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RESUMO 
 

Se os conhecimentos indígenas rondonienses também são constituídos por sujeitos, 
espaços, histórias, por que motivo não se podem abrir as cortinas nesse palco de 
aprendizados interculturais junto ao Ensino Fundamental I na cidade de Ji-Paraná? A 
memória, a cultura, a linguagem dos Ikolen/Gavião anunciam a criação de valores, 
fazendo andar o carrossel do patrimônio cultural da comunidade. A vocação desta 
pesquisa é ensaiar ações pedagógicas diferenciadas de História com os (as) 
discentes do Ensino Fundamental I da escola Tupi, a partir das canções indígenas 
dos Ikolen/Gavião, no esforço de (re)visitar a Lei 11.645 de 10 de março de 2008, 
contribuindo no (re)desenho do currículo dessa instituição de ensino público. No 
processo de aprendizagem da criança, faz-se necessário um olhar atento às fontes e 
saberes possíveis para o ensino de História e cultura indígena em sala de aula. De 
que maneira poder trabalhar essa temática em sala de aula? Os cantos, os ritos de 
passagem, as histórias orais indígenas oferecem repertórios para os (as) discentes 
criarem um sentimento de pertencimento; o que caracteriza o (a) educador (a) no seu 
exercício profissional (TARDIF, 2017), não é o domínio de uma disciplina, mas o de 
um conjunto de conhecimentos junto ao ofício de ensinar. Os documentos oficiais 
pedem passagem para poder ajudar nesta discussão com as Diretrizes Curriculares 
Nacionais (2013) e a Base Nacional Comum Curricular (2017), na tentativa de se 
poder (re)pensar estratégias, levando em conta a cultura, os valores, a sociedade na 
qual a instituição de ensino está inserida. As histórias de vida (QUEIROZ, 1988) 
também são encontradas nas canções indígenas, que tratam das suas existências e 
experiências. As músicas do Ikolen/Gavião oferecem itinerários educativos junto aos 
saberes interculturais. Quais as contribuições dessas orientações educativas para a 
História? Outros contextos sociais e históricos também se fazem presentes nessas 
canções indígenas dos Ikolen/Gavião e se aproxima de outros povos de Rondônia. 
Os encontros com a turma por meio das oficinas pedagógicas me fizeram ver com 
outros olhos que a pesquisa-ação fortalece os territórios educacionais. A abordagem 
qualitativa foi fundamentada em Lüdke e André (1986); a análise dos dados procurou 
se ancorar nos estudos de Laville e Dionne (1999), ajudando-nos a refletir sobre o 
valor da análise nos territórios das Ciências Humanas. Inspirada nas teorias que 
procuram se debruçar nos temas memória, história oral e cultural, e o dialogismo, a 
pesquisa procurou ampliar os estudos sobre as práticas pedagógicas diferenciadas 
em sala de aula junto ao currículo de História do Ensino Fundamental I. A temática 
indígena abordada em sala de aula pode também fortalecer saberes e aprendizados 
para os estudantes, aumentando, portanto, os repertórios de estudos sobre a temática 
indígena com os discentes rondonienses. 
 
Palavras-chave: Lei 11.645 de 2008. Ações educativas de História. Ensino 
Fundamental I. Temática Indígena. Música Ikolen/Gavião.  
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ABSTRACT 
 

If Rondonian indigenous knowledge is also constituted of subjects, spaces, stories, 
why can’t the curtains  be opened in this stage of intercultural learning in Elementary 
School I, in the city of Ji-Paraná? The memory, the culture, the language of the 
Ikolen/Gavião announce the creation of values, making the carousel of the cultural 
heritage of the community ride. The vocation of this work is to be able to rehearse 
differentiated pedagogical actions of History with the students of Elementary School I, 
at  a Tupi school, from the indigenous songs of the Ikolen/ Gavião, in the effort to (re) 
visit the Law 11.645 published in March 10, in 2008, contributing to the (re) design of 
the curriculum of this public teaching institution. In the learning process of a child , it is 
necessary to take a close look at the sources and possible knowledge for the teaching 
of History and Indigenous Culture in the classroom. How can we work on this theme in 
the classroom? The songs, the rites of passage, the indigenous oral histories offer 
repertoires for the students to create a sense of belonging; what characterizes the 
educator in his professional practice (TARDIF, 2017), is not the domain of a discipline, 
but a set of knowledge with the teaching. The official documents request passage to 
be able to help in this discussion with the National Curricular Guidelines (2013) and 
the National Curricular Common Base (2017), in the attempt to be able to (re) think 
strategies, taking into account culture, values, society in which the educational 
institution is inserted. Life stories (QUEIROZ, 1988) are also found in indigenous 
songs, which deal with their existences and experiences. The Ikolen/Gavião songs 
offer educational itineraries along with intercultural knowledge. What are the 
contributions of these educational guidelines to History? Other social and historical 
contexts are also present in these indigenous songs of the Ikolen/Gavião and they 
approach other Rondonian peoples. The meetings with the class through the 
pedagogical workshops showed me another view, that action research strengthens the 
educational territories. The qualitative approach was based on Lüdke and André 
(1986); the data analysis sought to be based on the studies of Laville and Dionne 
(1999), that helped us to reflect on the value of the analysis in the Human Sciences 
territories. This research was inspired by theories that seek to deal with themes such 
as memory, oral history and dialogism, it sought to broaden the studies on 
differentiated pedagogical practices in the classroom, together with the History 
curriculum of the Elementary Education I; the indigenous theme can also strengthen 
knowledge and learning for students, thus increasing the repertoires of studies on the 
indigenous subject with Rondonian students. 
 
Key-words: Lei 11.645 de 2008. History Educational actions. Elementary Education I. 
Indigenous Thematic. Ikolen/Gavião Music. Schooling. 
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1. DE ARAPIRACA (AL) A JI-PARANÁ (RO): PASSOS DE UMA EDUCADORA, 
DESAFIOS DE UMA PESQUISADORA NA EDUCAÇÃO ESCOLAR 
 

 

 

Caminhos não há, mas os pés na grama os inventarão. 
 

Ferreira Gullar1 

 

 

 

A poética na voz de Ferreira Gullar, na epígrafe deste estudo, pode ser um 

ponto de partida para nos ajudar a refletir que ensaiar os primeiros passos, 

cambaleantes, apresentar sinais de hesitação, balbuciar os primeiros fonemas, são, 

talvez, alguns dos rituais para se começar a escrever as primeiras linhas deste 

trabalho. Esta pesquisa procura trazer à tona as ações educativas com as crianças do 

Ensino Fundamental I na escola Tupi, cidade de Ji-Paraná, estado de Rondônia, 

carregando na bagagem pedagógica ações educativas que privilegiem a estética 

musical dos Ikolen/Gavião2, os discursos expressivos da etnia Gavião de Rondônia3, 

as suas histórias de vida, as culturas milenares, as representações de si, uma viagem 

com destino às suas experiências que também professam o mundo interior da 

comunidade indígena. 

Por que não iniciar com a minha4 história de vida? Os estudos de Souza (2009) 

procuram destacar que as narrativas dos educadores explicitam marcas da infância, 

mobilidade social e deslocamentos vividos em suas trajetórias de escolarização e 

formação, ao refletirem faces da dinâmica social, demonstrando modos narrativos que 

 

1 Disponível em: <http://www.poesiaspoemaseversos.com.br/ferreira-gullar-poemas/>. Acesso em: 11 
mar. 2018. 
2 O povo Ikolen/Gavião de Rondônia reside na Terra Indígena (T.I.) Igarapé Lourdes, no município de 
Ji-Paraná. Identificam-se como Ikólóéhj/Ikolen, que significa Gavião. Para este trabalho, optei em 
utilizar a grafia Ikolen como encontrei nos estudos de Mindlin (2001), Neves (2009) e Almeida e Pucci 
(2015, 2017).  
3 No Brasil há vários povos que receberam ou se autodenominam Gavião. Entretato, Ikolen encontra-
se apenas no Estado de Rondônia. Portanto, em todo o texto o interlocultor encontrará Ikolen/Gavião 
nome na língua indígena e a sua tradução Gavião.  
4 Apenas a introdução dessa pesquisa encontra-se redigida na 1ª pessoa do singular. As demais seções 
encontram-se na 1ª pessoa do plural, tendo em vista tratar-se de uma pesquisa construída de forma 
colaborativa. 
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revelam perspectivas políticas, ideológicas e práticas do social, a partir de posições 

sucessivas vivenciadas pelos sujeitos em seus contextos de vida-formação.  

Há de se observar nas linhas dessa pesquisa as experiências de vida, as 

dúvidas no caminho, o despertar pela profissão, enfim, lembranças e memórias que 

procuram destacar a minha história de vida. De que maneira foram selecionadas as 

memórias? O que foi destacado para ser registrado nessa pesquisa acadêmica? Estas 

questões ajudaram a refletir sobre a minha formação inicial, podendo nos remeter aos 

estudos de Josso (2002), na tentativa de se poder colocar o sujeito da narrativa em 

contato consigo mesmo, com esse si próprio que tomou e continua a tomar formas 

múltiplas e que se transformam através delas.  

Esta seção procura colocar em cena algumas linhas reveladoras de 

experiências de vida (BENJAMIN, 1985), situando-se no entrelaçamento das 

memórias; como num passo de mágica, as lembranças (BACHELARD, 2006), assim 

como as recordações - referências (JOSSO, 2002) junto à minha formação, foram o 

ponto de partida para a minha escrita acadêmica.  

Descobri-me educadora nas veredas do ensino de História; no ano de 2009, 

ingressei no curso de Licenciatura em História5. Eu havia inicialmente optado por 

Filosofia, mas naquela época não houve procura; desse modo, as portas universitárias 

abriram os meus horizontes para o curso de História. A vida me presenteou a 

conclusão desse curso somente em 2014, com a realização do estágio6 e a 

apresentação do Trabalho7 de Conclusão de Curso (TCC). Como num relâmpago, 

trazendo boas novas profissionais, lancei-me ao desafio de ser uma pedagoga.  

Os seres humanos são constituídos pelas suas palavras, e no processo de 

apropriação do saber sobre as suas vidas, também silenciam, omitem, apagam, 

(re)constroem, (re)significam as suas escritas memorialísticas. Irene Machado (1995) 

 

5 Claretiano – Centro Universitário/CEUCLAR – Rede de Educação, que congrega todas as Instituições 
de Ensino dos Missionários Claretianos do Brasil, com uma unidade/sede localizada em Batatais – SP 
e demais cidades da região Sul e Sudeste. Essa instituição oferece cursos de Licenciatura e Bacharel 
em diversas áreas de ensino entre elas, a Humanas e Sociais de modalidade presencial e a distância. 
Há um pólo na cidade de Ji-Paraná.  
6 O estágio supervisionado teve uma carga horária de 400h, de forma presencial numa rede de ensino 
de Ji-Paraná, Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Rio Urupá que proporcionou a inciação 
a docência junto ao Ensino de História no Ensino Fundamental 6º ao 9º ano, Educação de Jovens e 
Adultos – EJA e Ensino Médio regular. 
7 O meu TCC versou sobre o Ensino de História na Educação Escolar Indígena, assim intitulado “Por 
que e para que estudar História? Breve análise do Referencial Curricular Nacional para as Escolas 
Indígena – RCNEI” com a orientação da Professora Dra. Elza Silva Cardoso.  
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assinala que tudo o que é visto, é direcionado pelo modo e pelo lugar de onde o fato 

é visto; assim, a localização temporal dos acontecimentos e o olhar cronológico não 

interferem no meu estilo de escrita. Apoiando-me em Ecléa Bosi (2003), é possível 

refletir que os acontecimentos da infância e da juventude se entrelaçam, não 

necessariamente com uma ordem cronológica, precisa (LACERDA, 2003), uma vez 

que é tecida por memórias individuais.  

Nasci na cidade de Arapiraca, Alagoas, em 1980; a minha família seguiu o meu 

avô materno, migrando-se para o estado de Rondônia, na cidade de Ji-Paraná, no ano 

de 1983, mas não sabia ao certo o que buscar, pois o caminho era desconhecido, de 

um projeto que enchia o coração de esperanças por um futuro melhor para a família, 

rumo ao novo.  

Tentando se estabelecer no estado de Rondônia, com a promessa de terras 

e/ou emprego, a minha família permaneceu na cidade de Ji-Paraná8, mais 

especificamente no perímetro urbano, por 6 anos. Meu pai tinha duas formações, era 

técnico em contabilidade e havia cursado Licenciatura em Letras9. Nesse período, 

após muitas lutas para poder manter a família, foi chamado para trabalhar na 

Educação, sendo indicado vice-diretor da Escola Tupã10 no Distrito de Nova Colina11, 

pertencente a Ji-Paraná.  

A minha trajetória na escolarização iniciou-se em Ji-Paraná; as minhas 

memórias trazem à tona as ações educativas com as brincadeiras, os desenhos, as 

cópias nos cadernos de caligrafia, permitindo-me, assim, revisitar os primeiros passos 

na minha primeira instituição de ensino, a Escola de 1º Grau “31 de março12”, em Ji-

Paraná no ano de 1986, atualmente essa escola pertence à rede de ensino estadual. 

 

8 É um município do estado de Rondônia, no Brasil está localizada na porção centro-leste do estado, 
na microrregião de Ji-Paraná e na mesorregião do Leste Rondoniense. A cidade é dividida em dois 
distritos, e estes são divididos pelo Rio Machado, o qual possui apenas uma ponte. Mais detalhes e um 
pouco de sua história serão descritos na Seção 2 deste trabalho. Disponível em: 
<https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ro/ji-parana/historico>. Acesso em: 28 maio 2018. 
9 Curso Português/Francês, obtendo o título de Licenciatura de 1º Grau pela Faculdade de Formação 
de Professores de Arapiraca, Alagoas, concluído em 28 de dezembro de 1982. 
10 EEEFM - Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Tupã, localizada em Nova Colina, Ji-
Paraná-RO. 
11 Distrito de Ji-Paraná, localizado a estrada linha 82, Br 133, fronteira com o município de Rondolândia, 
estado do Mato Grosso.  
12 Em 1986 pertencia à Secretaria Municipal de Educação e Cultura coordenação do Pré – Escolar, 
localizada no 2º distrito de Ji-Paraná. Criada pelo Decreto N.º 8077 de 19 de novembro de 1997, 
regulamentada pela Lei N.º 736, de 21 de julho de 1996 que trata de pleno funcionamento e 
reconhecimento do estabelecimento público, listando as unidades escolares e a respectiva localização, 
dentre elas a Escola Estadual de 1º Grau “31 de Março”. 
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O certificado do Pré-escolar está sem data, mas com a seguinte inscrição “Pela 

simpatia, seu sorriso, seu trabalho e suas travessuras, […]. E como prova da afeição 

que lhe devotamos recebe este DIPLOMA que será o primeiro de sua vida escolar, 

com votos de um futuro risonho”. Desse momento da vida escolar, as minhas 

memórias se voltam para a primeira professora Maria do Carmo Azevedo Paes, é a 

importante recordação dessa etapa de minha vida, pois, o seu modo de ensinar foram 

os primeiros reflexos de bons frutos no processo de escolarização.  

Os meus olhos percebem hoje, na minha experiência com crianças, como 

os(as) educadores(as) precisam se preocupar com a(s) sua(s) prática(s) educativa(s). 

Nesse sentido, os estudos de Candau (2014) sugerem que a formação não pode ser 

concebida como um processo de acumulação de cursos, de palestras, de seminários, 

de conhecimentos ou técnicas, mas como um trabalho de (re)construção permanente 

de uma identidade pessoal e profissional do(a) educador(a), em interação mútua. Por 

seu turno, os estudos de Gatti (2008) também corroboram essa visão, destacando que 

o ato de refletir não ocorre de uma forma natural; o sujeito aprende a refletir 

interagindo com o seu meio natural e os dos seus semelhantes. Nesse processo, ele 

vai construindo conhecimentos; transformando a sua realidade.  

Lembro que a professora Maria do Carmo era solícita; na escola, gostava de 

fazer muitas brincadeiras com os estudantes. As reflexões de Rego (2003) sugerem 

que a narrativa de vida se reconstrói a cada uma de suas enunciações, e reconstrói 

com ela o sentido da história que enuncia; assim, essas memórias revisitadas 

marcaram muito a minha entrada na Educação Básica. 

No Distrito de Nova Colina, cursei a primeira e segunda série do Ensino 

Fundamental13. Recordo-me que na primeira série a professora14 marcava um dia 

especial para que cada um realizasse a leitura dos pequenos textos que ela trazia 

para lermos em voz alta; enquanto isso, os demais estudantes realizavam outras 

tarefas na sala de aula. A professora nos ouvia com toda dedicação.  

Não foi difícil entender que as ações pedagógicas da professora estimulavam 

o encontro com a leitura. Hoje, quem sabe, eu possa compreender melhor que ao 

 

13 Nos anos de 1988 a 1989. Destaca-se que hoje corresponde ao 1º e 2º ano do Ensino Fundamental. 
No Histórico Escolar a escola era chamada de Escola Tupã Ensino de 1º e 2º Graus. 
14 No período era professora da Escola Tupã de Ensino de 1º e 2º Grau, no ano de 1988 e 1989, não 
recordo no nome da minha professora.  
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propor aquela atividade linguística, ouvir as nossas leituras, foi possível criar situações 

diferenciadas de aprendizados que valorizassem os saberes do mundo, os variados 

repertórios textuais, no esforço em exercitar o diálogo com os sujeitos; assim, as suas 

práticas educativas rubricavam uma escola do diálogo (FREIRE, 2005), da 

interlocução (MARCUSCHI, 2010), das múltiplas vozes (BAKHTIN, 2002), da 

produção de significados, de sentidos (GERALDI, 2003), da criação (CHARTIER, 

2003), da inventividade (CERTEAU, 2007), da ousadia (BARTHES, 1985). Estava aí 

um exemplo de atividade pedagógica na qual eu pude me espelhar e aprimorar.  

Recordando o processo de minha formação na educação básica, pode-se dizer 

que nascia um desejo dessa pesquisadora em poder se aproximar dos estudos 

interculturais; Daniel Munduruku15 sugeriu a importância de se poder valorizar o 

conhecimento dos povos indígenas nas escolas. 

Assim, fazendo essa trajetória, o meu projeto de pesquisa foi amadurecendo; 

fui elegendo os sujeitos com quem iria trabalhar, a instituição de ensino que iria me 

aproximar, na tentativa de poder trazer à baila o cotidiano das escolas e as práticas 

interculturais. E agora elegi a cultura dos Ikolen/Gavião, povo presente no estado de 

Rondônia, e poder trabalhar na escolarização, mais especificamente com o Ensino 

Fundamental I, na cidade de Ji-Paraná. Dessa forma, o itinerário dessa pesquisa 

acadêmico foi sendo edificado, como um relâmpago que faz clarear os espaços 

obscuros. De que maneira poder trabalhar com as crianças a temática indígena? Qual 

a relação a estabelecer entre esta pesquisa e a infância?  

Na entrevista de Munduruku16, cuja temática foi a Educação, o autor destaca o 

valor dos saberes imateriais das tradições indígenas. Ele sugere que os cantos, os 

ritos de passagem, as histórias orais do povo indígena oferecem repertórios 

diferenciados para que as crianças da cidade reflitam sobre esta temática, podendo 

criar um sentimento de pertencimento; o que também nos remete à Lei 11.645/2008, 

procurando expandir os horizontes da História e cultura Afro-brasileira e da cultura 

dos Povos Indígenas que foram silenciadas ao longo de décadas nas escolas.  

 

15 Escritor indígena, graduado em Filosofia, tem licenciatura em História e Psicologia. Doutor em 
Educação pela Universidade de São Paulo - USP. É pós-doutor em Literatura pela Universidade 
Federal de São Carlos - UFSCar. Diretor presidente do Instituto UKA - Casa dos Saberes Ancestrais. 
Disponível em: <http://danielmunduruku.blogspot.com/p/daniel-munduruku.html> Acesso em 09 abr. 
2018.  
16 Disponível em: <http://www.namu.com.br/materias/daniel-munduruku-e-educacao> Acesso em 29 
mar. 2018.  



18 

 

Voltando à minha experiência escolar, a leitura em voz alta dos textos com a 

professora podia transformar a “cultura do silêncio” (FREIRE, 1981) internalizada 

pelos discentes; iniciava-se, nesse momento, a outra cultura: a da história 

(CHARTIER, 2003), a da revisita de saberes (BENJAMIN, 1994), fazendo andar o 

carrossel das representações da linguagem. Como toda leitura tem a sua história; “[…] 

o que proponho é que o possível e o razoável, em relação à compreensão do texto, 

se definam levando-se em conta essas histórias: a história de leituras do texto e a 

história de leituras do leitor.” (ORLANDI, 2004, p. 124).  

A sugestão que a autora propõe é que os/as docentes possam organizar, para 

começar a romper com a “cultura do silêncio” (FREIRE, 1981), um currículo que 

permita aos (as) discentes trabalharem em sua própria história de leituras. Aliás, os 

estudos de Sacristán (2000) nos ajudam a entender que no currículo se entrecruzam 

componentes e determinações muito diversas: pedagógicas, políticas, práticas 

administrativas, produtivas de diversos materiais, de controle sobre o sistema escolar, 

de inovação pedagógica etc. 

De volta à minha história, revisito o meu passado em São Francisco do 

Guaporé17, no interior de Rondônia; os meus estudos nos anos iniciais18 por lá 

continuaram. Como era dedicada aos estudos, sempre avançava com sucesso para 

as séries seguintes. Nessa cidade, lembro-me que brincávamos muito, contudo tinha 

compromisso com os estudos; aliás, em muitas das nossas brincadeiras, como a de 

escolinha, eu fazia o papel de professora. 

No que diz respeito aos aprendizados significativos naquele ambiente escolar, 

confesso que não me lembro dos seus diálogos com a vida cotidiana; nessa acepção, 

as reflexões de Coll (1995) indicam que a aprendizagem significativa provoca 

modificação na estrutura de conhecimento do sujeito. Eu sabia ler e escrever, dominar 

os conceitos básicos que atendiam a demanda regular de conhecimento escolar.  

O fato é que ainda recordo que decorávamos para poder realizar as provas 

escritas nas áreas de História, Geografia, Ciências, até mesmo na de Língua 

 

17 Foi criado pela Lei nº 644, em 27 de dezembro de 1995, sancionada por Valdir Raupp de Matos, 
governador do estado de Rondônia. Pertence ao Estado de Rondônia com uma população estimada 
em 20.504 habitantes no ano de 2017. Seu surgimento está ligado à história da BR 429, que liga o 
grande eixo norte-sul, BR 364 (São Paulo – Cuiabá - Porto Velho – Manaus, ao vale do Guaporé, na 
cidade de Costa Marques). Essa e outras informações estão diponíveis em: 
<https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ro/costa-marques/historico>. Acesso em: 09 abr. 2018. 
18 Destaca-se que atualmente chamamos Ensino Fundamental. 
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Portuguesa. Essa experiência pessoal na Educação me fez ver com outros olhos a 

necessidade de se poderem (re)avaliar ações educativas que possam dar sentido aos 

sujeitos nas instituições de ensino. 

Lembro-me bem que as brincadeiras, as atividades realizadas fora da sala de 

aula (GOHN, 2010), sobretudo no que tange às relações interculturais, foram muito 

importantes para a minha vida. Desse modo pude perceber que também havia 

aprendizado significativo; mas por que não era tratado na escola? Essa questão 

também me instigou a tecer possibilidades para aprofundar no meu projeto de 

pesquisa.  

Em Costa Marques19, entre os anos de 1996 e 1998, cursei o segundo grau20, 

mais especificamente o Magistério21. Curiosamente, naquela época da minha vida, 

não aspirava ser professora, mas não havia outro caminho; era o único curso na 

cidade. Na grade curricular desse curso, o último ano nos aproximava ao estágio 

supervisionado, que consistia na observação, participação e regência do Pré-escolar 

até a 4ª série22; nesse sentido, tive que cumprir essa obrigação escolar.  

Quando me aproximei do primeiro estágio23, um compromisso estava por vir: 

preparar uma aula sobre fração, nos territórios da Matemática; nessa experiência, 

senti que eu não havia conseguido transmitir o aprendizado aos estudantes. Ora, os 

estudos de Tardif (2017) nos instigam a refletir que no plano do exercício profissional, 

o que caracteriza o educador não é exclusivamente o domínio de uma disciplina, mas 

o de um conjunto de conhecimentos, que chamamos de saber docente, que inclui não 

só de saberes, mas também de práticas relativas ao ofício de ensinar. Nesse sentido, 

os documentos oficiais, as Diretrizes Curriculares Nacionais (2013), a Base Nacional 

 

19 É um município do estado de Rondônia. Sua população estimada em 2010 era de 13.700 habitantes. 
Possui uma área de 5140,6 km². Múnicipios limítrofes: Guajará-Mirim, Seringueiras, São Miguel do 
Guaporé e São Francisco do Guaporé (Municípios de Rondônia) e Mamoré e Iténez (Bolívia). Uma das 
preciosidades desse munícipio é o Forte Príncipe da Beira, fica localizado à margem direita do Rio 
Guaporé. O Forte foi construído na fronteira entre Brasil e Bolívia, à 26 km da cidade, é o mais antigo 
monumento Histórico de Rondônia. Disponível em: <http://www.redetransamericaro.com/noticias-
gerais/costa-marques-a-cidade-do-sol-um-paraiso-historico-e-ecologico-esquecido-excelente-para-a-
pesca-esportiva/>. Acesso em: 9 abr. 2018.  
20 Destaca-se que hoje é chamado de Ensino Médio, última fase da Educação Básica.  
21 Chamada atualmente como Escola Estadual de Ensino Pré-Escolar, Fundamental e Médio Angelina 
dos Anjos localizada na cidade de Costa Marques-RO. 
22 Registra-se que hoje intitulamos Educação Infantil até o final do Ensino Fundamental I da Educação 
Básica. 
23 O estágio foi realizado em duas escolas no Município de Costa Marques, sendo uma que atendia ao 
pré-escolar, e a outra de 1ª a 4ª série assim denominado nesse período.  
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Curricular Comum (2017) abrem os seus horizontes junto às ações pedagógicas com 

os sujeitos nas escolas do ensino fundamental I, na tentativa de poder auxiliar cada 

educador(a) a (re)pensar as suas estratégias educativas levando em conta a cultura, 

os valores, a sociedade na qual está inserida aquela instituição de ensino.  

O ano de 1999 trouxe bons horizontes para a minha família; retornamos para a 

cidade de Ji-Paraná. Precisando trabalhar, decidi realizar um curso técnico em 

Enfermagem24; em 2001, formada, tive a oportunidade de exercer essa profissão. 

Com essa profissão em 2009, trabalhei com os Povos Ikolen (Gavião), Karo (Arara) 

de Ji-Paraná (RO) e Pangyjej (Zóro) a noroeste do Mato Grosso (MT), tendo a 

oportunidade de conhecê-los e perceber suas lutas e organização para a qualidade 

principalmente no âmbito da saúde e da educação. Curiosamente, o que parecia ser 

o ponto alto de minha vida e profissão como enfermeira técnica, a parti daí, despertou 

o interessante pela Educação, uma vez que um dos aspectos importantes na saúde 

pública é a prevenção e um dos caminhos possíveis para isso é pela educação. Assim, 

meu olhar e atenções voltaram-se para as possibilidades de ingressar na UNIR, no 

campo das Ciências Humanas, e prosseguir os estudos, nos territórios da educação 

como professora e pesquisadora.  

Abracei o meu novo objetivo e fui aprovada no curso de Pedagogia, junto à 

UNIR25 em 2014, mesmo ano que concluía a Licenciatura em História. Debruçada no 

meu compromisso junto às Ciências Humanas, fui aprovada para participar do Projeto 

de Pesquisa intitulado “Projeto Karo & Ikolen: História e Culturas Indígenas na 

Perspectiva da Lei 11.645/2008”. Enquanto voluntária, participei dessa pesquisa com 

o Plano de trabalho intitulado “Análise dos Conteúdos referentes à História e Cultura 

dos Povos Indígenas no Currículo Escolar à luz da Lei 11.645 de 2008”, no ciclo de 

2015 a 2016. O que parecia distante chegou no momento em que precisava escolher 

e decidir qual a temática pensar para a próxima etapa da minha formação acadêmica: 

um projeto de pesquisa para a Pós-graduação desejada. Com as experiências feitas 

na educação básica, como profissional na saúde e na formação acadêmica com os 

povos indígenas, minha escolha não poderia ser diferente. 

 

24 CETERON – Centro Técnico Educacional de Rondônia LTDA, com sua sede principal em Porto 
Velho-RO e uma filial estabelecida em Ji-Paraná-RO. Obtendo o título de Técnica em Enfermagem no 
ano de 2001.  
25 Fundação Universidade Federal de Rondônia, campus de Ji-Paraná-RO. 
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Esse trabalho26 nasceu abrindo um canal de reflexões para a pesquisa junto ao 

Mestrado Profissional em Educação Escolar. Na medida em que mergulhava nessa 

temática, fui percebendo que era possível entrelaçar: ações pedagógicas 

diferenciadas em História com as crianças do ensino Fundamental I, saberes dos 

Ikolen/Gavião, fontes privilegiadas como canções que tratam também da sua cultura, 

na tentativa de se poder contribuir e problematizar o ensino intercultural na 

escolarização da Educação Básica em Ji-Paraná. 

Recorro a Thomson (1997) para tentar refletir, porque este historiador ratifica a 

necessidade de ficarmos atentos às várias naturezas de fontes, que se acumulam ao 

longo do tempo, e à pluralidade de versões sobre o passado, fornecidas por diferentes 

locutores/suportes: fábulas, lendas, músicas, artefatos, escritas, enfim, é possível 

pensar em tipologias diversas que mantêm os significados históricos, oferecendo, 

portanto, repertórios variados de registros que falam de si aos investigadores para o 

estudo dessas memórias, de geração em geração. 

Aventurando-me por esta senda, observei um caleidoscópio de matizes que 

colorem as histórias de vida dessas comunidades; nesse sentido, Queiroz (1988) 

assinala que a história de vida é o relato de um narrador sobre a sua existência através 

do tempo, abrangendo, portanto, todo o tipo de experiência vivida por ele. Ora, assim, 

a estética musical Ikolen/Gavião, cantada pelo seu povo, oferece, portanto, aos (as) 

educadores (as) itinerários diferenciados junto aos saberes interculturais. 

Destarte, esta pesquisa traz à luz as canções indígenas, as estéticas musicais 

da etnia Ikolen/Gavião, buscando contribuir com os estudos que possam dialogar com 

as legislações vigentes para a Educação Básica, com novas experiências educativas 

que visem colocar em cena as culturas indígenas na escolarização da rede de ensino 

de Ji-Paraná; quem sabe, dessa forma, possamos nos aproximar da poesia de Manoel 

de Barros: “É preciso transver o mundo”. 

As discussões, problematizações e reflexões acerca dessa pesquisa 

fundamentaram o meu olhar para compor esse debate, tornando possível sua 

organização em quatro seções: nessa primeira, a introdução; na segunda, intitulada: 

 

26 Apresentado em formato de pôster no VIII Seminário de Educação, organizado no campus de Rolim 
de Moura, UNIR, entre os dias 21 a 23 de outubro de 2015, sob a orientação da professora Dra. Josélia 
Gomes Neves, nesse momento, docente do departamento de Ciências Humanas e Socias (DCHS) da 
UNIR, campus Ji-Paraná. 
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“Por uma escuta sensível junto à canção indígena rondoniense: a instituição, a 

pesquisa e os sujeitos”, a pesquisa, o locus e os sujeitos procurei apresentar e 

descrever a metodologia utilizada para desenvolver a pesquisa. 

Na terceira seção intitulada: “(Re) visitando o currículo na Tupi: por uma prática 

educativa intercultural”, procurei discutir e refletir sobre o currículo do Ensino 

Fundamental de 9 anos e os caminhos possíveis para práticas pedagógicas de 

História nos anos iniciais, tendo a temática indígena como fonte privilegiada da ação 

educativa à luz da Lei 11.645/2008, valorizando as músicas do Povo Ikolen/Gavião de 

Rondônia.  

Na quarta seção: “A estenia interdisciplinar: entre a Música, as Linguagens e a 

História” refletimos as ações pedagógicas numa perspectiva interdisciplinar, tendo a 

música indígena Ikolen/Gavião pensada a partir das vozes dos (as) discentes e 

docentes da Escola Tupi. Por fim, as considerações finais e recomendações para 

futuros trabalhos procuram refletir sobre os “aprendizados interculturais”. 

O convite está lançado para que cada um de nós educadores (as) possamos 

(re)avaliar as ações pedagógicas junto ao Ensino Fundamental I. Quem sabe, poder 

transitar nas frágeis fronteiras do desconhecido, do insólito, fazendo andar o carrossel 

da indagação, do letramento, da curiosidade e do encantamento nas Ciências 

Humanas, sobretudo na prática de ensino da História com os sujeitos da Educação 

Básica. 
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2. POR UMA ESCUTA SENSÍVEL JUNTO À CANÇÃO INDÍGENA RONDONIENSE: A 
INSTITUIÇÃO, A PESQUISA E OS SUJEITOS 
 

 

 

Art. 26-A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino 
médio, públicos e privados, torna-se obrigatório o estudo da história e 
cultura afro-brasileira e indígena. 
 
§ 1º O conteúdo programático a que se refere este artigo incluirá 
diversos aspectos da história e da cultura que caracterizam a 
formação da população brasileira, a partir desses dois grupos étnicos, 
tais como o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos 
negros e dos povos indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena 
brasileira e o negro e o índio na formação da sociedade nacional, 
resgatando as suas contribuições nas áreas social, econômica e 
política, pertinentes à história do Brasil. 
 
§ 2º Os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos 
povos indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o 
currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística e de 
literatura e história brasileiras.” (NR) Quanto ao conteúdo 
programático o §§ 1º e 2º dispõem sobre a contribuição do negro e do 
índio para a formação da sociedade brasileira. 
 

Lei 11.645 de 10 de março de 2008; Artigo 26-A 

 

Como num prólogo de uma epopeia educativa, a epígrafe desta pesquisa 

procura revisitar a Lei 11.645 de 10 de março de 200827, no esforço em se poder 

aproximar do debate que traz à tona o (re)pensar do currículo oficial da rede de ensino 

pública ou particular, destacando a obrigatoriedade das instituições de ensino em 

poder incluir a temática “História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena” nas suas 

práticas pedagógicas.  

Quando a temática são as culturas, é possível debruçar-se nas reflexões de 

Certeau (2007), instigando-nos a pensar que são dinâmicas, se transformam, se 

inventam e (re)inventam no cotidiano da vida. Nessa acepção, aproximar-se da cultura 

indígena de Rondônia, mais especificamente da etnia Ikolen/Gavião, constitui-se uma 

possibilidade, na tentativa de poder apresentar repertórios diferenciados para os 

estudos dos povos indígenas com as crianças do Ensino Fundamental.  

 

27 Alterou o Art.26-A da LDB, Lei N. 9.394 de 20 de dezembro de 1996. 
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Pesquisadores e estudiosos nas Ciências Humanas (PORTELLI, 1997; 

QUEIROZ, 1988) reconhecem que a história oral pode ser compreendida como a 

ciência e arte dos sujeitos; desse modo, as representações dos Ikolen/Gavião, as 

linguagens que narram os seus cotidianos sociais, as músicas que revisitam as suas 

histórias são fontes pedagógicas que podem auxiliar nas ações educativas na 

escolarização.  

Destarte, almejando apresentar o caminho realizado por esse trabalho, esta 

seção desvela um painel descritivo com os seguintes elementos: os objetivos da 

pesquisa, o lócus, os sujeitos e os procedimentos metodológicos adotados nas 

veredas da pesquisa. 

