulo Freire, um 

instrumento colonial para nos integrar a sociedade, mas temos lutado para rever 
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esse papel e  transformá-la em um ―inédito-viável‖, por meio também da escrita 

Paiter tal como a concebemos: 

[...], as ‗situa ões-limites‘ implicam na existência daqueles a quem 
direta ou indiretamente ‗servem‘ e daqueles a quem ‗negam‘ e 
―freiam‖. No momento em que estes as percebem 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 cr ticos na sua a ão, 
ligada àquela percepção. Percepção em que está implícito o inédito 
viável como algo definido, a cuja concretização se dirigirá, sua ação. 
(FREIRE, 1987, p. 57). 
 

Nos aproximamos também das concepções conceituais das Epistemologias 

do Sul: ―[...]. O Sul é aqui concebido metaforicamente como um campo de desafios 

epistémicos, que procuram reparar os danos e impactos historicamente causados 

pelo capitalismo na sua relação colonial com o mundo‖. (SANTOS; MENEZES, 2009, 

pp. 12-13). Nesta perspectiva, embora a educação escolar não fizesse parte da vida 

do Paiter, na atualidade é necessária para vivermos, o que torna esse estudo 

importante: a ação de pesquisar a visão dos educadores, educandos, educandas, 

profissionais envolvidos que trabalham, utilizam, acompanham a língua Paiter dentro 

da escola. Do contato oficial até o momento, apesar de tudo o que passamos na 

colonização do estado, nós Paiter permanecemos, no dizer de Walsh (2009) re-

existindo e re-vivendo na Terra Indígena Sete de Setembro, em Cacoal, Rondônia. 

                        

Figura 45 – Gakamam e Joaton 

 
   Fonte: (NAHUM-CLAUDEL; PÉTESCH; YVINEC ( 2017). 

 

Temos conhecimento das profundas e rápidas alterações sociais resultantes 
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do contato, mas resistimos energicamente às influências consideradas ruins da 

sociedade não índia, objetivando manter a vitalidade de nossas tradições culturais. 

Sabemos que: ―Cada conquista subjugou povos conquistados e suas culturas, 

costumes, línguas e tradições e tentou impor uma hegemonia cultural mais 

unificada‖ (H LL, 2006, p. 60).   manuten ão de nossa l ngua, que pertence ao 

tronco Tupi e a família Mondé demonstra isso.  (RODRIGUES; CABRAL, 2005).  

Desta forma, mesmo com toda a pressão a que estamos submetidos, somos 

todos falantes da língua indígena Paiter Surui como primeira língua. Os jovens e 

lideranças falam o português como segunda língua enfrentando a barreira 

linguistica, características possivelmente que estão marcadas nesta escrita, 

entretanto, as crianças pequenas e os mais velhos utilizam apenas a língua 

indígena. Nossa situação, é bem diferente da língua portuguesa que sempre teve 

variados recursos didáticos escritos disponíveis para a sala de aula.  

Em nosso caso, essa questão do material especíco e diferenciado sempre 

foi um desafio. Então o objetivo nesta pesquisa foi demonstrar como estão sendo 

trabalhados os etnoconhecimentos por meio da escrita da língua, através da riqueza 

de materiais didáticos que coletivamente temos produzido na linguagem materna, 

pois: ―Vivemos um processo de fortalecimento de nossa cultura, pois 

compreendemos a importância de cultivá-la enquanto ainda existem os mais velhos 

a quem costumamos chamar de enciclopédias vivas de nossos saberes‖ (G K M N 

SURUI, 2011, p. 11)37. 

Por isso, apostamos que esta pesquisa sobre a escrita Paiter na escola atual 

poderá contribuir de maneira relevante para essa nova realidade que o nosso povo 

vem vivendo, tendo como ponto de partida o protagonismo Paiter, pois: ―[...] é como 

seres transformadores e criadores que os homens, em suas permanentes relações 

com a realidade, produzem, não somente os bens materiais, [...], mas também, as 

instituições sociais, [...] criam a história e se fazem seres histórico-sociais‖.  

(FREIRE, 1987, p. 52). Temos, portanto uma nova maneira de pensar e fazer o 

ensino nas aldeias: especifico diferenciado, intercultural e bilíngue, o que nos 

impulsionou para pesquisar como estão ocorrendo às políticas públicas para a 

execução dessa legislação no que diz respeito ao uso da língua materna. 

                                                
37

 Relato coletado em 2011 para o meu Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) de Surui (2015). 
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4.3 – Ensaios de Cultura Escrita em Paiter na Escola Indígena 

 

[...] metar et ah era forma de educação tradicional para meu Povo 
Paiter Surui. Este espaço acontecia de tempo em tempo onde era 
repassado de geração a geração o conhecimento aos membros das 
famílias. Era o local onde se ensinavam aos filhos a confeccionar os 
artesanatos, trabalhar, caçar, pescar, guerrear e coletar os frutos da 
floresta. (SURUI, 2015, p. 23). 
 

Como já mencionamos, a Língua Paiter Surui foi inicialmente escrita pelos 

missionários nos anos 1970. Os missionários do SIL vieram para o Brasil com o 

objetivo de oferecer uma educação escolar indígena que trabalhasse a língua 

materna dos indígenas. No entanto por trás disso, eles tinham um plano de política 

de evangelização, tinha o interesse na linguista indígena para evangelizar e traduzir 

a bíblia para a Língua Materna acreditavam que ao saber falar na Língua Materna a 

evangelização seria mais fácil, questão já analisada em outros trabalhos: 

Há um escandaloso aumento da presença de missionários em áreas 
indígenas, tanto em Rondônia como no resto do Brasil. O SIL, as 
Novas Tribos do Brasil e outros crentes fundamentalistas têm 
conseguido apoio oficial, contratações para cargos diversos, 
prestígios. Os missionários vêm se aproveitando da destituição em 
que se encontram as populações indígenas, sem assistência à 
saúde, perdidos tantos valores sociais, morais, culturais, para 
aumentar sua influência e converter muitos deles. (MINDLIN, 1994, 
p. 18). 

 

Considerando as inquietações sobre a escrita na língua em sala de aula, após 

o Projeto Açai iniciamos um trabalho de sistematização da língua Paiter. Tudo teve 

início com a primeira oficina da construção da língua e depois fui dando forma ao 

que eu trabalharia com os meus alunos e alunas em sala de aula.  

Na ocasião em que foi definido o alfabeto e a gramática junto com a 

comunidade e a assessoria especializada. Em 2006 fizemos um levantamento com 

os estudantes do ensino fundamental (anos finais) da Escola Indígena Estadual de 

Ensino Fundamental Sertanista José do Carmo Santana, sobre as elaborações 

escritas na língua Paiter. O meu projeto foi na direção da produção de livros 

bilíngues escrito na língua e ilustrados pelos estudantes com o objetivo de servir de 

suporte para as outras escolas trabalharem a língua Paiter. A resposta que 

construímos coletivamente foi o desenvolvimento de Projetos Didáticos que 
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envolveram temas diversos de importância para o Surui resultando em 5 (cinco) 

livros produzidos e depois publicados a partir das exigências acadêmicas que 

discutiremos neste tópico, com a contribuição dos estudantes do Ensino 

Fundamental – anos Finais e do Ensino Médio na Escola Sertanista José do Carmo 

Santana e a comunidade, pois concordamos que: 

[...] se estamos pensando em qualidade no ensino, não devemos 
deixar de lado a importância de materiais didáticos específicos, pois 
não adianta encher os alunos de livros que trazem conteúdos tão 
distantes dos contextos dos quais eles vivem, pois muitas vezes isso 
acaba gerando desinteresse [...]. O material didático específico que 
contempla o contexto do aluno desperta o interesse da comunidade 
pela escola, por ver que a escola também lhe é ―familiar‖. [...], a 
escola deixa de ser um objeto distante do cotidiano de quem a 
freqüenta e passa a fazer parte de sua vida. (SILVA, 2011,  p. 3). 
 

A primeira elaboração foi muito especial, tratou da narrativa do           ey 

Xagah; Histórias do clã G ap g irey e o Mito do Gavião Real em linguagem Paiter e 

em Português38, foi publicado em 2011, pela editora da UnB. 

                                     Figura 46 –                   ;  

 
Fonte: Biblioteca Curt Nimuendajú – FUNAI. 

 

Trata da história de dois irmãos que buscavam um ninho de gavião e durante 

esse processo, várias situações conflituosas irão aparecer na narrativa. É um 

resultado de um trabalho iniciado em 1980, época em que antropóloga Betty Mindlin 

coletou gravações sobre este Mito. Atualmente, nós indígenas estamos dando 

                                                
38

 Seu lançamento foi em abril de 2011 em Cacoal, Rondônia, no Teatro Municipal prestigiado com as 
presenças de autoridades, como a presidente da Funccal Maria Lindomar, o Secretário da Secel 
Francisco Leilson Chicão, o Coordenador dos Pontos de Cultura de Rondônia José Monteiro, o 
Coordenador do Projeto do Livro, Joaton Pagater Suruí, a Consultora Linguística Ana Suelly Arruda 
Câmara Cabral, caciques, lideranças indígenas, além de docentes, pesquisadores e pesquisadoras 
da Universidade Federal de Rondônia (UNIR) – Campus de Ji-Paraná. Foi financiado pelo governo 
federal através do MinC/IPHAN – Prêmio Culturas Indígenas e apoio da Prefeitura de Cacoal. 
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continuidade a produção destas narrativas como forma de valorização e registro da 

cultura do Povo, por meio da escrita na língua materna para ser trabalhado na 

escola.  

O mito do Gavião-real que originou o livro foi narrado por meu pai Gakamam 

Suruí e ilustrado pelos estudantes indígenas. Como afirmei na ocasião esse Projeto 

representa um ―Vasto acervo oral, composto de narrativas, músicas relatos, 

explicações de costumes, relações de parentesco e uso da linguagem cotidiana, o 

que constitui o registro de uma importante fase da nossa vida social‖ 39.  Nesta 

direção, as reflexões da antropóloga Betty Mindlin que ouviu este mito há cerca de 

20 (vinte) atrás apresenta uma um pouco do sentimento que nos envolveu naquele 

reencontro ancestral: 

[...] ouvindo e gravando mais uma vez uma versão atual recontada 
por Gakaman um dos dois narradores de 1982 uma equipe de dez 
Paiterey debruçou-se em especial sobre mesmo mito do Ikorni. O 
grupo era constituído por vários professores indÌgenas, homens e 
mulheres, em conjunto com Mais Velhos anteriores ao contato. O 
mito foi escrito na língua indígena e traduzido para o português. Os 
jovens professores indígenas letrados contaram dessa vez com a 
orientação de uma linguista, Ana Suelly Arruda Câmara Cabral, da 
Universidade de Brasília, [...]. (MINDLIN, 2010, 113). 

 

Os recursos metodológicos que usamos para realizar a passagem da fala 

para a escrita foi à gravação da narrativa apresentada pelo sabedor Gakamam Surui 

que posteriormente foi transcrita para o papel pelos estudantes. Este processo 

permitiu que demonstrássemos em sala de aula as diferenças e especificidades 

destas duas faces da linguagem: a oralidade e a escrita. (FERREIRO, 2013). Na 

ocasião coordenamos a aplicação dos conhecimentos da gramática no processo de 

correção sobre as recentes normas da língua Paiter:  

O projeto partiu de um dos clãs Paiterey, o Gabgir, que foi quem 
conseguiu os recursos. As reuniões foram intermináveis, com 
debates sobre a ortografia a utilizar, a gramática da língua, o 
significado. O resultado foi uma versão em língua indígena e uma em 
português, com amplas explicações sobre a fonologia, a estrutura, as 
categorias gramaticais das palavras. (MINDLIN, 2010, 113). 

 

                                                
39

 III Semana dos Povos Indígenas. Sábado, 16 de abril de 2011  
Disponível em: https://www.gentedeopiniao.com.br/colunista/silvio-santos/iii-semana-dos-povos-
indigenas Acesso em nov. 2018.  
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A elaboração deste trabalho de iniciativa do Povo Surui, significou um 

momento de ampliação da dimensão da sala de aula. Uma concepção de ensinar e 

aprender de forma significativa, talvez próxima ao  Metar et ah, o processo educativo 

da tradição Paiter com um esforço coletivo de todos os lados. A oralidade e a escrita 

se encontravam e dialogavam atravessadas por saberes de ontem e de hoje. Um 

olhar atento a tudo isso foi o da antropóloga Betty que incentivou, acreditou na 

formação docente indígena em Rondônia através do IAMÁ. Analisando as duas 

temporalidades da narrativa deste mito, ela viu a atuação dos sábios e o 

protagonismo de docentes pesquisadores:  

[...]. Se a narrativa oral era aproximadamente a mesma, apesar dos 
mais de vinte anos de distância, a transcriação para a língua 
indígena e a tradução foram bastante diferentes, sobretudo em estilo, 
mais que em conteúdo. A diferença espelha o percurso dos Paiterey 
na nova geração. No espaço de pouco mais de vinte anos, portanto, 
a pesquisa e o uso dos mitos passaram a ser feitos pelas mãos e 
iniciativa dos próprios índios com apoio de consultores e de 
indigenistas assessores dos clãs. A mudança deveu-se a um longo 
processo educacional, destinado a formar professores indígenas e a 
criar uma escrita e livros em língua indígena. Esta é, provavelmente, 
a maior recompensa que uma antropóloga pode receber por anos de 
pesquisa e militância pela defesa de terras indÌgenas, direitos dos 
Índios e preservação ambiental e cultural [...]. (MINDLIN, 2010, 113). 

 

A experiência foi tão significativa que em 2008 fomos reconhecidos no Prêmio 

Victor Civita com o troféu de ―Educador Nota 10‖ no mesmo ano também premiado 

pelo MEC, ―Professores do Brasil‖. Uma história que é preciso narrar, que informa 

como cheguei neste prêmio de muita responsabilidade, o de Educador nota dez da 

Fundação Victor Civita e dos Professores do Brasil pelo MEC.  

