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APRESENTAÇÃO 

O Projeto Intercultural na Escola Municipal Tupi: Aprendendo Sobre os Ikolen 

(Gavião) e Arara (Karo) de Ji-Paraná é resultado de um processo de pesquisa 

intitulada “Quando as Canções do Ikolen/Gavião visitam a Escola: Ações educativas 

com as músicas indígenas na Tupi em Ji-Paraná/RO” e teve como objetivo (re)pensar 

práticas pedagógicas de História no âmbito do Ensino Fundamental I da Escola 

Municipal Tupi de Ji-Paraná-RO. Essa pesquisa foi desenvolvida em 2017 no período 

entre o 3º e 4º bimestres. Foi desenvolvida uma oficina pedagógica sobre a temática 

indígena a partir da música do Povo Ikolen/Gavião junto a uma turma do 5º ano.   

O projeto intercultural foi planejado especificamente com as docentes do 3º e 

5º ano como um projeto inicial com sugestões pedagógicas a serem desenvolvidas de 

forma interdisciplinar e/ou multidisciplinar aproximando a temática indígena local com 

as crianças do ensino fundamental I.   

A proposta elaborada neste produto são sugestões de ações pedagógicas para 

os (as) docentes pensada a partir do Projeto Intercultural da Escola Municipal Tupi: 

Aprendendo sobre os Ikolen (Gavião) e Arara (Karo) de Ji-Paraná/RO.  

Espera-se que esta sugestões pedagógicas possam contribuir com ações 

educativas que valorize a História e Cultura dos povos indígenas de Ji-Paraná-RO e 

suas influências no processo de formação do povo Ji-Paranaense junto a educação 

escolar e prática pedagógicas em sala de aula do Ensino Fundamental I ampliando o 

olhar dos discentes e docentes sobre os povos indígenas de Ji-Paraná-RO, uma vez 

que estes povos fazem parte de um contexto social e histórico de Ji-Paraná-RO.  
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Estas sugestões constituem um produto educacional desenvolvido para 

aplicação da Temática indígena local estabelecendo relação com o currículo da rede 

municipal de ensino. Tem como objetivo proporcionar aos discentes do Ensino 

Fundamental I uma aproximação junto aos Ikolen (Gavião) e karo (Arara), bem como, 

conhecer sua história e cultura de modo que faça sentido para o processo de ensino-

aprendizagem envolvendo os conhecimentos prévios interculturais das crianças 

articulando com as diversas áreas previsto na matriz curricular da rede municipal de 

ensino, tais como, História, arte, literatura, língua portuguesa e geografia.  

Está organizado da seguinte forma:   

A primeira parte apresenta um Plano de Ensino como um guia de sugestões 

para acrescentar aos conteúdos a História e Cultura dos Povos Ikolen/Gavião e 

Arara/Karo para o Ensino Fundamental I.  

A segunda parte apresenta três sugestões com indicação de textos e links 

sobre a temática indígena local disponibilizando acesso a materiais que tratem dos 

povos indígenas Ikolen/Gavião e Karo/Arara de Ji-Paraná considerando as diretrizes 

e perspectiva da Lei 11.645 de 2008 no currículo escolar.  
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IKOLEN/GAVIÃO E OS KARO/ARARA NA SALA DE AULA: 

HISTÓRIA E CULTURA INDÍGENA DE JI-PARANÁ/RO 

 

Para se aproximar da prática, este produto educacional são sugestões para 

trabalhar a temática indígena local em sala de aula com discentes do Ensino 

Fundamental I estabelecendo relação com o currículo da rede Pública Municipal de 

Ensino e na perspectiva da Lei 11.645 de 2008.  

O conhecimento sobre os Povos Indígenas de Ji-Paraná/RO: Ikolen/Gavião e 

Karo/Arara estabelecendo a relação entre a história dos povos indígenas locais com 

os povos indígenas regionais e nacional. Por meio de sua história e cultura reconhecer 

a importância dos povos indígenas para sociedade brasileira. Por último, atitudes de 

agir sem preconceitos em relação aos povos indígenas que são parte da sociedade.  

 

Componentes Curriculares  

A temática indígena pode ser trabalhada no âmbito dos componentes 

curriculares da rede pública Municipal de Ensino, tais como: História, arte, literatura, 

língua portuguesa, geografia e educação física.  