 

 

2.1 EIS-ME AQUI, SOU TUPI: aproximação à instituição de ensino Municipal 

 

 

 

Sou filho das selvas, 
Nas selvas cresci; 

Guerreiros, descendo 
 Da tribo Tupi. 

 
Da tribo pujante [...] 

Guerreiros, nasci: 
Sou bravo, sou forte, 

Sou filho do Norte [...]; 
 

Gonçalves Dias 

 

 

Imbuída de uma voz poética, proponho iniciar a descrição do locus desta 

pesquisa acadêmica a partir de uma inspiração literária do autor Gonçalves Dias, na 

qual o narrador destaca a importância dos indígenas Tupi em sua obra28. Quem sabe, 

 

28 O poema narra o drama de I-Juca Pirama, último descendente Tupi, que é feito prisioneiro por uma 
tribo inimiga. Contrariando a ética do índio, implora ao chefe dos timbiras pela sua libertação. O líder 
indígena a concede, convencido da coragem do tupi. Estava preservada a dignidade dos tupis. 
Intitulada I – Juca Pirama, o texto literário de Gonçalves Dias é um marco da poesia indianista da 
estética literária romântica brasileira. O indianismo, na poesia romântica, é a representação da 
nacionalidade e aponta o índio como herói. Publicado em 1851, no livro Últimos Cantos, é a obra-prima 
do autor. 
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assim, eu possa me remeter às reflexões sobre os nomes de escolas e as suas 

respectivas escolhas, como pensadas por Mignot (1993, p. 620) ao sugerir que: 

“Nomear implica designar, proferir, chamar, criar, instituir, eleger, escolher. A escolha 

de um nome é sempre um ato de arbítrio, liberdade, manipulação, dominação”. Assim, 

o nome da instituição de ensino marca um aspecto da subjetividade; portanto, o 

recado do nome Tupi é um modo de ver o outro; a princípio distante, desconhecido, 

mas após sua eleição pressupõe uma aproximação encontrando brevemente o seu 

lugar na pesquisa.    

Por que escolhi a instituição de ensino Tupi para a esta pesquisa? Inicialmente 

procurávamos uma escola que tivesse o nome de origem indígena, que permitisse 

dialogar com a temática indígena, alguns nomes, tais como: Urupá, Tupã, Tupi. Esses 

nomes foram em sua maioria homenagens atribuídas a etnias indígenas ou apenas 

para mencionar que ali já havia um contexto com presença indígena. Tendo essas 

opções, a escolha aproximou-se de uma escola que atendesse os anos iniciais do 

ensino fundamental primordialmente; a escolhida, portanto, foi a Escola Tupi. Um 

motivo que também não poderia deixar de registrar é o da aproximação junto às 

práticas educativas para os sujeitos do Ensino Fundamental I, veredas dos(as) 

pedagogo(as), uma vez que também sou licencianda do curso de Pedagogia29.  

Na tentativa de (re)pensar ações pedagógicas diferenciadas junto ao ensino de 

História nos anos iniciais do Ensino Fundamental I da rede pública municipal em Ji-

Paraná, não foi difícil perceber que esses se esbarram com desafios pedagógicos 

constantes, sobretudo ao ter que lidar com os sujeitos do 5º ano desta modalidade de 

ensino. Por que se aproximar desses estudantes?  

Trata-se de uma investida em poder auxiliar, contribuir nas formações desses 

sujeitos do 5º ano, que estão concluindo essa fase do Ensino Fundamental I, 

ingressando posteriormente na segunda fase, a saber, 6º ano, ocasião em que terão 

outras experiências na escolarização. Desse modo, trabalhar com repertórios que 

possibilitem cantar as histórias indígenas que também vivem em Ji-Paraná, pode ser 

um caminho a seguir, constituindo-se numa relação viva, isto é, num elo de afinidades 

com outros seres humanos. Visto que, para Bakhtin (2002), a experiência verbal 

 

29 Sou regularmente matriculada no curso de Licenciatura de Pedagogia da Fundação Universidade 
Federal de Rondônia-UNIR, campus de Ji-Paraná-RO. 
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individual do sujeito toma forma e evolui sob o efeito da interação contínua e 

permanente com os enunciados individuais do outro. 

Os debates acerca da produção curricular na escolarização tentam articular 

processos educativos com o cotidiano das instituições de ensino, para tanto, requer 

formação continuada, reflexão e acompanhamento das demandas do contexto 

escolar. Nesse sentido, os estudos de Zeickner (2010) nos instigam a refletir que o 

conceito de professor reflexivo30 é o alicerce das ações educativas; um conjunto de 

estratégias na produção do saber que não são apenas procedimentos do 

planejamento ou da avaliação, mas também o fazer no cotidiano escolar. Trata-se da 

criação e (re)criação, do contato direto com a realidade dos sujeitos que também já 

podem ter se aproximado de outros espaços além dos muros escolares (GOHN, 

2014), nos quais ali também transitam a educação31.  

Essas discussões sobre o currículo, tais como, Candau (2009) dentre outros, 

bem como, os documentos oficiais, como num farol pedagógico para os(as) 

educadores (as), podem iluminar este debate. Na tentativa de orientar as práticas 

pedagógica de educadores; aproximamos das Diretrizes Curriculares Nacionais para 

o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos (DCNEB), sobrevoamos brevemente o que 

diz a Base Nacional Comum Curricular (BNCC)32 para o Ensino Fundamental, 

principalmente no âmbito do currículo de História para os anos iniciais, observando o 

que problematizam e orientam os educadores a (re)pensarem as suas propostas 

pedagógicas nas instituições de ensino, em se tratando obrigatoriedade de ensinar a 

temática indígena em âmbito curricular na perspectiva da Lei nº 11.645/2008. Quais 

seriam as contribuições dessas orientações educativas para a História, levando em 

conta a cultura indígena no Ensino Fundamental I da Educação Básica?  

 

30 Aquele que é capaz de refletir sobre sua própria prática, reconstruindo-a em relação às teorias, num 
continuum em que a prática realimenta a teoria e vice-versa, constituindo assim o practicum. 
31 Tais como: Museus, cinemas, teatros, espaços de trabalho etc.  
32 Intitulada BNCC, mediante Portaria Nº 1.570, de 20 dezembro de 2017 homologa o Parecer CNE/CP 
Nº 15/2017, do Conselho Pleno do Conselho Nacional de Educação, aprovado na Sessão Pública de 
15 de dezembro de 2017 e a Resolução CNE/CP Nº 2, de 22 de dezembro de 2017 que Institui e orienta 
a implantação da Base Nacional Comum Curricular, a ser respeitada obrigatoriamente ao longo das 
etapas e respectivas modalidades no âmbito da Educação Básica. Em processo de discussão nas rede 
de ensino no Brasil. Disponível em: <http://basenacionalcomum.mec.gov.br /materiais-de-apoio>. 
Acesso em: 5 abr. 2018.  
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A obrigatoriedade de ensinar sobre a história e a cultura indígena no currículo 

escolar é uma realidade incorporada desde 2008, tendo em vista as orientações para 

a valorização das culturas no processo histórico e da educação escolar. Assim, por 

que não acender os holofotes para o contexto social e histórico da nossa cidade de 

Ji-Paraná no estado de Rondônia?  

Dessa forma, a realização desta ação educativa em poder valorizar os 

repertórios culturais da etnia Ikolen/Gavião, constitui-se uma possibilidade 

pedagógica e deve ser prevista nas diretrizes e orientações curriculares. Revisitar o 

passado desses sujeitos através das suas músicas pode nos remeter ao princípio 

dialógico, que funda a alteridade como constituinte do ser humano e de seus 

discursos, Bakthin (1979, p. 28) enuncia que,  

 

nossa fala, isto é, nossos enunciados [...] estão repletos de palavras 
dos outros. Elas introduzem sua própria expressividade, seu tom 
valorativo, que assimilamos, reestruturamos, modificamos. [...] Em 
todo enunciado, contanto que o examinemos com apuro, [...] 
descobriremos as palavras do outro ocultas ou semi-ocultas, e com 
graus diferentes de alteridade. 

 

Além disso, as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação 

Básica (DCNEB, 2013) reúne todas as diretrizes para a Educação Básica e 

apresentou também as demandas da Lei 11.645 de 2008 para cada etapa do ensino, 

reforçando o ensino da História do Brasil com as contribuições das diferentes culturas 

e etnias (africana, europeia e indígena) para a formação do povo brasileiro. É 

relevante mencionar, essa abordagem é prevista em âmbito do currículo escolar, 

sobretudo em História do Brasil, Arte e Literatura33.  

A partir disso, para apresentarmos a instituição de Ensino Municipal de Ensino 

Fundamental Tupi em Ji-Paraná, optamos em compartilhar algumas imagens, que 

também registram a História da cidade na qual a escola está estabelecida. Seguindo 

essa linha de pensamento, Ciavatta (2002, p. 32) destaca que: “a imagem fotográfica 

atuaria como ponto de partida da memória sintetizando o sentimento de pertencimento 

à família, a um grupo, a um determinado passado”.  Na figura 1, a imagem apresenta 

uma paisagem aérea da cidade de Ji-Paraná/RO. 

 

33 Esboçada no artigo 26, parágrafo 4º da LDB n. 9.394 de 1996. 
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Figura 1. Fotografia da vista aérea de Ji-Paraná/Rondônia. 

 
Fonte: Disponível em: <https://waldirmadruga.blogspot.com/2011/05/ji-parana-
ro.html>. Acesso em: 11. abr. 2018.  

 

Como uma artéria que leva oxigênio ao coração, o Rio Machado banha a cidade 

rondoniense; aliás, o nome Ji-Paraná significa Rio Machado34. Examina-se na figura 

1, a ilha que tem um formato de coração. Falando em coração, é possível refletir que 

as fotografias não nos esclarecem apenas a História visível, mas, além disso, 

evidenciam sentimentos; para o poeta Carlos Drummond de Andrade (1985), 

imortalizam o momento. 

Em 22 de novembro de 2017, Ji-Paraná, o coração de Rondônia completou 40 

anos com a sua emancipação35. Essa cidade está localizada às margens da BR-364 

do Estado de Rondônia, é considerada a segunda maior cidade do estado de 

Rondônia, composta de 132.667 mil habitantes, no último censo realizado36 (IBGE, 

2017). 

Os chamados primeiros “colonos”, advindos da região Nordeste do país, 

quando fugiram da seca, estabeleceram-se as margens do Rio Urupá. Assim começou 

 

34 Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/dtbs/rondonia/jiparana.pdf>. Acesso em: 
11 abr. 2018.  
35 Disponível em: <https://www.portalvoz.com.br/pioneiros-contam-sobre-as-dificuldades-que-
enfrentaram-na-instalacao-de-ji-parana/>. Acesso em 11 abr de 2018.  
36 Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ro/ji-parana/panorama>. Acesso em 11 abr. 2018. 
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a povoação ji-paranaense; como se pode examinar na imagem a seguir a confluência 

entre os rios.  

 

Figura 2. Vista área da confluência entre o Rio Urupá e o Rio Machado em Ji-Paraná/ 
Rondônia. 

 
Fonte: Disponível em: <http://www.oobservador.com.br/noticias/ji-parana-a-cidade-
completa-40-anos-dia-22-de-novembro,19067.shtml> Acesso em 11 abr. 2018. 

 

A imagem na figura 2 deixa entrever que o Rio Urupá, tímido, deságua no Rio 

Machado, deixando no seu leito a sua História, nas suas margens, a sua memória 

junto à cidade de Ji-Paraná. Destaca-se que o povoamento foi conhecido como Urupá 

no auge da extração do látex37, e que nessa região já habitavam indígenas chamados 

por “Jarus e Urupás”, mas na atualidade pouco se sabe sobre eles.  

O Instituto Brasileiro de Reforma Agrária - IBRA38, meados dos anos de 1968 

acelerou o fluxo de migrantes vindos da Região Centro-Sul. O Projeto de Colonização 

Ouro Preto, dois anos mais tarde, foi o marco do surto desenvolvimentista da região; 

a imagem a seguir procura contar um pouco desta História. 

 

 

 

 

37 Após a sua decadência, entra em cena a busca por diamantes. 
38 Atual Instituto Nacional de Reforma Agrária – INCRA. 
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Figura 3. Mapa mostrando capital e microrregiões no estado de Rondônia no Brasil com 
fronteiras políticas, destaca-se a localização do Município de Ji-Paraná/RO. 

 
Fonte: Disponível em: <http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-218-02.htm>. Acesso em: 24 
ago. 2018.  

 

 

O Município de Ji-Paraná localiza-se no centro-leste de Rondônia, como vimos 

na Figura 3, no mapa próximo ao Munícipio de Ouro Preto do Oeste, território central, 

divisa com o Estado do Mato Grosso (MT). “A área urbana do município está 

localizada na confluência dos rios Machado e Urupá, sendo dividida em dois distritos, 

um à margem direita do rio Ji-Paraná e o outro à margem esquerda do rio” (Figura 2). 

(DIAS et.al., 2015, p. 1495). Nesse sentido, é possível refletir que o desenho é uma 

maneira de representação para o leitor, que o conduz a uma nova compreensão do 

mundo (CHARTIER, 1990). 

Como num caleidoscópio cultural, o Município de Ji-Paraná protagonizou uma 

expressiva diversidade cultural, sobretudo na sua formação territorial. As canções da 

etnia Ikolen/Gavião já anunciavam nas suas composições, os encontros dos 
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diferentes povos39, mais especificamente com a expedição Marechal Rondon. Então 

ela foi entoada assim:  

 

 

À bó zar [outro] máh pagátaá [nos cortou] osén osén 
Agora que o outro [branco] passou por nós... 
À bó zar máh [outro] pagátaá [nos cortou] osén osén 
Agora que o outro [branco] passou por nós... 
Zérég kíhr zérég kíhr máh pagátaá osén osén osén oséénéén 
O homem da roupa branca passou por nós... 
Ezáká ehbítè kajáleá 
Não tenha medo dele... 
Ezáká ehbítè kajáleá 
Não tenha medo dele... 
Zérégkíhr kajáleá sén osén osén oséén néén 
Do homem de roupa branca…40 

 

 

Esta fonte historiográfica, que marca a história da etnia indígena Ikolen/Gavião 

traz à tona os primeiros momentos que os indígenas se depararam com a Expedição 

de Marechal Cândido Rondon41. Como numa aventura épica, em forma de canções42, 

foi cantada pela sua língua indígena, por seus instrumentos. No texto, o narrador 

procura revelar os primeiros contatos com os homens brancos.  

No esforço em se poder também descrever um mapa que possibilite se 

aproximar dos espaços territoriais das etnias indígenas, pode-se examinar a seguir 

uma possível cartografia dos povos e das terras indígenas no estado com os holofotes 

centrados na Terra Indígena (T.I.) Igarapé Lourdes em Ji-Paraná.  

  

  

 

39 Entre eles: os povos indígenas que já viviam nesta região antes da chegada das frentes de ocupação, 
migrantes nordestinos, de outras regiões como Mato Grosso. 
40 Felzke (2017, p. 108); Documentada também por Julien Meyer e Denny Moore (2013), a letra se 
mistura entre a Lingua indígena e sua tradução. Outras versões. Disponível em: 
<http://www.cantosdafloresta.com.br/audios/a-bo-zar-mah-pagataa-ambodzara/>. Acesso em 10. mar. 
2018. 
41 Trata-se da época das construções estratégicas das estações telegráficas próximo das margens do 
rio Ji-Paraná (Machado) realizadas pela expedição de Marechal Cândido Rondon. 
42 Destaca-se que é tocada por um trio de sopros chamados pelos Ikolen de totoráv. 
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Figura 4. Mapa de localização da Terra Indígena Igarapé Lourdes em Ji-
Paraná/RO. 

 
Fonte: Santos (2014, p. 63). 

 

 

A figura 4 desenhou a localização da T.I. Igarapé Lourdes, como observado na 

legenda os Povos Ikolen/Gavião e os Karo/Arara43 compartilham e se organizam em 

um mesmo espaço. Nos estudos de Felzke (2017) é possível visitar alguns nomes das 

aldeias indígenas dos Ikolen/Gavião, a saber: Cascalho, Nova Esperança, Cacoal, 

Maloca Grande, Tucumã, Teleron, Enoque, Zape Adoh, Zezinho, Castanheira, Ikolen 

I e II e aldeia Igarapé Lourdes. Já nos estudos de Paula (2008) é possível conhecer 

as aldeias I’Târap e Paygap dos Karo/Arara. A terra indígena Igarapé Lourdes tem 

proximidade com o distrito de Ji-Paraná, Nova Colina divisa com o Estado do Mato 

Grosso.  

 

43 A etnia Karo conhecida também por Arara. A língua materna é Karo pertencente à família Ramarama, 
do tronco lingüístico Tupi (RODRIGUES, 1964), também falam a língua portuguesa. Os Karo também 
são conhecido por causa da realização da Festa Tradicional chamada Festa do Jacaré. Umas de suas 
cacacteristicas são: a captura, matança e preparo do jacaré para que todos possam dançar com ele e 
degustá-lo posteriormente. É um modo de fazer memória e ensinar para os mais novos sobre suas 
tradições. ISA - Instituto Socioambiental – Povos Indígenas no Brasil. Disponível em: 
<https://pib.socioambiental.org/pt /Povo:Karo>. Acesso em: 25 maio 2018. 
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Já a Escola Municipal de Ensino Fundamental Tupi está situada na Zona Rural 

do primeiro Distrito de Ji-Paraná, Linha 8, Setor Itapirema. A figura 5 abaixo exibe a 

primeira imagem que se pode visualizar a escola. 

 

Figura 5. Tupi, Escola Municipal de Ji-Paraná-RO. 

 
Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora, 2017. 

 

 

A imagem da figura 5 marca a entrada principal da Escola Tupi; como num 

quadro pintado por um artista plástico, os seus espaços mantêm acesa a ideia do 

recanto, da tranquilidade, da paz para o saber, com as sombras das suas árvores. 

Nessa acepção, os estudos de Pesavento (2002) nos instigam a refletir que os sujeitos 

e os lugares se prestam à multiplicidade de olhares entre cruzados que, de forma 

transdisciplinar, abordam o real na busca de cadeias de significados. 

A Escola Tupi foi criada em 1991, com o Decreto de Criação sob o nº 

1.481/GAB/91, para atender as crianças da localidade. A pedido da comunidade no 

ano de 2011, foi reaberta44, mediante o Decreto de Criação 15.633 de 11.03.2011 e 

Resolução Nº 044/2013-CME/PMJP/RO voltou a funcionar45. 

 

44 Entre os anos de 2006 a 2010 a instituição de ensino não atendeu a comunidade, pois não tinha 
alunos suficientes para seu funcionamento. No ano de 2010 cedeu o espaço para funcionar a UAB 
(Universidade Aberta do Brasil) que funcionou por um ano. 
45 No Projeto Pedagógico Escolar (PPE) de 2017 cedido pela supervisora da escola.  
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Os documentos oficiais da instituição de ensino registram que a escola oferece 

o ensino regular do 1º ao 5º ano, atendendo as crianças da comunidade e bairros 

vizinhos tais como: Novo Ji-Paraná, Bosque dos Ipês I e II e Setor Chacareiro. Dois 

ônibus fazem o transporte; um próprio da Prefeitura de Ji-Paraná, que faz o transporte 

somente dessa escola, e o outro é de uma empresa terceirizada, realizando o 

transporte de crianças de outras escolas da rede pública de ensino. A fotografia, a 

seguir, apresenta os ônibus escolares estacionados na frente da Escola Tupi. 

 

 

Figura 6. Ônibus escolares estacionados próximo a escola.  

 
Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora, 2017. 

 

 

Nesse sentido, a imagem apresentada na figura 6, quem sabe, possa acentuar 

a ideia da importância em se poder unir os caminhos das instituições de ensino aos 

espaços do setor da cidade de Ji-Paraná, acentuando as transformações nas 

paisagens urbanas. 

Os últimos dados do Projeto Pedagógico Escolar – PPE (2017) registram que 

a instituição atendeu nesse ano o total de 141 (cento e quarenta e uma) crianças. O 

seu espaço físico é composto com 5 (cinco) salas de aula, 1 (uma) sala de vídeo, 1 

(uma) sala de leitura, 1 (uma) sala de professores, 1 (uma) sala para cada setor a 
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saber: direção, secretaria e supervisão. São ao total 5 (seis) banheiros, subdivido para 

as crianças e toda equipe escolar; há 1 (uma) cozinha e 1 (um) depósito de alimentos 

e o outro é para depósito de materiais. 

Quando o assunto são os servidores da Escola Tupi, essa instituição conta com 

um corpo docente formado pela equipe gestora, estando assim distribuída: 6 (seis) 

professoras da educação escolar, 1(uma) supervisora (também chamada de 

coordenadora pedagógica), 1 (uma) diretora, 1 (um) vice-diretor, 1 (uma) merendeira, 

1 (um) zelador, 2 (dois) motoristas do ônibus escolar, 1 (uma) monitora que 

acompanha as crianças no ônibus escolar, 1 (uma) cuidadora.  

As aulas acontecem de segunda a sexta-feira, iniciando às 08h00min e 

encerrando às 12h00min, período da manhã; ressalta-se que na Escola Tupi há o 

programa “MAIS EDUCAÇÃO46”, que ocorre no período vespertino, iniciando às 

12h30min e terminando às 16h00min.  

Em face disso, pensou-se a partir da aproximação com os discentes do 5º ano 

do ensino fundamental dessa instituição propor ações pedagógicas que pudessem 

contribuir com o processo de ensino-aprendizagem nas áreas de linguagem e também 

história, utilizando-se de repertórios linguísticos para auxiliar nesse processo. As 

reflexões de Kleiman (1995), na perspectiva dos estudos do Letramento, nos instigam 

a refletir que não há apenas uma forma de usar a língua escrita, a reconhecida e 

legitimada pelas instituições poderosas, à qual poucos têm acesso, mas há múltiplas 

formas de usá-la, em práticas diversas que são sociocultural e historicamente 

determinadas; nessa acepção, valorizam-se nessa pesquisa os modos e costumes 

dos povos indígenas locais que também contribuem para a formação dos cidadãos 

rondonienses.  

A intenção desta pesquisa nasceu na observação desta educadora de história, 

futura pedagoga e aprendiz de pesquisadora, em perceber na sala de aula algumas 

lacunas existentes no que diz respeito à temática indígena pelos estudantes. A 

 

46 Atual “Novo Mais Educação”, criado pela Portaria MEC nº 1.144/2016 e regido pela Resolução FNDE 
nº 17/2017, é uma estratégia do Ministério da Educação que tem como objetivo melhorar a 
aprendizagem em língua portuguesa e matemática no ensino fundamental, por meio da ampliação da 
jornada escolar de crianças e adolescentes, otimizando o tempo de permanência dos estudantes na 
escola. Em 2018, o Programa já foi implementado por meio da realização de acompanhamento 
pedagógico em Língua Portuguesa e Matemática e do desenvolvimento de atividades nos campos de 
artes, cultura, esporte e lazer, impulsionando a melhoria do desempenho educacional mediante a 
complementação da carga horária em cinco ou quinze horas semanais no turno e contra turno escolar. 
Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/programa-mais-educacao>. Acesso em 12. Abr. 2018.  
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preocupação com o processo de alfabetização impede muitas vezes de o docente 

recriar e (re)significar a sua prática deixando escapar entre os dedos questões no que 

tangem a um olhar sensível às práticas culturais indígenas: as suas músicas; ora, os 

estudos linguísticos de Marcuschi (2010) acenam que é impossível pensar em 

comunicação a não ser por meio de práticas socialmente constituídas com propósitos 

comunicacionais configurados concretamente em variados textos da vida. 

Desse modo, esta pesquisa procura privilegiar as tradições, costumes, rituais, 

mitos dos povos indígenas. Preocupa-se em voltar um olhar para o processo de 

ensino-aprendizagem para que os sujeitos dos anos iniciais do ensino fundamental 

tenham acesso às novas ações educativas que façam sentido em suas vidas, 

valorizando a história e a cultura da região de que fazem parte, o que pode nos 

remeter às reflexões de Candau e Lelis (1999) ao destacarem que é possível o 

educador desenvolver uma práxis criadora na medida em que a vinculação entre o 

pensar e o agir pressupõe a unicidade, a inventividade, a irrepetibilidade da prática 

pedagógica.  

Como poder perceber as novas abordagens da historiografia nesse percurso? 

A utilização das diferentes linguagens na sala de aula para o ensino de História é uma 

reflexão feita pelas autoras Azevedo e Lima (2011). Essa discussão revela-se 

desafiadora, pois é crescente a multiplicidade de novas fontes e de linguagens 

utilizadas pelo universo das crianças e adolescentes em seus ambientes diversos.  

Portanto, a História e o ensino de História na Educação Básica, com foco no 

ensino fundamental (I) não poderiam ficar alheios aos desafios pedagógicos, rumos 

às possíveis mudanças nas ações educativas ao lidar com as crianças nos territórios 

da Educação escolar. A Lei 11.645 de 2008, como uma incentivadora nesse propósito, 

chamou a atenção acerca da obrigatoriedade do ensino de história brasileira, trazendo 

para o currículo escolar a temática indígena e a necessidade de se (re)pensarem 

ações educativas sobre esse tema. 

Nesse sentido, esta pesquisa mira-se em poder se aproximar da turma do 5º 

ano do ensino fundamental (I) da Tupi de Ji-Paraná/RO, para propor ações educativas 

diferenciadas que se iniciam com a apresentação dos repertórios musicais da etnia 

Ikolen/Gavião, procurando tirar da sombra as canções indígenas, privilegiando, 

portanto as fontes cantadas por essa etnia indígena.  

Qual foi o objetivo dessa pesquisa? Os procedimentos teórico-metodológicos? 

Estas questões me instigam a refletir que a epopeia pedagógica procurando trazer o 
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repertório cultural indígena para trabalhar com as crianças na escola Tupi está 

começando; que venha a próximo tópico 2.2 para o ritmo metodológico. 

 

2.2 RITMO OBJETIVO, HARMONIA DA RAZÃO: PROCEDIMENTOS TEÓRICO-
METODOLÓGICOS DA PESQUISA 
 

 

O conhecimento não é harmonia e comporta diferentes níveis que se 
podem combater e contradizer. Conhecer comporta informação, ou 
seja, possibilidade de responder a incertezas, mas o conhecimento 
não se reduz a informações; ele precisa de estruturas teóricas para 
dar sentidos às informações.  

 
Edgar Morin 

 

As ideias de Morin47, no início desta pesquisa, pedem passagem para uma 

discussão no âmbito do conhecer junto à pesquisa científica, ajudando a ampliar os 

horizontes dos pesquisadores que pretendem apresentar um debate acadêmico. As 

reflexões do autor sugerem que o conhecimento humano não é harmonia, 

comportando diferentes níveis que se podem combater e contradizer, demandando 

indagações, dúvidas, problemas, quebra-cabeças, instigando, portanto, a novas 

questões, que essa pesquisa se propõe a apresentar no âmbito da Educação escolar. 

As crianças ji-paranaenses convivem em um contexto privilegiado por um 

patrimônio cultural e histórico com as tradições indígenas. Os cantos, os ritos de 

passagem, as histórias do povo indígena Ikolen/Gavião oferecem para esse universo 

repertório pedagógicos para que os discentes do 5º ano do ensino fundamental da 

Escola Municipal Tupi reflitam sobre esse tema, podendo contribuir para formação de 

sujeitos sensíveis à diversidade cultural.  

Ressalta-se que o processo migratório e emancipatório de Ji-Paraná é 

recente48. Frequentemente, ouvimos histórias orais49 (ALBERTI, 2005) sobre as 

relações estabelecidas entre os primeiros habitantes indígenas e os que aqui 

 

47 Trecho extraído da obra: MORIN, Edgar. Ciência com consciência. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 
2003. 
48 Completou 40 anos em novembro de 2017. Disponível em: <https://www.redetvro.com.br/ji-parana-
completa-40-anos-e-tem-muito-comemorar/>. Acesso em: 12 abr de 2018.  
49 A História oral é amplamente utilizada pelas Ciências Humanas; é caracterizada pela coleta de 
depoimentos com pessoas que testemunharam conjunturas, processos, acontecimentos, modos de ser 
e de estar dentro de uma sociedade ou instituição. A tradição oral, a história de vida e a história temática 
compõem os pilares de estudos para os pesquisadores que desejam se debruçar nessa temática.  
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chegaram nessa região. Essa experiência tem repercussão diretamente nas novas 

gerações ji-paranaenses, como mostram estudos de pesquisadores como Silva e 

Kuzma (2015) nos territórios das Ciências Humanas.  

Em razão disso, apresentamos o objetivo geral desta pesquisa; em se poder 

ensaiar ações pedagógicas diferenciadas de História com os (as) discentes do Ensino 

Fundamental I da escola Tupi, a partir das canções indígenas dos Ikolen/Gavião, no 

esforço de (re)visitar a Lei 11.645 de 10 de março de 2008, contribuindo no 

(re)desenho do currículo dessa instituição de ensino público. No processo de 

aprendizagem da criança, faz-se necessário um olhar atento às fontes e saberes 

possíveis para o ensino de História e cultura indígena em sala de aula. Nesse sentido, 

entende-se que seja possível contribuir também para a formação do sujeito histórico, 

crítico e autônomo.  

Por seu turno, os objetivos específicos desta pesquisa abrem portas para 

contribuir junto aos educadores, coordenadores, e gestores da escola Tupi, auxiliando 

e planejando ações educativas em conjunto nas veredas da História, à luz das 

Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental (DCNEB, 2013), a Base 

Nacional Comum Curricular para o Ensino Fundamental (BNCC, 2017) e a Lei nº. 

11.645/2008, com levantamento das dificuldades e possibilidades de aprimoramento 

das abordagens metodológicas e curriculares.  

Além disso, outros objetivos foram destacados: propor um plano de trabalho 

que possa se apoiar nos subsídios teóricos da formação, no intuito de complementar 

o conhecimento dos estudantes, a fim de que os mesmos se tornem protagonistas 

nos aprendizados do Ensino Fundamental. Nessa acepção, procurar compartilhar, 

juntamente com a equipe da instituição de ensino Tupi, estudos da temática indígena 

a partir de outras linguagens: músicas, vídeos, filmes, documentários; percebem-se 

fontes que são convites a partir de outros olhares, além dos apresentados nas 

publicações recomendadas para serem trabalhadas naquela escola. 

Quais os procedimentos operacionais pensados para a pesquisa? Por 

considerar a totalidade do ser humano dinâmica, complexa, subjetiva e não 

fragmentada; uma possível ideia da ação de forma espiral: “une a pesquisa e ação” 

(BARBIER, 2002, p. 86), além de poder também remeter às reflexões de Freire (1996), 

no que diz respeito à escuta sensível do outro.  

As técnicas de fichamentos, dos resumos dos textos, dos capítulos dos livros, 

teses e dissertações também foram caminhos utilizados por essa pesquisadora 
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diariamente, para que eu pudesse me aproximar do debate; a aproximação e o diálogo 

com os sujeitos dessa pesquisa reafirmaram o papel e o lugar da investigação 

qualitativa. Aliás, os estudos de Lüdke e André (1986) sugerem que investigar é um 

esforço de se poder elaborar conhecimento sobre aspectos da realidade na busca de 

soluções para os problemas expostos.  

As reflexões de Laville e Dionne (1999) ajudaram a refletir que o valor da 

análise tem a ver com a coerência das escolhas relativas aos diversos elementos da 

pesquisa nas Ciências Humanas.  

O procedimento da coleta de dados se iniciou após a autorização da direção 

da escola Tupi50. As entrevistas semiestruturadas aplicadas aos docentes e discentes 

foram previamente agendadas para que não pudessem comprometer as dinâmicas 

pedagógicas junto à instituição de ensino.  

Na trilha acadêmica desta pesquisa, registra-se também a submissão e 

aprovação do projeto de pesquisa para o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) em 

dezembro de 2017. O que é mesmo este documento? Trata-se da aprovação do 

trabalho pela comissão para que o(a) pesquisador(a) possa avançar; destaca-se que 

o parecer consubstanciado aprovado pela comissão da plataforma Brasil51 apresentou 

os dados do projeto de pesquisa, o número do parecer, a apresentação do projeto, o 

objetivo da pesquisa, a avaliação dos riscos e benefícios, os comentários e 

considerações sobre a pesquisa e considerações sobre os termos de apresentação 

obrigatória. 

No que diz respeito aos outros instrumentos utilizados para a produção dos 

dados: as entrevistas, as leituras dos materiais e documentos diversos, mais uma vez, 

foi possível dialogar com os estudos de Laville e Dionne (1999), uma vez que a 

significação de um conteúdo reside largamente na especificidade de cada um de seus 

elementos e nas relações entre eles, remetendo-nos ao valor da análise que tem a 

ver com a coerência das escolhas relativas aos diversos elementos da pesquisa no 

campo educacional.  

  

 

50 O período foi no final do ano letivo de 2017. 
51 Esse projeto foi aprovado em 18 de dezembro de 2017. 
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2.2.1 MÚSICAS INDÍGENAS QUE ENCANTAM: Por uma pesquisa-ação educacional  

 
 
A pesquisa-ação educacional é principalmente uma estratégia para o 
desenvolvimento de professores e pesquisadores de modo que eles 
possam utilizar suas pesquisas para aprimorar seu ensino e, em 
decorrência, o aprendizado de seus alunos.  
 

David Tripp52 

 

As inspirações de Tripp neste tópico do debate nos ajudam a refletir sobre o 

exercício profissional dos educadores; o professor não é exclusivamente o que 

domina uma disciplina, mas aquele que pode oferecer um conjunto de conhecimentos, 

chamados de saber docente (TARDIF, 2011). Portanto, é importante que se possam 

ampliar experiências junto às suas ações pedagógicas. Não é difícil entender que o 

ofício do educador implica um saber fazer que assegure a aprendizagem da disciplina 

e a transmissão do que lhe é confiado pela via das diretrizes curriculares e que, 

inevitavelmente, expressa uma determinada concepção de mundo. 

Com a aproximação à escola, entendi que o dialogismo é um instrumento de 

transformação social; aproximei-me de um universo desconhecido com outras 

realidades o que abriu um canal para que essa pesquisadora se solidarizasse com o 

outro, não estabelecendo uma relação de dominação. Nascia, assim, uma relação de 

diálogo, que pode nos aproximar aos estudos de Freire (2010, p. 91), que o “[...] 

diálogo é uma exigência existencial. [...] ele é o encontro em que se solidarizam o 

refletir e o agir de seus sujeitos endereçados ao mundo a ser transformado e 

humanizado [...].”  

Frisamos que as ações desenvolvidas foram dialogadas antecipadamente com 

a coordenadora pedagógica53, tendo seu apoio e contribuições, pois em “[…] síntese, 

narrar uma pesquisa não é só registrar os acontecimentos, mas consiste em um 

trabalho político de afirmação de algumas verdades em detrimento de outras” (JOBIM 

E SOUZA; CARVALHO, 2016, p. 99).  

 

52 TRIPP. David. Pesquisa-ação: uma introdução metodológica. Trad.: Lólio Lourenço de Oliveira. 
Educação e Pesquisa, São Paulo, v. 31, n. 3, p. 443-466, set./dez. 2005. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/pdf/ep/v31n3/a09 v31n3.pdf>. Acesso em: 22. out. 2017. 
53 A coordenadora pedagógica da Tupi Maria Creuza de Souza autorizou-me em poder revelar o seu 
nome nesta pesquisa. 
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Assim apresentamos a proposta da pesquisa-ação à equipe gestora da escola; 

além da coordenadora pedagógica, o vice-diretor54 também acenou afirmativamente 

a realização da pesquisa; em ato contínuo, foram assinados os Termos de autorização 

e o aceite, selando o nosso compromisso junto à Escola Tupi. Outros documentos55 

também foram providenciados junto à direção da escola. 