Tudo isso começou com uma preocupação. Observei que era comum em 

nossas escolas, no trabalho com os alunos a valorização da Língua Portuguesa. No 

entanto, tenho conhecimento que a Constituição Federal de 1988 e a LDB 6º 

9394/1996 estabelecem o trabalho na perspectiva cultural, que há a necessidade de 

trabalhar as línguas indígenas maternas. Assim, comecei a trabalhar e pensar como 

eu poderia desenvolver a escrita da língua materna com meus alunos se ainda a 

nossa escrita não era normatizada, apesar de que a ortografia Surui vem sendo 

elaborada desde 1970 em algumas comunidades e nas igrejas Surui pelos 

missionários do Summer Institute of Linguistics (SIL) e que de certa forma foi 
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bastante incorporada na vida dos Paiter desde o  tempo do contato até hoje. O 

processo de formação docente indígena no ensino superior ajudou a ver as 

mudanças nos últimos anos, o crescimento populacional e o aumento do número de 

professores e professoras. Esse contexto aumentou a complexidade das relações e 

o consenso foi ficando difícil e exigia a normatização de nossa lingua materna.   

      A partir destas reflexões apresentei o meu projeto de normatização da língua 

Paiter para a Fundação da Editora  Brasil e fui contemplado o que contribuiu para 

sua realização em 2008. Esse trabalho foi inscrito, selecionado e reconhecido por 

meio do prêmio ―Educador Nota Dez‖ neste mesmo ano, além do Prêmio 

professores do Brasil. Deste então percebi e passei a valorizar mais minha 

identidade cultural, a identidade do meu povo. Continuei realizando o trabalho da 

escrita e dos etnoconhecimentos do povo Paiter com as novas gerações Surui. 

Durante o desenvolvimento do trabalho na oficina foi estabelecido o Alfabeto Paiter 

que melhor se aproxima da nossa linguagem: a, ah, ã, ah, b, d, e, eh, eh, g, g, i, ih, 

ih, j, k, l, m, n, o, oh, õ, õh, p, s, t, tx, u, uh, x, w,y.   

    Além disso, foram criadas algumas regras gramaticais envolvendo, p, b, t, d, g, 

k. Participei de várias oficinas e nestes momentos as histórias, músicas da minha 

cultura vinham para a escrita na minha língua. Essas oficinas foram fundamentais e 

me deram a base para melhorar o meu trabalho com os meus alunos e alunas. 

Depois que fui premiado, pela Fundação Victor Civita e pelo MEC, comecei a 

divulgação da premiação sobre a importância do trabalho de escrita na língua 

materna, por meio de palestras em universidades, escolas urbanas de educação 

básica, incentivando outras pessoas interessadas.  

Figura 47 – Garah e Same – O tempo e a Floresta. 

 
Fonte: G1 – Projeto concorre a prêmio - 18/12/201240 

 

                                                
40

 Disponível em: http://g1.globo.com/ro/rondonia/noticia/2014 Acesso em nov. 2018. 



89 

 

 

O próximo desafio pedagógico resultou no livro: Garah Same; o tempo da 

floresta foi publicado em 2012 pela UnB. É um material didático-pedagógico que 

trata da organização do tempo da floresta, pela visão do Paiter, em formato de 

calendário. Discute cada época e seus significados e a relação com os meses do 

ano. A participação dos sabedores e docentes foi fundamental para sua elaboração.  

Como afirmei na época,  ―[...] os livros foram escritos pelos pr prios professores 

de maneira didática para facilitar o aprendizado dos alunos. A legislação escolar 

indígena exige que se trabalhe a língua materna nas escolas das aldeias e é isso que 

queremos facilitar para elas [...]‖41. Nesta direção, o Referencial Curricular Nacional para 

as Escolas Indígenas orienta que: 

[...]. Quando se trata de sociedades como as indígenas, que não têm 
tradição de escrita, ou que têm uma tradição de escrita muito 
recente, perceber por quê e para quê a leitura e a escrita existem é 
algo que acontecerá mais devagar. Algo que acontecerá, 
especialmente se essa escrita for em língua indígena, à medida que 
funções sociais importantes para a leitura e a escrita forem sendo 
criadas. (BRASIL, 1998, p.134 ).  

 

O livro, Paiter e por ah tig; o corpo humano42, publicado em 2014, é uma 

proposta didática que por meio da linguagem escrita bilíngue - Paiter e Português, 

discute temas relacionados ao corpo humano e de conhecimento oral das crianças, 

pois, ―[...] Elaborar um curr culo efetivamente diferenciado é fortalecer a educa ão 

escolar indígena. No processo de alfabetização inicial, aprendizes indígenas [...] 

contam com a oralidade, importante recurso que pode viabilizar [...] aprendizagens 

bem sucedidas‖. (NEVES, 2009, p. 210).   

As atividades assessoradas pelos mais velhos, são apresentadas por meio de 

ilustrações acompanhadas das escritas, da seguinte forma: em relação aos dedos, 

por exemplo, mãbokap ni ah etaret, significa, dedo indicador, o dedo ―maior de 

todos‖ é escrito mãbokap abikãhr e o dedo polegar em Paiter é, mãbokap ni ah e 

assim por diante. 

                                                
41

 Índios da etnia Paeter Suruí de Cacoal, RO, produzem livros didáticos. G1, Cacoal 18/12/2012. 
Disponível em: http://g1.globo.com/ro/rondonia/noticia/2012  Acesso nov. 2018. 
42

 Disponível em: Projeto em escola indígena de RO concorre a prêmio em Brasília, DF - 03/11/2014  
http://g1.globo.com/ro/rondonia/noticia/2014 Acesso nov. 2018. 
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 Figura 48 – Paiter e por ah tig: o corpo humano 

 
Fonte: G1 - 18/12/2012 

 

Este livro tem sido utilizado pelo Professor Gamalono Surui, que de maneira 

geral avalia como importantetem observado que: ―[...]  os alunos tinham muito 

dificuldades de compreender os enunciados [...] na língua portuguesa e quando 

estão na língua materna não fazem perguntas pois não tem dificuldade de entender. 

[...]‖ (SURUI, 2015). 

Figura 49 - Registros da T. I. Sete de Setembro. 

 
Fonte: Edit. Oikos - http://oikoseditora.com.br 

 

Também em 2014, publicamos Soe kare same tig ema mag eteret. Toy karah 

ixo etig43 - Sete de Setembro Paiter. Toy karah masoe tig. Caderno de Pesquisa n. 1 

Registros da nossa Terra Indígena Sete de Setembro44 pela Editora Luterana Oikos, 

organizado por Gomide (2014). É um material coletivo que discute conteúdos da 

                                                
43

 Este material contou com financiamento público: PIBID/Diversidade/CAPES (2012-2013) e CNPq 
(2013-2014), sob a coordenação da Profa Dra Maria Lúcia Cereda Gomide – UNIR – Campos de Ji-
Parana-RO 
44

 Coordenação da Docentes que contribuiram em sua elaboração: Adriano Pawah Suruí, Alexandre 
Suruí, Benjamim Mopidakeras Suruí, Gamalonô Suruí, Garixama Suruí, Ibebear Suruí, Joaton 
Pagater Suruí, José Xiborá Suruí, Luis Weymilawa Suruí, Mojagará Suruí, Mopidaor Suruí, Naray 
Kopega Suruí, Puxan Suruí, Renato L. Suruí, Tiago Iteor Suruí e Uraan Anderson Suruí. 
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área de Geografia e Agroecologia como o estudo de mapas, tipos de árvores e 

sementes, dentre outros. Sua elaboração foi feita a partir dos saberes de docentes e 

dos mais velhos de acordo com a realidade da Terra Indígena Sete de Setembro, 

em Cacoal, estado de Rondônia. A ideia é trabalhar este livro em sala de aula com 

vistas a ampliação do currículo escolar.   

A utilização da linguagem oral e escrita está presente em todo o processo e 

ao mesmo tempo constitui como os demais materiais um recurso de registro, 

pesquisa e disseminação dos saberes do Povo Paiter Surui. O livro sobre a Troca de 

sementes, troca de saberes - Sogah yepariht e. E Soe kar e tig, foi publicado em 

2017. Resultou da I Feira de Sementes Indígenas45 de Rondônia que aconteceu na 

Aldeia Gãpgír do Povo Paiter Suruí com a participação de outros povos indígenas 

como Arara, Gavião, Kanoé, Wajuru, Makurap, Jabuti, Tupari, Apurinã e Karitiana.  

Figura 50 - Troca de sementes, troca de saberes 

 
Fonte: http://rondoniadigital.com/projetos  http://oikoseditora 

 

O objetivo principal foi realizar uma atividade reflexiva para 

compartilhamentos de conhecimentos e sementes. Discutir a qualidade da 

alimentação atual, da preocupação com a sustentabilidade tendo por base as 

práticas ancestrais indígenas do cuidado com a saúde. E como os demais materiais 

teve a parceria dos mais velhos, docentes e estudantes.   

Analiso que estas iniciativas podem ser interpretadas como formas atuais de 

afirmação do ser Paiter numa vivência intercultural que dialoga com os saberes 

tradicionais e com os saberes ocidentais. Assim, atualmente somos nós os 

professores indígenas Paiter que estamos escrevendo nossa própria língua, 

narrando nossas histórias, definindo de certa forma aspectos do currículo escolar.  

                                                
45

 Iniciativa da Associação G ap g ir com apoio da Universidade Federal de Rondônia por meio dos 
Departamentos de Educação Intercultural e de Engenharia Florestal. Prêmio Culturas Indígenas 
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A estratégia utlizada vem das necessidades da sala de aula a partir das 

vivencias de Projetos Didáticos, pensados e executados nas escolas indígenas, uma 

forma que encontramos de escrever na língua materna e  poder ressignificar a nossa 

tradição cultural. O chão que inspira estes trabalhos é a escola E.I.E.E.F.M. 

Sertanista José do Carmo Santana, localiza-se na Aldeia G ap g ir na Terra Indígena 

Sete de Setembro. A estrutura física é de alvenaria com três salas de aula e uma 

cantina interna com alojamento para os professores não indígenas. 

Figura 51 - E.I.E.E.F.M. Sertanista José do Carmo. 

 
Fonte: Surui (2015). 

 

A meu ver, é espaço histórico para a comunidade pois os estudantes, que são 

aproximadamente 90 (noventa) alunos e alunas, tanto do ensino fundamental como 

do ensino médio,  são atendidos por professores e professoras indígenas. A maioria 

destes docentes foram habilitados ou estão cursando o magistério indígena – o 

Projeto Açai, a graduação na Licenciatura  em Educação Básica Intercultural e ainda 

em Programas de Pós-Graduação, em cursos de Especialização ou Mestrado pema  

Universidade Federal de Rondônia (UNIR).  

Lecionam em suas áreas específicas, como também os professores não 

indígenas. As disciplinas que são lecionadas pelos professores indígenas são:  

Língua Materna, Ciências da Sociedade, Matemática, Língua Portuguesa e outras. A 

escola possui 6 (seis) docentes indígenas e 3 (três) não indígenas. O 

desenvolvimento de cada disciplina acontece da maneira que professor planeja os 

conteúdos da aula.  

Durante a aula, o docente indígena utiliza os materiais didáticos da língua 

portuguesa e no momento de explicar os conteúdos utiliza a língua materna como 

lingua de instrução (BRASIL, 1998). Observo que trabalhar com atividades que 

envolvam a escrita na lingua é preocupação de outros docentes. O Professor Luiz 
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Surui, docente de Geografia por exemplo, também foi contemplado através do seu 

trabalho Lab guhp; nossa casa, nosso lar, pela Fundação Victor Civita em 2017. 

Figura 52 -  Luiz W. Surui – Educador  Nota Dez 

 
Fonte: http://www.kaninde.org.br/professor-indigena 

 

Juntamente com os estudantes por meio de pesquisas com os mais velhos 

retomaram os tempos ancestrais através de uma montagem de uma casa 

tradicional. Foi possivel demonstrar como eram os artefatos de antigamente e as 

práticas que permanecem atualmente. 

Figura 53 - Prof.  Alexandre Surui 

 
Fonte: http://www.consed.org.br 

 
Em 2017 o professor Alexandre Surui propôs o Projeto: ―Plantas Medicinais 

do Povo Paiter: resgatando os conhecimentos tradicionais‖. Em função deste 

trabalho recebeu o prêmio ―Resposta para o Amanhã‖. A atividade envolveu a 

geração mais jovem – os estudantes e a geração de sabedores e sabedoras sobre 

as plantas medicinais utilizadas tradicionalmente pelos Paiter.  

Todas estas práticas pedagógicas tem partido das preocupações docentes a 

partir de seu trabalho em sala de aula. Envolvem temas diversos a partir de suas 

áreas de atuação. Os mais velhos e os estudantes participam de todo o processo. 

Mas qual é a perspectiva dos principais envolvidos - sabedores, docentes, 
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estudantes e equipe técnica que atuam e vivenciam a educação escolar indígena, 

no que diz respeito a escrita Paiter na Escola?  

5. ESCREVENDO SUA PRÓPRIA HISTÓRIA NA LÍNGUA MATERNA: o Povo 

Indígena Paiter Surui e a luta por uma educação escolar especifica, 

diferenciada, intercultural e bilíngue 

 

Com a educação escolar estamos aprendendo e formando os mais 
jovens nos saberes formais dos não indígenas, [...]. É muito 
importante mantermos a nossa língua, os nossos costumes, [...]. 
Estou muito orgulhoso de ser           (maribondo amarelo) e estar 
participando dos trabalhos que vocês desenvolvem na preservação 
da língua Paiter. (GAKAMAM, 2018, p.1)46. 

 

A pesquisa que realizamos, tem por título: A escrita da língua materna nas 

escolas indígenas Paiter Surui - Ãh sodig nã goe tig esade Paiter ey emã sodihg ah 

ey ka ewe. O objetivo principal foi compreender como o Povo Indígena Paiter Surui 

vem trabalhando a escrita da sua língua, como cumprimento da legislação 

educacional brasileira, quanto à existência de uma educação escolar indígena Paiter 

de fato especifica, diferenciada, intercultural e bilíngue, a partir de uma caminhada 

que já vem sendo feita.  

Como cidadão Paiter, docente e pesquisador entendo que a ampliação do uso 

da escrita na lingua indígena pode assegurar a existência Surui neste desafiante 

mundo da atualidade, por isso precisamos trabalhar nesta direção vendo neste 

caminho um jeito possível de viver, pois: 

Gosto de ser homem, de ser gente, porque sei que minha passagem 
pelo mundo não é pré-determinada, pré-estabelecida. Que meu 
"destino" não é um dado mas algo que precisa ser feito e de cuja 
responsabilidade não posso me eximir. Gosto de ser gente porque a 
História em que me faço com os outros e de cuja feitura tomo parte é 
um tempo de possibilidades e não de determinismos.(FREIRE, 2002, 
p. 30). 