 

Objetivos  

Objetivo Geral   

Conhecer e compreender a cultura e história dos povos indígenas de Ji-Paraná, 

Ikolen (Gavião) e karo (Arara) analisando as semelhanças e diferenças com os demais 

povos indígenas do estado de Rondônia e Brasil.  
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Objetivos Específicos  

Apresentar a História e Cultura do Povo Ikolen/Gavião, histórias, mitos, 

brincadeiras, festas e atualidades, bem como, entender o processo de contato com 

outras culturas. 

Identificar os costumes e língua, bem como, os hábitos alimentares dos Ikolen 

(Gavião) e Arara (Karo).  

Relacionar a História dos povos indígenas locais com os povos indígenas do 

estado de Rondônia, Brasil.  

Conhecer a diversidade de povos indígenas do Brasil, mediante apresentação 

de suas músicas, mitos, histórias, etc.  

Identificar os mitos indígenas, com leitura e interpretação;  

Realizar uma interação e intercâmbio intercultural entre discentes indígenas e 

não indígenas, bem como, promover a interação entre os estudantes com 

brincadeiras, jogos etc.  

Visitar o espaço de uma aldeia, podendo presenciar a organização do espaço, 

tipo de moradia, escola, interação social e intercultural. Etc.  

Visitar os museu de Telecomunicações Marechal Rondon de Ji-Paraná para  

conhecer o acervo que narra a história do contato com os povos indígenas locais.  

Desenvolver a leitura, a interpretação de textos, a comunicação escrita, a 

expressão oral e o trabalho cooperativo em equipe. 

Metodologia  

A sugestão é trabalhar a temática indígena local 

de forma interdisciplinar e/ou multidisciplinar constando  

entre os conteúdos propostos, os textos que tratam 

sobre a história e cultura indígena Ikolen/Gavião e 

Karo/Arara, como exemplo, mitos, costumes, tradições, 

trabalho de conclusão de curso dos acadêmicos da 

Licenciatura Educação Básica Intercultural formação 

para os professores indígenas do Estado de Rondônia, 

Universidade Federal de Rondônia.  
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Avaliação como mediação 

As atividades aplicadas e recursos didáticos utilizados auxiliam no processo de 

ensino/aprendizagem dos educandos? Ter a avaliação como mediadora a serviço da 

aprendizagem (HOFFAMANN, 2001).  

Estabelecendo com o educando diálogo acompanhamento do jeito de ser e 

aprender de cada educando. A avaliação deve ser processual e participativa conforme 

as orientações da gestão escolar.  

 

Conteúdos  

Os conteúdos aqui elencados são sugestões, pode-se articular com o conteúdo 

previsto no currículo escolar. Recomenda-se articular os saberes sobre os povos 

indígenas local e regional com a matriz curricular previsto na organização escolar.  

 História e cultura dos Ikolen (Gavião) e Arara (Karo): Tempo da maloca, 

contato, educação. 

 A música indígena dos Ikolen (Gavião)  

 Povo Karo/Arara: a festa do Jacaré 

 Contato com os não – indígenas  

 Línguas indígenas faladas no Brasil.  

 

Temáticas para o 3º ano do Ensino Fundamental  

 História e cultura dos Ikolen (Gavião) e Karo (Arara): Tipo de moradia, 

localização e espaço da aldeia, alimentação, tipos de brinquedos;  

 Importância desses povos para formação do Povo Rondoniense, 

influências e contribuições.  

 Contação e Leitura de mitos Ikolen (Gavião) e Karo (Arara);  

 Interpretação de Texto; 

 Produção textual relacionadas ao gênero Textual: Carta, mitos (lenda), 

músicas; 

 Palavras de origem Tupi; 

 Brinquedos e brincadeira de origem indígena; 

 A alimentação dos povos indígenas antes e depois do contato, 

biodiversidade, espaço, sustentabilidade; 

 Moradia e organização familiar; 

 Conhecer os animais que vivem na região Ji-Paraná e Rondônia. 
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Temáticas para o 5º ano do Ensino Fundamental 

 História e cultura dos Ikolen (Gavião) e Karo (Arara): Tempo da maloca, 

contato, educação. 