Foi pensada inicialmente a possibilidade de se trabalhar com os discentes do 

5º ano do ensino fundamental I em um dia da semana sem prejudicar o andamento 

do bimestre. Assim, chegamos a um acordo juntamente com a coordenadora 

pedagógica e a docente Clara Nunes56, logo, todas mostraram-se favoráveis em 

colaborar com essa pesquisadora. Após essa conversa, na tentativa de organizar o 

tempo para se encontrar com as crianças, levando em conta o calendário escolar e o 

andamento do bimestre, surgiu um convite para que eu pudesse me aproximar dessa 

turma57.  

Um desafio estava por vir; no acordo58 sabíamos que no mesmo período, a 

turma também teria reforço escolar, um compromisso daquela coordenação 

pedagógica no esforço em poder ajudá-los nas outras atividades escolares. Os 

discentes foram previamente informados sobre a temática que seria abordada e os 

motivos pelos quais houve essa programação diferenciada.  

No dia agendado, a pesquisadora foi apresentada à turma do 5º ano do ensino 

fundamental; a professora Clara Nunes procurou explicar brevemente para as 

crianças o que aconteceria nos encontros que estavam por vir com a turma.  

Mergulhada nessa prática junto aos discentes e docentes na educação escolar, 

numa escuta atenta, percebia que ia delineando, (re)pensando, reavaliando “[…] o 

campo de pesquisa, os interessados [...] e suas expectativas e estabelecer um 

primeiro levantamento […] da situação, dos problemas prioritários e de eventuais 

ações” (THIOLLENT, 1996, p. 48).  

 

54 Autorizou a realização da Pesquisa na Escola Tupi conforme termo de autorização e aceite em anexo 
neste trabalho.  
55 O TCLE (Termo de Consentimento Livre e Esclarecido) e o termo de autorização de imagens. 
56 Os nomes dos/as docentes da escola são fictícios; trata-se de uma opção metodológica para se 
poderem preservar as identidades dos professores/as.  
57 Vale destacar que os gestores da Tupi ficaram animados com o projeto. Assim, um acordo foi firmado 
com a coordenação pedagógica, mesmo sabendo que estávamos aguardando a aprovação do projeto 
na Plataforma Brasil, com possibilidades de possíveis revisões, caso houvesse comprometimentos, o 
que não ocorreu. Com vistas a otimizar essa disponibilidade, o convite foi aceito.  
58 As datas combinadas foram entre dias 18 a 23 de outubro de 2017. 
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Os encontros com a turma me fizeram ver com outros olhos que a pesquisa-

ação tem como base a empiria associada a uma ação ou a resolução de problemas 

de interesse do grupo, podendo ser aplicada também nos territórios educacionais. 

Nessa perspectiva, “[…] os pesquisadores em educação estariam em condição de 

produzir informações e conhecimentos de uso mais efetivo, inclusive ao nível 

pedagógico” (THIOLLENT, 2011, p. 85).  

Na pesquisa o processo é importante, pois, envolve o cotidiano, a vida e a 

subjetividades dos sujeitos envolvidos, e sem imposição, planejar o produto final que 

privilegie a temática indígena local, portanto, uma ação que faça sentido para as 

crianças do ensino fundamental quanto à diversidade cultural que faz parte de suas 

realidades escolares e sociais.  

O buscar pedagógico do educador envolve permanentemente as questões do 

processo, do planejamento coletivo, da participação ativa do professor-pesquisador, 

que nos remete aos estudos de Tripp (2005, p. 446):  

 

A prática pela oscilação sistemática entre agir no campo da prática e 
investigar a respeito dela. Planeja-se, implementa-se, descreve-se e 
avalia-se uma mudança para a melhora de sua prática, aprendendo 
mais, no correr do processo, tanto a respeito da prática quanto da 
própria investigação.  

 

Na tentativa de se poderem deixar mais visíveis as experiências dessa 

pesquisadora nos territórios da instituição de ensino Tupi, foi elaborado um quadro 

que procura sintetizar as ações desenvolvidas nessa pesquisa-ação. 

 

 

Quadro 1. Representação cíclica da Pesquisa-ação desevolvidas em lócus. 

Ciclo 1 Ação realizada no campo da pesquisa 

Sequência da 

Ação 

Prática/investigação Participantes 

Planejamento Da experiência empírica  

2017 Elaboração do Projeto de pesquisa-ação Pesquisadora e 

orientador 

Implementação 

observação 

E descrição 

Da produção de dados  

06.10. 2018 Aproximação e apresentação do projeto da 

pesquisa-ação na Escola Municipal de Ensino 

Fundamental Tupi. 

Vice – Diretor; 

Coordenadora 

escolar. 
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09.10. 2018 Assinatura do Termo de autorização da pesquisa  

Termo de aceite pela escola. 

Vice – Diretor 

09.10. 2017 

 

1º encontro: Apresentação, entrosamento, 

interação; apresentação com o curta-metragem 

sobre a música dos Ikolen/Gavião, chamado Arco 

e a Lira59. Foi-lhes solicitado que após a 

apreciação do vídeo, fizessem um desenho ou 

texto com as impressões que tiveram a respeito do 

vídeo; 

Discentes 

matriculados do 5º 

ano do Ensino 

fundamental. 

18.10.2017 2º encontro: Foi feito uma iteração entre a 

linguagem musical indígena com a história e 

cultura dos Ikolen/Gavião;  

Discentes 

matriculados do 5º 

ano do Ensino 

fundamental. 

19.10.2017 

 

3º encontro: História e cultura do povo Ikolen a 

partir de suas músicas dialogadas com as 

experiências dos (as) discentes sobre a temática. 

História e cultura do povo Ikolen a partir das 

músicas apresentadas dialogando com as 

experiências dos (as) discentes sobre a temática.  

Discentes 

matriculados do 5º 

ano do Ensino 

fundamental. 

23.10.2017 

 

4º Encontro com a música e a dança indígena na 

abertura do seminário intercultural (Local: IFRO, 

Campus de Ji-Paraná). O encontro foi marcado 

com os Ikolen/Gavião no IFRO, campus de Ji-

Paraná, numa apresentação cultural. 

Discentes 

matriculados do 5º 

ano do Ensino 

fundamental. 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora a partir de de Tripp (2005) e Thiollent (2011). 

 

O quadro síntese evidencia que as práticas e ações foram construídas 

gradativamente, sempre fomentadas pelo dialogismo entre os interlocutores, de forma 

conjunta, com propostas que surgiam, questões apresentadas durante os encontros, 

as entrevistas e a análise documental.  

A tessitura destas seções irá demonstrar os dados obtidos ao longo da 

pesquisa e culminará com a apresentação de uma proposta de ação que nasceu a 

partir dos diálogos presentes nessa proposta de pesquisa-ação. 

 

  

 

59 O Arco e a lira Ikolen/Gavião. Disponivel em: <http://www.lisa.usp.br/producao/ 
videos/catalogoArcoLiraWMV.shtml> Acesso em: 12 de set. de 2017.  
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2.2.2 ORQUESTRA ESCOLAR: Produção de dados na Tupi  

 

Se alguém quer saber a distribuição de cores num jardim de flores, 
deve primeiramente identificar o conjunto de cores que existem no 
jardim; somente depois disso pode-se começar a contar as flores de 
determinada cor. O mesmo é verdade para os fatos sociais. 
 

Martin Bauer e George Gaskell60 

 

As palavras de Martin Bauer e George Gaskell parecem-nos as mais 

apropriadas para abrirem esta seção; a inspiração poética sugere que para observar 

o ordenamento das cores em um jardim é preciso examinar o seu colorido, instigando-

nos a refletir também que o mesmo acontece com os fatos sociais. Nessa acepção, 

procurar descrever e apresentar as estratégias dessa pesquisa torna-se relevante; 

além de poder apresentá-las, é possível refletir nas questões teóricas, visando intervir 

no cotidiano da escola Tupi.  

Esta pesquisa-ação, que elege as escritas das músicas Ikolen/Gavião, articula-

se a uma finalidade de alteração na situação pesquisada: “[...] o conhecimento 

produzido deve voltar para a realidade concreta que descreve, para ser um apoio a 

mudanças” (MONCEAU, 2005, p. 470). 

Nesta viagem épica no âmbito da escolarização, seguem os instrumentos com 

a produção dos dados desta pesquisa; as subseções 2.2.2.1, 2.2.2.2, 2.2.2.3 e 2.2.2.4 

procuram apresentar o repertório empírico, conduzindo-nos aos efeitos de 

transformação e de conhecimentos na Educação escolar. 

 

2.2.2.1 Na cadência institucional: análise dos documentos  

 

O Bekáh era o espaço reservado para o povo Gavião, é um espaço 
muito importante para o ensino e aprendizado dos jovens. Ali no Bekáh 
ensinava tudo para o seus jovens.   
 

Zacarias Kapiaar Gavião61 
 

 

 

60 BAUER, Martin W.; GASKELL, George. Pesquisa qualitativa com texto, imagem e som. Um manual 
prático. Tradução Pedrinho A. Guareschi. 7. ed. Petropólis-RJ: Vozes, 2008, p. 24. 
61 GAVIÃO, Kapiaar Zacarias. Bekáh: O Lugar da Educação Tradicional Gavião. (Monografia) 2015, p. 
31.  



45 

 

A Escola para o povo Ikolen/Gavião, como podemos observar na epígrafe deste 

texto, é um espaço importante para compartilhar saberes aos seus jovens com 

atividades desenvolvidas em suas aldeias, envolvendo-os diariamente, tais como a 

caça, pesca, a confecção dos artefatos como arco e flechas, cocar, dentre outros 

conhecimentos importantes para o seu povo; esse trecho parte de uma reflexão sobre 

a educação tradicional do povo. Vida e educação o povo Ikolen/Gavião nos ensina 

como fazer, com isso recordamos que a educação está em todo lugar “para aprender, 

para ensinar, para aprender e ensinar. Para saber, para fazer, para ser ou para 

conviver, todos os dias misturamos vida com a educação” (BRANDÃO, 2013, p. 3), 

instigando pesquisadores a aproximarem de outras fontes que contêm informações 

importantes para entender os processos educativos na Educação escolar.   

A aproximação aos documentos oficiais que orientam e regulamentam o ensino 

da rede municipal de Ji-Paraná-RO foi um dos passos dessa pesquisadora; imbuída 

por um espírito de uma historiadora à procura de suas fontes, deparar-me com estes 

documentos, permitiu-me conhecer melhor o universo do Ensino Fundamental I, parte 

constitutiva da Educação Básica rondoniense.  

Enveredando na senda da análise documental; os estudos de Laville e Dionne 

(1999) destacam que pode se constituir numa técnica proveitosa, pois exigem do 

pesquisador apenas dedicação para a extração das informações, uma vez que os 

dados já constam no documento, cabendo ao pesquisador a triagem e análise das 

informações. 

Os diálogos com a coordenadora pedagógica otimizaram uma aproximação a 

outro documento importante, a saber, o Projeto Pedagógico Escolar (PPE)62; nesta 

fonte há informações sobre o histórico da instituição, seus projetos, objetivos, proposta 

pedagógica e missão da instituição escolar e orientações. Foi disponibilizada também 

a Matriz de Competências e Habilidades do Grupo Gestar Brasil do Instituto Airton 

Senna – IAS, programa Gestão Nota 1063; trata-se de um conjunto de documentos 

utilizados pelos docentes na Tupi, auxiliando-os nas ações educativas. 

 

62 O PPE – Projeto Pedagógico Escolar, é um documento importante para a Escola sendo construido 
pela comunidade escolar. A cada início de ano acontece uma semana para estudos e planejamento 
pedagógico. Um momento propício para reavalizar o PPE, bem como, as atividades previstas e 
desenvolvias durante ano letivo.  
63 É um documento com orientações curriculares para cada componente curricular para auxiliar o 
docente em sala de aula. O Grupo Gestar Brasil, Gestão Nota 10 é do Instituto Aryton Senna - IAS, é 
um programa firmado em parceria com a Prefeitura de Ji-Paraná e Secretária Municipal de Educação 
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Outras fontes também foram utilizadas para análises; a oficina pedagógica foi 

uma delas; realizada com os discentes do 5º ano, também foi considerado nessa 

pesquisa um documento importante na escola, o que pode nos remeter às reflexões 

de Lüdke & André (1986) ao destacarem que algumas fontes de informação surgem 

num determinado contexto e fornecem informações sobre esse mesmo contexto.  

O livro didático é outra fonte possível para ser analisada, pois, sabe-se de sua 

importância e espaço ocupado na escola, no ensino e aprendizagem dos referenciais 

básicos das crianças da nossa sociedade. Nesse sentido, Lopes da Silva e Grupioni 

(1995) apresentam a partir de seus estudos que é na infância e adolescência, durante 

o período escolar, 

 

[…] que se recebe uma série de informações sobre outras culturas e 
sobre outros povos. Poucos terão, após essa fase, oportunidade de 
aprofundar e de enriquecer seus conhecimentos sobre os outros seja 
através de viagens, romances, mostras de filmes internacionais, seja 
prosseguindo seus estudos. Neste contexto, o livro didático é uma 
fonte importante, quando não a única, na formação da imagem que 
temos do Outro (LOPES DA SILVA; GRUPIONI, 1995, p. 486). 

 

Outros documentos encontrados no suporte digital também foram inventariados 

nessa pesquisa: a Resolução constituída pela Câmara Municipal de Educação (CME), 

sob o Nº. 033/2012-CME/PMJP/RO que fixa Diretrizes Curriculares Municipais para o 

Ensino Fundamental de 09 (nove) anos a serem observadas na organização do 

Sistema Municipal de Ensino; as normas para a Educação Básica, no portal do 

Município de Ji-Paraná, estado de Rondônia.  

Desse modo, como numa operação historiográfica a ser realizada por uma 

historiadora, foi possível cotejar documentos, na tentativa de se poderem verificar 

fazeres pedagógicos diferenciados com a temática indígena no âmbito da educação 

escolar na escola Tupi.  

 

2.2.2.2 Timbre educacional: Entrevista com os (as) docentes 

 
Além de ser uma temática de grande importância, trás significados 
reais, com acesso à importância de um povo quase dizimado pela 
história. O que faz com que além de os alunos conhecerem a história 

 

– SEMED renovado em 2014. 
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desse povo, também tenha um aprendizado significativo64.  

 

Para iniciar esta seção, convidamos a experiência de uma docente da escola 

Tupi; a sua voz me ajuda a refletir sobre a importância de se trabalhar com os 

estudantes no 5º ano do Ensino Fundamental em Ji-Paraná, na tentativa de se 

conhecer as histórias e as culturas dos povos indígenas junto aos territórios 

rondonienses, que também fazem parte da sociedade brasileira, o que pode remeter 

à Base Nacional Comum Curricular (2017); este documento oficial registra que a 

Educação tem um compromisso com a formação e o desenvolvimento humano global, 

em suas dimensões intelectual, física, afetiva, social, ética, moral e simbólica.  

Nos encontros previamente agendados com a docente Clara Nunes65, 

utilizamos para a coleta de dados um questionário pré-estruturado; o cotidiano escolar 

e a quantidade de participantes levaram essa pesquisadora a eleger outra estratégia 

para escutar as vozes das docentes na Escola Tupi; a entrevista foi a vereda pensada, 

pois possibilitava uma dinâmica de interação, tendo um roteiro apenas com intuito de 

orientar a conversa e o caminho da pesquisa.  

Quando o assunto são as entrevistas, as palavras de Laville e Dionne (1999) 

nos instigam a pensar que deixando os entrevistados formularem as suas respostas, 

podemos observar melhor as suas ideias e posicionamentos diante das questões 

enunciadas.  

A professora Maria Bethânia do 3º ano do Ensino Fundamental, outra docente 

entrevistada, enfatizou sobre os desafios pedagógicos que valorizam as diversas 

manifestações artísticas e culturais dos povos indígenas, sobretudo quando se tratam 

dos Ikolen/Gavião, uma preocupação da educadora com os direitos de aprendizagem 

e desenvolvimento dos (as) discentes.  

 

2.2.2.3 Brados estudantis: aproximando-se dos (as) discentes 

 
Quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender 

 
Paulo Freire 

 

64 Voz da professora Clara Nunes da escola Tupi. Vale ressaltar que para manter o anonimato, por 
questões metodológicas, optou-se em registrar o nome fictício da professora.  
65 A escolha por pseudônimos que (re)visitam os nomes das cantoras brasileiras é uma opção dessa 
pesquisadora por se aproximar do universo semântico musical. 
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Dialogando com Paulo Freire, esta epígrafe pode nos ajudar a refletir sobre as 

estratégias do educador na relação ensino-aprendizagem. Inspirada nesse 

comportamento educativo, a oficina pedagógica foi o método adotado para escutar as 

vozes dos estudantes do 5º ano da escola Tupi. É importante examinar o seu papel 

no ambiente escolar; trata-se de um lugar da construção coletiva, da troca de saberes 

e de experiências (CANDAU, 1999). Nesse sentido, podemos destacar os elementos 

que compõem a dinâmica de uma oficina:  

 

A atividade, a participação, a socialização da palavra, a vivência de 
situações concretas através de sóciodramas, a análise de 
acontecimentos, a leitura e discussão de textos, a realização de vídeo 
debates, o trabalho com diferentes expressões da cultura popular, etc, 
são elementos presentes na dinâmica das oficinas (CANDAU, 2009, 
p. 11). 

 

Os diálogos com os discentes66 do primeiro segmento do Ensino Fundamental 

foram através de uma oficina pedagógica, com o objetivo de investigar os seus 

conhecimentos sobre a temática; esses momentos despertaram trocas de saberes, 

experiências que acenavam as suas compreensões sobre os povos indígenas de Ji-

Paraná-RO.  

A oficina foi um caminho possível; como um farol, iluminou as ações educativas 

entre a pesquisadora, os sujeitos e a educadora da Tupi, unindo educadores, 

aprendizes e as aprendizagens; a construção dos saberes decorre das experiências 

e conhecimentos trazidos pelos participantes, portanto, é um momento:  

 

[…] de vivenciar situações concretas e significativas, baseada no tripé: 
sentir-pensar-agir, com objetivos pedagógicos. Nesse sentido, a 
metodologia da oficina muda o foco tradicional da aprendizagem 
(cognição), passando a incorporar a ação e a reflexão. Em outras 
palavras, numa oficina ocorrem apropriação, construção e produção 
de conhecimentos teóricos e práticos, de forma ativa e reflexiva. 
(PAVIANI; FONTANA, 2009, p. 78) 

 

A metodologia de uma oficina pedagógica prevê planejamentos antecipados, 

ajustando-se às situações e questões apresentadas pelos participantes, a partir de 

 

66 Salienta-se que a equipe gestora da Tupi já havia autorizado o trabalho com a turma do 5º ano sobre 
a temática da pesquisa.  
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seus contextos reais (PAVIANI; FONTANA, 2009). Nesse sentido, dois momentos 

foram destacados nesse processo, a saber: a) aproximação, apresentação e interação 

com os discentes; b) desenvolvimento da oficina a partir do planejamento da temática 

indígena e das experiências compartilhadas, procurando realizar os 

encaminhamentos para a prática sobre a cultura da etnia Ikolen/Gavião de Ji-Paraná. 

Para esse momento, além das anotações feitas num diário de campo, ressalta-

se que foram utilizados também o registro de imagens e a gravação para auxiliar na 

descrição das informações coletadas67.  

Baseio-me nos estudos de Paviani e Fontana (2009) que nos ajudam a pensar 

que as técnicas e os procedimentos variam, podendo incorporar trabalhos em grupo 

ou duplas para promover a interação entre os participantes. 

  

2.2.2.4 Sinfonia educativa: Observação da pesquisadora 

 
 
[…] é escutando que aprendemos a falar com eles. Somente quem 
escuta paciente e criticamente o outro, fala com ele […] 
 

Paulo Freire 

 

Outras reflexões do educador Paulo Freire podem auxiliar esta pesquisadora a 

refletir sobre o valor da escuta no campo da pesquisa. A observação requer uma 

audição em alerta; assim, foi possível aproximar-se das experiências cotidianas dos 

sujeitos, das representações que eles atribuem à vida que os cerca, das suas práticas, 

dos documentos institucionais, dos espaços, das ações pedagógicas e de outras 

fontes para esta pesquisa-ação (LÜKDE; ANDRÉ, 1986). 

As respostas dos (as) discentes e docentes da escola Tupi foram analisadas a 

partir das experiências e saberes compartilhados. Nesse sentido, os estudos de 

Laville e Dionne (1999) nos ajudam a refletir sobre o valor da análise nas pesquisas 

em Ciências Humanas, que tem a ver com a coerência das escolhas relativas aos 

diversos elementos do trabalho. Não se pode perder de vista que a análise desses 

documentos também exigiu sutilezas e cuidados para as suas análises.  

 

67 As anotações foram feitas num diário de campo, utilizando-se também de um gravador de voz do 
próprio celular como recurso para auxiliar nas anotações de dados. O armazenamento desse material 
coletado constatará nos arquivos pessoais dessa pesquisadora, informações descritas no Termo de 
Consentimento (TCLE), vide Apêndice D.  
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3. (RE) VISITANDO O CURRÍCULO NA ESCOLA TUPI: POR UMA PRÁTICA 
EDUCATIVA INTERCULTURAL 
 

 

O termo ‘indígena’ significa ‘aquele que pertence ao lugar’, ‘originário’, 
‘original do lugar’. Pode-se notar, assim, que é muito mais interessante 
reportar-se a alguém que vem de um povo ancestral pelo termo 
“indígena” do que “índio”. Neste sentido eu sou um indígena 
Munduruku e com isso quero afirmar meu pertencimento a uma 
tradição específica com todo o lado positivo e o negativo que essa 
tradição carrega […].  
 

Daniel Munduruku68  

 

 

Para alargar o leque de referências culturais as reflexões feitas por Munduruku 

(2014), na epígrafe desta seção, contribui com as mudanças nas concepções 

construídas em torno desta temática, o que pode nos aproximar das DCNEB, 

procurando revelar diretrizes para o Ensino Fundamental de 9 anos trazendo à luz da 

obrigatoriedade de se ensinar a história e cultura indígena no currículo escolar; na 

tentativa de tirar da sombra questões relativas às práticas pedagógicas diferenciadas 

na escolarização, as suas palavras são inspirações para esta pesquisadora que 

aproxima do debate sobre ações educativas diferenciadas de História na escola 

municipal Tupi. 

Nesse contexto, trazer a temática indígena na sala de aula, a luz da Lei 11.645 

de 2008 foi uma das inquietações para esta pesquisa. Este documento possibilita 

entender a necessidade de se tratarem as culturas indígenas junto ao currículo da 

Educação básica, em especial nas áreas de História, Arte e Literatura (BRASIL, 1996). 

Desse modo, os estudos de Neves (2013) ratificam a valorização das diferenças 

culturais dos povos indígenas brasileiros.  

De que maneira a escola Tupi, que já traz no seu nome elementos da cultura 

indígena, pode se inserir nesse processo educativo? O projeto intercultural busca 

priorizar processos capazes de gerar sujeitos inventivos, participativos, cooperativos, 

preparados para as diversificadas inserções sociais, políticas, culturais; em diálogo 

com uma práxis reflexiva e coletiva (NÓVOA, 1995), o(a) docente tem a seu favor a 

 

68 MUNDURUKU, Daniel. Três Reflexões Sobre Os Povos Indígenas e a Lei 11.645/08. 1º Encontro 

Brasil Indígena. A temática indígena na escola. Edição Especial V. 1, Nº1|Nov-Dez 2014, p. 22-23. 
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liberdade de ensinar, pesquisar, compartilhar, contribuindo para divulgar a cultura, o 

pensamento, a arte e o saber dos indígenas. 

A disciplina História se debruça nas fontes historiográficas deixadas pelos 

sujeitos sociais. Schmidt e Cainelli (2004) ressaltam que os docentes e discentes são 

sujeitos da história; e como consequência, as suas representações históricas são os 

lugares por excelência dos processos de aprendizagem. 

Quando a temática são as pesquisas relacionadas aos modos de ser e viver 

dos povos indígenas brasileiros, um possível ponto de partida para reflexão seria o 

reconhecimento da diversidade (SANTOS, 2006) na escola; afinal, reconhecer o outro 

é reconhecer-se a si próprio (PACHECO, 2004).  

Candau (2008) nos instiga a pensar que o currículo escolar na perspectiva 

intercultural procura valorizar as histórias de vida de cada sujeito incluímos nessa 

perspectiva as dos povos indígenas. Por que a cultura dos Ikolen/Gavião não pode 

ser trabalhada na escola? As suas tradições, representações e culturas são caminhos 

possíveis para educadores (re)desenharem os seus planejamentos educativos.  

Percebe-se que o exame das manifestações musicais pode permitir o 

entendimento das representatividades dos indígenas, dos seus interesses sociais, ou 

seja, saber que as particularidades dos seus discursos também têm sentidos 

historicamente construídos (LE GOFF, 2003). Por sua vez, as reflexões de Moraes 

(2004) consideram que quando se trata de um fenômeno histórico total a ser estudado, 

não podemos nos esquecer dos sentimentos e das percepções dos sujeitos sociais. 

 Na perspectiva da enunciação, observa-se o caráter vivo, a sua significação 

determinada pelos contextos em que são produzidos; nessa acepção, os estudos de 

Certeau (2007), Chartier (1990) e Bakhtin (2002) contribuem para os diálogos 

interdisciplinares entre a História e as outras linguagens.  

O que significa ensinar História junto ao Ensino Fundamental I? Sobre quais 

temáticas as canções indígenas tratam? Estas e outras reflexões são um convite para 

o debate na seção de número 3, nas subseções 3.1, 3.2 e 3.3.  

 

 

 

 



52 

 

3.1 ENTRE OS CANTOS DO IKOLEN/GAVIÃO: O ENSINO DE HISTÓRIA JUNTO 
AOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 
 

 

Porque eu sou do tamanho do que vejo o mundo, 
e não do tamanho da minha altura 

 
Fernando Pessoa 

 

A vocação poética na voz de Fernando Pessoa nesta seção procura abrir os 

meus olhos para os possíveis horizontes de ações pedagógicas diferenciadas junto 

ao Ensino Fundamental I na escola Tupi. Este debate, numa perspectiva mais ampla, 

tem-se ampliado no cenário histórico-social, estimulando educadores a (re)visitarem 

os seus repertórios de produção de conhecimentos, que levem em conta processos 

cotidianos de aprendizagens produzidos por diferentes modos de inserção dos 

sujeitos nos diversos espaços-tempos de interação social (SANTOS, 2004). 

As palavras nos traem, aprisionando-nos; no entanto, elas também podem nos 

libertar. Nessa acepção, torna-se difícil para o sujeito desconsiderar as outras 

dimensões de vidas sociais, culturais, linguísticas. As ações educativas nos territórios 

da História voltam-se para um debate que também leve em conta as outras culturas 

(SOARES, 2004; KATO, 2009). 

Refletir sobre as práticas educativas implica em falar dos sujeitos, dos objetos 

do conhecimento e das relações entre eles. Portanto, é preciso pensar também sobre 

o que os educadores fazem, para que fazem e como fazem na escolarização. Essas 

práticas têm como pano de fundo, concepções de ensinar e aprender que organizam 

o trabalho pedagógico, ou em outras palavras, refletem sobre os métodos ou formas 

de ensinar (SANTOS; INFANTE-MALACHIAS, 2008), o que pode nos remeter aos três 

estudiosos e às suas respectivas teorias, reacendendo o debate sobre as ações 

pedagógicas: Jean Piaget com a epistemologia genética, Vygotsky com a perspectiva 

histórico-cultural e David Ausubel com a aprendizagem significativa.  

A principal questão de Piaget (2000) sobre as ações educativas era: como se 

passa de um estado de menor conhecimento para um estado de maior conhecimento? 

Para ele, a aprendizagem era construída internamente e dependia do nível de 

desenvolvimento do sujeito. Então, como o ser humano elabora os seus 

conhecimentos? Para o autor, isso ocorre por meio da visão interacionista da 
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aprendizagem, na qual conhecer é organizar, estruturar e explicar a partir das 

experiências da ação de cada um sobre o meio.  

Aquele pesquisador destaca que o processo de desenvolvimento depende de 

fatores internos que são conhecidos como processos mentais, dependentes da 

maturação e das experiências com o meio. Para Piaget, o desenvolvimento cognitivo 

ocorre por meio de estágios que são caracterizados por uma forma de agir e de 

pensar. Assim, ele acena para os quatro estágios principais: o sensório motor69, o pré-

operatório70, o operatório concreto71 e operacional, as diferentes maneiras de pensar 

da criança nas diversas faixas etárias. 

É importante destacar que em relação à prática pedagógica, a abordagem 

piagetiana não é considerada um método; trata-se de um processo interno para a 

construção do conhecimento dos sujeitos. 

Já para os estudos de Vygotsky (2009), a cultura é responsável pela tradução 

dos dados do mundo para o sujeito, questionam as concepções idealistas e 

mecanicistas. Para ele, as funções psicológicas superiores como a linguagem, 

memória e o pensamento são formas que diferenciam o sujeito de outros animais, e a 

relação entre o homem e o meio é mediada por produtos culturais. 

A abordagem histórico-cultural vygotskyana destaca que o desenvolvimento 

ocorre no primeiro momento junto ao plano social, nas relações sociais, valorizando-

se a transmissão sociocultural (SANTOS; INFANTE-MALACHIAS, 2008). Os seus 

estudos enfatizam o papel da cultura, do meio social, a partir das relações sociais, e 

assim, a aprendizagem impulsiona o desenvolvimento, tornando-se, desse modo, 

indissociáveis. 

Para Ausubel (1980), a aprendizagem ocorre por meio da associação de 

conteúdos na estrutura cognitiva. O novo conteúdo se conecta a um conhecimento 

específico, na perspectiva da subsunção72. Desse modo, para que a aprendizagem 

seja significativa, o educador procura valorizar os conhecimentos prévios dos (as) 

discentes. A corrente ausubeliana destaca os dois tipos de aprendizagem: a 

 

69 Dos 18 meses aos 2 anos de idade. 
70 Dos 2 anos de idade aos 6 ou 7 anos de idade. 
71 Dos 7 anos de idade aos 11 ou 12 anos de idade. 
72 Uma mediação para a produção do conhecimento dos sujeitos. 
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significativa73 e a mecânica74; ambas são vistas como complementares. Dessa feita, 

para que a aprendizagem significativa ocorra, o conhecimento prévio do sujeito deve 

ser conhecido; assim, o mediador e educador poderá propor situações para que o 

sujeito possa construir ou (re)construir o seu conhecimento. 

É possível pensar, portanto, a partir desses pressupostos explicitados o como 

o sujeito aprende e como se desenvolve: suas funções humanas, mais 

especificamente no pensamento, na linguagem e na relação com o outro. Tendo em 

vista as várias concepções de ensino e aprendizagem e de todos os aspectos do 

desenvolvimento da criança; cabe aos (as) discentes do Ensino Fundamental I decidir 

sobre quais ferramentas utilizarem para contribuir no processo de aprendizagem das 

crianças.  

Do mesmo modo, a música pode ser essa ferramenta, por conseguinte, pode 

fazer parte do universo escolar; é uma oportunidade apresentada para a valorização 

da temática indígena em sala de aula e de fato compor o currículo, uma vez que, “[…] 

o desenvolvimento da criança está […] mediatizado por importantes determinações 

culturais” (SACRISTÁN; GÓMEZ, 1998, p. 54) e a música, como elemento da cultura, 

pode ir além do gosto musical, pois;   

  

[…] novas riquezas: existem, assim, outras culturas além da minha, e 
elas são válidas, não se reduzem a esboços rudimentares da minha, 
têm sua própria originalidade. A música é um espaço de diversidade – 
e de diversidade feliz, pois a “outras” músicas não se opõem à minha, 
nem me obrigam a escolher e a eliminar, como acontece 
frequentemente no caso das filosofias e religiões. Há a possibilidade 
de trocas, diálogos entre as músicas, enriquecimento das músicas 
umas pelas outras. Iremos convidar nossos alunos a desfrutarem 
esteticamente dos recursos múltiplos que brotam das diferentes 
músicas (SNYDERS, 1992, p. 52). 

 

Diante disso, na perspectiva da História, enquanto disciplina nos territórios da 

Educação Básica, observam-se algumas mudanças teórico-metodológicas no que se 

refere às tendências e propostas de ensino-aprendizagens anunciando outras práticas 

educativas na sala de aula. As novas correntes historiográficas, procurando eleger 

novas fontes para pesquisas, abrem portas para o diálogo nas perspectivas 

 

73Entendida como a mais duradoura. 
74 Ou em outras palavras, com processos de memorização. 
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pedagógicas e a da linguagem. Aliás, Bloch (2001, p. 48) nos instiga a pensar que 

“[...] a diversidade dos testemunhos históricos é quase infinita. Tudo o que o homem 

diz ou escreve, tudo o que fabrica, tudo o que toca, pode e deve informar-nos sobre 

ele”. 

Por sua vez, os desafios do ensino de História na educação escolar, diante dos 

conceitos teóricos próprios da História e as demandas sociais. Aproximando-nos do 

debate que o conhecimento histórico na pesquisa é base na produção do 

conhecimento histórico no âmbito escolar, que dialoga com um “código disciplinar 

construído pela tradição escolar” (OLIVEIRA, 2010, p. 11). Nesse sentido, é 

importante levar em consideração:  

 

Os parâmetros e conceitos fundantes da área, ou seja, como se 
selecionam conteúdos, o que é a história local, a categoria de tempo 
no estudo da História e os conceitos de memória e patrimônio e […] 
os desafios do ensino de História e a formação cidadã, tanto no que 
concerne às exigências da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional quanto no que diz respeito às demandas de ações 
afirmativas dos movimentos sociais, do ponto de vista da produção e 
especificidade do conhecimento histórico (OLIVEIRA, 2010, p. 12-13). 

 

Tendo isso em mente, escolher quais conhecimentos são possíveis para a 

prática educativa na sala de aula; o ofício de ensinar história se pautará por possíveis 

diálogos com as leis e diretrizes que regulamentam e orientam o currículo escolar das 

redes públicas municipais; portanto, trabalhando com essa possibilidade, apresenta-

se uma discussão no âmbito do ensino de História nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental: 

 

[…] definir o que se ensina na disciplina de história caracteriza-se 
antes de qualquer coisa por disputas em torno da memória e 
constituição da nação e de seus sujeitos. Cada sociedade marca e 
reproduz passados ancorados na história que os contam. Todas as 
culturas necessitam de um passado, mas nem sempre este passado 
é aquele referendado pela investigação histórica (CAINELLI, 2010, v. 
21, p. 20). 

 

Nessa acepção, para definir o que se ensina na disciplina de história, deve-se 

refletir sobre quem decide para que tal conhecimento seja versado ou não. Em busca 

da compreensão desse processo de produção do conhecimento tido como base para 

o ensino de história em sala de aula, o ensinar história tem origem na metodologia 
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histórica sendo agora construída com os (as) discentes. Por sua vez, eis o caminho 

pautado na pesquisa histórica e como ela é produzida:  

 

1. elege-se uma problemática (tema, período histórico); 2. tem-se o 
tempo como categoria principal (como o assunto em estudo foi 
enfrentado por outras sociedades); 3. dialoga-se com o tempo por 
meio das fontes (utiliza-se o livro didático, mapas, imagens, músicas, 
documentos); 4. utilizam-se instrumentos teóricos e metodológicos 
(conceitos, formas de proceder); 5. constrói-se uma 
narrativa/interpretação/análise (pede-se um texto, um debate, uma 
peça teatral, uma redação, uma prova) (OLIVEIRA, 2010, p. 11). 