 

Neste sentido, olhando mais para o que foi possível fazer, irei narrar nesta 

seção, a apresentação e a análise dos dados de forma dialógica com as pessoas - 

indígenas e não indígenas que colaboraram na pesquisa a partir de suas 
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 Relato coletado por Joaton Pagater Surui em novembro  de 2018, na Aldeia G apg ir, Linha 14 na 
Terra Indígena Sete de Setembro, no município de Cacoal, estado de Rondônia. 
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percepções quanto à educação escolar e a escrita da língua materna.  

Contamos com a colaboração de 25 (vinte e cinco) participantes neste estudo, 

sendo: 1 (um) sabedor indígena, 3 (três) docentes indígenas, 3 (três) profissionais 

não indígenas que atuam na Educação Escolar e 18 (dezoito) estudantes da Escola 

Sertanista José do Carmo Santana, do Ensino Fundamental – anos finais e Ensino 

Médio, da Aldeia G ap g ir, na Terra Indígena Sete de Setembro, no município de 

Cacoal, estado de Rondônia.  

A metodologia utilizada no decorrer desta investigação foi o Estudo do Tipo 

Etnográfico, inspirado na Antropologia, este recurso envolve caracteristicas como: 

―[...]  a interação constante entre o pesquisador e o objeto pesquisado. [...], o 

pesquisador é o instrumento principal na coleta e na análise dos dados. [...]. 

(ANDRÉ, 1995, p. 25). Considera também os elementos centrais da pesquisa 

qualitativa (BOGDAN; BIKLEN, 1998).  

[...] O pesquisador aproxima-se de pessoas, situações, locais, 
eventos, mantendo com eles um contato direto e prolongado. [...]. Os 
eventos, as pessoas, as situações são observados em sua 
manifestação natural, o que faz com que tal pesquisa seja também 
conhecida como [...] naturalista. [...]. (ANDRÉ, 1995, p. 24).  
 

A técnica de coleta de dados que usamos foi a entrevista intensiva que 

julgamos ser apropriada para esta investigação de caráter qualitativo, pois têm ―[...] a 

finalidade de aprofundar as questões e esclarecer os problemas observados‖ 

(ANDRÉ, 1995, p. 24) em formato dialógico. Realizamos as entrevistas no mês de 

novembro de 2018 na Aldeia G ap g ir, T. I. Sete de Setembro, em Cacoal, Rondônia.  

Após explicar aos participantes de forma separada os objetivos do estudo 

sobre a escrita Paiter e sua relacão com a educação escolar indígena, solicitamos   

suas autorizações para o trabalho. Considerando os aceites devidamente 

registrados nos Termos de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e no caso dos 

estudantes adolescentes, nos Termos de Assentimento (TA) conforme orienta a 

Resolução 466/2012 e a Resolução 304/2000 sobre ética na pesquisa com Povos 

Indígenas, iniciei as entrevistas.  

A decisão de convidar um sabedor para este estudo teve como base as 

observações empiricas que faço e percebo que aparentemente a nova geração não 

valoriza tanto a experiência dos mais velhos. A meu ver, o sabedor tem um papel 

importante para asexplicações sobre determinadas questões que não dominamos, 
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contribui para os significados existentes na comunidade.  

Desta forma, penso que é preciso elaborar suportes, outras materialidades 

para deixar registrada as experiências do sabedor indígena, os tecidos 

argumentativos que demonstram conhecimentos de tempos outros que também 

compoe nossa história. Em meu entendimento, como um compositor, o sabedor 

indígena vai construindo sua narrativa, história ligada à sua realidade e a partir da 

memória que guarda explicações desconhecidas vai compartilhando com os outros 

sua composição. Contribuir como uma fonte historiográfica para que possamos ter 

outros significados da língua porque a língua é um movimento vivo. Assim, o 

sabedor indígena diferente do que, 

[...] muitos pesquisadores consideram que, [...], os membros das 
classes populares não sabem nada, não têm cultura, não têm 
educação, não dominam raciocínios abstratos, só podem dar 
opiniões e, por outro lado, os especialistas sabem tudo e nunca 
erram. Este tipo de postura unilateral e incompatível com a 
orienta ão ―alternativa‖ que se encontra na pesquisa-ação (e 
pesquisa participante). (THIOLLENT, 2012, p. 77). 
 

Desta forma, considerando que a escrita se tornou necessária para os 

avanços em todos os âmbitos do conhecimento, entendo que é preciso assegurar o 

registro escrito de uma língua oral. Antes não havia necessidade, mas neste novo 

contexto sim, por isso tenho essa preocupação de registrar essa memória viva 

falada do povo. E um caminho possível é registrar ou propor uma gramaticalização 

para que se construa uma melhor definição na língua especifica do Povo Paiter.  

Por que não escrever ou gramaticalizar a linguagem Paiter? Em que 

condições a Língua Paiter é utilizada e valorizada? Qual a interface entre a escola a 

vida diária? Avalio que ter uma gramatica indígena, é ter um patrimônio cultural e 

linguístico do povo Paiter Surui pois através da lingua são veiculados os 

pensamentos. Neste sentido, a escrita da lingua Paiter poderá contribuir na 

ampliação dos saberes de ontem e de hoje a partir das experiências dos indígenas 

que vivem na aldeia.  

Gakamam Surui, o mais velho da aldeia G apg ir, Linha 14, Terra Ind gena 

Sete de Setembro, foi o primeiro colaborador a ser entrevistado. Ele já era adulto 

quando ocorreu o contato oficial com o não indígena e conta que foi o primeiro a ver 

o diferente na floresta. Ele lembra muita de como era a vida Paiter, tem muitos 
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conhecimentos guardados na memória. Sua fala inicial trata das mudanças que a 

cultura sofreu por causa do contato e da colonização de Rondônia: 

Hoje, nós Paiter vivemos de acordo com a vida da sociedade não 
indígena. Vestimos roupas e já quase não nos pintamos mais. Então 
desde o contato que o nosso povo vem perdendo as nossas raízes. 
Antes vivíamos vestidos com as nossas pinturas e artefatos. 
Pescávamos, caçávamos, aprendíamos com os nossos pais, 
oralmente eles transmitiam seus conhecimentos para nós, de pai 
para filho, de avô para neto. Somos o que somos hoje devido ao que 
aprendemos com os nossos pais. (GAKAMAM, 2018, p.1)47.  

  

 Apesar de Gakamam não ler e nem escrever na língua portuguesa, ele fala 

um pouco dessa lingua também. Possui um enorme conhecimento e é um dos 

principais envolvidos na escrita da língua Paiter. Reflete sobre a importância da 

educação escolar para os indígenas na atualidade. 

 
Figura 54 -  Gakamam Surui 

 
Fonte: Companhia de teatro Balagan e Tenda USP. 

  

 Analisa que esse jeito de aprender e ensinar é importante por valorizar a 

lingua materna de uma outra forma e a partir daí assegurar registros de práticas 

culturais de antes e depois do contato, um grande incentivador das atividades 

docentes e da educação intercultural: 

[...] a vida dos Paiter antes do contato era diferente e estão cada vez 
mais transformando de maneira diferente. [...] mesmo com tudo isso 
acontecendo, precisamos ser fortes, para poder lutar e manter a 
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 Relato coletado por Joaton Pagater Surui em novembro  de 2018, na Aldeia G apg ir, Linha 14 na 
Terra Indígena Sete de Setembro, no município de Cacoal, estado de Rondônia. 
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nossa cultura preservada. Desta forma a escola é um espaço de 
incentivar os jovens para não deixar a cultura morrer. (GAKAMAM, 
2018, p. 1). 
 

 Devido Gakamam ter vivido parte da sua juventude na floresta, de acordo 

com os seus costumes, antes de ter contato com o não indígena, ele sabe o que os 

Paiter perderam nesses quase 49 anos de contato. Lamenta sobre estes 

etnoconhecimentos que não são mais praticados, o papel da oralidade que de 

geração em geração formava o povo. Avalia a importância dos jovens aprenderem a 

escrever na língua materna, como uma forma atual de valorização cultural: 

Eu sou mais velho, vivi antes do contato e vivenciei coisas que vocês 
não viram, lutei, por isso estou aqui. Para os jovens é importante 
aprender os conhecimentos do povo, da cultura, os conhecimentos 
que meu pai me ensinou e o pai dele ensinou a ele. Tenho ainda na 
memória esses saberes, porque me interessei em aprender, para um 
dia passar para os meus filhos, como estou nesse momento 
passando para você. ―Dessa forma a nossa cultura continua. 
(GAKAMAM, 2018, p. 1). 
 

Em várias situações tenho observado como as contribuições de Gakaman 

Surui para o conhecimento e aprofundamento da língua Paiter tem sido importante 

para as reflexões sobre o trabalho com a língua na sala de aula. Isso pode apontar 

para estudos futuros sobre as relações dialógicas entre a oralidade e a escrita em 

contextos indígenas, em busca da concretização de ações mais interculturais, pois: 

 
A incorporação, à escola, dos "conhecimentos étnicos", sustenta a 
interculturalidade e permite reordenar e reinterpretar os saberes 
trazidos pelo patrimônio intelectual, social e moral, à luz de um novo 
contexto e na relação com outros conhecimentos. Tal diálogo é o que 
permite dar lugar ao que os professores índios e seus assessores 
vêm chamando de uma pedagogia indígena, para respaldar a 
construção dos currículos e a própria gestão da escola indígena. 
(BRASIL, 1998, p. 65).  

 

É possível afirmar que Gakamam contribui ativamente com os seus 

conhecimentos na produção dos materiais escritos na língua materna, como um 

parceiro qualificado junto aos seus filhos que estão produzindo e publicando estes 

registros. Também tem auxiliado incansavelmente na maneira como se deve 

escrever a língua, pronunciando as palavras várias vezes, até os mais jovens 

conseguirem pronunciear de maneira adequada e essas palavras pronunciadas 

após sua aprovação é que definimos como a escrita final. A dedicação e o incentivo 
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de Gakamam em nosso trabalho docente tem uma relação direta com o nosso 

empenho em ir atrás de recursos e apoios para responder as questões que a sala de 

aula nos coloca no dia a dia, confirmando que: ―[...] se os homens são seres do que 

fazer é exatamente porque seu fazer é ação e reflexão. É práxis. É transformação do 

mundo. [...]‖. (FREIRE, 1987, p. 77). 

Figura 55 -  Gakamam e a escrita em Paiter. 

 
Fonte: Laide Maria (2016). 

 
Nesse sentido, como já afirmei em outras publicações (SURUI, 2015), o apoio 

deste grande pensador Paiter, tem inspirado nossa prática formativa de cada vez 

mais valorizar por meio da pesquisa docente os temas geradores trabalhados em 

sala de aula o que permite a construção de aprendizagens mais interculturais.  

Ás vezes essa atividade pode ser feita através da sua presença e em outras 

por meio do uso de vídeos resultados de gravações sobre assuntos considerados 

importantes para nossa cultura, pois: ―A construção de uma pedagogia escolar 

indígena vai ocorrendo com o trabalho de cada professor, em conjunto com sua 

comunidade educativa, a partir de uma atitude de curiosidade que resulta em 

processos de investiga ão e cria ão‖. (BRASIL, 1998, p. 65). Então, nem tem como 

pensar a escola indígena sem a contribuição de sabedores como Gakamam Surui, 

meu pai. 

Buscar por docentes indígenas que estão pesquisando a cultura Paiter e 

estão fazendo o registro ou escrevendo na nossa língua, fez parte da minha 

pesquisa.Neste sentido foi possível contar com tres colaboradores: Professor Luiz 

Weymilawa Surui, Professor Gamalono Surui e o Professor Adriano Pawah Surui 

que serão apresentados nesta ordem. 
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O nosso próximo colaborador foi o professor Luiz Weymilawa Surui. Ele 

estudou o ensino médio na cidade e quando concluiu voltou para a aldeia para atuar 

na docência na Escola Indígena de nossa Aldeia. Cursou a graduação na 

Licenciatura em Educação Básica Intercultural pela UNIR - Campus de Ji-Paraná, no 

estado de Rondônia. Ministra as disciplinas de História e Geografia em turmas de 

ensino Fundamental – anos finais e Ensino Médio na Escola Índígena Sertanista 

José do Carmo Santana na Aldeia G ap g ir.  

Tem se comprometido bastante com sua formação e por sua própria iniciativa 

está concluindo o Curso de Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação Escolar, 

Mestrado Profissional (MEPE), da UNIR – Campos de Porto Velho, em Rondônia 

com a conclusão da pesquisa: “Paiter e sade apuhg itxa ani e ewe same‖ - Infância 

paiter: processos próprios de cuidar e educar crianças indígenas Surui na Amazônia. 

Figura 56 -  Luiz W. Surui em sua aula. 

 
Fonte: Laide Maria (2016). 

 

O professor indígena Luiz relata o que pensa a respeito da sua experiência 

com a escola indígena e como cidadão Paiter. Apresenta seu olhar sobre os 

desafios existentes na escola e na comunidade e deixa transparecer a vontade de 

melhorar cada vez mais a educação na aldeia. Informa as dificuldades encontradas 

como professor de escola indígena: 

A minha experiência com a escola indígena é a de professor e 
falante da minha língua indígena, sou conhecedor de algumas 
histórias, problemas, politicas da comunidade e do povo. Isso me faz 
pensar a respeito da escola indígena que temos e que escola 
indígena que queremos. A minha maior dificuldade é a falta de 
estrutura e orientação pedagógica na escola. A falta de compreensão 
da comunidade em entender a organização da escola e do papel da 
escola e seu funcionamento. (SURUI WEYMILAWA, 2018, p. 1)48. 