 Importância desses povos para formação do Povo Rondoniense, 

influências e contribuições; 

 Processo de contato e formação do povo brasileiro; 

 Contação e Leitura de mitos Ikolen (Gavião) e Karo (Arara); 

 Interpretação de Texto;  

 Gênero Textual: Carta. 
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O ARCO E A LIRA: A MÚSICA IKOLEN/GAVIÃO 

 

O arco e a lira é tema deste curta metragem produzido e apresentado pelo 

Instituto de imagem e som Antropologia (LISA). É um importante registro histórico e 

cultural da música Ikolen/Gavião de Rondônia. Traz à tona, a vida, os costumes, as 

tradições e a cultura do Povo Ikolen/Gavião; por meio de seus cantos, murmúrios, 

sons da floresta e imagens captadas pela lente da câmera.  

A música tocada com os arquinhos Iridináp1 expressa o sentimento de namoro, 

a aventura amorosa de Tereza Ambaga Gavião ao destacar a coragem de seu 

caçador com seu arco e flecha a caça de gavião e de macaco preto. O curta-metragem 

procura exibir os sons da floresta; além disso, apresenta também a coleta da matéria 

prima para a confecção do instrumento, o preparo do alimento, a confecção da 

cestaria, a tradição do povo, também são anunciadas; a imagem a seguir foi retirada 

desse vídeo. 

 

Figura 1. Tereza Ambaga Gavião tocando o arquinho Iridinap. 

 
Fonte: vimeo.com.2  

                                                
1 Instrumento musical dos Ikolen/Gavião, utilizado pelas mulheres. (MEYER; MOORE, 2013). 
2 Instituto de imagem e som Antropologia (LISA). Disponível em: <https://vimeo.com/60457692>. 
Acesso em: 12 set. 2017.  
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Objetivos 

Objetivo Geral 

Compreender a cultura do povo Ikolen/Gavião antes e depois do contato a partir 

das imagens visualizadas no curta metragem identificando a cultura indígena 

Ikolen/Gavião por meio de sua música e língua; das imagens e sons; objetos e espaço.  

 

Objetivos específicos 

Assistir o curta metragem observando as imagens, ouvindo a música, a língua 

Ikolen.  

Identificar a cultura Povo Ikolen/Gavião observando seus costumes e tradição. 

Pesquisar sobre a História e cultura do povo Ikolen/Gavião nos dias atuais. 

Ler e interpretar a História e cultura por meio da arte curta-metragem sobre a 

música e cultura dos Ikolen/Gavião de Ji-Paraná/RO.  

Observar as permanências e mudanças ocorridas com esse povo após contato 

com o não – indígena. 

 

Metodologia 

Sugerimos alguns passos:  

Primeiro Passo: Apresentação, entrosamento, interação; em seguida 

apresentação do curta-metragem sobre a música do povo Ikolen/Gavião, chamado 

Arco e a Lira3; 

Segundo Passo: Roda de conversa sobre os aspectos vistos no curta 

metragem entre a linguagem musical indígena e a cultura do Ikolen/Gavião; sem 

muitas intervenções perceber as reações dos educandos; 

Terceiro Passo: Leitura sobre a História da etnia Ikolen/Gavião; Quarto passo: 

Uma discussão sobre a importância do povo indígena Ikolen/Gavião para sociedade 

de Ji-Paraná, bem como, Rondônia e Brasil.  Quinto passo: leitura e produção textual.  

  

                                                
3 O arco e a lira, Ikolen/Gavião. Disponível em: <http://www.lisa.usp.br/producao/videos/catalogo 
ArcoLiraWMV.shtml>. Acesso em: 12 set. 2017. 
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Materiais e recursos didáticos  

Data-show e telão com sonorização ou TV; not book, Caderno, caneta 

Lousa, pincel atômico. Video exibição do curta-metragem o “Arco e a Lira” do 

Instituto imagem e som Antropologia (LISA).  

 

CURTA-METRAGEM ARCO E A LIRA 

 

O vídeo pode ser visto no Youtuber mediante endereço eletrônico:  

Disponível em: <http://artenaescola.org.br/dvdteca/catalogo/dvd/101/> 

Pode ser visto no youtuber canal do Instituto Arte na Escola Disponível 

em: https://www.youtube.com/watch?v=EZU0G5hN1pg 

 

 

Avaliação  

Para avaliação pode-se partir do que os educandos sabem sobre o assunto a 

partir disso observar a participação nas discussões. “Por que não aproveitar a 

experiência que têm os alunos […] e a experiência social que eles têm como 

indivíduos?” Freire (1996, p. 33-34). Por meio da pesquisa, diálogo, leitura realizar as 

intervenções e discussões necessárias para o entendimento dos educandos.  