 

A partir disso, procuramos por meio da leitura e compreensão sobre que 

concepções e conhecimento histórico permeiam os documentos oficiais procuram 

inspirar as instituições educacionais e os sistemas de educação na elaboração de 

suas políticas de gestão, bem como de seus projetos políticos-pedagógicos com vistas 

a garantir o sucesso dos (as) discentes resultante de uma educação de qualidade 

social, contribuindo, assim, na construção de um sujeito histórico, cidadão critico que 

considere a diversidade e pluralidade da realidade brasileira (KARNAL, 2007).  

Tendo como foco “os sujeitos que dão vida ao currículo e à escola […]” 

(BRASIL, 2013, p. 63). É importante ressaltar o papel dos documentos orientadores e 

da implementação da chamada BNCC (2017) que está em processo de discussão nas 

escolas da rede pública. Este documento, de caráter normativo, procura definir o 

conjunto orgânico e progressivo das aprendizagens essenciais para os discentes ao 

longo das etapas e modalidades da Educação Básica, de modo que tenham 

assegurados os seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento, em conformidade 

com o que preceitua o Plano Nacional de Educação75, incluindo a Lei 11.645 de 2008. 

Com foco nos sujeitos e nos processos de aprendizagem.  

Nessa perspectiva, os estudos de Freitas (2014) apontam que as legislações 

da Educação brasileira podem contribuir no que diz respeito às ações educativas no 

âmbito escolar, entretanto, requer reflexão e discernimento em poder privilegiar os 

conhecimentos e particularidades de cada região dos estados e municípios brasileiros, 

pois as exigências avaliativas dão prioridade a base comum do currículo escolar. 

 

75 O PNE (Plano Nacional de Educação) de 2014. 
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Portanto, o desafio de educadores da rede pública de ensino constitui-se em articular 

bem o conteúdo curricular de história com as particularidades regionais e locais.  

Tendo isso em vista, o destaque aos povos indígenas locais, as canções 

tradicionais dos Ikolen/Gavião, são possíveis práticas de história uma vez que em que 

valorizam e utilizam de seus saberes e conhecimentos historicamente construídos 

sobre o universo indígena sua organização social e cultural, tendo as cantigas de festa 

entre outros, a tradição, os costumes são como um construto histórico para 

compreender os processos e organização cultural desses povos como fontes para 

ampliar o conhecimento relacionados as História do Brasil vindouros no ensino 

fundamental II e assim sucessivamente.  

Os estudos realizados por Mindlin (2001) sobre os Ikolen/Gavião, nos permitem 

conhecer e compreender seus processos para respeitar e valorizar, conviver e bem-

viver. Os estudos feitos por Kav Sona (2015) também se debruçam sobre a festa 

tradicional da mesma aldeia; a cantiga a seguir expressa esse momento.  

 

Emá Ìhv adíhgùhr xiá papá ága ógajá, ógajá maá (2x). Adjáaj papáá 
óhga égajá maá (2x). Ána bó zà bolívéhj xi va póá óhga éga épajá maá 
(2x). ì pi koj mán koj bolívéhj xi vaá. (3x).  
 
[…] cantou esta música falando deste ì sòhn, que o dono da festa, que 
ele aqui chamou de papá (papai), ofereceu a chicha para ele dizendo: 
“toma aqui, aqui está seu Ìhv Adíhgùhr Xi”, “cadê papá eu te respondo? 
Então me dá!” ele disse. Xapí pegou a cuia e falou: “eu tomo esta 
chicha da mesma maneira que eu tomo o caldo de peixe na minha 
pescaria rio abaixo”. (KAV SONA, 2015, p. 29).  

 

Essa composição foi elaborada pelo indígena chamado Xapí, conhecido como 

Chapinha, na festa de derrubada de sua roça. Entende-se que a liderança tradicional 

chamada de “Xikov Pí Pòhv” nomeou como “ì sòhn”, que significa chicha azeda, 

fermentada, como chicha de árvore baixa (KAV SONA, 2015).  

Destaca-se que as músicas selecionadas para essa seção compõem um 

repertório de músicas da descrição de uma Festa Tradicional conhecida por “festa dos 

seres do céu” (Garpiéhj Náe) (KAV SONA, 2015, p. 29). Essa festa foi descrita no 

trabalho monográfico76 do professor Iram Kav Sona Gavião. Para realizar esse 

 

76 Do Curso de Lincenciatura Básica Intercultural, na Fundanção Univesidade Federal de Rondônia, 
campus de Ji-Paraná, em 2015. 
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trabalho, Kav Sona (2015) relatou que pretendia realizar uma festa tradicional e assim, 

realizar uma descrição densa dessa festa. Mas justifica em seu texto que não foi 

possível por conta da influência da religião externa que tomou o espaço tradicional. 

Esse aspecto da cultura dos Ikolen/Gavião pode ser explicitado na ação pedagógica 

de História, explicitando as mudanças e permanências no processo histórico e cultural 

desse povo.  

É possível entender também, como se pode observar no trecho elucidado por 

Kav Sona (2015), que as composições musicais dos Ikolen são espontâneas; 

expressa o momento, o vivido, o sentido. Reflete-se, portanto, que as cantigas estão 

ligadas, sobretudo às suas práticas cotidianas, em suas memórias do passado, agora 

registradas; aproximando-se dos estudos de Ariès (1989), sem nos esquecermos de 

que a memória do passado está ligada a consciência do presente.  

Nas ações pedagógicas junto à Educação escolar; as músicas Ikolen/Gavião 

que trata do outro, é um espaço possível para diálogos interculturais, privilegiando 

presença dos povos indígenas e das suas comunidades, proporcionando encontros 

interculturais, o que pode se aproximar do universo social e histórico das próprias 

crianças.  

Nesse sentido, Pucci e Almeida (2017) contribuem para o conhecimento das 

particularidades quando se fala das canções no mundo indígena, no geral, são criadas 

nas situações determinadas pelo contexto cultural, de modo que há motivos para se 

cantar ou tocar; seja nas grandes festas rituais ou simples rituais do cotidiano. As 

autoras elencam alguns aspectos que podem ser observados na musicalidade 

indígena brasileira como “funcionalidade, a oralidade, a inter-relação entre mito e 

música, as diferentes expressões vocais e a circularidade” (PUCCI; ALMEIDA, 2017, 

p. 121).  Nesse universo cultural, as músicas estão entre os ritos, mito-oralidade-canto, 

instrumento, movimento e a dança  

A aproximação com o universo indígena, na etapa do Ensino fundamental77, 

tendo em vista que educar é acolher e cuidar como formas de assegurar a 

aprendizagem dos conteúdos curriculares. Assim, para que o estudante desenvolva 

 

77 Especificamente para o ensino fundamental esse documento teve seu parecer homologado Processo 
Nº. 23001.000168/2009-57 Parecer CNE/CEB Nº 11/2010, Parecer Colegiado CEB Aprovado Em 
7/7//2010, publicado no Diário Oficial da União (D.O.U) de 9 dezembro de 2010. Apresentado pelo 
Conselho Nacional de Educação (CNE), Câmara de Educação Básica (CEB), tendo como Relator 
Cesar Callegari, aprovado em 7 (sete) de julho de 2010.  
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interesses e sensibilidades que lhe permitam usufruir dos bens culturais disponíveis 

na comunidade, na sua cidade ou na sociedade em geral, e que lhe possibilitem ainda 

sentir-se como produtor valorizado desses bens (BRASIL, 2013). Para isso, o 

documento destaca que o processo educativo prima pelo: 

 

I – desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios 
básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo; II – foco 
central na alfabetização, ao longo dos 3 (três) primeiros anos; III – 
compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da 
economia, da tecnologia, das artes, da cultura e dos valores em que 
se fundamenta a sociedade; IV – o desenvolvimento da capacidade de 
aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos e 
habilidades e a formação de atitudes e valores; V – fortalecimento dos 
vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de respeito 
recíproco em que se assenta a vida social (BRASIL, 2013, p. 70-71). 

 

Callegari (2010) sugere que o Ensino Fundamental é o alicerce da Educação 

Básica, e tem se tornado foco central da luta pelo direito à Educação. Em detrimento 

disso, mudanças ocorreram para o seu funcionamento; no Brasil é possível observar 

alguns avanços junto à sua qualidade, ampliação e abrangência. Contudo, ainda há 

muitas lutas e questões a serem visualizadas e sentidas nesse debate educacional. 

As mudanças ocorridas no âmbito do Ensino Fundamental, como a ampliação 

para nove anos, trouxeram à baila demandas educacionais na elaboração de novos 

currículos e projetos políticos-pedagógicos (BRASIL, 2013)78. Tendo presente alguns 

princípios para esse processo educativo, devendo compor as práticas no âmbito 

escolar:  

 
Éticos: de justiça, solidariedade, liberdade e autonomia; de respeito à 
dignidade da pessoa humana e de compromisso com a promoção do 
bem de todos, contribuindo para combater e eliminar quaisquer 
manifestações de preconceito e discriminação. Políticos: de 
reconhecimento dos direitos e deveres de cidadania, de respeito ao 
bem comum e à preservação do regime democrático e dos recursos 
ambientais; de busca da equidade no acesso à educação, à saúde, ao 
trabalho, aos bens culturais e outros benefícios; de exigência de 
diversidade de tratamento para assegurar a igualdade de direitos entre 
os alunos que apresentam diferentes necessidades; de redução da 
pobreza e das desigualdades sociais e regionais. Estéticos: de cultivo 
da sensibilidade juntamente com o da racionalidade; de 
enriquecimento das formas de expressão e do exercício da 
criatividade; de valorização das diferentes manifestações culturais, 

 

78 Parecer CNE/CEB nº 4/98 e Resolução CNE/CEB nº 2/98, vigentes desde 1998. 
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especialmente as da cultura brasileira; de construção de identidades 
plurais e solidárias (BRASIL, 2013, p. 104). 

 

Um assunto dito nesse contexto refere-se à valorização das diferenças numa 

sociedade plural, assim como a Lei 11.645 de 2008, orienta para que aconteça na 

construção do projeto político pedagógico guiado pelos princípios éticos, políticos e 

estéticos, visando à formação humana integral e à construção de uma sociedade 

justa, democrática e inclusiva. 

Com isso, a gestão municipal de Ji-Paraná, buscou incorporar as realidades da 

nossa cidade junto à legislação educacional vigente, mais especificamente, articulada 

com as DCNEB (2013), objetivando orientar as políticas públicas educacionais no 

âmbito das escolas municipais de Ji-Paraná-RO, para o Currículo do Ensino 

Fundamental com 09 (nove) anos de duração, como se pode verificar nas linhas do 

art. 18: “[…] Ciclos, séries, anos e outras formas de organização a que se refere a Lei 

nº. 9.394/96 serão compreendidos como tempos e espaços interdependentes e 

articulados entre si, ao longo dos 09 (nove) anos de duração do Ensino Fundamental” 

(JI-PARANÁ, 2012, p. 6). 

O Ensino fundamental ficou assim estruturado, organizando-se da seguinte 

maneira: esta modalidade de ensino tem a duração de 9 (nove) anos79; é constituída 

de duas fases80, com 5 (cinco) anos de duração, em regra para estudantes de 6 (seis) 

a 10 (dez) anos de idade; e nos anos finais, com 4 (quatro) anos de duração, para os 

de 11 (onze) a 14 (quatorze) anos (JI-PARANÁ, 2012). A seguir é possível examinar 

os parágrafos da Resolução Municipal com a obrigatoriedade de se ensinar a História 

e Cultura Indígena no âmbito do currículo escolar;  

 

§ 2º. O ensino de História do Brasil levará em conta as contribuições 
das diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro, 
especialmente das matrizes indígena, africana e européia, como o art. 
26, § 4º, da Lei nº. 9394/96. § 3º. A história e as culturas indígena e 
afro-brasileira, presentes, obrigatoriamente, nos conteúdos 
desenvolvidos no âmbito de todo o currículo escolar e, em especial, 
no ensino de Arte, Literatura e História do Brasil, assim como a História 
da África, deverão assegurar o conhecimento e o reconhecimento 
desses povos para a constituição da nação, conforme o art. 26-A da 
Lei nº. 9394/96, alterado pela Lei nº. 11.645/2008 (JI-PARANÁ, 2012, 

 

79 Torna-se obrigatória a matrícula de crianças a partir dos 6 (seis) anos de idade.  
80 Conhecida também por anos iniciais. 
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p. 5). 

 

Com olhares mais atentos a este debate as crianças, que são os protagonistas 

do Ensino Fundamental, pesquisadores têm se debruçado sobre o universo infantil 

(SOUZA, 2005; PEREIRA, 2003). Embora complexos esses estudos, os documentos 

oficiais mencionam que o desenvolvimento dessa faixa etária, 

 

[…] está marcado por interesses próprios, relacionado aos seus 
aspectos físico, emocional, social e cognitivo, em constante interação. 
Como sujeitos históricos que são, as características de 
desenvolvimento dos alunos estão muito relacionadas com seus 
modos próprios de vida e suas múltiplas experiências culturais e 
sociais, de sorte que mais adequado seria falar de infâncias e 
adolescências no plural (BRASIL, 2013, p. 110). 

 

Entendendo esses processos da infância e da adolescência, a intervenção 

intencionalmente guiada pode levar a uma prática pedagógica que proporcione 

condições de aprendizagem para o desenvolvimento dessas crianças com um 

universo que cada vez mais se revela diverso, plural e dinâmico. 

Ao nos debruçarmos sobre a temática infância, Simões (2017) nos ajuda a 

compreender que pode ser uma invenção da modernidade construída socialmente. 

Nesse aspecto, Ariès (1981) considera que a infância muda com o tempo e com os 

diferentes contextos sociais, econômicos, geográficos, e até mesmo com as 

peculiaridades individuais. 

Por isso, no âmbito do ensino de História para os anos iniciais, as reflexões de 

Cainelli (2006, p. 59) traz para o debate sobre os aprendizados das crianças no 

tocante aos conceitos de tempo e espaço, por exemplo, o que “[…] dificultaria o 

entendimento das sequências, durações e simultaneidade dos acontecimentos e, 

também, das localizações espaciais destes acontecimentos”.  

Quando o assunto são os conteúdos a serem trabalhados na sala de aula com 

as crianças do 5º ano da Tupi, a história local e indígena pode ganhar importância, no 

sentido, de que os conteúdos escolhidos pelos docentes possam desenvolver a 

capacidade e orientar os discentes de maneira a articular os saberes constituídos a 

partir de seus mundos, contribuindo para a aprendizagem do conhecimento histórico 

como foi explicitado por Cainelli (2010).  

Como efetivar a produção do conhecimento da História e da cultura indígena 

em sala de aula de olho nas diretrizes da Educação brasileira? Em busca de 
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alternativas para esse fim, procura-se considerar a criança envolvida em um processo 

dinâmico, social, histórico e cultural. Dessa forma, com os seus dilemas, problemas 

próximos, vividos pelos próprios discentes, é possível “estabelecer os objetos de 

estudos significativos que ordenarão os conteúdos a serem trabalhados, tanto no 

tempo como no espaço” (BITTERCOUT, 2010, p. 185). 

As questões postas pelas práticas de História nos anos iniciais podem dialogar 

com a temática indígena e com conteúdo históricos assegurados por lei e previstos 

no âmbito curricular nas ações educativas do ensino fundamental. Com a música 

indígena Ikolen/Gavião foi possível um caminho metodológico para adentrar de forma 

interdisciplinar junto à temática, permeando entre as áreas da História, Literatura, 

Linguagens, Artes, na tentativa de contribuir nesse processo pedagógico dialógico de 

interações sociais e culturais. 

Os estudos de Certeau (2005) enfatizam que a narração, como uma arte do 

dizer e do fazer a história, diferencia-se da técnica da descrição. Por isso, o dizer e o 

contar são uma arte de fazer, de produzir e transformar uma realidade que já existe 

em função do que outrora foi falado ou cantado; desse modo, narrar é contar; e contar 

pela música envolve sentimentos, sobretudo quando se escreve sobre si. 

Debruçar-se sobre os estudos e possibilidades das ações educativas em 

História com as crianças, na perspectiva de se repensar metodologias que favoreçam 

a emancipação dos sujeitos, independente da sua condição social, constitui uma 

possibilidade, sobretudo também junto à noção de letramentos na perspectiva dos 

usos sociais (BAKHTIN, 2002). 

Os estudos de Soares (2011) abrem as portas para nos ajudar a refletir que os 

sujeitos organizam o real e elaboram conhecimentos de uma forma intimamente 

relacionada ao seu conhecimento, suas experiências, práticas e relações com a 

cultura. Nessa acepção, não é difícil compreender que as enunciações expressam 

outras formas de ser e estar no mundo (MARCUSHI, 1991), anunciando, portanto, um 

protagonismo na vida dos povos indígenas rondonienses. Os trechos a seguir podem 

colaborar nessa reflexão.  

 

Palí zevpè kùhj ma’á téré káréa bó ní zevpè kùhj ma’áhej máh ena 
ógaj énaá. (2x) Méne ká bó màh zevpè kùhj ma’áhej pére mi zevpè 
kùhj ma’á téré káre, ma’á téré káreá. (2x) Èna támáh éna ógaj énaá. 
(2x)  
 
Que diz o seguinte: Eles me pediram: ‘vamos terminar de construir um 
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velho tapiri ainda’. Assim os construtores me pediram. eu fui lá fazer 
como eles, construir o tapiri velho até terminar” (KAV SONA, 2015, p. 
40) 

 

Essa canção composta no decorrer de uma festa de construção de maloca ou 

outras casas, podem trazer à tona nessa reflexão entrelaçando com as possibilidades 

para ações educativas. Nessas narrativas musicais dos Ikolen/Gavião, enunciam-se 

possibilidades de se trabalhar de forma interdisciplinar.  

A interdisciplinaridade na Educação é um tema que vem sendo discutido por 

vários pesquisadores. Para Japiassu (1992), ela não é uma ciência nem ciência das 

ciências, mas um paradigma metodológico que visa o encontro entre especialistas de 

diversas áreas do conhecimento, numa perspectiva de se buscar respostas a novos 

problemas por meio das trocas de dados, de informações, de resultados, de 

metodologias etc.  

Por seu turno, Fazenda (2005) sugere que o desejo de criar, de inovar, de ir 

além, permeia todas as práticas educativas, surgindo como superação de barreiras e 

dificuldades institucionais e pessoais. Na tentativa de se construir outras histórias, 

outras memórias, o que pode nos remeter às ações educativas que levem em conta o 

desenvolvimento natural da criança. No que tange à apreensão do conhecimento e 

vivências diárias. Luckesi (2011, p. 154) propõe que se deva:  

 

Centrar sua atenção em procedimentos de ensino que deem conta, 
por parte do aluno, da aquisição de meios de aprendizagem do mundo 
circundante e da experiência cotidiana. A sua proposta metodológica 
é de que o educando deve desenvolver-se espontaneamente, como 
uma planta em um jardim. 

 

Freire (1996) explicita uma possibilidade de unir o que o discente sabe aos 

conteúdos propostos pela instituição, mas impreterivelmente possa ser um valor para 

a escola. Nas escolas Municipais de Ensino Fundamental I há pedagogo (a), educador 

(a) especializado (a) para trabalhar com crianças, responsável pela produção do saber 

dos estudantes dessa modalidade de ensino.  

Quando o assunto são os conhecimentos escolares, mediante os componentes 

curriculares, examinam-se nas instituições de ensino as organizações das grades 

curriculares para o ensino Fundamental; a seguir, o quadro procura apresentar esta 

composição municipal.  
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Quadro 2. Organização da grade curricular na Diretrizes Curriculares Nacinais do 
Ensino Fundamental de 9 anos e Resolução Municipal. 

COMPONENETES CURRICULARES 
C

u
rr

íc
u

lo
 b

á
s
ic

o
 I - Linguagens 

Língua Portuguesa 

Artes 

Língua Estrangeira Moderna  

Educação Física 

II - Matemática Matemática 

III - Ciências da natureza -  

IV - Ciências Humanas 
História 

Geografia 

V - Ensino Religioso  Ensino Religioso  

Fonte: Adaptado pela pesquisadora, tendo como referência (BRASIL, 2013, p. 133). 

 

O quadro de número 2 destaca os componentes curriculares aos quais 

compõem o curriculo das instituições de ensino cumprindo o que determina a LDB 

em seu artigo 26, organizando os componentes curriculares do núcleo comum por 

áreas de conhecimento: Linguagens, Matemática, Ciências da Natureza, Ciências 

Humanas e Ensino Religioso. Conhecimentos relacionados ao estado de Rondônia 

com a chegada dos europeus e demais povos aqui se encontram; em destaque os 

aspectos culturais e geográficos dos povos indígenas que já moravam nesse 

território chamado atualmente de Rondônia, integram a parte diversificada do 

currículo, enriquecendo a grade e valorizando as características regionais.  

O (a) pedagogo(a) é o(a) mediador(a) desses conhecimentos nos processos 

educativo âmbito escolar, levando em conta os diversos modos de aprendizados 

que as crianças com suas múltiplas culturas se apresentam. Dessa maneira, a 

missão da Escola, explicitada no Projeto Pedagógico Escolar, assim chamado pela 

Escola Tupi, prima por uma educação de qualidade, e quando elege como valor a 

diversidade étnica, fornece pistas enunciativas para tratar da temática indígena em 

sala de aula, lembrando que além de reconhecer e valorizar é verificar as 

especificidades e particularidades vividas pelos discentes em sala de aula. Por isso, 

destaca-se para recordar o compromisso educacional da Escola Tupi, versando por:  

 

[…] Valores: Ética profissional; Comprometimento com a educação; 
Respeito com a individualidade, coletividade e com o ambiente; 
Resgate da autoestima; Valorização do conhecimento; Inclusão 
Social: Educação Inclusiva e Diversidade Étnica e de Gênero; Gestão 
Democrática e Participativa (PPE, 2017, p. 1). 
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Ressaltamos também a missão da escola é “Criar um ambiente acolhedor que 

promova uma aprendizagem de qualidade. Integrando a comunidade ao ambiente 

educativo, estimulando os alunos para que desenvolvam os aspectos intelectuais e 

morais” (PPE, 2017, p. 1). Embora de maneira implícita, esse destaque nos remete 

ao art. 26, 4º parágrafo da LDB, 9.394 de 1996 quando assegura que o “ensino da 

História do Brasil levará em conta as contribuições das diferentes culturas e etnias 

para a formação do povo brasileiro, especialmente das matrizes indígena, africana e 

europeia” (BRASIL, 1996, p. 26). 

Por sua vez, eleger a diversidade étnica como valor supõe que todos os sujeitos 

sejam contemplados, valorizados e reconhecidos nos âmbitos sociocultural e 

educacional. Em vista de políticas educativas que além do aparato legal dê reais 

condições para que se cumpra na prática escolar.  

Assim, o desafio da escola e dos docentes está em poder articular práticas 

pedagógicas com diversas temáticas, sendo uma delas as músicas cantadas na 

cultura indígena, especialmente dos povos locais, residentes na Terra Indígena 

Igarapé Lourdes de Ji-Paraná.  

Vinculadas a essas práticas educativas, o ensino de História no ensino 

fundamental I podem e devem considerar as linguagens e os universos de sentidos 

para as crianças, pois estão envolvidas em seus contextos culturais diversos. A 

presença de diversas linguagens, ora conectadas a internet e aos meios de 

comunicação, e outras tecnologias, pois as imagens, as cores, os sons, os jogos 

eletrônicos também estão presentes em suas casas, divertindo-as, entretendo-as, 

também são linguagens e compreensões dos mundos, podendo revelar os seus 

pertencimentos às redes de sociabilidade, que são produtoras de padrões culturais e 

sociais (AYMARD, 2009). 

As demandas por ações afirmativas de direito conquistados pelos movimentos 

sociais e indígenas aos desafios do ensino de História e a formação cidadã também 

estão inseridas na Matriz de competências e habilidades para o Ensino Fundamental 

de 9 anos na escola Tupi81 para o Ensino de História; é assim apresentada para os 

educadores: 

 

81 Disponível em: http://institutoayrtonsenna.org.br/content/dam/institutoayrtonsenna/documentos> 
Acesso em: 12 maio de 2018.  
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[…] metodologias de estudos históricos envolvendo trabalho analítico 
de documentos para propor exercícios de análise de fontes históricas 
nos estudos escolares. Isso requer estudos de diferentes linguagens, 
já que a realidade social, presente e passada, é permeada por textos, 
fotografias, gravuras, objetos materiais, sonoridades, músicas etc. 
(GESTAR BRASIL, [S.I], p. 5). 

 

Diante disso, examina-se que a Matriz de Competência e Habilidades de 

História para o 3º ano do ensino fundamental é a fase que mais trata sobre a temática 

indígena; junto ao Eixo Diversidade Cultural, a matriz de História apresenta:  

 

Competências Gerais: - Identificar e criar relações entre o presente e 
o passado e entre as vivências locais, regionais, nacionais e mundiais. 
- Reconhecer e valorizar a diversidade étnica e sociocultural, as 
produções históricas, as memórias e a preservação de patrimônios. 
Habilidades gerais: - Identificar, registrar e relacionar dados e 
informações, representados em diferentes obras e linguagens, para 
estudar realidades e conhecimentos históricos, refletindo sobre eles, 
posicionando-se e tomando atitudes que expressem compromissos 
sociais. - Dimensionar acontecimentos em perspectivas temporais e 
como desdobramento de ações de sujeitos históricos (indivíduos, 
grupos, sociedades etc.) e de suas ideias. - Construir e utilizar 
conhecimentos históricos para valorizar a diversidade étnica e 
sociocultural e para elaborar propostas de intervenção solidária na 
realidade, respeitando os valores humanos (GESTAR BRASIL, [S.I], 
p. 5). 

 

Privilegiar os estudos interculturais são as veredas possíveis das práticas 

educativas; nessa acepção, priorizar uma Educação que considere o outro com sua 

identidade própria, a partir de uma construção social, na tentativa de se poder tecer 

relações dialógicas de forma emancipatória, criativa e crítica (MOREIRA; CANDAU, 

2008). Desse mesmo modo, f ver a perspectiva intercultural da educação como modo 

de mediação no processo educacional, “[…] na busca de formas possíveis para que o 

saber escolar interaja criativamente com saberes sociais e culturas. Nesse contexto, 

a figura a seguir tenta dialogar com as experiências vividas pelos sujeitos com e sobre 

os indígenas contidas no Livro Didático coleção Campo Aberto para o 3º Ano do 

Ensino Fundamental. 
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Figura 7. A peteca, como jogar. 

.  
Fonte: Thadei, (2014, p. 71). 

 

A figura 7 mostra uma brincadeira bem conhecida pelas crianças: “não deixar 

a peteca cair”; trata-se de uma expressão popularmente utilizada, que não é diferente 

no jogo. Manter o foco, a atenção para não deixar a peteca cair no chão. Nessa inter-

relação entre as culturas pode-se ampliar o assunto conversando com as crianças 

quais outras regras sobre esse jogo elas conhecem. Quem sabe nesse processo 

estabelecer comparações diversas e assim perceber que muitas palavras, brinquedos 

e brincadeiras, comida, são herança da cultura indígena.  

Os estudos de Fonseca (2012, p. 91) revelam sobre o livro didático como um 

dos maiores “[…] veiculadores de conhecimentos sistematizados, o produto cultural 

de maior divulgação entre os brasileiros com acesso a rede escolar básica da rede 

pública de ensino”; portanto, deve ter um olhar sensível a realidade indígena brasileira 

como temática a ser ensinada em sala de aula.   

Para tanto, as reflexões de Freire (1996) nos ajudam a entender as diversas 

linguagens e culturas que se entrelaçam no processo de ensino-aprendizagem na 

Educação escolar, sobre a História do Brasil, importante destacar as contribuições das 
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diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro, especialmente das 

matrizes indígena, africana e europeia82, assim como: 

 

[...] Os estudos do Brasil devem contemplar a história local e regional 
articulada à nacional. […] A história local deve necessariamente está 
incluída nos estudos de História, mas não exatamente na ordenação 
do mais próximo ao mais distante, mas de forma a ser problematizada 
a cada momento de estudo. Assim, exemplificando, o estudo da 
história das populações indígenas deve partir dos grupos existentes 
no presente ou que já viveram na região, para conhecer as 
singularidades históricas de cada grupo nativo e evitar a generalização 
“índios”. Uma abordagem genérica sobre o índio brasileiro impede o 
entendimento da participação de cada grupo nativo na história local e 
em escala mais ampla, assim como impossibilita o conhecimento da 
história das relações e formas de contato com o mundo do branco, 
diferente para cada população indígena e com consequências 
igualmente diversas para a História Nacional (BITTENCOURT, 2010, 
p. 201-202). 

 

Os repertórios musicais dos Ikolen/Gavião são importantes para a valorização 

e conhecimento de suas palavras cantadas e fazem parte do cotidiano e história desse 

povo. Para tal, os estudos de Bakhtin (2002, p. 41) nos instigam a pensar que “as 

palavras são tecidas a partir de uma multidão de fios ideológicos e servem de trama 

a todas as relações sociais em todos os domínios […]”. Observa-se o caráter vivo, 

polissêmico, que tem a sua significação determinada pelos contextos em que são 

produzidos (BAKTHIN, 1999). Para Barthes (2004, p. 109):  

 

Encontram-se hoje no organismo vivo as mesmas estruturas que no 
sujeito falante: a própria vida está construída como uma linguagem. 
Em resumo, tudo é cultura, da roupa ao livro, da comida à imagem, e 
a cultura está por toda parte [...]. 

 

Por sua vez, as reflexões de Geertz (2008) registram que entender a cultura de 

um povo é também poder reconhecer os valores e sentidos das realizações dos 

grupos humanos e as suas relações estabelecidas com os que estão ao entorno; uma 

compreensão mais profunda dos símbolos culturais. Nessa acepção, é possível 

compreender a música como:  

 
[…] uma das expressões humanas, uma das muitas linguagens 

 

82 Confere também no art. 26, § 4º, da Lei nº 9.394/96. 
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utilizadas pelo homem para falar de si, de seu grupo social e de suas 
expressões sobre o mundo. A música não existe por si mesma, mas 
está inserida em um contexto sociocultural. Quando ouvimos, 
cantamos ou tocamos música, estamos parcialmente nos 
enveredando por uma maneira de pensar, de ser e de estar no mundo. 
[…] Ampliando a percepção de si e do mundo, alargam-se as 
possibilidades de expressão de comunicação do homem (ALMEIDA; 
PUCCI, 2015, p. 27-28). 

 

As músicas dos Ikolen/Gavião, portanto, abrem um canal de possibilidades 

para poder trabalhar com as crianças as histórias e culturas dessa aldeia indígena, na 

tentativa de articular os saberes e conhecimento históricos. Que podem planejadas a 

partir de ações planejadas tendo como apoio os conteúdos previstos na Matriz de 

competências e habilidades da Gestão nota 1083 na escola Tupi, articulando as 

diversas áreas do conhecimento, como exemplo, arte e história.  

Para entendimento da educação escolar da rede de ensino municipal de Ji-

Paraná, o Instituto Airton Sena, IAS84, foi adotado com renovação do convênio em 

201485. Dessa parceria, outro programa foi adotado; trata-se do circuito Campeão86. 

Destaca-se que a Escola Municipal de Ensino Fundamental Tupi realiza 

acompanhamento e avaliação do processo de aprendizagem das crianças sob a 

gestão da Secretaria Municipal de Educação (SEMED)87. 

As páginas da Matriz de Competências e Habilidades do Programa Gestão 

Nota 10 contribuem para que os docentes possam (re)pensar estratégias junto ao 

componente curricular de História: 

 

[…] outras responsabilidades de formação, expressas por meio da 
 

83 É um programa que integra a Rede Vencer, do Instituto Ayrton Senna. 
84 O Instituto Ayrton Senna (IAS) instituiu os programas, a saber: Políticas de Aprendizagem Escolar, 
evolução das soluções educacionais Acelera Brasil, Se Liga e Fórmula da Vitória, Gestão Nota 10 e 
Circuito Campeão para um modelo de Gestão da Aprendizagem Escolar alinhado com as metas do 
Plano Nacional de Educação para o ensino fundamental. Disponível em: 
http://institutoayrtonsenna.org.br/content/dam/institutoayrtonsenna/documentos> Acesso em: 12 maio 
de 2018.  
85 Sobre o convênio renovado com o município de Ji-Paraná-RO, em 2014. Disponível em: 
<https://www.redetvro.com.br/ji-parana-instituto-ayrton-senna-e-prefeitura-reafirmam-parceria-na-
educacao/>. Acesso em 10 de maio de 2018.  
86 Esse programa oferece suporte para gestores públicos incentivando a liderança do diretor escolar, a 
construção e o desenvolvimento de autonomias pedagógica e administrativa, o desenvolvimento de 
competência na gestão financeira e a sistematização de ações no âmbito da secretaria e das escolas, 
de maneira integrada e articulada. 
87 Consubstancialmente aliadas à Resolução Nº. 033/2012 CME/PMJP/RO, programa Gestão Nota 10 
e Circuito Campeão.  
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escolha de competências e habilidades pautadas como referências 
pedagógicas. Por exemplo, estudar conteúdos históricos depende de 
domínios envolvendo a leitura, a escrita, a pesquisa, a análise de 
espaços, paisagens, mapas, fotografia, propagandas, filmes e tabelas. 
Nesse sentido, estudar história implica em ter habilidades de escrita e 
leitura, além de domínios de outras linguagens comunicativas 
(GESTAR BRASIL, HISTÓRIA, [S.I], p. 5). 

 

Quando a temática é o ensino de História, as músicas do povo Ikolen/Gavião 

podem auxiliar nas estratégias pedagógicas dos professores; verifica-se que esta 

sugestão educativa pode ser percebida no texto oficial que procura apresentar para 

os docentes da Tupi as contribuições junto ao ensino de História; mas recomenda-se 

prática pedagógicas que envolva outras habilidades além do domínio da leitura e 

escrita. Nesse caso, a criança mesmo sem o domínio da escrita e da leitura se 

expressa por meio de outras linguagens, como desenhar, por exemplo, por meio do 

desenho, as crianças também revelam suas visões de mundo. No que compete as 

várias habilidades a serem exploradas na prática escolar o currículo na acepção de 

Candau (2002, p. 135) revela que:  

 

O enfoque transformador, em contraste com o aditivo, reestrutura o 
currículo em sua própria lógica de base, de modo a permitir que os 
estudantes trabalhem conceitos, temas, fatos etc., provenientes de 
diferentes tradições culturais e, o quarto enfoque, da ação social, 
estende a transformação curricular à possibilidade de desenvolver 
projetos e atividades que suponham envolvimento direto e 
compromisso com diferentes grupos culturais, favorecendo a relação 
teoria/prática no que diz respeito à diversidade cultural. 

 

Estes são alguns desafios dos educadores do Ensino Fundamental I para 

poderem tratar da temática indígena com os sujeitos na escola. Ousar, atrever-se, sair 

do seu espaço de conforto, no esforço em apresentar outros repertórios culturais, que 

também nos fornecem pistas da nossa História brasileira. Almeida e Pucci (2015, p. 

19-20) assinalam: 

 

[…] mergulhar em outros mundos sonoros. O encantamento diante de 
um canto indígena daqui ou uma cantiga africana de lá pode suscitar 
um interesse pelo “outro”. Esse é o momento de apresentar a 
diversidade do mundo, para que possamos nos desvencilhar de 
atitudes e impressões pré-concebidas.  
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Nesse aspecto, as músicas indígenas ganham força como portadores de 

testemunhos de uma etnia; essas escritas, produzidas em forma de canções, também 

unem palavras, fazem nascer sentidos, aproximam a diversidade, alimentam os 

afetos, revelam histórias da comunidade Ikolen/Gavião, (re)significando, portanto as 

práticas pedagógicas de História para os anos iniciais do Ensino Fundamental.  

Mas sobre o que tratam as músicas? Quais seus os significados e intenções 

para as suas histórias de vida? Quais as possíveis motivações para a canção? As 

linhas do próximo debate são um convite para nos debruçarmos nestas inquietações.  