                                                
48
 Relato coletado por Joaton Pagater Surui em novembro  de 2018, na  ldeia G apg ir, Linha 14 na 

Terra Indígena Sete de Setembro, no município de Cacoal, estado de Rondônia. 
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 Como mencionamos brevemente, o professor Luiz foi premiado no ano de 

2016, com o prêmio Educador Nota Dez, pelo projeto:           Nossa Casa, nosso 

lar, que realizou com os seus alunos e alunas, sobre a orientação do seu pai, 

Gakamam Surui, a respeito da construção da casa tradicional dos Paiter, na 

disciplina de Geografia. Esse trabalho teve um grande significado para a educação 

escolar indígena, pois foi realizada uma ponte entre os saberes tradicionais de um 

povo e os saberes científicos da sociedade não indígena, tomando como referência, 

A escola é lugar da cultura e da cidadania. Neste sentido o projeto é 
uma referência e me faz pensar muito sobre suas singularidades, 
dentre elas a luta profissional deste professor por um ensino de 
qualidade para seu povo tendo como aliada a Geografia. Utiliza 
fundamentos da Geografia cultural trabalhados em outras escolas 
quando trata da moradia, do lugar, dos mapas falados e mentais, da 
representação do mundo vivido, da etnocartografia participativa, das 
maquetes, entre outros. Profa Dra Sueli Angelo Furlan (USP) 49. 

 

             Na sala de aula o Professor Luiz articula aproximações entre os saberes 

Paiter com os atuais saberes das sociedades não indígenas no campo geográfico. 

Utliza a oralidade com foco na lingua materna, elabora explicações e indagações 

sobre a organização espacial, temporal e seus significados de ontem e de hoje. 

Através de atividades como essa cria contextos de afirmação da cultura Paiter e ao 

mesmo tempo, junto com os estudantes produz registros escritos bilingues, bem 

como elementos da cultura material e imaterial por meio do Museu Indígena e de: 

[...]. uma sequência de aprendizagens para seus alunos buscando 
construir (reconstruir) o significado da casa do Clã (lap Gup). A casa 
do Clã não é qualquer casa. Ela carrega simbolismos da 
sociabilidade Paiter. Esse propósito faz sentido para vida, pois o 
Prof. Luiz acredita que seu povo não pode perder seus saberes 
ancestrais e que a materialidade da casa pode ressignificar o ―ser‖ 
Paiter‖. Profa Dra Sueli Angelo Furlan (USP) 50 

 
            Seu trabalho transita assim em dois campos: ora no campo da tradição termo 

que significa o lugar da origem ancestral que é acessado a partir da prática cultural 

da linguagem, das histórias particulares que marcam a existência e a diferença de 

um determinado povo. E, por outro lado, recorre à tradução como recurso 

                                                
49

 Departamento de Geografia da USP e selecionadora do Prêmio Educador Nota 10. Disponível em: 

https://fvc.org.br/fundacao-victor-civita/luiz-weymilawa-surui/  Acesso nov. 2018. 
50

 Idem. 
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emprestado da Linguistica para entender, negociar sentidos com os elementos das 

novas culturas em que vivem (HALL, 2006).  

Figura 57 - Luiz W. Surui com seus alunos 

 
Fonte: Marcus Mesquita - Revista Nova Escola, 2016. 

 

             Reflete sobre as dificuldades que seu povo está passando, avalia que 

embora as politicas públicas que o Estado oferece não são insuficientes para 

amparar seu trabalho de pesquisador da cultura, tem um olhar otimista para o 

coletivo docente do Povo Surui que atuam na educação pensando no futuro do 

Povo: 

Para a construção da escola indígena que queremos, será 
necessário ter o povo mais organizado e unido. Diretamente o 
Estado não tem uma politica pública, mas acredito que a maioria dos 
professores indígenas trabalha para que seus alunos tenham 
formação suficiente, para reconhecer e compreender sua cultura e 
assim se inserir em uma sociedade ou construir uma sociedade, que 
um dia sonhamos em construir. (WEYMILAWA, 2018, p. 1)51. 

 

           Com esse jeito de trabalhar, o Professor indígena Luiz W. Suruí, procura 

valorizar a língua e os conhecimentos do seu povo, tem o entendimento que dessa 

forma está contribuindo para a preservação e revitalização da cultura Paiter: 

― credito que minha contribui ão para a continuidade e existência da escola na 

aldeia é de grande importância, por eu ser um educador formador, com intuito de 

compartilhar o conhecimento com a nova geração. Podendo assim prepará-la para 
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 Relato coletado por Joaton Pagater Surui em novembro  de 2018, na Aldeia G apg ir, Linha 14 na 
Terra Indígena Sete de Setembro, no município de Cacoal, estado de Rondônia. 
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defender o seu territ rio e suas vidas‖. (SURUÍ WEYMILAWA, 2018, p. 1). 

 O Professor Luiz reconhece a importância de escrever a sua língua, mesmo 

que a mesma ainda não esteja normatizada. Os professores estão tendo que 

escrever na língua, pois são os responsáveis pela produção de material especifico 

da sua cultura, mas essa produção vem ocorrendo de maneira natural e sem 

pressão. Essa produção geralmente ocorre juntamente com os alunos e um mais 

velho. 

Trabalhar e compreender a escrita da língua Paiter é muito 
importante para os Paiter, ou para qualquer povo, ainda mais o 
indígena. Assim os mesmos podem fazer o registro de suas histórias 
e memórias do seu povo, para o conhecimento das futuras gerações 
e mostrar para a sociedade ocidental a cultura e origem do seu povo. 
(WEYMILAWA, 2018, p. 1). 

 

Além de ter preocupações com sua formação, com o objetivo de oferecer uma 

educação de qualidade aos estudantes, o professor Luiz Weymilawa também foi 

aprovado no concurso público da SEDUC-RO em 2015. Vinculado ao Grupo de 

Pesquisa em Educação na Amazônia (GPEA), da UNIR Campus de Ji-Paraná, 

participa de investigações sobre a infância e educação intercultural. 

                         
Figura 58 -  Professor Mestre Gamalono Surui 

 
Fonte: Rede Amazônica/Reprodução 

 

Nosso terceiro colaborador foi o professor Gamalonô Surui, graduado pela 

Licenciatura em Educação Básica Intercultural (UNIR), onde propôs a pesquisa: ―O 

ensino de L nguas na Escola Paiter: instrumento de fortalecimento cultural?‖ 

Analisou o ensino de línguas na escola – a materna e a portuguesa e sua relação 

com o fortalecimento dos conhecimentos do Povo Surui. Uma temática que se 
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aproxima de meu atual objeto de estudo, a escrita da língua Paiter. 

Concluiu recentemente o curso de Mestrado em Educação pela Universidade 

Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), onde pesquisou a Educação escolar 

indígena por meio de projetos. Gamalono relatou um pouco de sua experiência com 

a escola indígena, analisando os avanços e desafios dessa trajetória: 

Tenho 16 anos de trabalho de trabalho na escola indígena, 
ministrando aula da língua materna e dois anos trabalho com a 
língua portuguesa. Conheço as dificuldades da realidade das escolas 
indígenas Paiter Surui e a dificuldade que encontro durante os anos 
do meu trabalho que são as grafias do Paiter (normatização), que 
não são conhecidas pelo próprio povo. Falta de acordos entre os 
professores indígenas Paiter, para a normatização da escrita. A partir 
desta falta de acordo, cada professor ou pessoa escrevem em Paiter 
do seu jeito. (GAMALONO, 2018, p. 1). 
 

 Apesar do Povo Paiter Surui ainda não ter chegado a um acordo ortográfico, a 

língua vem sendo escrita e já há alguns trabalhos publicados. No entanto, mesmo 

este fato sendo apontado como uma dificuldade, a ausencia de uma normatização, o 

Professor indígena Gamalono tem atuado no sentido de envolver a comunidade para 

a elaboração anual e coletiva do Projeto Político Pedagógico (PPP) para que 

decidam os rumos da escola. Analisa que é necessário a normatização da língua 

para um melhor trabalho na escola indígena em Cacoal: 

Minha contribuição na escola onde trabalho é trazer a comunidade 
para que seja parceira da escola em relação ao ensino dos alunos, e 
para que a escola seja um instrumento de fortalecimento cultural, no 
que diz respeito à educação escolar indígena. Necessitamos que a 
comunidade e os professores indígenas participem do projeto politico 
pedagógico em todos os anos, própria decisão da comunidade e não 
da SEDUC diante das propostas pensando em relação do 
diferenciado e da qualidade. Normatizar a escrita Paiter com a 
participação do povo, pois os modelos de educação que foram 
introduzidas em aldeias ao longo do processo tem sido de uma 
educação que não atende os anseios de uma educação intercultural, 
específica com qualidade e também principalmente os anseios do 
povo. (GAMALONO, 2018, p. 1). 
  

 As politicas públicas para a educação escolar indígena como já discutimos 

neste trabalho, foram elaboradas depois da Constituição de 1988. Nesta direção, 22 

(vinte e dois) anos depois, em 2010 é foi criada a Lei 578, que trata da criação do 

Quadro de Magistério Público Indígena de Rondônia, da carreira de Professor 

Indígena e da carreira de Técnico Administrativo Educacional. Essa Lei trouxe 
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conquistas importantes como o concurso ppara a educação escolar indígena e o fim 

dos contratos emergenciais. No entanto para o professor Gamalono ela ainda não 

atende as questões importantes que envolvem a educação escolar indígena: 

 
Em relação a uma politica pública que estimule o professor indígena 
a ser um pesquisador da sua cultura, o Estado ainda não garantiu 
uma politica pública para que o professor seja um pesquisador 
especifico na sua área. Muita burocracia do estado nas formações 
dos professores indígenas nas universidades. Mas há muitos anos o 
Estado efetivou o professor de língua materna e nos últimos anos 
efetivaram os professores mestres (anciãos), para fortalecer os 
trabalhos dos professores da língua materna, que lecionam há 
muitos anos na escola. Mas por outro lado ainda criam burocracia 
para suas formações. (GAMALONO, 2018, p. 1). 
 
 

O Professor Gamalono faz referência às formações para professores e 

professoras indígenas em Rondônia que são trabalhadas da seguinte forma: 

Magistério Indígena - é ofertado pela SEDUC/Rondônia e o Curso de Licenciatura 

Intercultural em Educação Básica pela UNIR – Universidade Federal de Rondônia. 

No entanto a formação continuada não vem ocorrendo, é essa formação que os 

professores indígenas sentem mais necessidade. Gamalono nos fala sobre a 

importância de trabalhar a escrita da língua Paiter relacionada com os 

etnoconhecimentos do povo Paiter Surui: 

O trabalho da escrita da língua Paiter é fundamental para os alunos 
compreenderem a fonologia das palavras, pois a partir deste 
conhecimento os alunos compreendem como formar as palavras 
Paiter. Por isso a escola pode ser um sujeito que assegura essa 
identidade através do trabalho da escrita e garantir para as gerações. 
Mas todos sabem na oralidade o que é tradição do povo, mas não 
pela escrita. O fato da língua Paiter Surui não ser normatizada 
dificulta esse trabalho de escrita. Tenho trabalho escrito na língua 
Paiter, mas ainda não estão publicados, estou organizando para 
publicar. (GAMALONO, 2018, p. 1). 

 

 Para poder trabalhar os etnoconhecimentos dos Paiter, de modo a fazer 

sentido para os estudantes, o coletivo docente produze material escrito na língua 

Paiter. Essas produções envolvem temas como, artesanato, pintura corporal, casa,  

roça, alimentação, plantas medicinais e outros assuntos da cultura. No entanto, esse 

material ainda não foi sistematizado para ser publicado, mas o desejo dos 

professores é o de organizar com vistas a publicação e uso em sala de aula. 
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 O professor Adriano Pawah Surui, também colaborou em nossa pesquisa. 

Estudou no Curso de Licenciatura em Educação Básica Intercultural, com 

especialização em Matemática. Trabalha na Escola Tancredo Neves com as turmas 

do Ensino Fundamental e Médio. 

Figura 59 - Prof. Adriano Pawah e Sabedor 

 
Fonte: Surui Pawah; Leite (2018) 

 

Atualmente está cursando o Mestrado na UNIR, Campus de Ji-Paraná.  O 

Professor Pawah começou a trabalhar na docencia indígena há mais de 14 (catorze) 

anos. Iniciou sua atuação no ensino fundamental – anos iniciais. Depois de sua 

graduação passou a lecionar com as disciplinas de matemática e física. Ele fala 

sobre sua experiência com a educação escolar indígena e sobre os projetos 

específicos que vem desenvolvendo na escola relacionados à cultura Paiter: 

Trabalho na educação escolar indígena há 14 anos, como professor 
indígena, sendo um ano e meio como professor de matemática e 12 
anos e meio como professor de séries iniciais de 1º ao 5º ano. 
Participo da construção de livros pelo PIBID – SEDUC e UNIR, 
Garah mã soe same itxa yele mã geteret, junto com os demais 
professores indígenas Paiter. O livro fala sobre a importância das 
sementes e rios como preservar o meio ambiente e comidas 
tradicionais do povo Paiter. (SURUI PAWAH, 2018, p. 1)52. 
 

 Esse material que o professor Adriano se refere, foi coordenado pela 

Professora Doutora Maria Lúcia Cereda Gomide, do Curso de Licenciatura em 

Educação Básica Intercultural da UNIR. Durante a realização desse projeto foram 
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publicados três cadernos de atividades específicos sobre a roça, floresta e 

alimentação Paiter.  Em relação às práticas pedagógicas que são desenvolvidas em 

sua escola, ele nos relata quais são e se existe uma relação entre as práticas 

pedagógicas dos conhecimentos da escola formal com os conhecimentos Paiter: 

As práticas que são desenvolvidas na nossa escola são: danças 
culturais, musicas e acervos culturais, escrita da língua materna 
Paiter, conhecimento matemáticos do povo Paiter e outros. Em 
alguns momentos as práticas pedagógicas dos conhecimentos da 
escola formal com os conhecimentos Paiter, ás vezes acontecem, 
mas na maioria das vezes não, pois temos conhecimentos diferentes 
que ainda estão sendo sistematizados para serem trabalhados na 
escola. (PAWAH, 2018, p. 1). 
 

 Questionado se o Estado possui política pública que estimula o professor 

indígena a ser um pesquisador da sua cultura, o Professor Pawah afirma que: ―Sim, 

a formação continuada dos professores indígenas pela (SEDUC), o RCNEI que fala 

sobre a educação escolar dos povos indígenas, tem também UNIR/SEDUC que 

auxiliam nas aprendizagens do professor do Curso Intercultural, NEIRO e formação 

continuada‖. (PAWAH, 2018, p. 1). 

Para o Professor Pawah, a formação continuada vem acontecendo pelas 

ações das instituições UNIR e SEDUC. Assim, analisamos que o trabalho do 

professor indígena ainda é um trabalho intuitivo, já que quase não existem 

conhecimentos sistematizados e normatizados igual à sociedade ocidental. São nas 

reuniões internas, nas aldeias, que são decididos quais são os conhecimentos da 

cultura que poderão ser conteúdos de sala de aula, assim como os professores 

deverão trabalhar os mesmos. 