Por conseguinte, por meio da produção textual, diálogos verificar quais 

conceitos históricos e culturais foram construídos ao longo do processo de 

aprendizagem.  

 

Referências  

MEYER, Julien & MOORE, Denny. Arte verbal e música na língua Gavião de 

Rondônia: metodologia para estudar e documentar a fala tocada com instrumentos 

musicais. Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi. v. 8, n. 1. Jan-abr. Belém, 

2013. p.113-128. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/bgoeldi/v8n2/06.pdf>. 

Acesso em; 26 set. 2018 

 

ERMEL, Priscilla. O arco e a lira (Ikolen-Gavião). Ficha técnica: NTSC, cor, 18 min, 

2002. Direção: Priscilla Ermel. Edição: Priscila Ermel e Gianni Puzzo. Realizacão: 

LISA. Apoio: FAPESP Disponível em: <https://vimeo.com/60457692>. Acesso em: 

10 out. 2017. 
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MITO DA CRIAÇÃO DO POVO IKOLEN/GAVIÃO  

 

O mito da criação da humanidade dos Ikolen/Gavião. Essa história conta que o 

grande guerreiro (Derambi) ouviu vozes vindo de uma rocha e acabou por descobrir 

que havia gente debaixo da rocha. Ele contou com a ajuda de pássaros de bico duro 

retirando as pessoas debaixo da pedra. Num sonho nosso herói entendeu que seus 

antepassados ficaram presos embaixo da terra após uma tragédia de anos atrás 

(ALMEIDA; PUCCI, 2017).  A imagem abaixo, procura contar um pouco sobre esta 

história. A representação do Mito da Criação dos Ikolen-Gavião que conta como a 

humanidade foi criada. Para um trabalho de contextualização, sugere-se conhecer e 

desenvolver atividades com esse mito.  

 

Figura 2. Representação do Mito da criação dos Ikolen/Gavião. 

 
Fonte: Disponível em: <http://www.cantosdafloresta. com.br/povos/ 

ikolen-gaviao/>. Acesso em: 12 abr. de 2018. 

 

Objetivos 

Objetivo Geral 

Conhecer o Mito da Criação contada pelo Povo Ikolen/Gavião.  

 

Objetivos específicos 

Ler e interpretar o mito da Criação na perpectiva do Povo Ikolen/Gavião 

estabelecendo relação com a História vivida nos tempos atuais.  

Assistir o documentário Seminário Gemas da Terra.  
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Materiais e recursos didáticos 

Data-show com sonorização; livro do Mito da Criação; eventualmente 

computador ou laboratório com acesso à internet. 

Exibição do documentário "Mito de origem – Seminário Gemas da Terra” do 

Povo Ikolen/Gavião, Catarino Sebirop Gavião e Josias Gavião Gavião.  

  

Mito de Origem - Seminário Gemas da Terra 

Curadoria Olgária Matos e Denise Milan. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=Qu5oJKN3kVA>. 

"Celebrações das origens comuns" Seminário Internacional Gemas da Terra 

Realizado pelo SESC Vila Mariana 2005 Curadoria Olgária Matos e Denise Milan. Esta 

celebração faz parte das ações deflagradas por Denise Milan para o dia da abertura 

do seminário. Criação e Direção: Denise Milan - www.denisemilanstudio.com  -   

www.facebook.com/denise.milan.14  

 

 

Metodologia 

Sugerimos alguns passos:   

Primeiro passo: Apresentar o documentário sobre o Mito da origem em seguida 

realizar a leitura sobre mito da Criação do Povo Ikolen/Gavião. Pode-se formar uma 

roda de leitura e conversa.  

Segundo passo: Ouvir a canção nas várias versões existentes da música Aikote 

pode-se apresentar a versão cantada pelo grupo musical Mawaca4 e/ou versão com 

a voz de Catarino Sebirop Gavião.  

 

Avaliação 

Por meio da produção textual, diálogos verificar quais conceitos históricos e 

culturais foram construídos ao longo do processo de aprendizagem. Por meio de 

avaliação escrita, participação, trabalhos, pesquisas, tarefas de casa, etc.  