 

 

3.2 OS DIREITOS HUMANOS COMO PRINCÍPIO EDUCATIVO: ENSINO-
APRENDIZAGEM A PARTIR DAS HISTÓRIAS DE VIDA CANTADAS PELO POVO 
GAVIÃO 

 

Nas escolas, nas ruas, campos, construções [...] 
Somos todos iguais, braços dados ou não 

Os amores na mente, as flores no chão 
A certeza na frente, a história na mão [...] 

Aprendendo e ensinando uma nova lição [...] 
 

Geraldo Vandré88 

 

As palavras desta epígrafe encontradas na letra da música de Vandré, 

quem sabe, como num ímã de possibilidades possa acender o debate sobre 

histórias de vida; as músicas indígenas também nos revelam histórias, expõem 

costumes, condutas, narrativas de vida. Elas se misturam com a própria memória, 

prevenindo o esquecimento, garantindo a perpetuação do fato no tempo, evidenciando 

sentimentos. 

A memória, enraizada nas mais diversas fontes, abrigada nas lembranças, nos 

gestos, nos hábitos, nas práticas é espaço tempo no qual os saberes circulam e se 

fazem questões de pesquisa; compreendida como vida, sempre carregada por grupos 

vivos, está em permanente evolução, aberta à dialética da lembrança, vulnerável a 

todos os usos e manipulações, suscetível de longas latências e de repentinas 

revitalizações (NORA, 1993, p. 18). 

 

88 Biografia de Geraldo Vandré, disponível em: <http://memoriasdaditadura.org.br/artistas/geraldo-
vandre/index.html>. Acesso em 08 out. 2018. 
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As letras das músicas dos Ikolen/Gavião também revelam histórias, 

(re)desenham o cotidiano, falam dos seres humanos, aproximam os sujeitos; 

informam, celebram, sugerem, emolduram o tempo, eternizam as experiências e 

instantes; comunicam. Soltas, agrupadas, suscitam o diálogo com aqueles que as 

leem, apreendem, conferem, interpretam sentidos. São lugares de conhecimentos, 

emoções e fazeres que vão imprimindo sinais de pertença e reconhecimento de 

grupos marcados cotidianamente por múltiplas relações; é o que se pode examinar a 

seguir com um trecho da música indígena. 

 

Á’o turtúhr mága ále akere áleá (2x).  
Avíjíe koj tè díbáh mágaá (3x).  
 
Esta canção quer dizer que Turtúhr (ser mitológico) não está 
dormindo, que díbáh (um inseto) está incessantemente se banhando, 
ou seja, esta canção revela, através de metáforas, que durante esta 
construção, Xapí89 trabalhou tanto que não conseguiu dormir até que 
a maloca de Xikov Pí Pòhv90 ficasse pronta (KAV SONA, 2015, p. 39). 

 

Kav Sona (2015) relatou que metaforicamente essa canção fez menção ao fato 

que antes de ir dormir a maloca já deveria ficar pronta. Desse modo, as canções estão 

atreladas às práticas sociais do povo. Os estudos de Felzke (2017) reafirmam o 

significado da música (beree) para os Ikolen “assim como a dança – e indissociável 

dela – é parte constitutiva da vida ikólóéhj e consiste em uma forma de expressar um 

pensamento (bere)” (FELZKE, 2017, p. 59).  

O desejo de conhecer o mundo por um viés essencialmente objetivo, próprio 

da ciência moderna, não foi capaz de eliminar a magia, extinguir a emoção gerada 

pelas composições de um eu ou nós no universo indígena. Aliás, atribuir significados 

às letras das músicas do povo Gavião supõe também poder compreender o contexto 

no qual elas se inserem, os modos pelos quais foram produzidas e apropriadas. 

Chartier (1990) ao procurar estudar as representações, instiga-nos a refletir que 

estas se constroem num mundo social cujas estruturas são historicamente produzidas 

por práticas sociais, políticas, discursivas, que articulam o contexto e o imaginário. As 

representações são resultantes do trabalho de classificação e de exclusões que 

constituem as configurações sociais e conceituais demarcadas pelos interesses dos 

 

89 Conhecido como Chapinha, morador da Aldeia Ikolen.  
90 Nome de uma liderança do povo Ikolen/Gavião.  
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seus criadores e usuários. Essa abordagem implica atenção à pluralidade de práticas 

de produção e de uso dos discursos que as sustentam, autorizam e legitimam. 

Na tentativa de poder se debruçar nos indícios, pistas, sinais, a partir de dados 

aparentemente negligenciáveis, para retomar uma realidade complexa (GINZBURG, 

1989), é possível reescrever narrativas, (re)visitar o que parece já visto e sabido, 

buscando um mergulho mais profundo no que, muitas vezes, escapa ao olhar fortuito, 

que não dá conta das múltiplas e tantas histórias tecidas no cotidiano. 

Ao enfatizar a importância do detalhe, de gestos, de costumes aparentemente 

triviais, corriqueiros, presentes nas músicas do povo Ikolen/Gavião, ao modo de 

Ginzburg (1989) podem-se fazer novas descobertas, dizer o não dito, esclarecer 

posições e apontar pistas indicativas, num jeito novo de fazer história. Uma 

historiografia que, segundo o mesmo autor, pressupõe o minucioso reconhecimento 

de uma realidade talvez ínfima, para descobrir pistas de eventos não diretamente 

experimentáveis pelo observador. 

Um desafio, um convite ao olhar de uma forma atenta e minuciosa, cada história 

contada, narrada pelos indígenas. As suas músicas (re)acendem as suas histórias a 

partir de fios de memórias e a memória é “um dos objetos da história e 

simultaneamente um nível elementar de elaboração histórica” (LE GOFF, 2003, p. 49). 

Abaixo podemos examinar outro trecho que narra as histórias dos indígenas 

Ikolen/Gavião. 

 

Você matou o alimento, a caça, o macaco-prego? O pó da sorte da 
minha flecha. A minha flecha voa fazendo barulho. Assim faço a nossa 
velhinha mãe viver cansada. Os caçadores de sorte, matando muita 
caça. Você pode ser igual a mim, o pó da sorte da minha flecha. Os 
caçadores de sorte. Assim você não deve estragar a nossa sorte com 
as feiosas. O pó da sorte da minha flecha. Os caçadores da sorte (KÁV 
SONA, 2015, p. 45).  

 

Esta pesquisa, que se aproxima das histórias do povo Ikolen/Gavião, a partir 

das suas músicas, procura se apoiar nos estudos da História Cultural refletidos por 

Burke (1992), entendendo-a como um todo complexo que inclui conhecimento, 

crença, arte, moral, lei, costume e outras aptidões e hábitos adquiridos pelos sujeitos 

membros de uma sociedade. Essa opção ocorre porque se pretende trabalhar com as 

crianças da escola Tupi, essas histórias cantadas, que narram, contam e encantam 

sobre a tradição de um povo indígena e fazem parte de sua cultura. Da mesma forma, 
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o autor indica a possibilidade de entender que o termo cultura, inicialmente, referia-se 

somente às artes e às ciências, mas passado um tempo, foi utilizado para descrever 

seus equivalentes populares.  

Nesse cenário cultural, os sujeitos utilizam fatos reais e imaginários para dar 

suporte às suas narrações; como um texto épico, os indígenas também registram as 

suas histórias com imaginação; essas narrações estão presentes na realidade cultural 

de todas as sociedades (CASCUDO, 1988). Por conseguinte, as canções indígenas 

na sala de aula nos instigam a enxergar o mundo por meio do contato com o outro: 

outro texto, outra narração, outra cultura, outra música. Nesse sentido as experiências 

concretas, individuais ou locais (BURKE, 1992) remetem-nos à história da vida 

indígena de Rondônia. 

Estudos em História Cultural procuram demonstrar a relação da cultura com o 

universo social. Desse modo, a cultura participa das relações sociais existentes em 

uma determinada sociedade; trata-se de uma construção social constituída pelo 

conjunto de experiências que podem ser transmitidas por várias gerações e é 

perpassada pelas variações de tempo e dos grupos sociais que a produzem. Na 

cultura indígena não é diferente; verifica-se, portanto, uma construção histórica;  

 

[...] a cultura não é apenas uma viagem de redescoberta, uma viagem 
de retorno. Não é uma “arqueologia”. A cultura é uma produção. Tem 
suas matérias-primas, seus recursos, seu “trabalho produtivo”. [...] 
Portanto, não é uma questão do que as tradições fazem de nós, mas 
daquilo que nós fazemos das nossas tradições. Paradoxalmente, 
nossas identidades culturais, em qualquer forma acabada, estão à 
nossa frente. Estamos sempre em processo de formação cultural 
(HALL, 2003, p. 44). 

 

Por meio das músicas também é possível se debruçar na paisagem da aldeia 

dos índios de Rondônia; a tentativa é de trazer à tona estas histórias de vida, 

buscando (re)ssignificá-las a partir de dados muitas vezes negligenciados por um 

certo modo de fazer ciência, que não se ocupa com fatos cotidianos em outras áreas 

da vida. Nessa acepção, para a compreensão do que acontece no cotidiano indígena 

é necessário despir-se de certezas preconcebidas, de verdades únicas que só existem 

em outros universos de seres humanos. 

Numa teia de relações entre os sujeitos docentes discentes e indígenas, os 

modos de ser, bem como, ver/ler/ouvir/sentir o mundo (OLIVEIRA, 2007) combinam-

se em um processo que envolve ensino e aprendizagem; “o reconhecimento do direito 
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à diversidade étnica e cultural como princípio constitucional”, (BRASIL, 2015, p. 8), 

portanto, a educação escolar é um dos lugares privilegiados para compartilhar a 

história e cultura dos povos indígenas do Brasil, nos anos iniciais do ensino 

fundamental. 

As narrativas que falam de si revelam-se visionárias numa visão e leitura de 

universo que se destaca a cultura indígena; ouvir as músicas, cantar a história dos 

Ikolen/Gavião, vendo/lendo/ouvindo/sentido o outro e seu mundo, pode ver a si 

mesmo, no/com outro; reafirmando sua própria identidade. Ao ver/ler/ouvir/sentir esse 

que se torna novo mundo. Nos grupos, a reflexão, pode se situar no coletivo “no seio 

de uma prática individual e o indivíduo no seio de uma prática coletiva, em que se 

alternam a escrita de si (autobiografia) e a compreensão de si pela história do outro 

(heterobiografia)” (PASSEGGI, 2011, p. 152-153).  

Nessa relação e interação “a experiência é (re)ssignificada, […] nos conduz a 

buscar as relações entre viver e narrar, ação e reflexão, narrativa, linguagem, 

reflexividade autobiográfica e consciência histórica” (PASSEGGI, 2011, p. 148). 

Nesse sentido, uma contribuição importante nos convida a adentrar, nossa 

compreensão sobre os laços que se “entretecem entre linguagem, reflexividade 

biográfica e consciência histórica, nas narrativas de si” (PASSEGGI, 2011, p. 147). 

Quando o assunto é a temática Indígena no âmbito da Educação escolar, as 

diretrizes acenam para a implementação da história e das culturas dos povos 

indígenas na Educação Básica, em decorrência da Lei nº 11.645/2008. A 

aplicabilidade e os cuidados quanto a implementação dessa lei no currículo das 

escolas públicas e privadas do país, as ações tiveram particular tratamento neste 

Conselho Nacional de Educação (CNE), por meio da Indicação CNE/CEB nº 1/2011, 

proposta em 7 de julho de 2011, em reunião ordinária da Câmara de Educação Básica 

(CEB). Tendo como relatora nesse processo91 Rita Gomes do Nascimento92. 

(BRASIL, 2015). 

 

91 Processo Nº: 23001.000071/2011-69 Parecer  CNE/CEB Nº: 14/2015 no colegiado CEB Aprovado 
em: 11/11/2015. Parecer Homologado Despacho do Ministro, publicado no D.O.U. de 18/4/2016, Seção 
1, p. 43. 
92 É indígena do povo Potiguara. Foi Conselheira da Câmara de Educação Básica do Conselho 
Nacional de Educação (CNE/CEB), com mandato de 2010 a 2016. Disponível em: 
<https://ensinosuperiorindigena.wordpress.com/atores/individuos/rita-potiguara/> Acesso em: 12 maio 
2018. 
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Diante disso, estudos foram solicitados à presidência da CEB93, no que diz 

respeito a informações sobre o desenvolvimento de ações referentes à 

implementação da Lei por parte das Secretarias Estaduais de Educação, bem como 

dos Conselhos Estaduais e Distrital de Educação. Com esse pedido, consultorias 

foram solicitadas para sobre a temática indígena na Educação Básica e na Educação 

Superior.  

O debate sobre o tema sublinha a necessidade de uma Educação de qualidade 

no esforço em poder zelar pela aplicação da legislação. O estudo analítico resultou 

em vários relatórios, assim elencados: Documento Técnico – História e Cultura dos 

Povos Indígenas; Produto 1 – Estudo analítico; Produto 2 – Estudos teórico – 

metodológico94.  

As reflexões de Medeiros (2012) destacam a importância de se estudar a 

História e cultura indígena no âmbito do currículo escolar, salientando que falar sobre 

os indígenas do Brasil é salvaguardar, bem como, divulgar suas memórias, história, 

costumes, tradições, etc. Trata-se, portanto, de reconhecer os povos indígenas como 

sujeitos partícipes na formação social, histórica e cultural da chamada nação 

brasileira.  

Aos sujeitos indígenas parte dessa sociedade; dotados de direitos e deveres, 

asseguram-lhes o direito inalienável à educação, a cultura, bem como, a saúde, a 

preservação e manutenção de suas tradições, crenças, costumes, língua materna, e 

os direitos originários sobre as terras ocupadas tradicionalmente (BRASIL, 1988). 

Assim, 

 

O reconhecimento do direito à diversidade étnica e cultural como 
princípio constitucional exige, por sua vez, o conhecimento, por meio 
de informações corretas e atualizadas, sobre os povos indígenas, seus 
modos de vida, suas visões de mundo, seus saberes e práticas, suas 
línguas, suas histórias e suas lutas políticas. Assim, esse 
reconhecimento também exige a compreensão da diversidade étnica 
e cultural existente no Brasil, desde os tempos da colonização até os 
dias atuais, bem como da viabilidade de outras ordens sociais e 
arranjos societários (BRASIL, 2015, p. 8). 

 

 

93 Mediante Ofício Circular CEB/CNE/MEC nº 2/2012. 
94 Encontram-se no sítio do Conselho Nacional de Educação (CNE), aba Projeto CNE/Unesco. 
Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/conselho-nacional-de-educacao/projeto-cneunesco>. Acesso 
em: 16 maio 2018.  
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As linhas da Convenção nº 169/89, da Organização Internacional do Trabalho 

sobre os Povos Indígenas e Tribais95, no artigo 31, ressaltam que medidas de caráter 

educacional deverão ser tomadas entre todos os setores da comunidade nacional, 

 

[...] particularmente entre os que se mantêm em contato mais direto 
com os povos interessados, com o objetivo de eliminar preconceitos 
que possam ter em relação a esses povos. Para esse fim, esforços 
deverão ser envidados para garantir que livros de história e outros 
materiais didáticos apresentem relatos equitativos, precisos e 
informativos das sociedades e culturas desses povos (OIT 169, 2011, 
p. 37). 

 

Quando a cultura e a Educação são pautas no debate junto à sociedade 

brasileira, é possível um diálogo com os estudos da Educação Multicultural; Candau 

(2002) aponta que poderá se levar em conta a visão conceitual e prática do assunto, 

definindo-se, assim, a perspectiva da Educação Intercultural.  

Historicamente, o debate multicultural na América Latina principalmente no 

Brasil compõe-se fortemente mancando as relações interétnicas, trazendo à tona os 

grupos indígenas e afrodescendentes que por sua vez, perpassou a própria formação 

histórica, e dos sujeitos históricos que lutam até os dias atuais por seus direitos de 

cidadania, reafirmando suas identidades. 

Nesse contexto, é importante destacar que a Lei 11.645 de 2008 contribui 

consideravelmente nos processos educativos de perspectiva intercultural. Para o 

movimento indígena do Brasil representa uma conquista para que estes sejam 

conhecidos e valorizados, ampliando sua discussão e ações que tem repercussão no 

âmbito legal refletindo em territórios nacional e internacional como garantia de,  

 

[…] afirmação dos direitos sociais e individuais das minorias e dos 
grupos historicamente marginalizados. Nas últimas décadas, tem se 
estabelecido uma política de reconhecimento dos direitos das 
diversidades étnicas e culturais no âmbito do direito internacional, 
fazendo surgir acordos, decretos e convenções de natureza 
multilateral (BRASIL, 2015, p. 2). 

 

 

95 A Convenção nº 169/89 da Organização Internacional do Trabalho sobre os Povos Indígenas e 
Tribais, foi ratificada e promulgada no Brasil por meio dos Decretos nº 143/2002 e nº 5.051/2004. 
Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decleg/2002/decretolegis lativo-143-20-junho-
2002-458771-convencao-1-pl.html>. Acesso em: 16 maio 2018.  
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Avançando na discussão sobre o Multiculturalismo a interculturalidade, os 

estudos de Candau (2008) ajuda-nos entender que se apresenta complexo, 

polissêmico; permeando entre os diferentes referenciais teóricos, as diversas 

concepções e propostas, sabe-se que antes de tudo são frutos das lutas dos grupos 

sociais, no que tange á produção do Multiculturalismo. A autora enfatiza que:  

 

Uma das características fundamentais das questões multiculturais é 
exatamente o fato de estarem atravessadas pelo acadêmico e o social, 
a produção de conhecimentos, a militância e as políticas públicas. 
Convém ter sempre presente que o multiculturalismo não nasceu nas 
universidades e no âmbito acadêmico em geral. São as lutas dos 
grupos sociais discriminados e excluídos, dos movimentos sociais, 
especialmente os referidos às questões étnicas e, entre eles, de modo 
particularmente significativo entre nós, os referidos às identidades 
negras, que constituem o lócus de produção do multiculturalismo 
(CANDAU, 2008, p. 18). 

 

Destacam-se muitos desafios e dificuldades de abrangência junto à temática 

Multicultural; primeiro, por serem promovidas a partir das discussões ainda frágeis 

inerentes aos movimentos sociais; segundo o desafio quanto à formação continuada, 

que por vezes são por iniciativas “[…] oficiais e de várias organizações não 

governamentais, algumas vezes em parceria entre organismos públicos e ONGs […]”. 

(CANDAU, 2008, p. 19). Por fim, a autora, refere-se à polissemia do termo, pois são 

inúmeras as vertentes compreensões a esse respeito. 

Notoriamente pesquisas vêm adquirindo visibilidade e abrangência, e, assim, 

várias experiências têm sido promovidas no sentido de favorecer a incorporação da 

perspectiva Multicultural, mas não basta o reconhecimento de um país diverso, plural, 

mas políticas públicas para o reconhecimento trabalhar as diferenças na Educação 

Básica; por isso, surge outros termos, os quais serão também estudado por Candau 

(2008), nesse sentido, os desafios da Educação de perspectiva Intercultural tem tido 

o seu lugar nos debates com outras perspectivas e vertentes.   

Para tratar a perspectiva intercultural, Candau (2008) defende a ideia de uma 

Educação que promova o reconhecimento do "outro", para o diálogo entre os 

diferentes grupos sociais e culturais; para a negociação cultural que enfrenta os 

conflitos provocados pela assimetria de poder entre os diferentes grupos 

socioculturais nas nossas sociedades e é capaz de favorecer a construção de um 

projeto comum, pelo qual as diferenças possam ser incluídas.  
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Na perspectiva da Educação intercultural, almeja-se uma Educação que 

valorize a diversidade, o(s) outro (s) nos processos de ensino e aprendizagem no 

cotidiano escolar e práticas pedagógicas em sala de aula. Oliveira (2007, p. 49) 

ressalta que  

 

A compreensão de que as formas de ver o mundo são desenvolvidas 
a partir das experiências sociais, embora quase lugar-comum nos 
discursos hegemônicos sobre a construção das subjetividades e 
identidades individuais e coletivas, infelizmente não se tem feito 
acompanhar do devido aprofundamento quando se trata de buscar 
compreender em que condições concretas de possibilidades se 
inscrevem os diferentes fazeres docentes e discentes nos cotidianos 
das diferentes e incontáveis escolas dos diferentes sistemas de 
ensino. Em que pese o discurso que, cada vez mais, busca evidenciar 

a aceitação [   ] da existência de uma diversidade de “olhares” sobre o 
mundo, ou de leituras de mundo, as políticas de educação e 
particularmente as de currículo insistem em negligenciar este dado, 
desenvolvendo propostas fechadas em generalizações 
fundamentadas no pensamento cientificista que restringe o 
conhecimento àquilo que, supostamente, é universal e formalmente 
explicitado e desenvolvido, num claro descompromisso com as 
aprendizagens cotidianas e experiências de vida de educandos e 
professores. 

 

Nessa viagem intercultural, as músicas indígenas cantam e contam as histórias 

e memórias individuais, que são pontos de vista sobre as memórias coletivas; exibem 

as diferentes maneiras de apropriação dos discursos, de textos verbais e não verbais 

e da produção do sentido, variando conforme as posições que os atores ocupam 

socialmente.  

Desse modo, a cultura participa das relações sociais existentes também nas 

aldeias do Povo Ikolen/Gavião; como construção social, é constituída pelo conjunto 

de experiências e de princípios que podem ser transmitidos por várias gerações, 

perpassando pelas variações de tempo e dos grupos sociais que a produzem. Nessa 

acepção, trata-se de uma construção histórica que também precisa ser compartilhada 

nas escolas da Educação Básica, instigando educadores a verem e (re)desenharem 

as suas ações educativas, assunto que está nas linhas da nossa próxima discussão.  
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3.3 PROPOSTA PEDAGÓGICA (RE)SIGNIFICADA: A CULTURA MUSICAL 
INDÍGENA IKOLEN/GAVIÃO NA SALA DE AULA 

 
 

A igualdade é uma idéia  
Que nunca se aprisiona  

Tem a veia aberta  
Da gente que sonha  

A liberdade é a glória  
Da nossa imensa voz  

Guarda na memória  
É a história  
Eles e nós 

 
Ana Canãs 

 

Como num aceno de boas-vindas à história, que procura manter viva a voz de 

cada sujeito social, essa epígrafe pode nos aproximar dos objetivos pensados para 

este tópico: refletir sobre as ações educativas com as culturas musicais indígenas na 

Escola Tupi, o que pode remeter inicialmente aos estudos de Geertz (2008, p. 4) sobre 

a cultura: “o homem é um animal amarrado a teias de significados [...], assumo a 

cultura como sendo essas teias e a sua análise; [...] uma ciência interpretativa, à 

procura do significado”. 

As crianças constroem o conhecimento a partir das interações que estabelecem 

com as outras pessoas e com o meio em que vivem; o conhecimento não se constitui 

em cópia da realidade, mas sim, fruto de intenso trabalho de criação, significação e 

ressignificação. Nessa acepção, para que se efetivem práticas pedagógicas de 

História é preciso ver com outros olhos o outro como num reencontro com o diferente 

de si, superando as visões preconcebidas sobre os povos indígenas, sobre o outro 

que é diverso, multicultural, bilíngue e pluriétnico.  

Um olhar atencioso aos documentos oficiais pode auxiliar na discussão que traz 

à baila ações educativas com crianças no Ensino Fundamental I; cada discente é 

único, na sua particularidade, nos seus desejos, no seu processo de construção de 

conhecimento, no seu jeito de pensar e sentir o mundo, na sua linguagem e na 

originalidade em ideias e hipóteses para desvendar o desconhecido, inclusive nos 

territórios da temática indígena.  

Com a implementação da Lei 11.645 de 2008, estudos e políticas públicas para 

a Educação têm avançado no debate sobre as aprendizagens culturais cotidianas e 

cidadania, abrindo portas para se pensar no universo cultural indígena brasileiro, num 
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repertório de saberes, aprendizados e conhecimentos produzidos nas suas 

localidades. A entrevista96 com Daniel Munduruku (2015) acena que, 

 

A cultura e os conhecimentos tradicionais indígenas são fundamentais 
para a identidade brasileira. Os cantos, os ritos de passagem, o jeito 
tradicional de transmissão de conhecimento devem ser mantidos nas 
comunidades e, ao mesmo tempo, precisam ser valorizados nas 
escolas convencionais para que as crianças entendam que há 
diferentes maneiras de ensinar e de educar. O padrão de escola que 
temos não é único, ele é apenas mais uma das formas de transmissão 
de conhecimento. Dar oportunidade para as crianças da cidade 
refletirem sobre os conhecimentos tradicionais indígenas vai criar 
nelas também um sentimento de pertencimento (MUNDURUKU, 
2015). 

 

É possível pensar que a Pedagogia e os estudos Interculturais podem caminhar 

juntos; as ações educativas na escolarização estimulam os sujeitos nos campos 

cognitivos, sociais e motor, instigando-os à sua autonomia. Gadotti (1992) descreve a 

origem etimológica de autonomia, que vem do grego e significa autogoverno; no 

âmbito da Educação, o debate em torno do tema remonta ao processo dialógico de 

ensinar que preconiza a capacidade de o educando buscar respostas às suas próprias 

perguntas, exercitando, portanto, a sua formação autônoma.  

As linhas dos Parâmetros Curriculares Nacionais (1998) já anunciavam sobre 

essas práticas diferenciadas: “Devem ser pensadas e arranjadas, considerando as 

diferentes necessidades de cada faixa etária, assim como os diferentes projetos e 

atividades que estão sendo desenvolvidos” (BRASIL, 1998, p. 69). 

Nesse sentido, como assegura o Parecer 14 de 2015 para diretrizes de 

implementação da referida lei, providências devem ser tomadas para que os sistemas 

de ensino fomentem:  

 

[…] a publicação de materiais didáticos e pedagógicos sobre a 
temática de autores indígenas, bem como criar possiblidades, como a 
que prevê a Resolução CNE/CEB nº 5/2012, que define Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Educação Escolar Indígena na 
Educação Básica, de contar com a presença das lideranças indígenas 
(pajés, xamãs, sábios, intelectuais em geral) nas instituições de 
Educação Básica como formadores, palestrantes e conferencistas, 

 

96 Entrevista concedida ao Portal Namu, sobre Educação no Brasil em 2015. Disponível em: 
<http://www.namu.com.br/materias/daniel-munduruku-e-educacao> Acesso em: 18 ago. 2017. 
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dentre outras formas de reconhecimento de saberes e conhecimentos 
indígenas (BRASIL, 2015, p. 7). 

 

Como explicitou Medeiros (2012) em seus estudos; os avanços na Educação 

Escolar Indígena abrem portas para a cultura e os conhecimentos tradicionais 

indígenas tanto para suas escolas como para as escolas da rede pública e/ou privadas 

do Brasil. De outro modo, os cantos, o jeito tradicional, os conhecimentos produzidos 

a décadas de forma oral, passada de geração a geração, agora pode ser registrada 

podendo também utilizar a forma escrita para isso, dentre outros recursos 

tecnológicos, como vídeos, internet, áudios etc.; assim podem ser compartilhadas com 

a sociedade mediante a Educação escolar como se refere lei supracitada.  

Zaccur (2011) assinala que a sala de aula nas escolas deve ser considerada 

como um espaço no qual os sujeitos possam se sentir confiantes e seguros. E para 

que isso possa acontecer cabe ao educador criar um ambiente estimulante, que 

procure despertar o interesse da criança por aprendizados que possam descortinar 

outras formas de estar no mundo compatíveis com o meio sociocultural no qual estão 

inseridos, desenvolvendo as suas habilidades e formas expressivas no mundo cultural 

indígena que também os cerca. Nesse sentido, o respeito, a disciplina, a consideração 

e determinação também caminham de mãos dadas na escolarização, procurando 

deixar vivos os horizontes da emancipação dos sujeitos, os seus sonhos e as suas 

potencialidades.  

Quando mergulhamos na discussão sobre a pedagogia da emancipação, 

analisamos trabalhos de muitos autores que estudam esse tema sobre vários pontos 

de vista, na tentativa de repensar esse conceito e a sua relação com a Educação 

(ADORNO, 1995; AMBROSINI, 2012). Por sua vez, a Pedagogia é entendida como 

uma ciência com a prática social da Educação, o que pode nos aproximar das 

reflexões de Suchodolski (1977), abrindo portas para se pensar que esta ciência é a 

atividade transformadora da realidade educativa.  

Um olhar sobre as práticas no espaço escolar Tupi, logrando alcançar 

resultados considerados significativos, destaca-se uma das preocupações elencadas 

pelos docentes, como bem lembrou-nos a professora Clara Nunes, em seu 

depoimento, quanto aos desafios para se poderem trabalhar com a temática indígena 

em sala de aula, ao afirmar que a: 
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[…] Falta de materiais didáticos que auxiliem o aluno na aprendizagem 
e informações aos professores. […] Falta de material para produção 
de elementos da cultura indígena. […] Pouco acesso direto as pessoas 
ou a própria cultura indígena, entre outros97.  

 

Quando o assunto são os materiais didáticos que tratam a temática indígena 

na Tupi, é possível examinar outras representações didáticas para serem tratadas 

com as crianças. A prática da leitura é considerada por Bakhtin (2002) um ato de 

constituição de sentido, pois a linguagem é um fenômeno profundamente social, 

histórico e ideológico, numa relação direta com a construção do sujeito, porque todo 

discurso se constitui na fronteira entre aquilo que é seu e aquilo que é do outro.  

Os estudos de Kant (1996) nos revelam a importância de a ação educativa 

seguir a experiência. Ora, a Educação não deve ser puramente mecânica e nem se 

fundar no raciocínio, mas, deve se apoiar em princípios e guiar-se pela experiência. 

Nesse sentido, as canções indígenas trazem à tona ações pedagógicas que 

contribuam para a emancipação dos sujeitos. Esta prática está em consonância com 

o pensamento de Duarte (2001): 

 

Aliás, mais do que um lema, o “aprender a aprender” significa, para 
uma ampla maioria dos intelectuais da educação atualidade, um 
verdadeiro símbolo das posições pedagógicas mais inovadoras, e, 
portanto, sintonizadas com o que seriam as necessidades dos 
indivíduos e da sociedade do próximo século (DUARTE, 2001, p. 122). 

 

Um dos pontos fortes do material didático encontrado na escola Tupi sobre os 

indígenas, seja, talvez, a sua contribuição em desenvolver a capacidade dos sujeitos, 

gradativamente, auxiliando, portanto, o sujeito a descobrir o seu potencial. Nesse 

sentido, a seguir, segue um exemplo de exercício elaborado para as crianças, nas 

lições de História.  

A música “Pindorama”98, encontrada no livro didático Coleção Campo Aberto 

para o 5º ano do Ensino Fundamental, áreas de Língua Portuguesa, Geografia e 

História, revela outras maneiras em poder trabalhar a História do Brasil; para ler, 

 

97 Fala da educadora Clara Nunes da escola Tupi; há de se lembrar que os nomes das professoras são 
fictícios.  
98 Pindorama (Sandra Peres / Luiz Tatit) "Pindorama", Faixa do DVD "Palavra Cantada - 10 anos", 
gravado em 2004, no CEU Jambeiro, em SP. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch> Acesso 
em: 12 abr. 2018.  
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cantar e analisar, a imagem abaixo procura apresentar a letra completa da música, 

que também está disponível na internet.  

 

Figura 8. Música Pindorama no Livro Didático, 5º Ano do Ensino Fundamental. 

 
Fonte: Mendonça, (2014, p.156).  

 

A figura 8 exibe os versos de uma canção com os elementos do universo 

histórico brasileiro; modo de mostrar que aqui nessas terras brasileiras havia vários 

povos e cada um falante de diversas línguas diferentes e organizações e culturas 

diversas antes da chegada das tripulações europeias.  

Como é definida Pindorama? “terra das palmeiras”, assim foi denominado o 

território do grupo indígena Tupi-Guarani como descrito por Mendonça (2014) no livro 

didático. Complementando a ideia que essa terra das palmeiras denominada  

“Pindorama” já era habitada, é o Brasil antes da chegada dos europeus; na figura 9, 

logo abaixo, procura registrar um fato da História do Brasil, agora em diálogos com a 

temática indígena; orientada para ser desenvolvida no 5º ano do ensino Fundamental, 

trata-se de uma imagem que retrata o desembarque de Pedro Alvares Cabral, em 
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Porto Seguro em 1500, numa pintura a óleo datada em 1922. Essa imagem é muito 

comum nos livros didáticos, mas agora com um novo panorama.  

 

Figura 9. Encontro entre a expedição portuguesa e os indígenas.  

 
Fonte: Mendonça (2014, p. 160).  

 

Observa-se na imagem acima um exercício de linguagens cuja temática transita 

entre a Arte, as linguagens, a História e a temática indígena, aproximando-se, 

portanto, da matriz de Competências e Habilidades de História para o 5º ano. 

No espaço escolar, que se propõe intercultural, os sujeitos desempenham 

papéis e também formam uma rede de relações com tudo que os cercam: livros 

didáticos, apostilas, jornais, revistas, materiais linguísticos variados devem dialogar 

com a vida. Portanto, a sua natureza é a de estar povoado de objetos que retratem a 

cultura e o meio social em que a criança está inserida, procurando atender a sua faixa 
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etária, e ao mesmo tempo, possibilitando vivenciar novos conceitos e novas maneiras 

de ver e entender o mundo e outros meios sociais, inclusive o indígena. 

Neste processo de ações pedagógicas diferenciadas com as músicas 

indígenas, há de se destacar o papel dos letramentos, das leituras de mundo; aliás, 

consideram-se também os diálogos com as famílias dos (as) discentes. 

Complementando essa ideia, Silva (2006) sugere que os usos e as funções dos 

letramentos se modificam a cada agência de letramento na qual são observados. 

 

As agências de letramento dizem respeito às áreas da vida (casa, 
trabalho, igreja etc.) dos sujeitos, as quais estão associadas a 
diferentes letramentos – escolar, acadêmico, midiático, familiar, 
político, religioso, profissional, entre outros. Nestas agências, 
aparecem eventos de letramento, que por sua vez, requisitam 
determinadas práticas letradas (SILVA, 2006, p. 51). 

 

Nesse sentido, os responsáveis dos estudantes do quinto ano da Tupi foram 

incentivados desde os primeiros contatos a participar do processo ensino-

aprendizagem dos estudantes, no esforço em compartilhar com os seus filhos(as) o 

que sabiam sobre os indígenas da etnia Ikolen/Gavião, em uma tríade que une um 

possível hiato existente entre o educador, o estudante e os pais.  

Cabe à comunidade escolar estar atenta às necessidades de transformação e 

mudança, auxiliando o/a professor/a integrar estudantes e espaços sociais, 

desafiando-os cognitiva, emocional, e socialmente, para o exercício de sua cidadania; 

o que pode nos remeter à Legislação da Educação Brasileira, mais especificamente, 

na Constituição Federal brasileira de 1988, Artigo 205. 

 

A Educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao 
pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 
cidadania e sua qualificação para o trabalho (BRASIL, 1988, p. 23). 

 

Percebeu-se um sentimento de satisfação em poderem participar desse 

processo de aprendizado junto à cultura dos Ikolen/Gavião. Nessa acepção, é 

possível remeter-nos a Freire (1987), quando destaca que a Educação é um ato 

político; sempre é praticado a favor de alguém, de um grupo, de algumas ideias. Quem 

sabe, possa existir uma ponte com as reflexões de Alves (1989, p. 13): 
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Eu diria que os educadores são como velhas árvores. Possuem uma 
face, um nome, uma história a ser contada. Habitam um mundo em 
que o que vale é a relação que os liga aos alunos, sendo que cada 
aluno é uma entidade sui generis, portador de um nome, também de 
uma história sofrendo tristezas e alimentando esperanças. E a 
Educação é algo para acontecer neste espaço invisível e denso, que 
se estabelece a dois. Espaço artesanal. 