Além do sabedor e dos (três) docentes indígenas, avaliamos que seria 

importante convidar para colaborar com nosso estudo profissionais não indígenas 

que conhecem e acompanham o trabalho pedagógico nas escolas da Terra Indígena 

Sete de Setembro. O objetivo foi verificar como o órgão responsável pela educação, 

a SEDUC de Rondônia, acompanha a criação dessa escrita. Se há alguma politica 

pública voltada para a produção de material didático bilíngue e se há suporte técnico 

para a realização desse trabalho.  

Neste sentido, realizei 3 (três) entrevistas com as seguintes professoras: 

Ivaneida Dumer, Supervisora da Seção de Educação Escolar Indígena de Cacoal, 

SEDUC/RO; a Professora Mestre Márcia Helena Gomes responsável pela Seção de 
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Educação Escolar Indígena da CRE de Cacoal, e a Professora Laide Maria Ruiz 

Ferreira, ex-Coordenadora Pedagógica da educação escolar indígena de Cacoal.  

A Professora Ivaneida Dumer, atua como supervisora da Seção de Educação 

Escolar Indígena de Cacoal, SEDUC/RO, órgão responsável pela educação escolar 

indígena dos Paiter em Rondônia. Ela trabalha junto na educação escolar indígena 

há mais de dez anos, tendo vasta experiência com os Paiter.  

No que se refere ao acompanhamento pedagógico junto aos docentes 

informou que: ―Eu, pessoalmente não desenvolvo projeto específico da cultura Paiter 

junto aos professores, pois não estou diretamente ligada aos alunos. O que faço é 

acompanhar e assessorar os trabalhos e projetos desenvolvidos pelos professores, 

junto aos alunos do povo Paiter Surui‖. (DUMER, 2018, p. 1).53 O trabalho realizado 

pela supervisão da Seção de Educação Escolar Indígena de Cacoal é feito por meio 

de assessoria pedagógica. As supervisoras vão às aldeias realizar 

acompanhamento junto aos professores.  

Figura 60  – Sup. Pedagógica 

 
Fonte: Luiz Weymilawa Surui (2017). 

 

Como são dez escolas indígenas e três supervisoras, esse trabalho fica um 

pouco comprometido, sendo que as supervisoras não conseguem ir a cada escola 

mais de duas vezes ao mês. Destaca as iniciativas docentes sobre a produção de  

material didático sobre diversos temas considerados importantes para o Povo:   

Cada professor procura ter sua própria prática pedagógica ao 
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trabalhar com seus alunos indígenas, onde adotam formas e meios 
variados, que são propostos e estabelecidos no início do ano letivo, 
por exemplo, e executado durante o ano letivo, a fim de levá-lo aos 
resultados esperados. Dentre essas práticas podemos citar a 
produção de material específico e diferenciado: a realização de 
projetos próprios de ensino em prol do resgate dos conhecimentos 
tradicionais; o diálogo; a oralidade; a etnomatemática; as diferentes 
formas de gestão de conteúdos; o ensinamento bilíngue, entre 
outros. (DUMER, 2018, p 1). 
 

 A análise da Professora Dumer sobre o trabalho docente Paiter nos leva a 

refletir que trabalhar com a educação escolar indígena é um desafio, para todos os 

que atuam nessa forma de ensino. As práticas pedagógicas vão sendo construídas 

durante o fazer educativo, ou seja não não tem um material pronto e nem resposta 

para tudo. Além do que há poucos materiais científicos que tratam da educação 

escolar indígena. Na sua visão a interculturalidade ainda éum desafio: 

 
Quanto existe uma relação entre as práticas pedagógicas dos 
conhecimentos da escola formal com os etnoconhecimentos Paiter 
Surui, existe uma distância significativa nessas práticas, 
considerando a proposta de uma educação indígena diferenciada, 
pois ainda se apresenta como um desafio de educação a ser 
vencido. De forma geral, há sim uma correlação em vários aspectos 
na prática docente disciplinar, na prática didática, bem como nas 
dinâmicas de aprendizagem. (DUMER, 2018, p 1). 
 

 Questionada se o Estado possui politica pública que estimula o professor 

indígena a ser um pesquisador da sua cultura, a supervisora entende que há  

incentivo sobre a pesquisa, a docência e a formação inicial – magistério indígena e 

Licenciatura Intercultural, e a pós-graduação como os programas de Especialização 

e Mestrado, bem como a elaboração de livros pensados e produzidos pelos próprios 

docentes,  mas reconhece que é preciso ter mais:  

Sim, existem programas e atividades desenvolvidas que levem ao 
estímulo e motivação. Claro, não o suficiente, pois ainda há muito a 
ser feito e construído nesse sentido. Citamos alguns exemplos como 
o magistério indígena, o intercultural, programas de mestrado e 
doutorado, apoio e produção de cartilhas e livros para escolas 
indígenas do país produzidos por professores indígenas, entre 
outros. (DUMER, 2018, p.1) 

 

Assim, foi possivel compreender na fala da Professora Dumer, que o coletivo 

docente Paiter tem realizado sua  prática pedagógica a partir de meios bastante 

váriaveis conforme o planejamento definido no iniciodo ano letivo. Dentre estas 
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atividades cita a produção de material didático, específico e diferenciado resultante 

de projetos que surgem das inquietações da própria sala de aula que envolvam os 

saberes  da tradição Paiter, a oralidade, etnomatemática em perspectiva bilíngue,

 A chefa da Seção de Educação Escolar Indígena de Cacoal, a professora 

mestre Márcia Helena Gomes, foi nossa segunda colaboradora não indígena. Há 26 

(vinte e seis) anos trabalha com a educação escolar indígena. Seu relato resume um 

pouco da trajetória indígena - os avanços e as dificuldades que a educação escolar 

indígena vem passando nos últimos anos. 

 A professora Márcia Gomes, é pesquisadora do Grupo de Pesquisa em 

Educação na Amazônia (GPEA). Seu trabalho no Mestrado de Geografia da UNIR – 

Campos de Porto Velho, investigou os possíveis modelos de gestão em tempos de 

globalização na Terra  Indígena Sete de Setembro, no município de Cacoal-RO. 

Figura 61 - Professora  Mestra Marcia Gomes 

 
Fonte: Márcia Helena Gomes (2018). 

 

 Sua preocupação principal foi analisar como estes diferentes 

encaminhamentos têm provocado um conjunto de tensões junto ao Povo Indígena 

Paiter Surui.  nalisa que: ―As discussões e reflexões nos encontros e nas oficinas 

nos têm levado a questionar  de que forma os conflitos do território repercutem no 

Currículo escolar na Educação Escolar  Indígena dos Paiter ey‖54.  

Em relação à forma como a educação escolar indígena Paiter vem 

acontecendo, a Professora Márcia reconhece o esforço do coletivo docente do Povo 
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Surui de buscar formação e se aprfeiçoar na pesquisa para cada vez mais prestar 

um trabalho de qualidade e intercultural aos estudantes indígenas da T. I. sete de 

Setembro. Ela nos fala a respeito das discussões e reflexões feita pelos indígenas 

nos encontros: 

[...]. O processo é de construção coletiva, nossos 
professores Paiter Surui demonstram comprometimento com a 
educação e estão buscando cada vez mais através da pesquisa e da 
formação acadêmica, traçar novos rumos para a contribuição no 
processo da educação escolar indígena. (GOMES, 2018, p. 1). 
 

 Para a Professora Márcia, a educação escolar indígena reflete ainda as 

influências religiosas que mesmo não sendo institucionalizadas causaram impactos 

na forma como a educação se apresenta na atualidade. Esses impactos muitas 

vezes se traduzem na reclamação da comunidade de se sentir distante dos debates 

que acontecem na escola como os projetos, por exemplo sem que seus anseios 

sejam contemplados:  

As missões religiosas com seus objetivos proselitistas onde os 
prop sitos eram de evangelizar‘ e ‗integrar‘, uma evidente negaram 
as diferenças. Diante desse cenário, diversas experiências surgiram 
dando o sentido de descontruir a ‗escola para  ndios‘ e iniciar a 
‗escola ind gena‘  que  fossem ao encontro das necessidades 
especificas de cada povo,  que assegurasse a participação do povo 
envolvendo-os   na elaboração dos objetivos almejados. Mesmo 
assim, os povos que foram assistidos por esse modelo de escola 
indígena,  relatam que essa tem se mostrando lenta na sua 
efetivação e deixa a população fora das discussões importantes, 
como a participação nos projetos  que consigam dialogar com as 
reais necessidades do povo e de desenvolvimento 
sustentável. (GOMES, 2018, p.1).  

 

 Assim, a Professora Márcia entende que a educação escolar indígena ainda 

está em construção e o professor indígena tem um papel fundamental nessa 

construção, buscando sempre a participação da comunidade na luta por um projeto 

formativo comum: 

Esta nas mãos do professor indígena o papel fundamental de 
desempenhar uma educação de qualidade aos seus parentes, não 
apenas na formação das crianças, mas também na socialização dos 
conhecimentos adquiridos para todos da aldeia. Pois eles foram 
escolhidos pelas suas comunidades de base para serem os 
protagonistas em se formarem e formarem as futuras 
gerações. (GOMES, 2018, p.1).  
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 Questionada a respeito das politicas públicas que o Estado tem para a 

educação escolar indígena, Márcia diz que a escola, para algumas comunidades 

indígenas, é vista como um meio de entender como é a vida do não indígena: 

Nos últimos anos a escola tem sido para algumas comunidades, uma 
necessidade para conhecer o modo de vida do não indígena para 
melhor traçar estratégias de sobrevivência o que traz  avanços ainda 
tênue à interculturalidade. Deste modo, os saberes milenares das 
populações tradicionais, a nosso ver, ainda não ressignificam as 
práticas pedagógicas na educação indígena, ora 
se  aproximando  em espaços formais e não formais, dando sentidos 
ao que se aprende e se ensina, realizando um abraço entre 
o etnoconhecimento e o conhecimento científico. (GOMES, 2018, 
p.1). 

 

 As reflexões da  Professora Marcia, coordenadora do Setor Indígena na 

Coordenadoria Regional de Ensino (CRE), na SEDUC em Cacoal, foi importante 

para ampliar nossa visão sobre a educaçao escolar indígena vivenciada na 

sociedade Paiter. Concordamos com a educadora que: ―[...] o território mobiliza 

múltiplas interpretações: pode ser visto como lugar de apropriação e acumulação de 

riqueza, [...], mas também [...] como possibilidade [...] de elaboração de 

materialidades culturais, como potencial de recurso e de morada‖. (GOMES, 2018, 

p. 24). 

Figura 62 - Professora Laide Maria 

 
Fonte: Laide Maria Ruiz Ferreira (2017). 

 
O convite à Professora Laide Maria Ruiz Ferreira, nossa terceira colaboradora 

não indígena e ex-coordenadora pedagógica da educação escolar indígena de 
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Cacoal, realizou o trabalho de assessoria pedagógica na confecção dos livros que 

escrevemos por meio do Fórum Paiter Surui e da Associação Gãbgir do Povo 

Indígena Paiter Surui  Ela tem atuado com os povos indígenas há cerca de onze 

anos, período em que desenvolveu alguns projetos relacionados à educação escolar 

indígena. Iniciou a entrevista apresentando sua visão sobre o começo da história da 

formação docente dos indígenas em Rondônia: 

Assim como em todo país, a formação dos professores indígenas em 
Rondônia começou sendo feita por ONGs, na década de noventa a 
antropóloga Betty Mindlin e sua equipe criaram o projeto Iamá, que 
tinha como objetivo formar professores e agentes de saúde 
indígenas de Rondônia. Durante a realização desse projeto, era 
discutida a escrita das línguas indígenas, dos povos indígenas que 
participavam do programa, bem como seria realizada a alfabetização 
nas escolas indígenas. Foi a partir do Projeto Iamá que as lideranças 
indígenas pressionaram o Estado de Rondônia, com o objetivo de 
garantir a formação dos professores indígenas, o que levou o Estado 
a criar o Projeto Açaí – Curso Normal de Nível Médio para 
Professores em Área Indígena, que já está em sua 3ª formação. 
(FERREIRA, 2018, p. 1)55. 
 

Retomar a trajetória da formação docente indígena é Rondônia, é importante 

pois mostra a importância de profissionais como a antropóloga Betty Mindlin que 

conhecendo a realidade do Povo Paiter Surui e de outras etnias de Rondônia, pode 

contribuir através do Instituto de Antropologia e Meio Ambiente (IAMA) na 

preparação de  

Essa experiencia impulsionou a reivindicação de processos de formação em 

nível médio e superior, resultando em politicas formativas como o Projeto Açai e a 

Licenciatura Intercultural, por meio da ação do Movimento Indígena56 temática que 

tem sido estudada atualmente. Para a Professora Laide Ferreira, a escrita da língua 

Paiter Surui, dos etnoconhecimentos do povo é de extrema importância, pois ao 

mesmo tempo em que se escreve uma língua que até então só era vivenciada na 

oralidade, também se registra conhecimentos que durante séculos foram 

transmitidos pela linguagem oral: 

A oralidade de um povo indígena foi o que garantiu durante muito 

                                                
55
 Relato coletado por Joaton Pagater Surui em novembro  de 2018, na  ldeia G apg ir, Linha 14 na 

Terra Indígena Sete de Setembro, no município de Cacoal, estado de Rondônia. 
56

 NEVES, J. GAVIÃO, H. T.; ABRANTES, C. T.  Memória e movimento social: repercussões do 
NEIRO na formação docente indígena em Rondônia – do Projeto Açaí à Licenciatura Intercultural. 
Tellus, Campo Grande, MS, ano 18, n. 36, p. 89-121, maio/ago. 2018. 
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tempo a transmissão dos conhecimentos, tanto no que se referem à 
história, mitos, ritos, dança, música, e outros conhecimentos 
transmitido através das gerações. Portanto, mesmo que se crie a 
escrita de uma língua, não se pode deixar de lado a importância da 
oralidade. A globalização chegou às aldeias Paiter, junto com ela 
veio à internet e as tecnologias modernas, de maneira que o 
momento em que a comunidade se reunia em torno de uns mais 
velhos, para ouvir os relatos e as histórias, quase não existe mais. 
Com a facilidade de comprar alimentos no supermercado, quase não 
se realizam grandes caçadas e pescarias, por isso é necessário 
registrar os conhecimentos que os mais velhos trazem na memória, 
pois é uma forma de guarda e transmitir para as gerações futuras 
esses etnoconhecimentos. (FERREIRA, 2018, p. 1). 
 