 

                                                
4 Ouvir o arranjo do grupo Mawaca para esta canção, no CD Rupestres Sonoros. Disponível 
em: <https://soundcloud.com/mawaca/ahkoy-te>. Acesso em: 20 maio 2018.  
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Vamos conhecer?  

O mito da Criação da humanidade 

Não se sabe bem como surgiu gente, mas sabe-se que vivam numa rocha, na 

loca da pedra. Sabe-se que estavam lá, e que saíram de lá. Não se sabe como a rocha 

foi criada. A História fala que morava gente na loca da pedra, sem poder sair, presos. 

 
Nós estávamos debaixo e dentro da rocha, fechados, no escuro. Fora, 

ouvíamos os pássaros chegaram, tentando abrir um buraco a rocha para nos deixar 

sair. Chegou o mutum, experimentando rachar a rocha com seu machado, mas este 

quebrou. Chegou outro pássaro, quebrou o machado, foi dispensado. Veio o periquito, 

que tinha o bico duro, este é que conseguiu furar a rocha. Todos os que estavam 

debaixo da loca estavam ouvindo o ruído dos pássaros tentando furar a rocha.  

 
O periquito é que furou o buraco para as pessoas subirem. Era um buraco 

redondo, no telhado da casa. Quem estava ouvindo, os que estavam presos, iam 

trepando para a terra pelo buraco.  

 
O periquito não era periquito-pássaro, era periquito-gente. Cada pássaro tinha 

seu nome, como nós temos. Eram povos, os que furaram o buraco, mas tem um nome 

de pássaro. O nome é que é periquito, mas não era periquito.  

 
Era o dia certo para furar a rocha. Diziam:  

- É hoje o dia de furar!  

 
Primeiro veio o povo com um bico frágil, não servia como machado resistente. 

Fracassavam, quebravam o machado, iam embora. Chegava outro povo, não 

conseguia rachar a pedra. Finalmente chegou o Periquito, com um bico duro como o 

ferro, e conseguiu perfurar a rocha. 

Por isso, quando Derambi andou o mundo, conseguiu achar o lugar onde nossa 

gente saiu há muito tempo. Metade da gente ficou ainda debaixo da terra. Derambi 

fala que a rocha não é pontuda, é achatada. Derambi ouviu gente falando:  

 
- Eu vou caçar hoje!  

 

Ouviu a conversa dos outros. Derambi conta que havia mato 

debaixo da terra sim. Porque caçavam, pescavam… pescam até 

hoje lá embaixo. Deviam ter fogo… pois matavam caça… E assim 

existe até hoje. Escuro? Ele não diz se tinha sol.  

 
Gorá deixou gente dentro da rocha. Não tinha como deixar 

sair essa gente. Juntaram – se muitos pássaros que tinham bico 

duro para poder abrir o buraco para as pessoas saírem. Assim é 
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que começou o povo da rocha. Saiu muito índio – Zoró, Suruí, Cinta 

Larga… 

 
Muitos bichos vieram ajudar. Vieram Kinei, Katzarei, periquitos, araras. Veio 

mutum. Esses não tiveram coragem suficiente para furar a rocha. Quem furou foi o 

periquito, que tinha o bico mais duro.  

 
As pessoas iam saindo, sentavam-se em banquinhos para se apresentar. Tinha 

muito banquinho, pois era muita gente saindo da rocha. Iam dizendo quem eram:  

 

- Somos o povo Arara! 

- Somos o povo Gavião! 

- Somos o povo Zoró! 

 
Faziam banquinho de maneira, igual a esses banquinhos para pajés, 

sentavam-se.  

Saíram os Iadurei, outros índios, saiu um “branco”, Djara. Disse:  

- Eu sou o “branco”, dono da riqueza.  

 
 
Hoje, por isso, os “brancos” são ricos. Os índios são pobres. Eram matadores 

de gente. Assim é que aconteceu o primeiro. O casal de índios Gavião – Ikolen saiu, 

encalhou no buraco da saída. A mulher é que ficou presa, atravancou a saída. O 

marido saiu na frente, e a mulher, que estava grávida, veio depois, mas ficou entalada 

e obstruiu a passagem. Por isso ficou gente debaixo da terra, gente que não conseguiu 

sair. Dizem que a rocha, com a essa gente, está entre o rio Roosevelt e a cabeceira 

do rio Branco.  