 

Os procedimentos de ensino devem estar sintonizados com mundo exterior que 

está aberto ao educando; ele deverá ter recursos para apreendê-lo. Disso decorre o 

entendimento de que não cabe à Educação somente ensinar às crianças conteúdos 

elaborados, mas sim fazê-las aprender a aprender, para que, espontaneamente, 

defrontando-se com o mundo, a partir da vivência, consigam produzir o entendimento 

da realidade, com outras linguagens ou em outras palavras, procurar significados para 

os seus aprendizados (BRASIL, 2013). 

A voz do povo indígena tem sido ecoada nas mais diversas organizações, 

sobretudo na Educação. Nos últimos tempos; ressalta-se que é um debate, 

assegurado pela Constituição Federal de 1988, que avançou depois de muitas lutas. 

Diante desse cenário, o protagonismo indígena tem sido discutido e estudado a partir 

da contribuição de vários pesquisadores99; são crescentes as autorias dos próprios 

indígenas que compõem as suas escritas, histórias, narrativas, rituais, músicas, mitos, 

reafirmando a suas identidades perante a sociedade brasileira.  

Nesse processo, ler para compreender a cultura indígena, entender as suas 

histórias; escutar as suas músicas para se encantar e ver outras formas de ver o 

mundo, ainda que parciais; ler e nas palavras perceber os indígenas como 

protagonistas de sua própria história e cultura, que não tem um só modo de ser no 

mundo, de conhecer e de produzir conhecimento e história, como recordou 

Munduruku (2015),  

 

A sociedade brasileira não é apenas uma sociedade ocidental, ela é o 
resultado do acúmulo de diversos povos, conhecimentos e tradições. 
Os saberes dos indígenas, dos africanos, dos ribeirinhos da Amazônia 
e de outros povos que vieram pra cá são importantes e devem ser 
ensinados nas escolas (MUNDURUKU, 2015)100.  

 

99 Estudiosos que vem se debruçando nas culturas dos índios: antropólogos, linguistas, sociólogos, 
historiadores etc. 
100 Entrevista concedida ao Portal Namu, sobre Educação no Brasil em 2015. Disponível em: 
<http://www.namu.com.br/materias/daniel-munduruku-e-educacao> Acesso em 18 ago. 2017. 
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Sobre a formação do olhar e das “visões/leitura/escutas de mundo”, as 

reflexões de Oliveira (2007) vêm nos mostrando o que é visível com os olhos e aquilo 

que se pode entender sobre o mundo a partir de estímulos visuais. 

Nesse processo de aprendizagem, o ver e ouvir a arte musical dos 

Ikolen/Gavião, por meio de um curta-metragem, pode também ser uma ação educativa 

cujo objetivo é o de poder se aproximar da cultura, do impulso emotivo com a 

visualização das imagens, das músicas, das palavras, dos instrumentos musicais, que 

tocam e encantam os saberes estéticos do povo indígena rondoniense.  

O curta-metragem101 intitulado “O arco e a lira” procura apresentar o povo 

Ikolen/Gavião de Rondônia com sua linguagem, usos e costumes, seus artesanatos, 

sua música”. O olhar do interlocutor é conduzido pelos cantos, murmúrios, sons da 

natureza, pela fala indígena e pela música neste curta-metragem, que revela, de modo 

não linear, a vida, os costumes, as tradições e a cultura dessa etnia indígena de 

Rondônia. Neste vídeo, o foco é a construção do instrumento iridinam102, tocado 

exclusivamente pelas mulheres dessa comunidade indígena103.  

Os trechos das cantigas104 a seguir retratam a escolha do namorado de uma 

mulher indígena105; por sua vez, foi exposto para as crianças do 5º ano no 

desenvolvimento da Oficina Pedagógica. Aqui estão apresentadas em duas versões: 

uma pela Mindlin et. al. (2001) e a outra por Meyer e Moore, (2013); os ritmos dos 

arquinhos correspondem às palavras descritas abaixo.  

 

[...] É este o meu o meu namorado 
É que escolhi 
Caçador de Gavião 

 

101 Direção de Priscilla Barrak Ermel, pela produtora Laboratório de Imagem e Som em Antropologia da 
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, em 2001, com 
duração de 16 min. Disponível em: <http://www.lisa.usp.br/producao/videos/catalogo 
ArcoLiraWMV.shtml>. Acesso em: 9 set 2018. 
102 Conhecido como arquinho do namoro pela aldeia indígena.  
103 Vide manual: O arco e a lira / Instituto Arte na Escola; autoria de Silvia Sell Duarte Pillotto; 
coordenação de Mirian Celeste Martins e Gisa Picosque. – São Paulo : Instituto Arte na Escola, 2006. 
(DVDteca Arte na Escola – Material educativo para professor-propositor; 129). Vale ressaltar que o 
curta-metragem recebeu uma menção honrosa no II Ecocine - Festival Nacional de Cinema e Vídeo 
Ambiental, em 2002. Uma sugestão para utilização desse material em sala de aula a partir da 1º ano 
do Ensino Fundamental. Disponivel em: <https://artena escola.org.br/uploads/dvdteca/pdf/ 
o_arco_e_a_lira.pdf>. Acesso em: 9 set. 2017.  
104 Documentada por Mindlin et. al (2001) e Meyer e Moore (2013). 
105 Vale destacar que que será descrita com mais detalhe na seção 4.2 dessa pesquisa.  
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Caçador de macaco.[...]  
 
(MINDLIN et. al. 2001, p. 41). 
 
[...]Aã bó õbút mága (2x) este é meu 
iriri iriri (ritmo instrumental)  
Aã bó alimé akút mága (2x) 
este é bom caçador de macaco preto 
iriri iriri (ritmo instrumental)[...] 
 
(MEYER e MOORE, 2013, p. 303-304). 

 

É possível pensar numa semelhança com as canções106 de amigos 

trovadorescas; os versos das composições acima anunciam um eu lírico feminino, a 

mulher indígena entoa uma canção ao seu enamorado escolhido, esse deve ser o 

melhor caçador de gavião e de macaco preto. As linhas que tratam dessa escolha do 

seu namorado revelam, portanto, que este assunto também é inspiração cuja temática 

seja o amor indígena.  

Ao nos aproximarmos da arte musical indígena, é possível nos deparamos com 

uma riqueza cultural que não seja evidente; na escrita da música indígena 

dependemos da produção dos próprios indígenas e daqueles que se aproximaram de 

sua língua materna para poder compreendermos as suas linguagens que vão além do 

nosso entendimento. Como poder entender a comunicação nas suas artes? O que 

refletir sobre o processo de tradução? Suas vidas e visões vão além do que possamos 

entender e sob o olhar dos que estão de fora apresentam-se intraduzíveis, pois,  

 

Se a tradução não é comunicação não é enunciado e o que é 
essencial? o que é tradução? E, no entanto, tradução que pretende se 
transmite algo não poderia transmitir nada que não fosse 
comunicação, portanto algo de Essencial (BENJAMIM, [S.I], p. 102). 

 

Como trabalhar a música na sala de aula? Os estudos de Almeida e Pucci 

(2015) sublinham que a música, parte de um contexto sociocultural, é uma expressão 

 

106 As cantigas de amigo foram de origem popular, marcadas pela literatura oral, apresentam um eu-
lírico feminino; teve origem na Península Ibérica. Na cantiga de amigo, a figura feminina é de uma 
jovem que começa a amar, lembrando a possível ausência do amado, ou cantando a sua alegria por 
um encontro com ele. Essa cantiga mostra que a mulher espera ansiosamente pelo amigo, visa 
bastante às ondas do mar e sobre o regresso de seu amado. Disponível em http: 
<https://educacao.uol.com.br> Acesso em 20 maio 2018. 
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humana presente em todas as culturas e assim deveria estar também, inserida no 

cotidiano escolar.  

O trabalho produzido pelo Grupo Mawaca107 e pelo Laboratório de Imagem e 

Som em Antropologia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da 

Universidade (LISA) foi mais um recurso para contribuir com as ações educativas de 

História em sala de aula.  

Se o objetivo principal for apresentar às crianças a História e cultura de um 

povo, as músicas indígenas também podem protagonizar o encontro dos (as) 

discentes do Ensino Fundamental com outras culturas; nessa acepção, propiciar a 

formação pela música de outras terras é favorecer o conhecimento de si mesmo, bem 

como a aceitação das diferenças, o senso crítico e o sentido de pertencimento, o que 

pode proporcionar o desenvolvimento humano como um todo.  

Música é uma linguagem; por meio da melodia e do ritmo é possível encantar 

os sujeitos que também são cantantes, apreciadores dos sons. As crianças nascem 

em um universo embalado por músicas, sons, ritmos etc.; a melodia é o conjunto de 

sons que se sucedem, mais rápidos ou mais lentos. O ritmo marca o tempo na música; 

é ele que nos dá vontade de dançar, por isso é indissociável da dança. Mas, mesmo 

que uma pessoa não se aprecie a dança, o corpo é embalado por seu compasso 

(ALMEIDA; PUCCI, 2015).  

A música Ikolen/Gavião108 é indissociável da dança, da festa, do cotidiano 

desse povo, pois expressam sentimentos, os seres, a vida, os espíritos, a caça, a 

pesca; é como num mosaico de emoções também procura apresentar as suas 

histórias de vida; sem desconsiderar o olhar crítico (BLOCH, 2001) para as fontes, no 

esforço em confrontá-las, aquele que se propõe a pesquisar as histórias de vida dos 

indígenas a partir das suas canções, sabe que não terá um fato dado e acabado, mas 

interpretações históricas possíveis, com indícios de fé (GINZBURG, 1989). Desse 

modo, reunir composições dos Ikolen/Gavião a partir dos seus repertórios musicais 

 

107 Cantos da Floresta é um projeto do Grupo Mawaca que desenvolveu um intercâmbio musical com 
seis grupos indígenas da Amazônia em 2011, percorrendo as cidades realizando os Shows, tendo a 
participação dos vários grupos indígenas de Rondônia entre eles os Ikolen/Gavião. 
108 Como outros povos indígenas, os Ikolen possuem uma relação de grande respeito pela natureza. 
Para eles, o desperdício ou a caça abusiva ofendem Gorá, o criador de todas as coisas. Fonte: site 
Cantos da Floresta, já citada anteriormente. 
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constitui-se uma possibilidade em poder elencar inventários de vidas, na medida em 

que se tornam visíveis as marcas das suas próprias histórias.  

O respeito ao ritmo de cada sujeito é um tema que se aproxima dos estudos de 

Piaget (2001), os quais destacam que o sujeito é um ser ativo, estabelece relação de 

troca com o meio-objeto-físico, pessoa, conhecimento, num sistema de relações 

vivenciadas e significativas, numa relação dialética com o meio sociocultural, uma vez 

que este é o resultado de ações do sujeito sobre o meio em que vive, adquirindo 

(re)significação ao ser humano quando o conhecimento é inserido em uma estrutura. 

Nesse sentido, ações educativas que possam privilegiar o cantar os ritmos indígenas, 

assim como entoar composições (re)significadas sobre as histórias dos indígenas 

pelos (as) discentes na sala de aula, também se constitui uma possibilidade. 

Como articular os saberes indígenas Ikolen/Gavião por meio de suas músicas 

com os conteúdos de História previstos para os anos iniciais do ensino Fundamental? 

Sobre a autonomia de aprendizagem, Duarte (2001) nos instiga a pensar que o 

aprender a aprender significa, para uma ampla maioria dos intelectuais da Educação 

na atualidade, um verdadeiro símbolo das posições pedagógicas mais inovadoras, e, 

portanto, sintonizadas com o que seriam as necessidades dos sujeitos e da sociedade 

do próximo século. 

Já Kenski (1998) acena que as velozes transformações tecnológicas da 

atualidade impõem novos ritmos e dimensões à tarefa de ensinar e aprender. 

Portanto, é preciso que se esteja em permanente estado de aprendizagem e de 

adaptação ao novo; em outras palavras, estar em prontidão para atender as novas 

demandas sociais decorrentes de mudanças sócio-históricas, fruto entre outras 

causas, de contínuo processo dinâmico no percurso da sociedade oral para a 

escrita/letrada, entre elas a do povo Gavião.  

No esforço em descrever e compartilhar os estudos das canções indígenas, 

Pucci e Almeida (2017) procuram inventariar as três formas de expor as canções: a 

primeira, através da letra em Ikolen/Gavião; a segunda, versão para facilitar a 

pronúncia, e por último a tradução, o que pode nos remeter aos estudos de Geertz 

(2008, p. 4) sobre praticar a etnografia: “é estabelecer relações, selecionar 

informantes, transcrever textos, [...] e assim por diante”, na tentativa de poder 

compartilhar as culturas dos povos. 

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 
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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 3. A música Akojte (Akoite) Onde estão? (Ikolen/Gavião)109. 

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)110.  

 

O quadro acima exibe o (Akoite), mito da criação da humanidade dos 

Ikolen/Gavião. A história conta que o grande guerreiro (Derambi) ouviu vozes vindo 

de uma rocha e acabou por descobrir que havia gente debaixo da rocha. 

 

Com a ajuda de pássaros de bico duro, o herói levantou a rocha e 
retirou as pessoas de baixo da pedra. O guerreiro cantou essa música 
quando, depois de um sonho, entendeu que seus ancestrais ficaram 
presos embaixo da terra após uma tragédia centenas de anos atrás”. 
(ALMEIDA; PUCCI, 2017, p. 258). 

 

 

109 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.  
110 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. 
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Desse modo, é possível compartilhar estas histórias indígenas com as crianças; 

Hoffmann (2001) assinala que quando se acompanham verdadeiramente os caminhos 

trilhados pelos sujeitos, percebe-se que não há parâmetros comparativos para 

experiências tão ricas e singulares: 

 

Os trajetos percorridos por cada um obedecem a ritmos e interesses 
diversos. Aprendem-se coisas muito diferentes, embora vivendo a 
mesma experiência, descobrem-se coisas inusitadas a cada passo, 
cada pessoa a seu tempo, embora vivendo no mesmo tempo das 
demais (HOFFMANN, 2001, p. 112). 

 

Outra possibilidade de ações educativas é a de se debruçar na “Cantiga da 

criação da humanidade”; junto à escuta e à visão dos sujeitos, é também possível 

ouvir a música mediante áudios111, cantando e contando a história, a partir da leitura 

do mito, numa roda de conversa. Próximo das crianças, após escutar várias vezes a 

canção procurar saber com os discentes, as impressões causadas pela música; após 

essa audição, poder assistir ao vídeo “Ikolen/Gavião cantando na aldeia”; uma 

conversa sobre as observações dos estudantes tanto do vídeo, destacando a forma 

como eles cantam, a língua materna indígena, os tempos e comparar com as 

percepções que eles tiveram somente ouvindo o áudio.  

Poder observar os diversos aspectos tais como: quais os instrumentos 

utilizados na gravação, quais as cores e os possíveis sentidos dos seus coloridos. 

Quando o tema é instigar a autonomia dos estudantes, observa-se um método que 

prioriza uma metodologia contextualizada em diálogo com as novas demandas sociais 

e as necessidades de um novo tempo.  

Aliás, nas DCNEB (2013) destaca-se a ampliação de suas compreensões de 

estudo a partir de outras dimensões escolares: pensar sobre os sujeitos, considerando 

as suas experiências e as suas necessidades, escolher conhecimentos relevantes de 

modo a produzir conteúdo contextualizados nas diversas situações do ensino-

aprendizado, elaborar planejamentos que ampliem a diversificação das intervenções 

no sentido da integração nas áreas e entre áreas.  

 

111 Escuta da música Akoj Té. A Cantiga da Criação da Humanidade. Disponível em: 
<http://www.cantosdafloresta.com.br/audios/akoj-te-akoite/>. Acesso em: 12 abr. 2018.  
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Ainda rumo às ações pedagógicas diferenciadas a partir das canções da aldeia 

Gavião, podem-se ouvir outras versões da música como exemplo, a música Aikote 

pode ser ouvida numa versão feita pelo grupo musical Mawaca112; o que também nos 

aproxima das reflexões de Hoffmann (2001, p. 63): “[...] aprender em um momento da 

minha história, [...] da sociedade na qual eu vivo, do espaço no qual eu aprendo, das 

pessoas que estão encarregadas de ensinar-me [...]”. 

 

Figura 10. 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. 
 

 

A figura 10 é uma 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; a imagem acima procura contar 

um pouco sobre esta história. 

As ações pedagógicas com as músicas da etnia Ikolen/Gavião não param por 

aí; procurar contar para os discentes a intrigante história e mostrar como a visão de 

mundo é diferente de um povo para outro, também pode ser uma aventura 

pedagógica. Destacam-se os estudos de Zaccur (2011) que nos ajudam a refletir 

sobre a importância das narrativas para as crianças; sabemos que as histórias são 

 

112 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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providenciais na formação da estrutura emocional de crianças e adultos, e que a 

fantasia tem papel importante na vida do ser humano. 

Criar uma sonoplastia para a história, levantando com os estudantes os sons 

dos pássaros que são citados na história. Mutum, arara vermelha, arara amarela, 

papagaios, periquitos utilizando onomatopeias e sons vocais pode ser também um 

passeio junto à natureza; remetendo-nos à preservação da fauna e o respeito aos 

animais. É possível pensar que há múltiplas possibilidades de aprendizagem na 

atividade proposta. 

Procurar montar uma paisagem sonora com riachos, ventos, passos, o som das 

pessoas falando debaixo da pedra, entre outras possibilidades, constitui-se em uma 

possibilidade. Nessa acepção, remeto-me a Bakhtin (2002, p. 24): “Tudo se reduz ao 

diálogo, à contraposição dialógica como centro. Tudo é meio, o diálogo é o fim. Uma 

só voz nada termina, nada resolve. Duas vozes são o mínimo de vida”. 

Outra possibilidade, depois de contar a história, quem sabe, poder pedir para 

os sujeitos dramatizarem a narrativa Ikolen, com todos os personagens envolvidos na 

história e cantar junto a cantiga Akoite113.  

Uma ação educativa que procure se aproximar da música Á BÓ ZAR MÁH 

PAGÁTAÁ114 (Ambodzara), olha, o branco passou por aqui (Ikolen-Gavião), logo 

abaixo, pode também auxiliar os sujeitos a perceberem um pouco mais sobre a história 

dos indígenas.  

 

Quadro 4. Música “Á Bó Zar Máh Pagátaá” assim proncuniada (Ambodzara), com essa possível 
tradução “olha, o branco passou por aqui”. 

 Letra em Ikolen 

Á bó zar máh pagátaá 

osén osén 

Á bó zar máh pagátaá 

osén osén 

Zérég kíhr zérég kíhr máh 

pagátaá 

Pronúncia 

Ambodzara m(a) pagatar 

Untse untsé 

Ambodzara m(a) pagatar 

Untse untsé 

Zerekir zerekir mapagatá 

Untse untsé 

Tradução 

Agora que o outro [branco] 

passou por nós… 

Agora que o outro [branco] 

passou por nós… 

O homem da roupa branca 

passou por nós… 

 

113 Para os Ikolen-Gavião, a humanidade estava escondida embaixo de uma grande pedra. O herói 
Derambi ao sair para caçar, ouviu vozes vindo da pedra. Derambi então, decidiu chamar todos os 
pássaros de bico duro, para ajudar naempreitada de furar a pedra […]. (PUCCI E ALMEIDA, 2017 
Disponível em <http://www.cantosdafloresta.com.br/audios/akoj-te-akoite/>. Acesso 12. abr. 2018. 
114 Canção Ambodzara (Olha, o branco passou por aqui). Disponível em: 
<http://www.cantosdafloresta.com.br/audios/a-bo-zar-mah-pagataa-ambodzara/>. Acesso em 12 abr. 
2018. 
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osén osén osén oséénéén 

Ezáká ehbítè kajáleá 

Ezáká ehbítè kajáleá 

Zérégkíhr kajáleá 

sén osén osén oséén néén 

Etzaké bité caiaré 

Etzaké bité caiaré 

Zerekir zerekir mapagatá 

Não tenha medo dele… 

Não tenha medo dele… 

Do homem de roupa 

branca… 

Fonte: Pucci e Almeida (2017, p. 256). 

 

No quadro 4, essa música também compõe uma das cenas da Seção 2, 

observando, desse modo, uma contextualização da história, como um povo que conta 

e canta as suas histórias.  

Nesta seção apresentamos mais alguns aspectos, “Olha, o branco passou por 

aqui”, é uma canção instrumental; embora eminentemente instrumental, apresenta 

uma mensagem cifrada que é compreendida por aqueles que falam a língua Ikolen. 

Retrata a entrada dos homens brancos na região onde viviam os Ikolen/Gavião. A 

liderança indígena conhecida como Sebirop, os “antigos” viram um acampamento de 

estranhos perto de onde viviam, e lá encontraram diversos objetos, como roupas 

claras e botas, semelhantes aos uniformes usados pela Comissão Rondon no início 

do século XX (FELZKE, 2017). Nesse sentido, a produção narrativa constitui um 

legado social (GEERTZ, 2008) que permite conhecer as peculiaridades dos grupos 

retratados e da própria sociedade. 

A cantiga de Gorá dos Ikolen/Gavião115 a seguir, pode ser também um bom 

exemplo para o trabalho com as crianças. No plano mítico, anuncia uma compreensão 

da história indígena que dialoga com as experiências vividas pelo povo Gavião.  

 
Quadro 5. A música “roi roi agorá”, assim chamada Cantiga de Gorá dos Ikolen/Gavião.116  

Letra em Ikolen 

Ohj ohj á Gorá 

Ohj ohj á Gorá 

Ohj ohj á Gorá ohj á! 

Pronúncia 

Roi roia gorá 

Roi roia gorá 

Roi roia gorá oiá! 

Tradução livre 

Ei Gorá 

Ei Gorá 

Ei Gorá, oiá! 

Fonte: Pucci e Almeida (2017, p. 259). 

 

O quadro de número 5 apresenta um chamamento ao criador Gorá que vive no 

céu, em cima das montanhas. Nos tempos míticos vividos por esse povo, havia livre 

 

115 Transcrição musical de Berenice de Almeida e Magda Pucci. Transcrição de Iran Kávsona Gavião. 
Tradução de Betty Mindlin, Matilde e Catarino Sebirop. 
116 Disponível em: <http://www.cantosdafloresta.com.br/audios/ohj-ohj-gora/> Acesso em 12. abr.2018.  
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circulação dos humanos entre o plano terreno e o celeste, mas a quantidade de 

pessoas que desejavam ir para o céu era muito grande e Gorá, receoso de que a terra 

ficasse vazia, cortou a escada de cipó – pavánav tápóh, “nossa-corda-de-subir” – que 

ligava o céu à terra (PUCCI; ALMEIDA, 2017).  

Nesse sentido, as reflexões de Lopes da Silva e Grupioni (2004) nos ajudam a 

pensar que a população ainda preserva os seus mitos; estes chegam até os nossos 

dias, e até nas nossas escolas, como lendas117. Enfim, narrativas em que são 

narrados fatos pitorescos com sabor de uma viagem épica educativa. 

Procura-se com esta pesquisa apresentar inicialmente possíveis propostas 

para pensar ações pedagógicas com as crianças do Ensino Fundamental da escola 

Tupi, que leve em conta as músicas dos Ikolen/Gavião. Destaca-se, neste estudo, os 

educadores e os discentes também são ouvidos para que se possam ser 

interlocutores neste debate pedagógico nos territórios da História.  

O convite está feito para as linhas do próximo capítulo, nas quais serão 

relatadas as atividades realizadas com os sujeitos. Os nossos encontros e os 

questionários aplicados nos ajudaram a se aproximar deste corpo discente e docente, 

procurando, portanto, fazer andar o carrossel dos sentidos junto às práticas 

pedagógicas de História com as crianças do Ensino Fundamental I da Escola Tupi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

117 Histórias em que coisas inverossímeis acontecem, os animais e os homens se confundem, heróis 
têm poderes e capacidades que, entre os seres humanos reais são inexistentes. 
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4. A ESTENIA INTERDISPLINAR: ENTRE A MÚSICA, AS LINGUAGENS E A 
HISTÓRIA  

 
 

Os primeiros a sairem foram os Zoró, com suas cabeças raspadas. 
Depois saiu o povo Arara, amigos das araras-vermelhas. Chegaram 
também os Goxor-ey (Cinta Larga) com seus cinturões. Depois vieram 
os índios Tupari com a cabeça pintada de Jenipapo! Chegou, de 
mansinho, o povo Djeromitxí, com o pajé carregando seu tubo de rapé. 
E, por fim, os Ikolen, também conhecidos como índios Gavião! E assim 
foi. Cada um que saía falava palavras na sua língua, e dizia seu nome.  
 

Zoró, Arara, Cinta Larga, Tupari, Djeromitxí, Ikolen-Gavião! Makurap, 
Aruá! Dêrambi, o Menino – curumin, os bichos e os índios fizeram uma 
grande festa, cantando juntos118.  

 

Para abrir esta seção, a epígrafe escolhida foi a de um trecho com a narrativa 

do mito da criação da Humanidade dos Ikolen/Gavião, aproximando-nos da 

diversidade cultural dos povos indígenas, com as suas histórias, tradições, costumes, 

rituais, mitos, no esforço em poder auxiliar esta pesquisa junto ao ensino de História 

sobre a temática indígena na sala de aula da escola Tupi com os discentes do Ensino 

Fundamental I.  

O mito da criação é um convite para um diálogo intercultural, à luz dos 

documentos oficiais, que tratam da obrigatoriedade de se poder ensinar a história e 

cultura dos povos indígenas brasileiros com a valorização da diversidade cultural no 

país, na tentativa de atrair novos rumos nos territórios da Educação escolar. 

Convidando o educador a revisitar experiências com a história e a linguagem, 

estabelecer novas estratégias para o ensino de História, considerando as experiências 

e as práticas culturais e sociais. 

A BNCC (2017) propõe para o Ensino Fundamental que a abordagem das 

linguagens articule algumas dimensões do conhecimento que, de forma indissociável 

e simultânea, caracterizam a singularidade da experiência do saber. A aprendizagem 

da História também precisa alcançar a experiência e a vivência como prática social, 

permitindo que os (as) discentes sejam protagonistas e criadores (as).  

 

118 Mito Ikolen/Gavião de Rondônia. Trecho da História baseada na versão do mito da criação da 
humanidade, transcrito por Betty Mindlin e Catarino Sebirop. Versão para criança, por Pucci e Almeida, 
A grande Pedra. Ed. Formato. 2015.  
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Conhecida por estesia119, essa dimensão articula a sensibilidade e a 

percepção, tomadas como forma de conhecer a si mesmo, o outro e o mundo (BNCC, 

2017). Nela, o corpo em sua totalidade (emoção, percepção, intuição, sensibilidade e 

intelecto) é o protagonista da experiência dos sujeitos. 

Por ações educativas em História que procurem romper com a “cultura do 

silêncio” (FREIRE, 1981), o currículo escolar intercultural pode permitir ao docente 

trabalhar com as narrativas e canções dos indígenas de Rondônia com os sujeitos em 

sala de aula; o acesso a materiais variados pode estimular a visão crítica. O encontro 

com as composições, músicas e narrativas indígenas pode fazer o ainda silencioso 

estudante assumir o seu protagonismo, liberando a capacidade de atribuir sentidos 

aos textos, como aos gestos e à vida.  

O texto, a mensagem, as escritas estão no papel ou em variados suportes, 

antes de se tornarem imagem, gesto, cor, música, som, convenção, história, silêncio. 

É preciso ler, porque a linguagem escrita permanece, ainda no século XXI, um enigma 

(GALLO, 2002) para grande parte da humanidade. Em sociedades complexas como 

a nossa, organizada pela escrita e em torno dela, mesmo sem dominar seu código, 

não há como escapar das armadilhas das palavras.  

Esta seção procura apresentar as ações educativas em História realizadas 

junto à Escola Tupi, instituição de ensino Municipal, que autorizou as condições para 

a realização dessa pesquisa. Numa conversa junto com as docentes dessa instituição, 

iniciou-se um debate sobre ações pedagógicas de História articulada com a 

linguagem; este assunto também é o da Educação escolar. Aliás, os estudos de Freire 

(2008, p. 32), nos instigam a refletir sobre a concepção de pesquisa como algo 

inerente à docência, ao advogar que, “não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem 

ensino. [...] Ensino porque busco, porque indaguei [...] Pesquiso para conhecer o que 

ainda não conheço e comunicar ou anunciar a novidade”.   

Com as docentes foi pensado na realização de uma oficina junto ao discentes 

do 5º ano do Ensino Fundamental sobre a temática indígena local em sala de aula. 

Mas para tratar da temática indígena, principalmente dos indígenas locais, requer 

esforço da docência em poder articular os processos de aprendizagem das diversas 

 

119 Refere-se à experiência sensível dos sujeitos em relação ao espaço, ao tempo, ao som, à ação, às 
imagens, ao próprio corpo e aos diferentes materiais (BNCC, 2017).  
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áreas de conhecimento com a temática indígena, na tentativa de se poder avançar 

para o debate de reconhecimento e valorização da diversidade étnica cultural trazendo 

as contribuições dos povos indígenas da região.  

Um projeto possível com as ações educativas em História é o esforço de se 

poder valorizar os conhecimentos extraescolares com que as crianças chegam a 

escola (SACRISTÁN; GÓMEZ, 1998), desafio para dialogar com os conteúdos 

escolares, as orientações previstas nas Diretrizes curriculares, o PPE da escola e 

matriz curricular, e por último se desenvolver na prática pedagógica docente.  

Os sujeitos são atravessados pelos textos, obrigando-os a produzirem saídas 

e táticas (CERTEAU, 2005) capazes de permitir que se movam em todos os espaços 

sociais. Além de criarem sistemas próprios de significação, passam a apreender e 

(re)significar outros códigos, presentes em imagens, sinais, símbolos, gestos, sons 

etc. Portanto, é possível pensar que não bastam as linguagens que os sujeitos 

dominam, trancadas no cotidiano de suas vidas; é preciso ler e procurar entender as 

outras, organizadas nos mais diversos tempos e variados espaços sociais (PAIVA, 

2009). 

O quadro a seguir, trata-se de um demonstrativo dos eixos ou unidades 

temáticas articuladoras como previsto na Matriz Curricular do Programa Gestão Nota 

10 da Rede Vencer e também na BNCC (2017)120 do componente curricular de 

História para os anos inicias do Ensino Fundamental. Os/as docentes do ensino 

fundamental I poderão orientar suas ações pedagógicas trazendo à tona temática 

indígena local e posteriormente a diversidade desses povos no Brasil devendo constar 

nesses documentos oficiais que orientam o currículo das escolas previsto pela Lei 

11.645 de 2008.  

Dentre os conhecimentos sobre os povos indígenas, destaca-se a importância 

de se refletir o papel e o lugar que os indígenas ocupam na atual conjuntura do Brasil; 

“seus principais problemas e dificuldades para manterem seu modo ancestral de viver; 

 

120 Ressalta-se que a Base Nacional Comum Curricular no âmbito da rede municipal de ensino ainda 
não foi implementada, apenas em discussão. Com isso estabelecido pela secretaria municipal um dia 
de estudo que tem sido denominada como o dia D, cuja orientação foi dada pelo MEC. Vale destacar 
também que há muitos estudos que vem problematizando a Base Nacional Comum Curricular (2017), 
o que amplia as discussões sobre o currículo escolar no Ensino Fundamental (GABRIEL, 2015; ALVES, 
2014; GERALDI, 2015).   
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quais suas demandas principais e como interagem com o mundo moderno, global e 

localmente” (MUNDURUKU, 2014, p. 20). 

 

Quadro 6. Eixos e/ou unidades temáticas para o ensino de História para o Ensino 
Fundamental I. 

Ano Matriz de competências 
e Habilidades 

BNCC 2017 

 Eixos temáticos Unidade temática 

1º Brinquedos e Brincadeiras  - Mundo pessoal: meu lugar no mundo; 
- Mundo pessoal: eu, meu grupo social e meu tempo. 

2º História Local  - A comunidade e seus registros; 
-As formas de registrar as experiências da Comunidade; 

-O trabalho e a sustentabilidade na comunidade. 

3º Diversidade Cultural -As pessoas e os grupos que compõem a cidade e o 
município; - O lugar em que vive; 

- A noção de espaço público e privado. 

4º Deslocamento 
Populacionais  

- Transformações e permanências nas trajetórias dos 
grupos humanos; - Circulação de pessoas, produtos e 

Culturas; - As questões históricas relativas às migrações. 

5º Vivências Urbanas  - Povos e culturas: meu lugar no mundo e meu grupo 
social; - Registros da história: linguagens e Culturas.  

Fonte: Adaptação feita pela pesquisadora. 

 

Assim, o quadro acima deixa entrever que o ensino de História se vincula a 

interação social e corresponde uma sequência na formação do sujeito. Entende-se 

que a proposta perpassa a multidisciplinariedade e interdisciplinaridade no currículo 

para os anos iniciais do Ensino Fundamental. Assim, as unidades temáticas 

perpassam as diversas áreas do conhecimento em torno de um tema ou eixo, também 

observado nos livros didáticos adotados pelo município de Ji-Paraná, embora como 

uma breve abordagem, considerando que:  

 

Todo conhecimento mantém um diálogo permanente com outros 
conhecimentos, que podem ser questionamentos, confirmações, 
complementações, negações, ampliações, iluminações de aspectos 
não distinguidos. Assim, além de reconhecer as diferenças entre as 
áreas do conhecimento, é preciso identificar onde se encontram as 
zonas de interseção entre elas para localizar os pontos comuns. [...] A 
interdisciplinaridade busca, sobretudo, um ensino que concilie 
diferentes conceitos, de diferentes áreas. Desse modo, pode-se 
substituir a fragmentação pela interação, permitindo que o aluno 
aprenda a relacionar conceitos e, consequentemente, construa novos 
conhecimentos, com muito mais autonomia e criatividade 
(BRODBECK, 2012, p. 18). 

 

Nesse sentido, os estudos de Severino (2008) ampliam o leque para o 

entendimento que a prática interdisciplinar, mesmo num plano da integração 
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curricular, “requer um projeto centrado numa intencionalidade definida com base nos 

objetivos a serem alcançados pelos sujeitos educandos” (SEVERINO, 2008, p. 40).  

As reflexões de Sacristán e Gomez (1998) acenam que os (as) docentes dos 

anos iniciais não devem perder de vista a necessidade de criar na aula um espaço de 

conhecimento compartilhado em que não se pode esquecer que;  

 

[…] há um movimento dinâmico entre pensamento, linguagem e 
realidade do qual, se bem assumido, resulta uma crescente 
capacidade criadora de tal modo que, quanto mais vivemos 
integralmente esse movimento tanto mais nos tornamos sujeitos 
críticos do processo de conhecer, de ensinar, de aprender, de ler, de 
escrever, de estudar (SACRISTÁN; GOMES, 1998, p. 7).  

 

Assim, os projetos de interdisciplinaridade para o ensino de História nos anos 

iniciais do Ensino Fundamental pode ser uma alternativa a ser pensada e planejada. 

Não esgotando aqui o leque de ações educativas possíveis para práticas em sala de 

aula, tendo em vista o conhecimento em sua totalidade para uma particularidade que 

permita trabalhar questões cognitivas e as questões culturais numa perspectiva 

transversal, plural e particular (BRASIL, 2013).  

Nessa mesma concepção, o trabalho interdisciplinar (SEVERINO, 2008) 

precisa levar em conta o caráter articulador de um todo com as partes; o saber e o 

fazer, a Educação em si é, na sua totalidade, prática interdisciplinar por ser mediação 

do todo da existência.  