 Muitos conhecimentos que os Paiter tinham, foram com adormecidos, essa 

afirmação se baseia no sentimento que temos quando ouvimos as narrativas míticas 

narradas pelos mais velhos, por exemplo, o que nos permite pensar: ―[...] a incerteza 

se o passado é de fato passado, morto e enterrado, ou se persiste, mesmo que 

talvez sob outras formas‖. (SAID, 1995, p. 33).  

professores para as aldeias indígenas.  

Figura 63 - Docentes Surui no IAMA 

 
Fonte: Betty Mindlin (1994). 

 

Esse sentir tem incentivado os docentes indígenas e os educadoras não 

indígenas, que acompanham a nossa trajetória, a registrar por escrito os saberes e 

práticas que ainda existem, atividades que dependem integralmente da oralidade 

vivenciada nos momentos em que os mais velhos vem até os mais jovens na escola 

e na aldeia para narrar suas memórias.  



115 

 

 

Após os diálogos e reflexões que fizemos com as profissionais não indígenas, 

que conhecem o trabalho docente na Terra Indígena Sete de Setembro, realizamos 

um diálogo coletivo com 18 (dezoito) estudantes da Escola Indígena Sertanista José 

do Carmo Santana, em novembro de 2018, conforme havíamos previsto em nosso 

Projeto de Pesquisa. Inicialmente fizemos um levantamento envolvendo as 

seguintes perguntas:  

a) Você sempre estudou na escola indígena da Aldeia? 

b) Em que ano você está estudando? 

c) Em que idade aprendeu a falar a lingua portuguesa e por qual motivo ? 

Todos e todas responderam que sempre estudaram na escola indígena da 

aldeia e demonstraram orgulho por isso. Sobre o ano da escolarização, verificamos 

que há 6 (seis) estudantes cursando o Ensino Fundamental – anos finais e 12 (doze) 

cursando o Ensino Médio, conforme ilustração abaixo: 

 
Quadro 1 - Estudantes Indígenas 

Ensino Fundamental  
Anos finais 

Ensino Médio 

8º  ano 9º ano 1º  ano 2º ano 3º  ano 

02 04 04 05 03 

TOTAL 18 

Fonte: sistematizado pelo autor. 
 
Na oportunidade, relataram que aprenderam a língua portuguesa devido à 

necessidade de realizar as atividades escolares. As idades em que aprenderam a 

falar a língua portuguesa variam de 5 (cinco) a 13 (treze) anos, conforme os dados 

abaixo:  

Quadro 2 – Idades dos Estudantes Indígenas 

Com qual idade você aprendeu a falar a língua portuguesa? 

5 anos 6 anos 8 anos 9 anos 10 anos 11 anos 12 anos 13 anos 

01 01 04 01 04 02 03 02 

Fonte: sistematizado pelo autor. 
 

A partir de observações empíricas tenho observado que as crian as da  ldeia 

G apg ir falam apenas na l ngua Paiter. Elas começam a ter contato com a língua 

portuguesa que é a segunda língua na nossa cultura, por volta de quatro anos de 

idade quando começam a perceber e ouvir na TV, no dia a dia, assim, entram na 

escola com o conhecimento desta língua bem avançado. Quando passam a 



116 

 

 

frequentar este ambiente começam a ter um maior contato com a língua portuguesa. 

Mas as informações do grupo apontaram que há situações que essa aprendizagem 

do português pode ocorrer até os 13 (treze) anos. 

Para que esse processo seja paulatinamente tranquilo, a escola deve se 

tornar um espaço significativo para os alunos e alunas no que se refere às 

atividades de leitura e escrita, pois, somente assim, perceberão que ler e escrever 

são atividades úteis e importantes para sua própria vida, pois entendemos que:  

[...] o ato de ensinar a língua escrita deve possibilitar aos alunos e 
alunas o desenvolvimento das capacidades de leitura e de produção 
de textos de diferentes gêneros, que circulam socialmente e que 
estão presentes no cotidiano das sociedades atuais a fim de que 
possam sempre que necessário utilizar enquanto apropriação, estes 
conhecimentos a favor dos seus interesses e de suas comunidades. 
(NEVES, 2009, p. 183). 
 

Essa compreensão pode contribuir no sentido de que possam se esforçar 

mais para se tornarem bons leitores e bons escritores tanto na língua Paiter quanto 

na língua Portuguesa. Além do fato de que o mundo atual se comunica por meia de 

várias linguagens como a oralidade, a escrita tanto em material impresso como em 

suporte tecnológico.  A aprendizagem da segunda língua vai sendo ampliada por 

meio dos livros didáticos, já que os professores e professoras indígenas dão aula na 

língua materna. Assim o processo da alfabetização envolve a utilização das duas 

linguas, demonstrando ser uma prática pedagógica bilíngue, Paiter e Português.  

 
Após este levantamento, propus duas questões reflexivas:  

 

a) Qual a disciplina que mais gostam e as razões da escolha; 

b) O que pensam sobre a escrita da língua materna e da cultura do Povo 

Paiter Surui como tema de estudo na escola; 

 
Os alunos e alunas informaram quais as disciplinas que gostam mais e 

disseram o porquê da escolha. No entanto, teve uma aluna que afirmou que não tem 

uma disciplina preferida pois gosta de estudar todas. Foram escolhidas 7 (sete) 

disciplinas consideradas pelo grupo como aquelas que mais gostam: Geografia, 

Língua Materna, Matemática, Ciências,  Biologia, História e Língua Portuguesa, que 

destacamos para auxiliar na compreensão de suas falas. 
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A disciplina de Geografia mereceu a atenção de 3 (três) alunos, que falaram 

que gostam desta área porque por meio dela conhecem a terra e o que acontece no 

mundo. Já o componente curricular Língua Materna foi indicado por 3 (três)  

estudantes, pois explicaram que por meio dela podem aprender os saberes da 

cultura deles. A área de Matemática foi apontada por 3 alunos, que justificaram a 

preferência porque querem aprender mais cálculo e a resolver problemas. Um dos 

alunos acrescentou que pretende ser engenheiro civil e para isso precisa ser bom 

em Matemática.  

Um dos estudantes escolheu Ciências porque entende que precisa aprender 

mais sobre os seres humanos. A Biologia foi indicada por 2 (dois) alunos, eles 

disseram que neste campo do conhecimento podem aprender mais a respeito das 

plantas, dos seres vivos. Em História 2 (dois) alunos demonstraram preferência 

porque ela estuda o passado da humanidade e a área de Língua Portuguesa – foi 

escolhida por 3 (três) estudantes porque querem aprender a falar e a escrever 

melhor. 

No que diz respeito ao que pensam sobre a escrita da língua materna e da 

cultura do Povo Paiter Surui como tema de estudo na escola, observei que os alunos 

e alunas, informaram que mesmo sendo uma população pequena que fala Paiter, é 

necessário aprender a língua materna na escola. Explicaram que é importante 

aprender a falar na língua indígena para continuarem se comunicando uns com os 

outros e para ensinar as gerações que virão.  

Destacaram a importância de aprender a escrita da língua a partir de escritos 

sobre as práticas culturais do povo Paiter, como os livros que temos elaborado. ―A 

recente tradição de escrita [...] está acontecendo mediante modelos próprios de expressões, 

escolhidos de acordo com as necessidades objetivas e subjetivas, com o estabelecimento 

de fronteiras e diálogos entre práticas orais e práticas escritas. (NEVES, 2009, p. 324). 

Nessa dire ão, uma das alunas afirmou que ―Estudar a l ngua materna é 

muito legal pra mim, porque estudar a cultura do meu povo na escola é muito 

importante, para nós aprender mais sobre as nossas tradi ões leg timas‖. Essa fala 

em meu entendimento é animadora, talvez uma forma de afirmação da identidade 

Paiter porque nos leva a pensar que há por parte dessa nova geração uma vontade 

de buscar permanentemente o conhecimento ancestral. Esses processos de 
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valorização da identidade são necessários considerando as relações coloniais que o 

Estado brasileiro estabelece ainda hoje com os Povos Indígenas.  As distorções que 

são produzidas sobre as nossas diferenças são dispositivos que impactam de forma 

brutal nossas identidades (NEVES, 2013)..  

Estou me referindo à imagem comum de indígena estereotipado que é 

divulgada nos meios de comunicação, redes sociais e materiais escolares, como 

pude confirmar em 2018 na pesquisa da estudante Regiane Nogueira Fialho do 

Curso de Pedagogia, da Universidade Federal de Rondônia – Campus de Ji-Paraná, 

na condição de membro da banca examinadora (FIALHO, 2018).   

O estudo realizado: ―Para além do 19 de abril: o que os cadernos escolares 

revelam sobre a história e culturas ind genas,‖ demonstra como essa imagem 

distorcida que não corresponde a realidade dos Povos Indígenas serve como 

instrumento de imposição à subalternidade e com isso influenciando negativamente 

sobre nossa maneira de ser e estar no mundo.  

Retornando a análise da fala dos estudantes, avaliam que é importante saber 

escrever na língua materna, que saber escrever na sua língua ajuda na manutenção 

da sua identidade indígena, além de ser uma forma de defesa dos direitos 

indígenas. Sobre o tema, uma estudante acrescentou: ―Sim, porque a minha língua é 

a minha identidade e sempre que puder eu me defenderei e nunca falar que eu 

possa mudá-la, apesar de falar também em outra língua‖.  

Escrever na língua indígena hoje pode ser importante para o futuro, como 

afirmou outro aluno: ―Sim, no futuro ela irá me auxiliar muito nesse tempo moderno, 

hoje as pessoas falam essa língua é para se comunicar com os não indígenas, hoje 

nós indígenas vivemos entre eles e não podemos parar de falar  a nossa língua‖. 

Pude notar através das colaborações dos estudantes indígenas, que o grupo 

apresenta algumas caracteristicas interessantes do ponto de vista da valorização 

cultural, que são as seguintes: sua primeira lingua foi a Paiter; aprenderam a falar a 

segunda lingua, o português entre 5 (cinco) a 13 (treze) anos e sua escolarização 

sempre foi na escola da Aldeia.  

Talvez por estes aspectos, utilizam como recursos de comunicação oral e 

escrita a língua materna ao lado da língua portuguesa relacionadas aos 

etnoconhecimentos e aos conteúdos considerados importantes da cultura ocidental, 
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um esforço pedagógico intercultural, um modo de bilinguismo que  possa responder 

às suas necessidades: 

Muitas pessoas acreditam que o sujeito bilíngüe deve ter o mesmo 
controle das duas línguas em todos os domínios. Mas isso é uma 
idealização: não existem "bilíngües equilibrados", ou seja, falantes 
com idêntica competência comunicativa em ambas as línguas do seu 
repertório. Dependendo da situação, o bilíngüe é capaz de ter melhor 
desempenho numa língua do que na outra. Ele pode, por exemplo, 
saber escrever relatórios numa língua – porque nela houve 
necessidade de que ele aprendesse a fazer isso - e pode não saber 
fazê-lo em outra - simplesmente porque não há necessidade disso. 
[...]. (BRASIL, 1998, p. 149). 

 

Analisei que as disciplinas apontadas como preferidas possivelmente 

possuem relação com sonhos futuros de profissionalização, uns mais definidos, 

outros em elaboração. A escrita na língua materna na escola pode contribuir para o 

fortalecimento da escrita étnica e para a valorização da identidade Paiter Surui. 

(SILVA, 2003). 

E por fim suas falas me levam a pensar que o ato de escrever a língua Paiter 

no ambiente escolar com o apoio da pesquisa e dos mais velhos, pode significar que 

há na atualidade um importante espaço de aprendizagem e ressignificação da 

cultura do Povo Surui. E mais uma vez retomamos as reflexões da identidade, 

porque a escola como lugar da aprendizagem formal não existia na tradição Paiter. 

E como já discutimos nesta dissertação ela chegou no território indígena como um 

objeto cultural do outro, com interesses de controle tanto do Estado como das 

Religiões, sem nossa visão ou participação. 

Mas em meio a tensões, avanços e recuos temos pensado sobre esse espaço 

e hoje reconhecemos que apesar de tudo talvez ele já faça parte de nossas vidas, o 

que significa que nossa identidade não é fixa, por mais que nossa vontade é para 

que ela seja estável, as mudanças  chegam e precisamos estar preparados para 

compreender que a identidade sofre alterações por causa delas.  

A análise a partir das falas de quem participou da pesquisa e as reflexões que 

elaborei, demonstram que  nestes contextos de modificações é preciso um olhar 

atento de nossa parte como sociedades minoritárias para negociar o que se pode 

mudar e aquelas partes em que não há acordo, como a língua materna, por 

exemplo.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Após o contato oficial de 1969, várias mudanças têm influenciado o mundo 

tradicional Paiter. Nosso desafio tem sido elaborar mecanismos próprios de defesa, 

resistência e negociação assegurando aspectos que consideramos importante como 

o uso da língua materna tanto oral como escrita.  

Neste sentido, propomos o estudo: A escrita da língua materna nas escolas 

indígenas Paiter Surui ãh sodig nã goe tig Esade Paiter ey emã sodihg ah ey ka 

ewe. O objetivo foi compreender como o Povo Indígena Paiter Surui vem 

trabalhando a escrita da sua língua, conforme prever a legislação brasileira como 

uma educação escolar especifica, diferenciada, intercultural e bilíngue.  

Esta pesquisa foi desenvolvida na Aldeia G ap g ir, Linha 14, na T. I. Sete de 

Setembro, municipio de Cacoal, estado de Rondônia no período de dezembro de 

2016  a dezembro de 2018. Contou com a colaboração de 25 (vinte e cinco) 

participantes, indígenas e não indígenas. 

A escrita na língua materna foi um recurso que encontramos para atualizar a 

valorização de nossa diferença, de ressignificar a nossa tradição cultural. Assim os 

Projetos Didáticos envolvendo temas diversos mas relacionados ao mundo do Surui 

resultaram em 5 (cinco) livros:           ey Xagah; Histórias do clã G ap g irey e o Mito 

do Gavião Real; Garah Same; o tempo da floresta, Paiter e por ah tig; o corpo 

humano; Troca de sementes troca de saberes; Sogah yepariht e. E Soe kar e tig e 

Registro da nossa Terra Indígena 7 de Setembro.  