 
 

A música que Derambi cantou, ao perceber que ainda 

havia gente debaixo da rocha, era a seguinte:  

 
Onde estão os velhos, onde está?  

Amanhecendo em que lugar?  

Acordando dentro da rocha… 
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Vamos ver a letra da música Akojte (Akoite) onde estão? (Ikolen/Gavião) é 

apresentada no quadro abaixo em três formatos: na língua Ikolen; versão em que se 

aproxima da língua portuguesa, sendo possível para quem não conhece a língua 

indígena Ikolen ser pronunciada. Por último, a tradução para a língua portuguesa, 

possibilita dessa forma, aproximarmos do conteúdo de que trata a música. As autoras 

Pucci e Almeida (2017) aproximam a música indígena do universo da educação 

escolar com um material e propostas didáticas para trabalhar a canção.  

 
Quadro 1. A música Akojte (Akoite) Onde estão? (Ikolen/Gavião)5. 

Letra em Ikolen 
Ákoj té padéhréhj sá ena, 

apako kíá 
Ákoj té padéhréhj sá ena, 

apako Kíá. 
Ixíá ágóa ká ena 

Apako kíá ixía ágóa ká ena 
apako kíá. 

Bàxùn ma’á vàrava tápiá. 
Bàxùn ma’á vàrava tápiá 

Ixíá ágóa ká máhj piá 
óhga náboá 

Ixíá ágóa ká máhj piá 
óhga náboá. 

Pronúncia 

Akoi té pandére tsena 
Apakoi kia 

Akoi té pandére tsena 
Apakoi kia 

itcha agua kena 
Apakoi kia itcha agua 

kena 
Apakokiá 

Baitxana auara uatapiá 
Baitxana auara uatapiá 

itxa anguá kamai pia 
Onga na buá 

itxá anguá kamai pia 
onga na buá 

Tradução 

Onde estão os velhos? 
Onde será que estão? 

Amanhecendo… 
Estão acordando dentro da 

pedra… 
Onde estão os nossos 

ancestrais? 
Eu quero dar bom dia a 

eles 
Eles são o “povo do 
coração da pedra”. 

Eles estão na oca da rocha 
Eu quero ser amigo de um 

deles. 

Fonte: Pucci e Almeida (2017, p. 258)6.  
 

Referências 

MINDLIN, Betty; TSORABÁ, Digüt; SEBIROP, Catarino. Couro dos Espíritos: 

namoro, pajés e cura entre os índios Gavião Ikolen de Rondônia. São Paulo: SENAC; 

Terceiro Nome, 2001. (p. 149-150)  

  

                                                
5 Transcrição musical de Berenice de Almeida e Magda Pucci. Transcrição de Iran Kávsona Gavião. 
Tradução de Betty Mindlin, Matilde e Catarino Sebirop. Disponível em: 
<http://www.cantosdafloresta.com.br/audios/akoj-te-akoite/>. Acesso em: 12 abr. 2018.  
6 Cantos da Floresta: Iniciação ao Universo das músicas indígenas: Os Ikolen/Gavião (PUCCI E 
ALMEIDA, 2017). Disponível em: <http://www.cantosdafloresta.com.br/povos/ikolen-gaviao/>. Acesso 
em: 12 abr. de 2018. 



 

 

 
 

20 

 

HISTÓRIA, EU NÓS E O OUTRO:  ENCONTRO COM OS POVOS 

INDÍGENAS IKOLEN/GAVIÃO E KARO (ARARA)  

 

A sociedade ji-paranaense é privilegiada com a presença dos Povos Indígenas 

Ikolen (Gavião) e Arara (Karo), suas Histórias encontram-se com os não – indígenas 

que aqui chegaram, estabelevendo o período de contato e assim constituindo-se a 

História de Ji-Paraná e Rondônia; em consequências disso, eles se organizaram no 

espaço da Terra Indígena Igarapé Lourdes. Esses povos se diferem com os seus 

modos próprios de se organizarem, mantendo suas tradições, costumes e línguas. 

Com isso a partir da experiência realizada com uma turma do 5º ano da Escola 

Municipal de Ensino Fundamental Tupi; narrada pela imagem em formato de desenho 

Figura 3, marca o encontro com os indígenas Ikolen/Gavião na ocasião de uma 

apresentação cultural apresentada na abertura do Seminário de Avaliação do curso 

de Licenciatura em Educação Básica Intercultural do Departamento de Educação 

intercultural, campus de Ji-Paraná.   