Por sua vez têm ocorrido mudanças em âmbito teórico-metodológico que nos 

permitem a utilização de diferentes linguagens na disciplina de História em sala de 

aula; essa é uma reflexão feita pelas autoras Azevedo e Lima (2011). Essa discussão 

revela-se pertinente, pois é crescente a multiplicidade de novas fontes e de linguagens 

utilizadas pelo universo das crianças e adolescentes em seus ambientes diversos. 

Portanto, a História e o ensino de História na Educação Básica, com foco no Ensino 

Fundamental I não poderiam ficar alheios às mudanças pragmáticas ao ensinar 

história nos territórios da Educação escolar.  

Nessa trilha para incorporar a música e literatura indígena como mais uma fonte 

e recurso didático, a cultura da tradição oral é uma opção possível; primordialmente, 

utilizamos as vozes de autores da linguagem e da História oral na tentativa de 

estabelecer possíveis diálogos ao tratar-se da temática indígena em sala de aula, 
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revelando suas tradições, costumes, crenças, as diversas vozes por meio de suas 

músicas. 

O que é História oral? A fonte oral pode acrescentar uma dimensão viva, 

trazendo novas perspectivas à historiografia, pois o historiador, muitas vezes, 

necessita de documentos variados, não apenas os escritos. Alberti (1990) nos instiga 

a refletir que,  

 

[...] a história oral apenas pode ser empregada em pesquisas sobre 
temas contemporâneos, ocorridos em um passado não muito remoto, 
isto é, que a memória dos seres humanos alcance, para que se possa 
entrevistar pessoas que dele participaram, seja como atores, seja 
como testemunhas. É claro que, com o passar do tempo, as 
entrevistas assim produzidas poderão servir de fontes de consulta 
para pesquisas sobre temas não contemporâneos (ALBERTI, 1990, p. 
4). 

 

Por sua vez, os estudos de Thompson (1992) destacam que a História oral 

pode dar grande contribuição para o resgate da memória nacional, mostrando-se um 

método bastante promissor para a realização de pesquisa em diferentes áreas. É 

preciso preservar a memória física e espacial, como também descobrir e valorizar a 

memória do homem; a memória de um pode ser a memória de muitos, possibilitando 

a evidência dos fatos coletivos. 

 Já Alessandro Portelli (1998) sublinha que as fontes orais podem não ser um 

dado preciso, contudo possuem aspectos que, às vezes, um documento escrito não 

possui. Impõe-se como primordial para compreensão e estudo do tempo presente, 

pois através delas podemos conhecer os sonhos, anseios, crenças e lembranças do 

passado de pessoas anônimas, simples, mas que viveram os acontecimentos de sua 

época. 

Desse modo, para o Ensino Fundamental I, mais especificamente para uma 

turma do 5º ano, trazemos para o debate a música e a literatura indígena no intuito de 

privilegiar as narrativas e fontes orais, privilegiando nessa empiria as músicas do povo 

Ikolen/Gavião. 

Além do mais, outras ferramentas foram utilizadas para apresentar as músicas 

do povo Ikolen/Gavião, oportunizando a pesquisadora e discentes percorrerem pelo 

universo das músicas, que foram documentadas e compartilhadas pelo Professor Iram 
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Kav Sona, (2015), assim como outros autores121 pesquisadores, bem como por 

áudios, vídeos documentários dentre outros.  

A partir disso, trazer à tona as canções indígenas para sala de aula, como 

exemplificado por Azevedo e Lima (2011, p. 62), a história pode dialogar com a 

literatura ao poder tratar das análises dos textos literários, na perspectiva Bakhtiniana. 

Assim, na tentativa de poder entender melhor as músicas do Povo Ikolen/Gavião, 

recorremos aos estudos de Bakhtin, “[…] pautado no dialogismo entre o autor, obra e 

leitor”. Quem sabe, assim, seja possível, para os estudos da História, refletir sobre as 

canções são narrativas do cotidiano desse povo, partes integrantes de sua cultura.  

As vozes dos (as) discentes do 5º ano do Ensino Fundamental I da Escola Tupi 

de Ji-Paraná/RO foram o ponto de partida para os passos vindouros; junto à oficina 

pedagógica, foram-se coletando informações para contribuir no planejamento da ação 

educativa, que elegeu a temática indígena na sala de aula. A figura 11 abaixo procura 

registrar o primeiro encontro com a turma.  

 

Figura 11. Primeira aproximação com a turma num momento de 
reforço escolar. 

 
Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora. 

 

121 Os principais são: FELZKE, Lediane Fani. Dança e imortalidade: igreja, festa e xamanismo entre os 
Ikólóéhj Gavião de Rondônia, 2017. xix, 324 f., il. Tese (Doutorado em Antropologia) Universidade de 
Brasília, Brasília, 2017. 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. 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.  
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A imagem acima procura apresentar o primeiro encontro com a turma do 5º 

ano; as ações pedagógicas mantêm acesas as chamas de uma experiência viva com 

as crianças da escola Tupi; destaca-se que conciliamos a oficina pedagógica com as 

atividades de reforço escolar122.  

Seguimos então, com o desenvolvimento da Oficina Pedagógica no intuito de 

levantar os dados para análise a partir da experiência de ações educativas com a 

apresentação da música da etnia Ikolen/Gavião, assim como sua arte, costumes, 

tradição e história.  

O outro momento foi a análise das informações fornecidas pelos docentes; os 

dados foram analisados e os seus resultados serviram de parâmetros para a 

formulação do Projeto de intervenção junto à Escola Tupi com os docentes e discentes 

do Ensino Fundamental. Dessa análise, destacam-se os estudos relacionados à 

História e cultura indígena em sala de aula que trouxesse à tona as práticas 

pedagógicas de História e outras linguagens.  

As reflexões de KAV SONA (2015) trazem à tona a literatura indígena e tradição 

oral e expressa no interior de sua cotidianidade, na qual reúne sentimentos, emoções, 

tristezas, saudades, paixões etc. Entre os diversos usos da linguagem está a música, 

que está associada à dança, ao mito, às cerimônias, os rituais e consequentemente a 

história desse grupo étnico. As composições são espontâneas, são palavras que 

revelam a vida da comunidade, sua organização social e cultural (KAV SONA, 2015). 

Assim as escritas dos mitos, histórias e canções indígenas são novidades 

advindas das transformações ocorridas no âmbito da cultura com o contato com o não 

indígena123. Nessa acepção, consideramos importante para esse trabalho, 

destacando que os textos das músicas estão vinculados à literatura de tradição oral e 

que podem ser narradas nas aulas de História;  

 

[…] refratadas positivamente numa nova língua, as impossibilidades 
da nossa; aprender sistemática do inconcebível; desfazer nosso “real” 
sob o efeito de outros recortes, de outras sintaxes; descobrir posições 

 

122 Trata-se de uma estratégia combinada com a gestão na escola Tupi. Foi organizado o tempo para 
se encontrar com os discentes, levando em conta o calendário escolar e o andamento do bimestre, 
surgiu esse convite para essa aproximação com a turma do 5º ano na sala de aula. 
123 É o que podemos apreender junto aos estudos realizados por pesquisadores nas áreas da 
Antropologia e Linguística. 
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inéditas do sujeito na enunciação[...]; numa palavra, descer ao 
intraduzível, sentir sua sacudida sem jamais a amortecer, até que, em 
nós, […] se abale e vacilem os direitos da língua paterna, aquela que 
nos vem de nossos pais e que nos torna, por nossa vez, pais e 
proprietários de uma cultura que, precisamente, a história transforma 
em ‘natureza’ (BARTHES, 2007, p. 11-12). 

 

Assim nasceu a realização do Projeto de intervenção, parte da experiência com 

os discentes dialogada com os docentes e de uma escuta atenta à realidade escolar. 

A temática indígena poderá ser trabalhada durante o ano ou bimestres com cartas 

interculturais, arte indígena, a música, a dança, as práticas culturais e sociais, como 

ferramentas a fim de possibilitar o dinamismo e aproximar teoria e prática dentro dos 

conteúdos de História, Geografia, Artes e Língua Portuguesa contribuindo no 

processo de alfabetização e aprendizagem dos (as) discentes.  

Quando o tema são as práticas pedagógicas da Escola Tupi, entram em cena 

as vozes das docentes protagonistas da rede municipal em Ji-Paraná, que procuram 

fazer a diferença na vida dos sujeitos; nessa acepção, as suas experiências são os 

temas para o próximo estudo.  

 

 

4.1. “SOMOS O QUE SOMOS”: ANALISANDO AS CONVERSAS DOS/COM 
OS(AS) EDUCADORES(AS) DA TUPI 
 
 

 
Que preto, que branco, que índio o quê? 
Que branco, que índio, que preto o quê? 
Que índio, que preto, que branco o quê? 

 
Que preto branco índio o quê? 

Branco índio preto o quê? 
Índio preto branco o quê? [...] 

 
Aqui somos mestiços mulatos 

Cafuzos pardos tapuias tupinamboclos 
Americarataís yorubárbaros 

 
Somos o que somos [...] 

 
Arnaldo Antunes 
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O trecho da composição124 poética intitulada “Inclassificáveis” de Arnaldo 

Antunes, quem sabe, possa ser um ponto de partida para nos aproximarmos das 

vozes dos(as) vários(as) pedagogos(as) dos anos iniciais do Ensino Fundamental da 

Escola Tupi em Ji-Paraná/RO, que participaram dessa pesquisa. Os diálogos 

realizados junto aos educadores abriram portas para que pudéssemos (re)pensar 

propostas pedagógicas de História em conjunto com os docentes e coordenação da 

escola, no esforço em poder tratar da cultura indígena Ikolen, junto aos discentes 

dessa instituição de ensino pública.  

O quadro de professores efetivos da escola de Ensino Fundamental Tupi é de 

número 6 (seis); são seis educadores no total, com habilitação/formação na área de 

Pedagogia. Destaca-se que todos os docentes têm a escola como o único 

compromisso de trabalho125. 

Para esta pesquisa, foi feita a aproximação com a docente do 5º ano do Ensino 

Fundamental; posteriormente, com a docente do 3º ano; optou-se por usar 

pseudônimos para caracterizar os participantes. Os diálogos com os docentes 

realçaram o compromisso desta pesquisadora em poder ampliar os horizontes 

educativos na Escola Tupi, sublinhando a importância da Lei 11.645 de 2008. 

As entrevistas com os docentes do Ensino Fundamental refletiram sobre as 

suas relações com o 3º e 5º anos e as questões relativas às práticas educativas 

diferenciadas em História junto ao Ensino Fundamental da escolarização. Dentre 

outros, eis que surge um novo desafio no âmbito da Educação escolar, a 

implementação da Lei 11.645 de 2008. 

A legislação vigente procura tirar da sombra as ações educativas diferenciadas 

na escolarização, no esforço de se poder valorizar a cultura dos povos indígenas no 

Brasil, desvelando as particularidades regionais e locais, de modo a que tenham 

assegurados os direitos de aprendizagem e desenvolvimento dos sujeitos, de acordo 

com o que se observa nas linhas do Plano Nacional de Educação (PNE/2014). 

Aproximando-nos das vozes desses educadores, é possível observarmos as 

suas experiências. Richardson (1999) sublinha que a complexidade das experiências 

permite compreender a multiplicidade e peculiaridades de vivências dos grupos 

 

124 Composição de Arnaldo Antunes intitulada Inclassificáveis. Disponível em: 
<https://www.letras.mus.br/arnaldo-antunes/91636>. Acesso em: 31 maio 2018. 
125 Informações coletadas do PPE da escola Tupi, 2017. 
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sociais e dos sujeitos. Na tentativa de se poder refletir sobre os dados, as nossas 

conversas126 possibilitaram destacar os desafios e as lacunas no âmbito das práticas 

pedagógicas que tratam da temática indígena no âmbito curricular.  

Ambas as professoras entrevistadas possuem graduação em Pedagogia. A 

professora Clara Nunes também possui a Pós-Graduação em Psicopedagogia e atua 

na área há 4 anos. A professora Maria Bethânia possui também a graduação em Artes.  

Na conversa inicial, foi retratada a Lei 11. 645 de 2008; o que conheciam sobre 

a mesma? Como tratavam a referida lei na sala de aula? Foi unânime entre as 

entrevistadas a familiaridade do assunto nas veredas da formação humana, que foi 

também tratado nas suas formações iniciais. Suas memórias acadêmicas acenavam 

a importância desse debate no Ensino Fundamental, remetendo-nos aos estudos de 

Libâneo (1998), quando destacam que a Educação é uma prática social que busca 

realizar a humanização plena. 

O primeiro cuidado em poder tratar dessa pesquisa foi procurar conhecer de 

perto os saberes das professoras sobre a Lei 11. 645 de 2008. Posteriormente, 

perceber as experiências e conhecimentos sobre os povos indígenas, sobretudo em 

se tratando dos povos indígenas que residiam no âmbito da cidade de Ji-Paraná.  

Os seus planejamentos sobre a temática História e cultura dos Povos Indígenas 

no Brasil são possíveis a partir das suas pesquisas realizadas na internet e nos livros 

didáticos, o que pode nos aproximar das orientações da Base Nacional Comum 

Curricular (2017), ao se poder valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais, 

no esforço em se apropriar de conhecimentos e experiências que valorizem a 

liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade. 

A educadora Maria Bethânia informou que já visitou uma das aldeias indígenas 

de Ji-Paraná, mas não se lembrava do nome da mesma. A pedagoga Clara Nunes 

mencionou que trabalhou certa vez com os povos indígenas do munícipio de Alta 

Floresta, Terra Indígena Rio Branco. Nesse sentido, é possível se aproximar dos 

estudos de Freire (1982) ao acenar que a resposta do sujeito para um desafio não 

muda só a realidade com a qual se confronta; a resposta muda o próprio ser humano, 

sempre de modo diferente.  

 

126 As conversas foram marcadas nos momentos propícios para não atrapalhar o andamento de suas 
atividades escolares.  
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Os estudos de Gama (2002) destacam que os educadores são sujeitos dotados 

de capacidade de resposta e constituem um corpo qualificado para lutar por espaços 

de autonomia, e os discentes não são sujeitos passivos, que absorvem sem 

contestação os conteúdos veiculados; eles rejeitam valores que lhes são impostos e 

criam códigos e valores próprios. Nessa acepção, a escola homenageou, junto ao 

desfile de 7 de setembro127, a Festa do Jacaré do Povo Karo (Arara)128; foi organizado 

pela equipe da Escola da Tupi129. 

 

Figura 12. Fotografia destaca a Festa do Jacaré, cultura do Povo 
Arara.130 

 
Fonte: Blog da SEMED.131 

 

A imagem acima revela o nome da escola Tupi reverenciando os elementos da 

cultura indígena junto ao desfile municipal; esta ação também pode se relacionar com 

as orientações da BNCC (2017), ao referir-se à sensibilização durante as atividades 

em práticas artísticas e culturais. Essa dimensão implica disponibilidade dos sujeitos 

 

127 No ano de 2017, o desfile aconteceu na Av. Brasil, Ji-Paraná-RO.  
128 A etnia Karo conhecida também por Arara. ISA-Instituto Socioambiental – Povos Indígenas no Brasil. 
Disponível em: <https://pib.socioambiental.org/pt /Povo:Karo>. Acesso em: 25 maio 2018. 
129 A equipe escolar organizou a temática juntamente com a equipe do programa “Mais educação”, 
contando com o auxilio de Jaine Teixeira da Fraga, graduanda em Pedagogia pela UNIR, campus de 
Ji-Paraná e participante na Iniciação a Pesquisa (PIBIC) pelo Grupo de Pesquisa em Educação na 
Amazônia – GPEA.  
130 Fotos do desfile 07 de Setembro de 2017, em Ji-Paraná-RO. Disponível em: 
<https://photos.google.com/share/AF1Q>. Acesso em 25 maio 2018.  
131 Disponível em: <http://semedjipa.blogspot.com.br/2017/>. Acesso em: 25 maio 2018.  
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para a relação continuada com produções artísticas e culturais oriundas das mais 

diversas épocas, lugares e grupos sociais.  

Os documentos oficiais e a BNCC (2017) se identificam na comunhão de 

princípios e valores, reconhecendo que a Educação tem um compromisso com a 

formação e o desenvolvimento humano global, em suas dimensões intelectual, física, 

afetiva, social, ética, moral e simbólica. Dessa forma, a Festa do Jacaré procura 

declarar a importância e o lugar da cultura indígena do estado de Rondônia. A seguir 

mais uma participação da escola Tupi no evento. 

 

Figura 13. Crianças com os cartazes com informações sobre os Karo 
(Arara). 

  
Fonte: Blog da SEMED..132 

 

A figura133 13, quem sabe, procura apresentar que a identidade de um povo 

localizado num tempo e espaço faz sua própria História, luta por seus direitos, 

observado no cartaz com os dizeres “indígena professor”. Essa atividade foi 

significativa, pois as crianças do 5º ano recordaram e trouxeram o assunto para sala 

de aula, ao serem indagadas sobre essa temática. Como veremos na seção seguinte.  

É importante sublinhar que os estudos sobre a aplicabilidade da Lei 11.645 de 

2008 nas escolas públicas de Ji-Paraná-RO realizadas pelo Grupo de Pesquisa em 

 

132 Disponivel em: <http://semedjipa.blogspot.com.br/2017/> Acesso em: 25 maio 2018.  
133 Destaca-se que, mesmo sendo encontrada a imagem nas redes sociais, optou-se em hachurar os 
rostos das crianças, uma vez que alguns responsáveis não retornaram com os documentos assinados.  
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Educação na Amazônia (GPEA) têm contribuído para iniciativas como essas; com 

possibilidades crescentes de parcerias entre a universidade e escolas de Ji-Paraná, 

trazendo à baila a temática indígena no âmbito escolar e sala de aula, o que também 

pode nos remeter à BNCC (2017); as suas linhas orientam educadores a agirem 

pessoal e coletivamente com autonomia, diálogo, responsabilidade, flexibilidade, na 

tentativa de se poder tomar decisões com base em princípios éticos, democráticos, 

inclusivos, sustentáveis e solidários. 

A outra questão para as pedagogas tratava das ações pedagógicas: quais as 

práticas educativas quando o assunto são os indígenas? A professora Clara Nunes 

explicou que as mesmas partem do planejamento escolar, previsto no calendário e 

nas orientações da matriz de competências e habilidades134. Além disso, enunciou 

que os conteúdos selecionados já trabalhados em sala trataram da:  

 

História do povo indígena antes e depois do Brasil colônia, a 
importância de sua cultura, sobre os direitos por eles adquiridos ao 
longo dos tempos, a discriminação sofrida, a luta por garantir direitos 
que por lei são iguais a todos, mas que os indígenas não tem acesso 
etc.135  

 

Por sua vez, a professora Maria Bethânia ratificou o desafio da alfabetização 

articulada ao tema indígena; menciona as dificuldades de encontrar materiais 

didáticos sobre a temática indígena local, como por exemplo, dos Ikolen/Gavião; no 

âmbito da área de História o eixo temático previsto é a Diversidade cultural.  

Para tratar de outras questões sobre as ações pedagógicas em História na 

escola Tupi, em outro momento, são mencionadas outras experiências das 

pedagogas; as reflexões a seguir da educadora Clara Nunes também anunciam os 

desafios diários no processo de ensino e aprendizagem sobre a temática indígena: 

 

1º O excesso de conteúdo […] e o pouco tempo para execução. 2º 
Falta de materiais didático que auxiliem o discente na aprendizagem. 
3º Falta de material para produção de elementos da cultura indígena. 
4º Pouco acesso direto a pessoas ou a própria cultura indígena, entre 
outros.  

 

 

134 Gestar Brasil do Instituto Airton Sena.  
135 Experiência da professora Clara Nunes.  
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Outras questões para as pedagogas puderam trazer à baila o debate sobre as 

ações educativas com o tema indígena: É possível uma prática pedagógica que 

dialogue com os saberes dos estudantes? Formular um plano de aula a partir das 

ideias propostas pelos próprios discentes? Como poder se aproximar da História e da 

cultura dos povos indígenas de Ji-Paraná/RO? A professora Clara Nunes destacou: 

 

Além de ser uma temática de grande importância, trás significados 
reais, destaca a importância de um povo quase dizimado pela História. 
Além de os alunos poderem conhecer as suas histórias, os discentes 
têm um aprendizado significativo. (Profª. Clara Nunes). 

 

As palavras da pedagoga ratificam a sua consciência pela Educação, que 

podem conduzir à transformação pessoal e social, podendo nos aproximar dos 

estudos de Tardif (2002), quando assinalam que os educadores possuem saberes 

específicos que são mobilizados, utilizados e produzidos no âmbito de suas tarefas 

cotidianas. 

Na tentativa de se poderem registrar as suas experiências sobre o processo de 

ensino-aprendizagem na Tupi, a educadora Clara Nunes procurou abordar as 

dificuldades existentes junto às turmas que leciona; as variadas razões podem 

comprometer a qualidade no Ensino Fundamental I, são elas:  

 

1º A falta de envolvimento da família com educação escolar da criança; 
2º Fatores ambientais e biológicos; má alimentação, falta de 
afetividade, não rotina para o sono, alimentação, Saúde, desestrutura 
familiar. 3º Início da vida escolar muito cedo (Exigência do governo); 
4º Progressão nas séries iniciais (exigência do governo) sem o 
estudante ter adquirido uma base sólida no aprendizado, vez que á 
base é de grande importância para o aprendizado posterior. 5º Falta 
de material adequado para trabalhar as habilidades, bem como, 
estrutura adequada da escola: falta de livros, computadores, sala para 
pesquisa (Profª. Clara Nunes, grifo da professora). 

 

Os resultados mostram que os docentes, a partir de suas experiências no 

âmbito educacional, valorizam a importância de poder tratar a temática indígena em 

sala de aula. Nessa acepção, é possível entender que as pedagogas da Tupi 

acompanham as habilidades e competências estabelecidas para o Ensino 

Fundamental adotado pela SEMED em Ji-Paraná. 

Por outro lado, há desafios e lacunas a serem superados nesse processo; é 

preciso falar sobre a necessidade da formação continuada que procure atender as 
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demandas no âmbito da Educação escolar, para que se efetivem práticas 

pedagógicas articuladas com os demais instrumentos orientadores das práticas 

educativas a escolarização, o que pode nos remeter às reflexões de Libâneo e 

Pimenta (2006, p. 41): 

 

A formação inicial, por melhor que seja, não dá conta de colocar o 
professor à altura de responder, através de seu trabalho, às novas 
necessidades que lhes são exigidas para melhorar a qualidade social 
da escolarização. Pesquisas têm apontado para a importância do 
investimento no desenvolvimento profissional dos professores [...].  

 

Outra atenção deve-se à elaboração e distribuição do livro didático que procure 

trazer à tona a temática indígena de forma a valorizar a diversidade de povos 

indígenas no Brasil; observa-se que apesar dos avanços ocorridos, ainda há uma 

carência de materiais que trabalhem sobre a temática indígena local.  

Sobre a música para os Ikolen/Gavião, umas palavras ditas pelo prof. Iran Kav 

Sona Gavião nos ajudam a refletir sobre os diversos aspectos de sua cultura como 

fontes inspiradoras para as ações pedagógicas na educação escolar, assim:  

 

A música para o povo é assim, você tem seu pensamento seu 
sentimento, quando está cantando você ta expressando seu 
sentimento, seu pensamento. Quando compõe a música... ela canta o 
que está sentindo, isso é bere cantando seu sentimento, empressando 
seu sentimento. Geralmente, fazia música, inventava durante a festa 
para ele expressar seu sentimento. Agora hoje é um pouco dificil, 
porque, é dificil a pessoa realizar uma festa atualmente. Somente num 
evento, canta aquilo que cantava faz tempo. Não tem música nova, 
alguns inventa, mas não é como antigamente. Agora é usada como 
apresentação cultural. […] Os meus filhos mais velhos, só canta hino 
agora, hino da igreja, inventam/criam na hora. A música também, é 
inventada assim, se for para guerra, numa reunião de manisfestação. 
A música também pode ser inventada nesse momento. O que ele 
sentiu durante essa guerra, essa manifestação. […] tem muitas 
músicas foram inventadas pelo Chapinha, um artista, tem o dom de 
inventar (Depoimento do Prof. Iran Kav Sona, 2017). 136 

 

O nosso próximo tópico procura apresentar as falas dos (as) discentes do 5º 

ano; as suas vozes, portanto, como num mosaico de emoções e aprendizados, são 

um convite para o próximo debate.  

 

136 Entrevista concedida para essa pesquisa, em 27 out. 2017.  
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4.2. “ETERNO APRENDIZ”: VOZES DOS ESTUDANTES DO QUINTO ANO 

 
Eu fico com a pureza 

Da resposta das crianças 
É a vida, é bonita 

E é bonita [...] 
Cantar e cantar e cantar 

A beleza de ser 
Um eterno aprendiz [...] 

 
Gonzaguinha  

 

Na aproximação com os estudantes do 5º ano da escola Tupi, a sensação desta 

educadora é de ser uma eterna aprendiz nesse processo de formação e na educação 

escolar; não poderia deixar de lembrar da inspiração de Gonzaguinha, na tentativa de 

se iniciar este debate no esforço de apresentar e procurar analisar as falas das 

crianças da turma; procurei ancorar-me nos estudos de Laville e Dionne (1999), 

ajudando-nos a refletir que o valor da análise tem a ver com a coerência das escolhas 

relativas aos diversos elementos da pesquisa nos territórios das Ciências Humanas.  

A oficina pedagógica, como uma peça de uma narrativa épica educativa, teve 

um papel relevante, pois foi possível o entrosamento, a comunicação, o diálogo entre 

a pesquisadora e os discentes, tecendo, assim, os protagonismos daqueles 

estudantes. No desenrolar de um processo de interlocução, é possível perceber que 

vozes falam, ouvidos ouvem, compreensões desabrocham, saberes são revelados; 

as cortinas abrem-se para os aprendizados neste palco chamado interação. 

Experiências, sentimentos e expressões se entrelaçam numa dinâmica de ensino-

aprendizagem; recordando o que nos diz Freire (1996), na medida em que, ao se 

ensinar pode-se aprender, e aprendendo, pode-se ensinar.  

Na oficina participaram 22 discentes regularmente matriculados no 5º ano do 

Ensino Fundamental da Escola Tupi. A entrevista foi o primeiro passo nessa dinâmica; 

a roda de conversa com os sujeitos foi a iniciativa pedagógica, a largada para que as 

vozes das crianças fluíssem naturalmente, no esforço em poder ouvi-los mais de 

perto, procurando desfrutar de cada experiência e saberes que aquelas crianças 

traziam para a sala de aula.  

Paviani e Fontana (2009) nos instigam a refletir que o docente e/ou 

coordenador da oficina procura planejar estratégias para os discentes levando em 

conta os seus saberes e experiências trazidos para a escola. Para isso, as táticas são 
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diversas e se entrelaçam entre a seleção de conteúdo, de temas, diálogos, 

comunicação, além dos seus recursos didáticos. Desse modo, procurou-se organizar 

as oficinas em 4 (quatro) momentos, com a seguinte dinâmica:  

a) Primeiro encontro: Apresentação, entrosamento, interação; em seguida 

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

Arco e a Lira137. Foi-lhes solicitado que após a apreciação do vídeo, fizessem um 

desenho ou texto com as impressões sobre o tema;  

b) Segundo encontro: A tentativa foi a de se poder criar um diálogo entre a 

linguagem musical indígena e a cultura do Ikolen/Gavião;  

c) Terceiro encontro: um olhar sobre a História da etnia Ikolen/Gavião a partir 

das músicas apresentadas dialogando com as experiências dos (as) discentes sobre 

a temática;  

c) Quarto encontro: foi planejado um encontro presencial com os Ikolen/Gavião; 

uma aproximação efetiva com os indígenas, culminando numa apresentação cultural 

realizada pelo Departamento Intercultural – DEINTER, campus de Ji-Paraná no 

auditório do IFRO138. 

Para descrever esta experiência, foi possível se inspirar também nos estudos 

de Freire (1996, p. 33-34): “Por que não aproveitar a experiência que têm os alunos 

[…] e a experiência social que eles têm como indivíduos?”  Nessa acepção, examinou-

se que as experiências com os indígenas puderam contribuir para a assimilação dos 

conceitos das Histórias e das culturas indígenas vistos na escola.  

Destaca-se nesta pesquisa que a maioria das crianças nasceu na cidade de Ji-

Paraná; os(as) estudantes residem nos bairros circunvizinhos e a maioria estuda 

desde o primeiro ano no Ensino Fundamental da Escola Tupi. Os discentes no 

primeiro encontro apresentaram-se, dizendo os seus nomes139, onde moravam, se já 

tinham estudado em outra escola; as crianças falavam sobre si, sobre os seus 

 

137 O arco e a lira, Ikolen/Gavião. Disponível em: <http://www.lisa.usp.br/producao/videos/catalogo 
ArcoLiraWMV.shtml>. Acesso em: 12 set. 2017. 
138 Instituto Federal de Rondônia, Campus de Ji-Paraná, atende o Ensino Médio-técnico, próximo da 
Escola Tupi. É importante destacar que mediante a autorização e acampanhamento da Coordenadora 
pedagógica da Escola Tupi foi possível proporcionar a participação das crianças do 5º ano para 
prestigiar a abertura do Seminário de Avaliação da Licenciatura Educação Básica Intercultural, do 
Departamento Intercultural – DEINTER, campus de Ji-Paraná-RO.  
139 Nesta pesquisa, optou-se em poder identificá-los, por questões metodológicas com nomes de 
origem indígena, como exemplo, Iberê, Enarê, Inã e assim sucessivamente.  
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afazeres diários na vida e na escola. A curiosidade estava no ar; percebia-se nos seus 

olhos o desejo de saber mais sobre aquele encontro. 

É importante ressaltar quer as crianças foram informadas que o assunto do 

nosso encontro era na área de História; observou-se que elas começaram a opinar 

sobre possíveis temas. O nosso entrosamento foi iniciado com a seguinte voz de um 

dos estudantes: “A professora vai falar sobre Tiradentes, serviço escravo, escravidão, 

cidade histórica”. 

Como é o nome dessa escola? Numa só voz, “Escola Tupi”. Quando se fala a 

palavra Tupi vocês se lembram de quê? Iam dizendo: “Pequi! Índios! Tupi Guarani!”. 

Enarê mencionou que a palavra tupi lembrava refrigerante; apareceu uma nova 

questão: mas há refrigerante com esse nome? Uns diziam sim, outros não. A temática 

será sobre os povos indígenas, e a palavra tupi tem a ver com esse tema? Mas o que 

é tupi guarani? Vocês sabem? Insistiam em dizer que era um refrigerante, outros 

anunciavam que não se lembravam dos nomes indígenas. 

Quando o tema é instigar a autonomia dos (as) estudantes, o ponto de partida 

é optar por uma metodologia contextualizada em diálogo com as novas demandas 

sociais e as necessidades de um novo tempo. Os professores podem ampliar as suas 

compreensões de estudo a partir de outras dimensões escolares; pensar sobre os 

sujeitos, considerando as suas experiências e as suas necessidades, escolher 

conhecimentos relevantes de modo a produzir conteúdo que faça sentido nas diversas 

situações de ensino-aprendizado.  

Vamos estudar sobre os povos indígenas; vocês já ouviram falar sobre os 

povos indígenas de Ji-Paraná? Sim e não alguns respondiam. Iberê respondeu: “Sim! 

Os ‘Araras’”; eu já fui à aldeia dos ‘Araras’. Inã declarou saber sobre os ‘Gaviões’. 

Nesse momento, expliquei assim, quando falássemos do nome de um povo podíamos 

deixar o nome no singular, fiz a demonstração no quadro branco, a saber: Povo Arara 

e Povo Gavião.  

O que vocês conhecem sobre a cultura do povo Gavião e/ou Arara? Quem já 

ouviu falar sobre a história desses povos? Cauã disse que havia visitado uma aldeia 

indígena; informou que “a roupa que é feita de pena de arara, só o chapéu, como se 

chama, a roupa deles de folha de banana, como uma saia”. Concluiu em outro 

momento, dizendo “a veste, com penas de arara, e saia de folha de bananeira”.  

Vocês já viram algum índio na cidade? Alguns diziam: “eles estão podendo, 

professora”; “eles têm moto e fazem faculdade”. Disseram também, “eu já tive um 
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vizinho indígena”. Então respondi: Cada indígena tem um nome um povo ao qual 

pertence, fiz a minha intervenção. Nesse sentido, Freire (1996, p. 24) adverte:  

 

A Educação não pode ser pensada como algo neutro em relação ao 
mundo, mas como algo que produz, na sua própria dinâmica, 
caminhos diferenciados para a ação social concreta em função de 
interesses e necessidades dos próprios sujeitos. 

 

Indira levantou o braço e disse: “professora sabia que no desfile do dia 7 de 

setembro, fizemos homenagem ao povo Arara com pena na cabeça e no braço?”; 

perguntei: Mas a homenagem era sobre o quê? Kauani se lembrou: “A festa do Jacaré, 

professora!”. Destaca-se que a Festa do Boi-Bumbá também foi uma das 

representações culturais homenageadas nesse desfile, e as crianças lembravam 

dessa caracterização, o que pode nos remete às leituras do mundo. Bakhtin (2002) 

nos ajuda a refletir que a linguagem é um fenômeno profundamente social, histórico e 

ideológico, numa relação direta com a construção do sujeito, porque o discurso se 

constitui na fronteira entre aquilo que é seu e aquilo que é do outro. 

Outra questão foi lançada; vocês acham importante conhecer os povos 

indígenas? Essa pergunta foi selecionada para a Niara; ela disse que sim. Perguntei: 

mas por quê? “professora, achei que era sobre a importância deles; eles cuidam da 

mata”. Logo depois, Inã declarou: “Para saber a importância do nosso povo que vieram 

para o Brasil”. Numa escuta atenta, fomos conversando, as crianças compartilharam 

as suas experiências, os seus saberes, aprendizados, o que sabiam sobre os índios. 

Nesse sentido, os estudos de Silva (2011) acenam sobre a necessidade do ensino de 

História que possa incorporar os estudos das atividades humanas;  

 

[…] e das diferentes temporalidades, de conceitos e categorias – 
objetos da Disciplina e do trabalho docente –, propondo análises 
regionais acerca da localidade, da identidade e da cultura das 
populações. Dessa maneira, devem-se proporcionar meios que 
conduzam [...] relação do seu tempo com outros espaços e 
experiências sociais vividas direta ou indiretamente. [...] Valorizar 
culturas e etnias diferentes, entendendo o novo humanismo no tempo 
presente (SILVA, 2011, p. 210). 

 

Foi com essa perspectiva, que seguimos os passos de nossa conversa 

vislumbrando conhecer e valorizar o Povo Ikolen/Gavião, privilegiando a suas 

músicas, o seu passado, a partir do presente conhecido pelas crianças. A partir disso, 
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organizamos o espaço para apresentar uma música tradicional dos Ikolen/Gavião, 

utilizando-se de um recurso tecnológico, a saber, uma televisão disponibilizada pela 

escola, para que pudessem visualizar e ouvir a canção num curta-metragem, intitulado 

o Arco e a Lira140. 

A música tocada com os arquinhos Iridináp141 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. Na amostra 

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 retrata foi retirada desse vídeo. 

 

Figura 14. Tereza Ambaga Gavião tocando o arquinho Iridinap. 

 
Fonte: vimeo.com.142  

 

 

140 Com produção indígena de Cacique Sebirop Catarino Gavião. Pesquisa, imagens e edição de 
Priscila Ermel, Laboratório de imagem e son em Antropologia (LISA), FELCH-USP, em novembro de 
2001. Mostra a confecção do instrumento musical utilizado pela personagem principal, chamada de 
Tereza Ambaga Gavião, moradora da Aldeia Ikolen I, do povo Ikolen/Gavião. Disponivel em: 
<http://www.lisa.usp.br/producao/videos/catalogoArcoLiraWMVl>. Acesso em: 12 de set. de 2017.  
141 Instrumento musical dos Ikolen/Gavião, utilizado pelas mulheres. (MEYER; MOORE, 2013). 
142 Instituto de imagem e som Antropologia (LISA). Disponível em: <https://vimeo.com/60457692>. 
Acesso em: 12 set. 2017.  
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A imagem acima busca descortinar possibilidades em se poderem trabalhar 

com a arte, a cultura do Povo Ikolen/Gavião, nos olhos, ouvidos, das crianças. 