          Embora já existam algumas pesquisas realizadas junto aos Paiter, acredito 

que um estudo feito por um indígena falante da Língua Materna, poderá ter melhores 

resultados. Afirmo isso devido ao fato que os mais velhos do Povo Paiter, que são 

as enciclopédias do nosso povo, falam muito pouco ou quase não falam em língua 

portuguesa, Significa que as traduções nem sempre são realmente aquilo que o 

mais velho quis falar. Até mesmos os mais jovens de nosso Povo em determinados 

momentos têm dificuldade de entendê-los e também de se expressar ou 

compreender a língua portuguesa, ainda existe a barreira linguística. 

Penso que a realização dessa pesquisa foi de grande importância para a 

nossa sociedade indígena e para as sociedades ocidentais. A reflexão a partir de 
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nossa trajetória pessoal, acadêmica e profissional permitiu compreender o que foi 

possível fazer e o que ainda temos pela frente. O olhar para as práticas culturais de 

ontem e hoje estão relacionados às relações comunicativas entre os saberes da 

oralidade que passaram por uma ressignificação ou tradução para os saberes da 

escrita em língua materna, informando também a atual identidade do Paiter como 

sociedade na Amazônia. 

Observo que a escola pode trabalhar com didáticas que permitem 

aprendizagens interculturais com afirmação da cultura e valorização dos 

conhecimentos Paiter em diálogo e com o reconhecimento da sociedade não 

indígena. Como Povo Indígena Paiter, sobreviventes da colonização de Rondônia, 

estamos aos poucos retomando valores e escrevendo nossa própria história através 

da educação escolar específica, diferenciada, intercultural e bilíngue.  

Assim, considerando os diálogos realizados com o sabedor, docentes e 

estudantes indígenas, bem como os profissionais não indígenas realizados no 

decorrer da pesquisa, demonstraram a importância da cultura Paiter que tem sido 

ressignificada através da educação escolar indígena por meio do uso da escrita da 

língua mediante publicações de livros. 

Estas ações demonstram a importância de nosso protagonismo – sabedores,  

docentes, estudantes e comunidade. E nos incentiva a continuar lutando contra os 

poderes hegemônicos e coloniais por meio do falar e do escrever em Paiter. 

Concluo esta pesquisa reafirmando as palavras de meu pai, Gakamam 

Surui, colaborador de fundamental importância neste estudo, que  através da 

educação escolar indígena é possível, nós mesmos, formarmos a nova geração, 

tanto nos conhecimentos culturais, como nos conhecimentos  ocidentais, utilizando 

como veículo comunicador a língua materna escrita articulada à oralidade.  

Talvez esse recurso represente uma forma de dar novos sentidos às nossas 

vidas. Um gesto que pode assegurar processos de re-existência, de autonomia para 

que possamos permanecer            que em língua portuguesa, quer dizer, 

maribondo amarelo. 
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APÊNDICES – Narrativas e Questionários 

 

I – Sabedor - Gakaman Surui 

 

Por que a Cultura Paiter mudou? 

―Hoje, n s Paiter vivemos de acordo com a vida da sociedade não ind gena, 

vestimos roupas e já quase não nos pintamos mais. Então desde o contato que o 

nosso povo vem perdendo as nossas ra zes‖ (G K M M, 2018, p.1).   

Como vivíamos antes do contato? 

Antes vivíamos vestidos com as nossas pinturas e artefatos. 
Pescávamos, caçávamos, aprendíamos com os nossos pais 
oralmente eles transmitiam seus conhecimentos para nós, de pai 
para filho, de avô para neto. Somos o que somos hoje devido ao que 
aprendemos com os nossos pais. (GAKAMAM, 2018, p.1). 
 

Qual a importância da educação escolar para nós Paiter? 

Com a educação escolar estamos aprendendo e transmitindo aos 
mais jovens os saberes formais dos não indígenas, sobre o modo de 
vida e assim, a vida dos Paiter antes do contato era diferente e estão 
cada vez mais transformando diferente. É muito importante 
mantermos a nossa língua, os nossos costumes, mesmo com tudo 
isso acontecendo, precisamos ser forte para poder lutar e manter a 
nossa cultura preservadas. Desta forma a escola é um espa o de 
incentivar os jovens para não deixar a cultura morrer. Estou muito 
orgulhoso de ser g ap g ir (maribondo amarelo) e estar participando 
dos trabalhos que vocês desenvolvem na preservação da Língua 
Paiter. (GAKAMAM, 2018, p.1). 

 

Qual a importância de jovens aprenderem a escrita da língua? 

Eu sou mais velho, vivi antes do contato e vivenciei coisas que vocês 

não viram, lutei, por isso estou aqui: para os jovens é importante 

aprender os conhecimentos do povo, da cultura, os conhecimentos 

que meu pai me ensinou e o pai dele ensinou a ele. Tenho ainda na 

memória esses saberes, porque me interessei em aprender, para um 

dia passar para os meus filhos, como estou nesse momento 

passando para você. Dessa forma a nossa cultura continua. 

(GAKAMAM, 2018, p.1). 

 

II - Entrevistas Pofessores indígenas: 
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Professor Luiz Weymilawa Surui 

 

1 – Qual sua experiência com a escola indígena? 

―  minha experiência de morador e ser falante da L ngua Materna, conhecedor de 

algumas hist rias, problemas, politica da comunidade e do povo‖ (WEYMIL W , 

2018, p. 1). 

2 - Quais são maiores dificuldade que você encontra como professor da escola 

indígena? 

―  minha maior dificuldade é a falta de estrutura e orienta ão pedag gica na escola. 

A falta de compreensão da comunidade em entender a organização da escola, do 

papel da escola e seu funcionamento‖ (WEYMIL W , 2018, p. 1). 

 

3 - Em que você contribui para construção da escola indígena na aldeia? 

Acredito que minha contribuição para a continuidade e existência da 
escola na aldeia é de grande importância, por eu ser um educador 
formador, com intuito de repassar o conhecimento para a nova 
geração. Podendo assim prepara-los para defender o seu território e 
suas vidas. (WEYMILAWA, 2018, p. 1). 
 

4 - Diante das dificuldades citadas, o que necessitamos para construção da 

escola indígena em Cacoal?  

―Organiza ão politica e união do povo‖ (WEYMILAWA, 2018, p. 1). 

 

5 – O Estado possui uma politica pública que estimula o professor indígena a 

ser um pesquisador da sua cultura? 

Não. Diretamente não, mas acredito que a maioria dos professores 
indígenas trabalha para que seus alunos tenham formação suficiente, 
para reconhecer e compreender sua cultura e assim se inserir em 
uma sociedade ou construir uma sociedade que um dia sonhamos 
em construir. (WEYMILAWA, 2018, p. 1). 
 

6 – Para você qual é o grau de importância de trabalhar a escrita da Língua 

Paiter, bem como os etnoconhecimento do seu povo? 

 

7 – O fato da Língua Paiter Surui não ser ainda normatizada dificulta trabalhar 

ela em sala de aula com os alunos? 

Trabalhar e compreender a escrita de Língua Paiter é muito 
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importante para os Paiter, ou para qualquer povo, ainda mais o 
indígena. Assim os mesmos possam fazer registro de suas histórias 
e memórias do seu povo, para o conhecimento das futuras gerações 
e mostrar para a sociedade ocidental a cultura e origem do seu povo. 
(WEYMILAWA, 2018, p. 1). 
 

8 – Você tem trabalho escrito na Língua Paiter? 

―Sim, alguns trabalhos‖ (WEYMIL W , 2018, p. 1). 

 

III - Questionários aplicados junto aos estudantes indígenas Paiter Surui 

(ALUNO A, 2018, apêndice 1)  

ALUNO A ALINE 

1 – Em que ano você está estudando? 

―Eu estudo no 2º ano do Ensino Médio‖  

2 – Você sempre estudou na escola indígena? 

―Sim, sempre estudei na escola ind gena‖  

3 – Com qual idade você aprendeu a falar a Língua Portuguesa? 

―Tinha 12 anos de idade‖  

4 – Qual é a disciplina que você mais gosta? Por que você prefere essa 

disciplina? 

―Gosto de estudar Geografia, porque essa disciplina eu aprendo a conhecer o que 

acontece no planeta Terra‖  

5 – O que você acha de estudar a língua materna e a cultura do povo na 

escola?  

― cho muito legal por estar aprendendo a disciplina que está presente na escola 

ind gena, mas gosto de aprende melhor na l ngua ind gena‖  

6 – Saber ler e escrever na sua língua irá auxiliar no seu futuro? 

―Sim. Eu sei ler e escrever desde que eu era crian a e até agora saber ler melhor e 

escrever ainda mais eu gosto de aprender muito‖ ( 

 

ALUNO B ESMERALDA 

 

1 – Em que ano você está estudando? 
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―Eu estudo no 1º ano do Ensino Médio‖  

2 – Você sempre estudou na escola indígena? 

Sim. 

3 – Com qual idade você aprendeu a falar a língua portuguesa? 

―Eu aprendi quando tinha 8 anos‖  

4 – Qual é a disciplina que você mais gosta? Por que você prefere essa 

disciplina? 

―L ngua materna, português e matemática‖  

5 – O que você acha de estudar a língua materna e a cultura do povo na 

escola?  

―Eu acho muito legal, porque eu quero aprender na minha l ngua‖  

 

6 – Saber ler e escrever na sua língua irá auxiliar no seu futuro? 

Sim.  

Aluno C Kelly 

1 – Em que ano você está estudando? 

Eu estudo agora neste ano: 3º ano do Ensino Médio. 

2 – Você sempre estudou na escola indígena? 

Sim, desde o meu primeiro dia de aula.  

3 – Com qual idade você aprendeu a falar a língua portuguesa? 

Aprendi a falar língua portuguesa quando eu tinha 10 anos. 

4 – Qual é a disciplina que você mais gosta? Por que você prefere essa 

disciplina? 

Eu gosto da disciplina de matemática. Porque eu escolhi a profissão de engenheira 

civil, então é por isso que eu gosto de estudar matemática. 

5 – O que você acha de estudar a língua materna e a cultura do povo na 

escola?  

Estudar a língua materna é muito legal pra mim, porque estudar a cultura do meu 

povo na escola é muito importante para nós aprender mais sobre as nossas 

tradições legítima. 

6 – Saber ler e escrever na sua língua irá auxiliar no seu futuro? 

Sim. Porque a minha língua é a minha identidade e sempre que puder eu me 
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defenderei e nunca falar que eu possa muda-la, apesar de falar em outra língua. 

 

Aluno D Quésia Surui 23/02/2018 

1 - Em que ano você está estudando? 

Eu estou estudando no ano de 2018 de 02, e eu estou na série do 8º ano. 

2 - Você sempre estudou na escola indígena? 

Sim, estudei desde a 1º série, até agora na escola indígena. 

3 - Com qual idade você aprendeu a falar a Língua Portuguesa? 

Aos 12 anos aprendi a falar a Língua Portuguesa, e não sei falar muito em 

português, só um pouco. 

4 - Qual é a disciplina que você mais gosta? Por que você prefere essa 

disciplina? 

A disciplina que mais gosto é a ciências, porque fala e ensina muitas coisas 

importantes, seres humanos e tudo que há nesse planeta.  

5 - O que você acha de estudar a língua materna e a cultura do povo na 

escola? 

Estudar a língua materna é muito importante para não esquecermos por que nós 

falamos duas línguas ao mesmo tempo língua materna e o português não podemos 

esquecer, e temos que falar mais a nossa língua. 

6 - Saber ler e escrever na sua língua ira auxiliar no seu futuro? 

Sim, saber a minha língua no futuro vai ensinar outros para que não se esqueçam 

dela.  

Aluno E Pablo 23/02/2018 

1 - Em que ano você está estudando? 

9º ano. E no ano de dois mil e dezoito. 

2 - Você sempre estudou na escola indígena? 

Sempre eu estudo na escola indígena. Eu cresci estudando na escola indígena. 

3 - Com qual idade você aprendeu a falar a Língua Portuguesa? 

Eu não tinha idade pra Língua Portuguesa. Só apendo a falar com professor branco 

na escola. 

4 - Qual é a disciplina que você mais gosta? Por que você prefere essa 

disciplina? 
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Eu gosto de duas disciplinas que é geografia e história. 

5- O que você acha de estudar a língua materna e a cultura do povo na escola? 

É bom, porque nunca tinha visto isso antes. 

6 - Saber ler e escrever na sua língua ira auxiliar no seu futuro? 

Pra mim é fácil, só eu buscar o que é bom pra mim. 

Aluno F Odilton Surui 23/02/2018 

1 Em que ano você está estudando? 

Eu tô estudando na oitava série no ano de dois mil e dezoito. 

2 - Você sempre estudou na escola indígena? 

Sim. Eu sempre estudei na escola indígena. 

3 - Com qual idade você aprendeu a falar a Língua Portuguesa? 

Quando eu tava com oito anos eu aprendi Língua Portuguesa. 

4 - Qual é a disciplina que você mais gosta? Por que você prefere essa 

disciplina? 

Língua materna. Porque ela fala sobre os antepassados do Paiter e por isso que 

gosto dessa disciplina. 

5 - O que você acha de estudar a língua materna e a cultura do povo na 

escola? 

Eu acho muito bom, porque eu quero aprender a cultura dos povos indígenas. 

6 - Saber ler e escrever na sua língua ira auxiliar no seu futuro? 

Sim.  

Aluno G Samorano 23/03/2018 

1 - Em que ano você está estudando? 

Eu estudo ano do 2º. 

2 - Você sempre estudou na escola indígena? 

Eu sempre estudei na minha escola indígena, e quero continuar até acabar com 

minha série. 

3 - Com qual idade você aprendeu a falar a Língua Portuguesa? 

Eu aprendi a falar Língua Portuguesa a 05 anos de idade. 

4 - Qual é a disciplina que você mais gosta? Por que você prefere essa 

disciplina? 

Matemática. Porque eu sei pouco sobre a matemática e como fazer os cálculos 
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sobre os números etc. 

5 - O que você acha de estudar a língua materna e a cultura do povo na 

escola? 

Eu acho muito bom, porque na escola os alunos indígenas sentam para aprender 

sobre língua indígena e cultura, também falar sobre o povo indígena entre outros. 