 
Figura 3 - Encontro com os Ikolen/Gavião numa apresentação cultural 

no Instituto Federal de Rondônia, campus de Ji-Paraná, 2017. 

 
Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora, outubro de 2017 

 



 

 

 
 

21 

 

Objetivos 

Objetivo Geral 

Proporcionar aproximação junto aos Ikolen (Gavião) e karo (Arara), bem como, 

conhecer sua história e cultura de modo que faça sentido para o processo de ensino-

aprendizagem envolvendo os conhecimentos das diversas áreas como História, Arte, 

Literatura, Língua Portuguesa e Geografia. 

 

Objetivos específicos 

Assistir a apresentação cultural.  

Pesquisar sobre a história e cultura dos povos indígenas Arara e Gavião. 

Selecionar textos, vídeos, documentários que tratem da cultura dos povos 

indígenas Ikolen/Gavião e Karo/Arara.  

 

Materiais e rercursos didáticos  

Datashow com sonorização; TV; HDMI, NOT BOOK se tiver; eventualmente 

computador ou laboratório com acesso à internet. 

 

Metodologia  

Sugerimos alguns passos: Primeiro passo: Roda de conversa: escutando 

o outro: O primeiro passo consiste no desenvolvimento de um encontro com os povos 

indígenas Ikolen (Gavião) e/ou Arara (Karo) para que possam compartilhar seus 

saberes, suas histórias, suas culturas, contar seus mitos. Momento de diálogo com as 

crianças. Este encontro pode ser uma visita de representantes, professores e/ou 

sabedores indígenas seja do povo Gavião e/ou Arara na escola. Ou organização de 

uma visita em uma aldeia conforme a autorização, responsabilidade e planejamento 

da escolar. 

Segundo passo: Cartas interculturais: narrativas de si e do outro: A partir 

do encontro com a história e cultura desses povos, orientação produção de cartas, 

(gênero textual, cartas), de modo que os discentes possam trocar correspondência 

por meio de cartas entre educandos Ikolen e/ou Gavião e educandos não indígena.  
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Terceiro Passo: “Roda das Artes” 

Planejamento de um projeto para tratar da temática indígena no evento escolar 

Roda das Artes proporcionado a toda comunidade escolar prestigiar e conhecer os 

indígenas. O quadro abaixo, número 2 foram sugestões temáticas tratadas em 2018 

no âmbito da execução do projeto de intervenção da pesquisa apresentada. O título 

do projeto “A CULTURA IKOLEM (GAVIÃO) e a KARO (ARARA) NA ESCOLA TUPI” 

 

Quadro 2. Sugestões temáticas Roda das Artes conforme evento realizado em 2018.  

TURMA 

ATIVIDADE 
 

TEMA 

Dança Teatro Música 
Artes 

visuais 
 

3º    X 
Releitura da história “Um presente de amor” 

- Fabiano Morais. 

3º    X Painel com palavras de origem indígena. 

4º  X   
A grande pedra – Mito da criação – de Magna 

Pucci e Berenice de Almeida - Teatro com 

dança. 

3º ao 5º   X  
Música dramatizada – Pindorama, do grupo 

Palavra Cantada. 

3º ao 5º X    Festa do Jacaré – Povo Arara. 

5º A    X Brinquedos de origem indígena. 

Fonte: Adaptação feita pela pesquisadora a partir da inscrição no IV Roda das Artes. 

 

No quadro acima é possível observar os temas que foram selecionados para 

serem apresentados no evento IV Roda das Artes, outros temas podem ser 

pesquisados e preparados.   

Pode-se fazer um convite para os docentes e/ou representantes dos povos 

indígenas, sobretudo, os Ikolen/Gavião e Karo/Arara para prestigiarem a ação 

educativa, inclusive, podendo trazer os seus artesanatos, assim como tintas para a 

realização da pintura corporal indígena.  

 

Avaliação  

Por meio da participação na preparação e na atividades propostas por cada 

turma especificamente; posteriormente pode-se avaliar produção textual, diálogos 

verificar quais conceitos históricos e culturais foram construídos ao longo do processo 

de aprendizagem. 

 



 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aos Povos indígenas de Rondônia, especialmente os Ikolen 
(Gavião) e os Karo (Arara) por suas lutas para serem conhecidos 
e seus direitos respeitados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