6 - Saber ler e escrever na sua língua ira auxiliar no seu futuro? 

Sim, no futuro ela ir muito me auxiliar, porque nesse tempo moderno, hoje as 

pessoas falam essa língua é para se comunicar com os nãos indígenas, hoje nós 

indígenas vivemos entre eles e não podemos para de falar a nossa língua por causa 

disso. 

Aluno H Luciano Soemakit Surui 23/03/2018  

1 - Em que ano você está estudando? 

Eu estudo no 2º ano, ensino médio. 

2 - Você sempre estudou na escola indígena? 

Sim, eu sempre enfrentei e hoje estou aqui no ensino médio. 

3 - Com qual idade você aprendeu a falar a Língua Portuguesa? 

Eu aprendi a falar português no 5º ano desde que comecei a ler e fazer tarefa. 

4 - Qual é a disciplina que você mais gosta? Por que você prefere essa 

disciplina? 

Gosto muito de todas as matérias, mas me interesso pelo Biologia, pois fala da vida 

de roça ser vivo.  

5 - O que você acha de estudar a língua materna e a cultura do povo na 

escola? 

Muito interessante, porque não podemos deixar de outro lado nossa cultura, só 

porque falamos português. 

6 - Saber ler e escrever na sua língua ira auxiliar no seu futuro? 

Claro que sim, também não podemos sós nos interessar pela Língua Portuguesa. 

Pois assim, não conseguiremos ter futuro melhor para nós mesmo, não mostramos 

assim nosso povo e Língua que domina gente de verdade. 

Aluno I   Aline Surui 23/03/2018 

1 - Em que ano você está estudando? 

Eu estudo no 2º do ensino médio etc... 
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2 - Você sempre estudou na escola indígena? 

Sim, eu sempre estudei na escola indígena nunca fui à outra escola. 

3 - Com qual idade você aprendeu a falar a Língua Portuguesa? 

12 anos de idade eu aprendi a falar, nunca parei de estudar. 

4 - Qual é a disciplina que você mais gosta? Por que você prefere essa 

disciplina? 

Gosto de geografia, porque essa disciplina que eu quero aprender e conhecer o que 

acontece no planeta Terra e conhecer melhor. 

5 - O que você acha de estudar a língua materna e a cultura do povo na 

escola? 

― cho muito legal por estar aprendendo do nossa disciplina, que este presente na 

escola indígena, mais gosta de aprender na minha língua para aprender melhor na 

minha l ngua ind gena‖  

6 - Saber ler e escrever na sua língua ira auxiliar no seu futuro? 

Sim, eu sei ler e escrever desde que eu era criança e até agora saber ler melhor e 

escrever ainda mais, eu gosto aprendo muito. 

Aluno J Vani 23/02/2018 

1 – Em que ano você está estudando? 

Eu estou estudando no 9º ano 

2 – Você sempre estudou na escola indígena? 

Sim. Eu sempre estudei na escola indígena. 

3 – Com qual idade você aprendeu a falar a língua portuguesa? 

13 anos. 

4 – Qual é a disciplina que você mais gosta? Por que você prefere essa 

disciplina? 

Eu gosto da disciplina de História, porque a história que trata do passado que a 

gente teve. 

5 – O que você acha de estudar a língua materna e a cultura do povo na 

escola? 

Eu acho minha língua importante estudar na escola 

6 – Saber escrever na sua língua irá auxiliar no seu futuro? 

Sim 
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Aluno k Camila 23/02/2018 

1 – Em que ano você está estudando? 

9º ano 

2 – Você sempre estudou na escola indígena? 

Sim, sempre. 

3 – Com qual idade você aprendeu a falar a língua portuguesa? 

9 anos 

4 – Qual é a disciplina que você mais gosta? Por que você prefere essa 

disciplina? 

Português, para que eu possa falar língua portuguesa, eu quero aprender a falar 

língua portuguesa. 

5 – O que você acha de estudar a língua materna e a cultura do povo na 

escola? 

Eu acho que é muito bom para mim, eu aprendo a falar na língua materna. 

6 – Saber ler e escrever na sua língua irá auxiliar no seu futuro? 

Sim. 

Aluno L Fernando 23/01/2018 

1 – Em que ano você está estudando? 

Eu estudo no 9º ano 

2 – Você sempre estudou na escola indígena? 

Sim. 

3 – Com qual idade você aprendeu a falar a língua portuguesa? 

Eu aprendi com onze ou doze anos de idade. 

4 – Qual é a disciplina que você mais gosta? Por que você prefere essa 

disciplina? 

Matemática. Porque a matemática é simples para mim. 

5 – O que você acha de estudar a Língua Materna e a Cultura do Povo na 

escola? 

Eu gosto de estudar a Cultura do Povo Paiter, que tem as coisas que já 

aconteceram. 

6 – Saber ler e escrever na sua língua irá auxiliar no seu futuro? 

Sim. Porque eu escrevo minha língua, vou mudar meu futuro. 
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Aluno M Ezequiel 22/02/2018 

1 – Em que ano você estuda? 

2º ano. 

2 – Você sempre estudou na escola indígena? 

Sim 

3 – Com qual idade você aprendeu a falar a Língua Portuguesa? 

8 anos de idade 

4 – Qual a disciplina que você mais gosta? Por que você prefere essa 

disciplina? 

É história. Porque é fácil entender e estudar ou fácil de fazer as atividades. 

5 – O que você acha de estudar a língua materna e a cultura do povo na 

escola? 

Eu acho legal, porque são disciplinas importantes iguais as outras. 

6 – Saber ler e escreve na sua língua irá auxiliar no seu futuro? 

Sim 

Aluno N Alessandra 23/-2/2018 

Em que ano você estuda? 

3º ano do ensino médio 

2 – Você sempre estudou na escola indígena? 

Sim 

3 – Com qual idade você aprendeu a falar na língua portuguesa? 

Eu tinha 6 anos. 

4 – Qual a disciplina que você mais gosta? Por que você prefere essa 

disciplina? 

Gosto demais das disciplinas. 

5 – O que você acha de estudar a língua materna e a cultura do povo na 

escola? 

Eu gosto de aprender a estudar na escola a língua materna. 

6 – Saber ler e escrever na sua língua irá auxiliar no seu futuro? 

Sim 

Aluno O Egson 22/02/2018 

1 – Em que ano você está estudando? 
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1º ano 

2 – Você sempre estudou na escola indígena? 

Eu sempre estudei na escola indígena 

3 Com qual idade você aprendeu a falar a língua portuguesa? 

Com 10 anos. 

4 – Qual a disciplina que você mais gosta? Por que você prefere essa 

disciplina? 

Eu gosto mias da disciplina da Língua Materna. 

5 – O que você acha de estudar a língua materna e cultura do povo na escola? 

Eu quero estudar para mais saber na língua materna. 

6 – Saber ler e escrever na sua língua irá auxiliar no seu futuro? 

Sim. Eu quero estudar mais na língua indígena. 

Aluno P Lenice 23/02/2018 

1 – Em que ano você estuda? 

1º ano 

2 – Você sempre estudou na escola indígena? So. 

3 – Com qual idade você aprendeu a falar a língua portuguesa? 10 anos; 

4 – Qual a disciplina que você mais gosta? Por que você prefere essa 

disciplina? 

Língua Portuguesa, é mais fácil para eu entender. 

5 – O que você acha de estudar a língua materna e a cultura do povo na 

escola? 

Aprender a língua materna eu aprendo a minha cultura. 

6 – Saber ler e escrever na sua língua irá auxiliar no seu futuro? 

Saber escrever na minha língua esse é meu futuro. 

Aluno Q Mikaely 23/02/2018 

1 – Em que ano você estudar? 3º ano 

2 – Você sempre estudou na escola indígena? Sim. 

3 – Com qual idade você aprendeu a falar a língua portuguesa? Onze anos; 

4 – Qual a disciplina que você mais gosta? Por que você prefere essa 

disciplina? 

Biologia, porque a biologia estuda a vida humana e todo tipo de espécie. 
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5 – O que você acha de estudar a língua materna e a cultura do povo na 

escola? 

Acho muito importante de estudar a língua materna, que fala a língua do nosso 

povo. 

6- Saber ler e escrever na sua língua irá auxiliar no seu futuro? 

Sim. 

Aluno R Sérgio 23/02/2018 

1 – Em que ano você estudou? 

1º ano. 

2 – Você sempre estudou na escola indígena? 

Sim. É legal estudar na escola indígena, para aprender devagar. 

3 – Com qual idade você aprendeu a falar a língua portuguesa? 

13 anos 

4 – Qual a disciplina que você mais gosta? Por que você prefere essa 

disciplina? 

Língua portuguesa, inglês e geografia, essas disciplinas são mais bonitas para falar 

e para aprender, a saber. 

5 – O que você acha de estudar a língua materna e a cultura do povo na 

escola? 

Eu acho muito bom. Para conhecer a cultura indígena para saber falar a língua e 

nossa lei. 

6 – Saber ler e escrever na sua língua irá auxiliar no seu futuro? 

Sim. É muito bom para a gente saber escrever e falar na nossa língua. 

 

Entrevistas com Técnicas da Seção de Educação Escolar Indígena de Cacoal 

 

Entrevista com a Supervisora Ivaneida Dumer 

 

1 – Há quantos anos você trabalha na educação escolar indígena? 

10 anos. 

2 – Na educação escolar indígena você desenvolve algum projeto especifico da 

cultura Paiter junto aos professores? Se a resposta for sim, qual? 
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―Eu individualmente não, pois não estou diretamente ligada aos alunos. O que fa o é 

acompanhar e assessorar os trabalhos e projetos desenvolvidos pelos professores, 

junto aos alunos do povo Paiter Surui.‖ 

3 – Quais são as práticas pedagógicas desenvolvidas nas escolas indígenas? 

Cada professor procura ter sua própria prática pedagógica ao 
trabalhar com seus alunos indígenas, onde adota formas e meios 
variados, que são propostos e estabelecidos no início do ano letivo, 
por exemplo e executados durante o ano, a fim de levá-lo aos 
resultados esperados. Dentre essas práticas podemos citar a 
produção de material específico e diferenciado; a realização de 
projetos próprios de ensino em prol do resgate dos conhecimentos 
tradicionais; o diálogo; a oralidade; a etnomatemática; as diferentes 
formas de gestão de conteúdos; ensinamento bilíngue, entre outros. 
 

4 – Existe uma relação entre as práticas pedagógicas dos conhecimentos da escola 

formal com os etnoconhecimentos Paiter Surui? 

Existe uma distância significativa nessas práticas, considerando a 
proposta de uma educação indígena diferenciada, pois ainda se 
apresenta como um desafio de educação a ser vencido. De forma 
geral, há sim uma correlação em vários aspectos na prática docente 
disciplinar, na prática didática, bem como nas dinâmicas de 
aprendizagem. 
 

5 – O Estado possui politica pública que estimula o professor indígena a ser um 

pesquisador da sua cultura?  

Sim, existem programas e atividades desenvolvidas que levem ao 
estímulo e motivação. Claro, não o suficiente, pois há ainda muito a 
ser feito e construído nesse sentido. Citamos alguns exemplos como 
o magistério indígena, o intercultural, programas de mestrado e 
doutorado, apoio e produção de cartilhas e livros para escolas 
indígenas do país produzidos por professores indígenas, entre 
outros. 

 

IV - Entrevista com a chefa da seção de educação escolar indígena: Márcia 

Helena Gomes 

1 – Há quantos anos você trabalha na educação escolar indígena? 

26 anos. 

2 – Na educação escolar indígena você desenvolve algum projeto especifico da 

cultura Paiter junto aos professores? Se a resposta for sim, qual? 

As discussões e reflexões nos encontros e nas oficinas nos têm 
levado a questionar de que forma os conflitos do território repercutem 
no Currículo escolar na Educação Escolar Indígena dos Paiter ey. O 
processo e de construção coletiva, nossos professores Paiter Surui, 
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demonstram comprometimento com a causa, e estão buscando a 
cada vez mais através da pesquisa e da formação acadêmica, traçar 
novos rumos para a contribuição no processo da educação escolar 
indígena.  
 

3 – Quais são as práticas pedagógicas desenvolvidas nas escolas indígenas? 

A educação escolar indígena tem em seu histórico os registros das 
influencias de missões religiosas, sendo que estas mesmas não 
sendo institucionalizadas levaram uma educação formal para as 
aldeias, com objetivos proselitistas onde os seus propósitos eram de 
‗catequisar‘ evangelizar‘ e ‗integrar‘ ablu dos pela nega ão da 
diferença. Diante desse cenário, diversas experiências surgiram 
dando o sentido de descontruir a ‗escola para  ndios‘ e iniciar a 
‗escola ind gena‘ que fossem ao encontro das necessidades 
especificas de cada povo, e que assegurasse a participação do povo 
envolvendo-os na elaboração dos objetivos almejados. Mesmo 
assim, os povos que foram assistidos por esse modelo de escola 
indígena, relatam que essa tem se mostrando lenta na sua efetivação 
e deixa a população fora das discussões importantes, como a 
participação nos projetos que consigam dialogar com as reais 
necessidades do povo, e seja de Desenvolvimento 
sustentavelmente.  
 

4 – Existe uma relação entre as práticas pedagógicas dos conhecimentos da escola 

formal com os etnoconhecimentos Paiter Surui? 

Está nas mãos do professor indígena o papel fundamental de 
desempenhar uma educação de qualidade aos seus parentes, não 
apenas na formação das crianças, mas também na socialização dos 
conhecimentos adquiridos para todos da aldeia. Pois eles foram 
escolhidos pelas suas comunidades de base para serem os 
protagonistas em se formarem e formarem as futuras gerações.  

 
5 – O Estado possui politica pública que estimula o professor indígena a ser um 

pesquisador da sua cultura?  

Nos últimos anos a escola tem sido para algumas comunidades, uma 
necessidade para conhecer o modo de vida do não indígena para 
melhor traçar estratégias de sobrevivência o que traz avanços ainda 
tênues à interculturalidade. Deste modo, os saberes milenares das 
populações tradicionais, a nosso ver, ainda não ressignificam as 
práticas pedagógicas na educação indígena, ora se aproximando em 
espaços formais e não formais, dando sentidos ao que se aprende e 
se ensina, realizando um abraço entre o etnoconhecimento e o 
conhecimento científico. 