Sensibilizando-os para contemplar o tempo vivido mediante registro das imagens, que 

são únicas no tempo e espaço. Na busca de auxílios metodológicos os estudos de 

Nemi (2009) enfatizam, 

 

As letras de canções, os poemas, a literatura são importantes recurso 
para trabalhar com interpretações e significados plurais de 
acontecimentos, movimentos, problemas sociais etc. Por meio dessas 
linguagens, os alunos podem encontrar dimensões não perceptíveis 
nas fontes escritas tradicionais, como os jornais, as leis etc. (NEMI, 
2009, p. 135). 

 

Em ato contínuo, foi solicitado para as crianças que observassem a música e 

as imagens; que prestassem atenção no que estava acontecendo no filme de pouca 

duração. Após a conclusão do curta-metragem, solicitei a elaboração de um desenho 

ou texto que procurasse expressar o que haviam percebido sobre a as imagens dos 

indígenas. As reflexões de Ferreiro e Teberosky (1999) nos instigam a pensar que há 

a existência de mecanismos de aprendizagem do sujeito, que na interação com outras 

linguagens, conduzem à necessidade de formas diferenciadas de aprendizado. 

Assim, os estudantes realizaram a atividade livre; ficou combinado que podiam 

fazer um desenho e/ou escrever um texto sobre o que tínhamos conversado e visto 

sobre os povos indígenas. Participaram dessa atividade, 19 discentes; desses foram 

selecionados alguns dos desenhos e textos feitos pelos mesmos. Nessa pesquisa, 

embora o desejo fosse descrever e procurar analisar todos os trabalhos dos 

estudantes, optou-se por eleger 5 trabalhos das crianças aleatoriamente: três 

desenhos e dois textos. A imagem abaixo exibe esse momento com os discentes do 

quinto ano. 
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Figura 15. Crianças realizando a atividades em sala de aula. 

 
Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora. 

 

Na figura 15 é possível observar as crianças realizando a atividade. alguns se 

reuniram em dupla, uma possibilidade para interação e também ajuda mútua. Diálogos 

possíveis entre os discentes também se fazem presentes junto a essas ações 

educativas. 

Diante das diversas especificidades e recursos disponíveis a serem 

trabalhados nas aulas de História, o curta-metragem traz à tona: a música, a literatura 

(mitos, festas, crenças), as imagens, a fotografia. O curta-metragem, portanto, é um 

documento que procura apresentar mediante as várias linguagens, os sentidos 

históricos e culturais de culturas indígenas.  

Aliás, Soares (2009) assume que é impossível definir letramento em um único 

conceito, pois os estudos históricos (CHARTIER, 2009) documentam as mudanças de 

concepção de letramento ao longo dos tempos, dependendo das crenças, dos valores 

e da história social de cada grupo. Desse modo, Zaccur (2011) argumenta que seria 

mais adequado falar de letramentos no plural e não a um único letramento, pois trata-

se de um termo que envolve muitos significados.  

Iraê procurou retratar por meio da História em quadrinhos (AZEVEDO; LIMA, 

2011). A seguir, o desenho criado pela discente, apresentando a temática indígena.  
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Figura 16. Desenho feito por Iraê, tendo a temática Indígena em destaque. 

 
Fonte: arquivo pessoal da pesquisadora. 

 

 

A narrativa contada a partir dos quadrinhos da figura 16 procura apresentar a 

sua compreensão sobre a cultura indígena; o quadro 1: “Indígena atirando a flecha no 

pássaro”, o quadro 2: “Indígena fazendo chapéu de palha”; o quadro 3: “Indígena 

tomando banho”; o quadro 4: “Indígena tocando Instrumento e músicas ‘feito’ por eles 

mesmos”; o quadro 5: “Indígena fazendo comida para os outros”; o quadro 6: “Pelo 

que conheço os povos indígenas comem animais da mata e plantas, além disso 

conhecem todas as plantas da mata. Acho que os indígenas e nós temos muitas 

coisas em comum”, portanto, são as suas representações sobre as vidas indígenas 

de Rondônia apreendidas junto ao curta-metragem apresentado para a turma. Nesse 
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sentido, os estudos de Zaccur (2011) nos ajudam a compreender sobre a importância 

das narrativas para as crianças; as histórias são providenciais na formação da 

estrutura emocional dos sujeitos.  

As reflexões de Gargez (2010) apresentam a linguagem como um produto 

sócio-histórico, como forma de interação social realizada por meio das enunciações; 

do social para o individual, mediado pelo signo e pelo outro, na apropriação da 

linguagem, das práticas sociais e na construção das funções superiores da mente no 

sentido de a experiência social, as necessidades e as motivações alimentam a 

aquisição da língua.  

Um texto que me chamou a atenção foi o produzido por Uyara, que optou pelas 

palavras escritas sem imagens, intitulado: “Os Povos Indígenas”, o que pode nos 

remeter aos estudos de Hoffmann (2001), ao sublinharem que os trajetos percorridos 

por cada um obedecem a ritmos e interesses diversos; embora vivendo a mesma 

experiência, descobrem-se itens inusitados a cada passo. Segue a citação com o 

trabalho da discente:  

 

Os índios tocam instrumentos feitos por ele mesmos. Eles também 
matam os pássaros para fazer cocar com as penas, e com a casca da 
banana produzem saias. Eles moram em casas feitas com…. Bom 
hoje em dia nem todos os índios vive assim. O que eles comem! Para 
se alimentar, precisam caçar, matar animais na floresta entre outras 
coisas. Os índios também são conhecidos por suas danças típicas143.  

 

Nesse processo dialógico da aprendizagem escolar, num evento linguístico, “a 

criança acaba por construir sua subjetividade a partir dos conteúdos sociais e afetivos 

que esse olhar e essas palavras lhe revelam” (SOUZA, 2008, p. 64).  

As reflexões de Bakhtin (2006, p. 101) nos ajudam a entender que numa 

interação “a enunciação, mesmo na forma imobilizada da escrita, é uma resposta a 

alguma coisa e é construída como tal”; Por sua vez, Souza (2008, p. 97) registram: 

“[…] existem sempre modos muito diferentes de falar, muitas linguagens refletindo a 

diversidade da experiência social.” A figura abaixo procura dar visibilidade a essas 

reflexões sobre as práticas da língua. 

 

143 O texto foi transcrito na íntegra; registra-se que o objetivo não é privilegiar o universo dos desvios 
linguíticos existentes; trata-se de examinar o privilégios das ideias advindas de um curta-metragem que 
se debruça na temática indígena. 
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Figura 17. Desenho de Potira: Povos Indígenas.  

 
Fonte: arquivo pessoal da pesquisadora 

 

 

Na figura acima, pode-se examinar que a discente Potira observou o tema 

namoro, indicado na figura com as flores e corações. Desenhou a moradia, o 

instrumento musical, o homem e a mulher, a natureza. Destaca-se a sua voz poética 

em seu trabalho: “a mulher vendo e escutando a flor cantar”.  

E por último, apresenta-se o desenho feito por Enarê, que procurou retratar o 

ambiente e os elementos considerados como pertencentes ao grupo indígena; o 

destaque foi para a moradia, a caça e pesca, com se pode visualizar abaixo.  
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Figura 18. Desenho: a natureza e cotidiano indígena. 

 
Fonte: arquivo pessoal da pesquisadora. 

 

 

 

Numa tentativa de se pensar um ponto final para este tópico, apresento a 

escrita do Caubi: “Se não fossem os indígenas, não existiriam muitas das culturas do 

Brasil, como a feijoada, os colares artesanais etc”. Nota-se nas suas palavras, a arte 

da culinária brasileira de origem afro-brasileira; não é difícil perceber que as várias 

culturas se entrelaçam, oferecendo indícios e pistas das histórias no território 

brasileiro.  

Outro encontro144 foi agendado para se poderem examinar com os sujeitos 

outras fontes de pesquisa que também registravam dados sobre a temática indígena 

nos territórios de Ji-Paraná, em Rondônia.  

 

  

 

144 Esse encontro foi realizado no dia 19 de outubro de 2017. 
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Figura 19. Início da Oficina pedagógica: roda de conversa sobre a temática 
indígena. 

 
Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora. 

 

 

Na figura 19 pode-se examinar que a temática foi apresentada de maneira que 

eles ficassem em semicírculo, no qual pudéssemos interagir com as cenas 

apresentadas no vídeo. O Quadro de número 7 procura apresentar as informações 

atualizadas sobre a aldeia.  

 

 

Quadro 7. Pesquisa sobre o Ikolen/Gavião. 

Outros nomes: Gavião de Rondônia, Gavião Ikolen  

Onde estão: Rondônia  

População: 675 Sistema de Informação da Atenção à Saúde Indígena (SIASI) e Secretaria Especial 

de Saúde Indígena (Sesai), 2014.  

Família linguística: Mondé  

 

Os Ikolen, também conhecidos como Gavião, são falantes de uma língua da família Tupi-

Mondé. Habitam a bacia do igarapé Lourdes e outros afluentes do rio Machado (ou Ji-

Paraná), no estado de Rondônia, próximo à divisa com o Mato Grosso. Sua população 

distribui-se em seis aldeias, todas elas localizadas no interior da Terra Indígena Igarapé 

Lourdes, que compartilham com um outro grupo indígena: os Karo. 

 

Nome  

É como Ikolen que esse povo se autodenomina, termo que em sua língua significa 

literalmente “gavião”. Por isso mesmo, os Ikolen costumam ser chamados de Gavião ou 

Gavião de Rondônia – uma forma de distingui-los de outros grupos indígenas também 

conhecidos como Gavião: os Gavião Parkatêjê (Pará) e os Gavião Pykopjê (Maranhão). 
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Língua  

Os Ikolen falam uma língua do tronco Tupi e da família linguística monde (Tupi-Mondé), 

geneticamente aparentada das línguas faladas por seus aliados Zoró e antigos inimigos 

Paiter e Cinta-Larga. 

 

Localização  

Os Ikolen habitam a região da bacia do igarapé Lourdes e outros afluentes do rio Machado 

(também conhecido como Ji-Paraná), na região leste do estado de Rondônia, divisa com 

o Mato Grosso. Até o início da década de 1940, os Ikolen ocupavam alguns formadores 

do rio Branco, na bacia do rio Aripuanã, região em que mantinham estreitas relações de 

convivência e Inter casamentos com os Zoró, e por isso eram frequentemente confundidos 

com estes. Após sofrerem ataques dos índios Paiter e Cinta-Larga e serem hostilizados 

por fazendeiros, os Ikolen foram para a atual área de ocupação, ocupando as cabeceiras 

do Igarapé Lourdes, na Serra da Providência. 

Fonte: Instituto Socioambiental: Povos Indígenas no Brasil, texto adaptado.145 

 

O quadro acima com os dados atualizados sobre a aldeia indígena, tais como 

a família linguística, a localização, a língua, a localização abre portas para se refletir 

sobre a pesquisa no âmbito da escolarização, o que pode nos remeter às DCNEB 

(2013).   

O dia 23 de outubro de 2017, em conjunto com a gestão da escola Tupi, foi a 

oportunidade para se poder ter uma experiência viva com os indígenas de Ji-Paraná; 

o convite foi aceito para um encontro com alguns dos Ikolen/Gavião. 

Um grupo liderado por uma Liderança Indígena conhecida por Catarino Sebirop 

Gavião, a convite do Departamento da Licenciatura Básica Intercultural, 

DEINTER/UNIR, Campus de Ji-Paraná realizou a abertura do seminário com a 

apresentação cultural de algumas músicas dos Ikolen; os índios cantaram e dançaram 

um breve repertório musical de tradição oral.  

No local combinado, foi possível encontrarmos com o Sr. Sebirop Catarino 

Gavião146; as crianças tiveram a oportunidade de poder conversar com a liderança e 

sabedor do povo Ikolen/Gavião; foi registrado esse momento, como podemos 

observar na figura abaixo.  

 

145 Ikolen/Gavião de Rondônia. Kanindé Associação de Defesa Etnoambiental. Enciclopédia dos Povos 
Indígenas no Brasil - Instituto Socioambiental. Disponível em: <http://pib.socioambiental.org>. Acesso 
em: 18 out. 2017.  
146 Líderança indígena do Povo Ikolen/Gavião que conta as histórias da sua etnia, um mentor indígena, 
ou quem sabe, um guru das aldeias rondonienses. 
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Figura 20. Momento do encontro com os Ikolen/Gavião, no IFRO, Ji-Paraná-RO. 

 
Fonte: arquivo pessoal da pesquisadora.  

 

A imagem acima salienta a curiosidade e expectativas das crianças no que diz 

respeito a esse encontro. Conseguimos uma foto com o grupo Ikolen antes de 

adentramos o auditório para a apresentação cultural. Os discentes queriam ver de 

perto a dança, e se aproximaram o máximo que puderam, pois estavam 

entusiasmadas, curiosas, atentas; havia um clima de interrogações, expressões, pois 

para a maioria, era um momento único, não conheciam os Ikolen/Gavião, foi um 

momento novo em suas vidas. 

A apresentação cultural aproximou os estudantes da cultura indígena; a 

experiência com as músicas indígenas aproximou-os da dança, da arte, da história, 

bem como, das outras leituras de mundo. No caminho de volta para a Escola Tupi, os 

sujeitos comentavam o que tinha ouvido e visto; os discentes tentavam 

reproduzir/imitar o som, procurando cantar também a música aprendida.  

Nessa acepção, houve também um diálogo com as DCNEB (2013) que tratam 

da Educação como prática humanizadora. Nesse sentido, Duarte (2001) assinala que 

o aprender a aprender significa, para uma ampla maioria dos intelectuais da Educação 

na atualidade, um verdadeiro símbolo das posições pedagógicas inovadoras, e, 

portanto, sintonizadas com o que seriam as necessidades dos sujeitos e da sociedade 

do próximo século. 
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Na tentativa de se poder compreender e procurar dinamizar o processo ensino-

aprendizagem na escolarização, não se pode desconsiderar os saberes culturais, 

sociais e históricos dos sujeitos, uma vez que eles fazem andar o carrossel dos 

sentidos para os discentes. Nessa acepção, as aldeias indígenas rondonienses 

também oferecem repertórios culturais e históricos brasileiros, o que pode nos remeter 

às linhas da Base Nacional Comum Curricular (2017) ao sinalizarem a valorização das 

diversas manifestações artísticas e culturais, das mundiais às locais, podendo incluir, 

também, as das comunidades indígenas brasileiras. 

Um ponto de vista que talvez pudesse ser observado nas vozes dos estudantes 

é a satisfação das crianças em poder ter tido essa experiência viva com os sujeitos 

indígenas, e as vivências com as respectivas culturas musicais dos indígenas. Agora 

está na hora de podermos agendar outro evento para todas as turmas da escola Tupi; 

dessa vez nas instalações da própria instituição de ensino. Este projeto ação será 

visto nas linhas da próxima discussão.  

 

4.3. POR UMA SEMANA INTERCULTURAL: A FUNÇÃO SOCIALIZADORA DA 
ESCOLA 

 
 

A primeira ideia é que a Lei 11.645/2008 oferece uma oportunidade 
ímpar de reencontro do Brasil consigo mesmo, com sua história, com 
sua origem, mas, sobretudo, com seu projeto de país, de sociedade, 
de nação, ou seja, um encontro também com seu destino. Ora, os 
indígenas não são cidadãos ou sociedades do passado. São cidadãos 
e sociedades do presente e do futuro.  

 
Gersen Baniwa147  

 

A voz do antropólogo, na epígrafe deste estudo, pode acender o debate sobre 

a importância e a aplicabilidade da Lei 11.645 de 2008; é significativo este reencontro 

com a nossa história, origem, conosco mesmos; o que pode também remeter às vozes 

dos (as) discentes do 5º da Tupi nesse trabalho, no qual vislumbrou colocar em cena 

a importância, o reconhecimento e o respeito à cultura indígena. Nessa acepção, por 

que essa experiência educativa não pode partir dos diálogos com os discentes e 

 

147 Professor do ensino superior na Universidade Federal do Amazonas, atuando na formação de 
professores indígenas (BANIWA, 2016, p. 61). 
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docentes, na tentativa de se poder construir um currículo escolar que possa fazer 

sentido para as vidas dos estudantes? (FREIRE, 1996). 

Não é difícil entender que a concretude de um currículo escolar bem-sucedido 

poderá ser realizada no exercício conjunto, de sujeitos que sejam instigados a ouvir e 

dizer, a refletir e participar, a examinar e problematizar. É comum ao longo de nossa 

trajetória profissional o planejamento isolado, muitas vezes até longe do local do 

trabalho; entretanto, para que esta proposta de trabalho polifônica se efetive, 

precisamos quebrar essas barreiras, do diálogo aberto entre os sujeitos e profissionais 

envolvidos.  

As Ciências Humanas podem abrir portas para que os estudantes leiam o 

mundo em outras bases, refletindo e agindo criticamente, valorizando a diversidade 

cultural, atuando a partir de ideias mais próximas das defendidas por tantos 

educadores, como Anísio Teixeira, Paulo Freire, Darcy Ribeiro, entre outros. 

Ao dialogar com Freire (2000), podemos perceber como a escola, por vezes, 

mantém uma “cultura do silêncio”, ou seja, o distanciamento com relação às vivências, 

experiências e expectativas dos (as) discentes, dos grupos e comunidades nas quais 

se inserem. Romper com esse comedimento, ouvir atentamente as muitas vozes do 

mundo e com elas dialogar e aprender, é uma das contribuições fundamentais que as 

Ciências Humanas podem oferecer.  

Pensando nos processos educativos, os quais pressupõem atuações coletivas 

e integradoras, o desconhecimento do outro é um grande entrave para a viabilização 

dos objetivos propostos na LDB ou nas DCNEB (2013); desse modo, precisamos 

buscar a compreensão das outras realidades socioculturais que também se fazem 

presentes próximas às comunidades escolares. 

A escola pública é um espaço no qual o diálogo, a colaboração e o 

comprometimento coletivo podem potencializar os processos educativos dos sujeitos. 

As ações educativas alheias à realidade social da comunidade, a ausência de 

debates, de espaços de negociação e de participação democrática na instituição 

escolar podem concorrer para o desencantamento dos sujeitos. 

Quem sabe, valorizando-se as concepções democráticas que norteiam a 

legislação educacional vigente no Brasil, entendemos que seja possível superar os 

fenômenos considerados promotores do mal-estar em nossas instituições de ensino; 

quem sabe, poder construir novos paradigmas de relacionamento com as crianças, 

além de garantir os direitos à aprendizagem e ao desenvolvimento por meio dos 
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conhecimentos trabalhados pelos componentes curriculares da área de Ciências 

Humanas, mais especificamente, junto à História.  

Após a realização das oficinas realizadas com os discentes do 5º ano, 

marcamos um encontro com as docentes do 3º e 5º ano da Tupi, em conjunto com a 

coordenadora pedagógica Maria Creuza, com o objetivo de pensarmos uma proposta 

na qual a escola pudesse trabalhar junto aos discentes, a temática indígena, em 

especial sobre os povos da localidade de Ji-paraná.  

Registra-se que para delimitar as ações pedagógicas para esta pesquisa, 

focamos inicialmente as turmas do 3º e 5º anos; mas não impediu a possibilidade de 

se (re)pensarem ações para todas as outras turmas do Ensino Fundamental I da Tupi, 

portanto, com os docentes do 1º, 2º e 4º anos, sendo a participação conforme a 

necessidade e demanda da equipe docente e gestão escolar.  

As DCNEB (2013) acenam que formação humana se associa a uma concepção 

pedagógica valorizadora de ações que busquem articular as vivências e experiências 

dos estudantes, seus saberes e expectativas, ao aprendizado de conhecimentos 

significativos das diversas áreas e disciplinas, tendo em vista a configuração de 

atitudes viabilizadoras do exercício democrático da cidadania, do desenvolvimento de 

posturas éticas quanto à diversidade cultural e às questões ambientais, da 

compreensão crítica do mundo e da universalização de direitos sociais.  

Desse modo, no dia 8 de março de 2018, numa tarde de segunda-feira, 

reunimo-nos para se poder compartilhar a experiência realizada com os discentes, 

nas oficinas pedagógicas, com as músicas do Ikolen/Gavião; as educadoras 

perceberam os desafios encontrados nesse processo de ensino aprendizagem. 

As professoras reconhecem a importância de ações pedagógicas que 

valorizem a História e Cultura dos povos indígenas de Ji-Paraná-RO, do Brasil e suas 

contribuições para o processo de formação do povo Ji-Paranaense, rondoniense e 

brasileiro. Abrem-se, portanto, possibilidades para que se efetivem ações 

pedagógicas nas quais também se debruçam nas outras questões educativas: 

processos da alfabetização, produção dos saberes e compreensão textual. 

Para pensar as práticas pedagógicas, foi importante ressaltar o patrimônio 

histórico e cultural em se tratando dos Indígenas Ikolen/Gavião. Estes povos se 

diferem tendo seus modos próprios de se organizarem, mantendo as suas tradições, 

os seus costumes e língua, sendo fonte privilegiada e imprescindível para as ações 

educativas no âmbito da escola; oportunidade para que os discentes ampliem a 
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compreensão da “[…] realidade social em torno de si, do outro e do mundo” (SILVA, 

2011, p. 210). 

A humanização requer o reconhecimento do patrimônio cultural, valorizando as 

histórias, as memórias da sociedade que o construiu, seja ele material ou imaterial. 

Nesse sentido, sensibilizar o estudante do Ensino Fundamental I para perceber a 

diversidade cultural é garantir a todos o reconhecimento das suas formas de 

expressão, é assegurar as condições para despertar o desejo e interesse pelo 

conhecimento das histórias e memórias pessoais e coletivas. A memória, em sua 

relação com o tempo, constrói as subjetividades e as identidades, permite levantar 

documentos de pesquisa (LE GOFF, 2003), questões sobre a constituição de 

tradições e de patrimônios.  

Acredita-se que, por meio da valorização do patrimônio cultural de uma 

comunidade pode auxiliar na formação da cidadania; é possível refletir que para se 

valorizar algo, é necessário entendê-lo, pois, quem sabe, o gosto gostamos daquilo 

que conhecemos. Por patrimônio cultural, no Artigo 2016, Seção II, a Constituição 

Brasileira (1988) conceitua:  

 

[...] os bens de natureza material e imaterial, tomado individualmente 
ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à 
memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, 
nos quais se incluem: I. formas de expressão; II. modos de criar, fazer 
e viver; III. criações científicas, artísticas e tecnológicas; IV. obras, 
objetos documentos, edificações e demais espaços destinados às 
manifestações artístico-culturais; V. conjuntos urbanos e sítios de 
valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, 
ecológico e científico (BRASIL, 1988, p. 24). 

 

Por sua vez, quando o assunto é o ensino nas Ciências Humanas, os estudos 

de Silva (2011) salientam sobre os conhecimentos e saberes na área de História, 

podendo a instituição de ensino:  

 

[…] legitimar o trabalho coletivo por meio das experiências sociais, 
políticas, religiosas, familiares, entre outras, respeitando a 
diversidade. O planejamento das aulas – métodos para ministrar e 
desenvolver os conteúdos (temas) – é imprescindível para a 
aprendizagem. O livro didático não pode tornar-se o único meio de 
ensino, há a possibilidade de se ensinar história, eliminando o texto do 
livro didático por meio de outras fontes possíveis e pela composição 
de textos pelos jovens escolares e pelos professores (SILVA, 2011, p. 
210-211). 
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A partir das reflexões de Silva (2011), é possível examinar que o conhecimento 

e a valorização da cultura indígena a partir dos textos e os desenhos elaborados pelas 

crianças, como atividades educativas nas oficinas pedagógicas, podem ser 

consideradas fontes, no esforço em se poder embasar ou guiar outras atividades, bem 

como, propor continuidades e/ou criar projetos com essa temática. 

A condição humana, essencial para a nossa área do conhecimento se 

manifesta como condição do sujeito, da subjetividade, já que ambos se materializam 

na história, compreendida como vivência e como conhecimento inerente às ações dos 

seres humanos, em suas diferenças, nos diversos tempos e espaços. Destaca-se a 

necessidade de levantarmos as questões sobre as etnias, já que são temas que 

interferem direta ou indiretamente no processo de humanização, na afirmação ou 

possível negação dos direitos humanos (CARRARA, 2009). 

As trocas de experiências das educadoras junto à Educação escolar na Tupi 

foram compartilhadas, nascendo o desejo de se poder trabalhar coletivamente a 

temática indígena ao longo do semestre de 2018. Foi pensado, assim, pelas docentes 

da Tupi, uma possível articulação com as demais atividades previstas para os 

bimestres, num espírito interdisciplinar, num trabalho conjunto, projeto a ser 

elaborado, intitulado IV Roda das Artes. 

As reflexões de Freire (2000) nos ajudam a pensar que a Educação, como 

processo contínuo, pode criar o belo; nesse sentido, a Arte favorece, entre outros 

itens, a compreensão da cultura, envolve as dimensões éticas e estéticas de seu 

tempo. O estudo e a compreensão dessas dimensões são fundamentais para a 

criticidade da análise do produto cultural148.  

Tendo em vista o aprendizado dos (as) discentes, foram pensadas as seguintes 

ações para serem realizadas durante o projeto: a) convidar docentes indígena das 

etnias Ikolen (Gavião) e/ou Karo (Arara) para vir à escola, como numa roda de 

conversa falar de suas histórias, de seus mitos, cantar suas músicas; b) trabalhar com 

as crianças a produção textual de cartas, esse momento chamaríamos de cartas 

interculturais, estabelecendo entre os discentes indígenas e não indígenas trocas 

 

148 Mesmo não sendo o objeto principal desse estudo, destacam as questões que podem se desdobrar 
quando a temática for a avaliação da arte e da cultura; as suas condições de difusão e produção, a 
potencialidade dos meios de comunicação em pautar o gosto artístico, a relação entre “cultura popular” 
e “cultura erudita”, os códigos implícitos no processo cognitivo da apreciação estética, ou ainda a 
relação entre gosto e estratificação social, dentre outras possibilidades. 
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interculturais por meio de correspondências; c) selecionar um mito, uma música etc. 

dos povos indígenas, trabalhando a Arte com a dança, a música, o teatro, as Artes 

visuais dos indígenas para serem apresentadas no projeto “Roda das Artes”, pensado 

pela SEMED de Ji-Paraná; d) a escola sugeriu uma visita em uma das aldeias de Ji-

Paraná, como possibilidade de proporcionar o encontro com as crianças e o Ikolen, 

com a responsabilidade e organização na Escola Tupi.  

Realizamos o registro das sugestões, construímos um projeto para que possa 

ser aplicado a partir do 3º bimestre de 2018. Com a possibilidade de ser trabalhada 

nesse período, a coordenadora pedagógica sugeriu que ao invés de “semana 

intercultural” caberia ter em seu título “projeto intercultural”. É importante ressaltar que 

as atividades planejadas não seguem necessariamente uma ordem sequencial; são 

flexíveis e podem acontecer de acordo com o planejamento pedagógico da Escola 

Tupi e das docentes.  

Nesse processo de planejamento das atividades, Sacristán e Gómez (1998) 

sinalizam que planejar é essencial, algo que compete a toda a comunidade escolar, 

acrescentando: 

 

O ensino tem uma intencionalidade, persegue certos ideais e costuma 
ser praticado apoiando-se em conhecimentos sobre como funciona a 
realidade na qual intervém. Se é uma ação intencional, dirigida para 
algum fim, deve ter uma lógica, ainda que não existam planos 
absolutamente seguros nem se possa pensar num único caminho 
possível para desenvolvê-la. O fato de que esteja orientada não 
significa que possa ser determinada previamente em todos os seus 
detalhes (SACRISTÁN; GÓMEZ, 1998, p. 199). 

 

No dia 5 de junho de 2018, tive a honra de ser convidada pela coordenadora 

pedagógica para ajudar no planejamento do evento intitulado IV Roda das Artes149, 

programado e pensado para acontecer nas dependências da Escola Tupi, com a 

participação de toda a comunidade escolar.  

Em conjunto com a equipe gestora, as educadoras da escola e a equipe do 

programa “Novo Mais Educação” o projeto foi compartilhado, autorizado, inclusive em 

 

149 Com a quarta versão desse evento, valeria ressaltar que o projeto intitulado Roda das Artes já é 
pensado e desenvolvido pela Secretária Municipal de Educação – SEMED de Ji-Paraná-RO, com o 
objetivo de proporcionar aos estudantes da rede, um espaço para se expressarem individualmente ou 
coletivamente nas diversas linguagens da arte: música, dança, teatro e artes visuais, como é observado 
no quadro 1 apresentado anteriormente (AZEVEDO, 2015).  
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se poderem ampliar os repertórios culturais, aprovando uma ação intercultural na Tupi 

que contemplasse outras etnias indígenas: “A cultura Ikolen (Gavião) e Karo (Arara) 

na Escola Tupi”; as atividades podem ser observadas no quadro abaixo:  

 
Quadro 8. Descrição das turmas e atividades para a IV Roda das Artes. 

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 selecionados para serem 

apresentados no evento IV Roda das Artes. Registra-se que será feito o 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.  

Compreendemos, portanto, que este projeto pode contribuir e se propõe a 

oferecer um olhar diferenciado junto aos povos indígenas de Ji-Paraná-RO, uma vez 

que fazem parte da realidade ji-paranaense.  

É importante examinar que as atividades educativas inicialmente150 foram 

pensadas para os estudantes do 3º ao 5º (turmas A e B) anos do Ensino Fundamental 

 

150 O motivo pelo qual delimitamos o planejamento e o projeto de intervenção para as turmas do 3º e 
5º é por conta da organização escolar para o ano letivo de 2018. Com livre decisão e escolha para 
participarem desse projeto. Vale destacar que cada turma tem uma especificidade no processo de 
Ensino-aprendizagem ficando a critério da equipe pedagógica: coordenação e docentes participarem 
ou não. Assim seguiríamos conforme a disponibilidade da Escola e de sua organização para o ano. 
Mesmo com essa decisão, diante do proposto levantou-se a ideia de se trabalhar a temática indígena 
num evento já programado, chamado “Roda das Artes”, proposta feita pelas próprias docentes, desse 
modo, todas as turmas participarão das atividades e prestigiarão o momento.  
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I da Escola Tupi; trata-se, portanto, de uma oportunidade aos estudantes de se poder 

ver de perto o Ikolen (Gavião) e/ou karo (Arara). As atividades151, por motivo de 

organização e planejamento pedagógicos, foram agendadas para acontecer no 3º 

bimestre de 2018.  

Como numa evocação ao possível desenlace nessa viagem épica educativa 

com as músicas do povo indígena rondoniense Gavião, as reflexões de Charlot (2000) 

me ajudaram a entender que a escola, assim como a sociedade, não pode ser 

analisada como um sistema regido por uma lógica única, mas, ao contrário, 

estruturada por várias lógicas de ação, tais como processos de socialização, 

subjetivação, distribuição de competências, dentre outras.  

O sentido da escola deixa de ser dado de antemão para ser, ao contrário, 

construído pelos atores, pelos sujeitos, por suas experiências individuais e coletivas, 

remetendo-nos também às DCNEB (2013). Esse documento oficial destaca a 

necessidade de se poder oferecer aos sujeitos novas perspectivas culturais no esforço 

em se poder expandir os seus horizontes. 

Quem sabe, assim, a experiência dessa pesquisa, nos territórios da Educação 

escolar, possa assegurar a autonomia intelectual, o acesso ao conhecimento 

historicamente acumulado e a produção coletiva de novos conhecimentos, no esforço 

em poder fazer valer os direitos de aprendizagens dos sujeitos, assim como os seus 

direitos sociais.  

Este projeto intercultural, como num convite a uma epopeia indígena, instigou-

nos a pensar sobre as ações pedagógicas diferenciadas na escola; faz-se necessária 

esta discussão; penso que o olhar para frente e o caminhar constituem possibilidades 

na vida dos educadores.  

No entanto, é preciso ter os canais de percepção livres para perceber matizes, 

nuances, ações, cores, planejamentos, sons, fragrâncias; quem sabe, a pedagogia 

intercultural possa ter sido uma pesquisa poética semeada na escola Tupi.  

 

  

 

151 Poderão ser examinadas no apêndice desse trabalho. 
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5. APRENDIZAGENS INTERCULTURAIS: CONSIDERAÇÕES FINAIS E 
RECOMENDAÇÕES PARA FUTUROS TRABALHOS 
 

 

Na parede de um botequim em Madri, um cartaz avisa: proibido 
cantar. Na parede do aeroporto do Rio de Janeiro, um aviso informa: 

é proibido brincar com os carrinhos porta-bagagem. Ou seja: ainda 
existe gente que canta, ainda existe gente que brinca.  

 
Eduardo Galeano152 

 

 

Procurei iniciar as minhas possíveis considerações finais inspiradas na epígrafe 

desta reflexão, que me remete às escritas poéticas do autor uruguaio. Quem sabe, 

imbuída de um espírito aventureiro, é possível examinar que os seres humanos 

cantam, declamam, narram as suas histórias a partir dos seus ritmos, versos, 

experiências de vida, poesias, fortalecendo, portanto, os seus modos de ver o mundo. 

Nessa acepção, essa pesquisa, como num vaticínio escolar na Tupi, procurou 

anunciar ações pedagógicas diferenciadas de História com os estudantes do Ensino 

Fundamental I, a partir das canções indígenas de Rondônia. 

Metaforicamente pensada como uma epopeia indígena, uma vez que procura 

narrar as histórias da aldeia, foram observadas canções do povo Ikolen/Gavião que 

cantam os seus feitos, as suas lutas, os mitos, as festas, aproximando-se, portanto, 

também das histórias locais e regionais no país.  

Nesse processo, essa pesquisa procurou revisitar a Lei 11.645 de 10 de março 

de 2008, no esforço em se poder discutir e (re)pensar o currículo da rede de ensino 

público, destacando a obrigatoriedade de as instituições de ensino em poder incluir a 

temática “História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena” nas suas práticas pedagógicas. 

A instituição de ensino foi parceira na realização desse trabalho; como um 

leque de oportunidades, foi possível (re)avaliar ações educativas em História quando 

o assunto é a temática indígena. Não posso deixar de registrar os diálogos com a 

equipe pedagógica da Escola Tupi; a colaboração de toda equipe culminou na 

harmonia escolar, na qual ficaram visíveis as participações da família, dos estudantes, 

dos professores, dos servidores e dos gestores. Acredito que o diálogo do educador 

 

152 Eduardo Hughes Galeano foi um jornalista e escritor uruguaio. Disponível:  
<https://citacoes.in/autores/eduardo-galeano/>. Acesso em: 11 out. 2017. 
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com os seus pares é de grande importância para a construção de saberes e das 

práticas pedagógicas; daí a necessidade de se oportunizar espaços de reflexão 

coletiva para que os professores possam socializar os conhecimentos construídos. 

É de grande relevância que o profissional da Educação possa socializar 

conhecimentos e metodologias de trabalho, pois, esse movimento ajuda na 

transformação do trabalho docente. Assim, nos processos de ações educativas 

diferenciadas, o professor se perceba como um membro de uma equipe que trabalha 

conjuntamente, discutindo no grupo suas concepções, práticas e experiências, tendo 

em vista também o projeto pedagógico da instituição escolar.  

É possível inferir que os sujeitos aprendem a refletir interagindo com o seu meio 

natural e com os seus semelhantes; nessa rede de interlocuções, os conhecimentos 

podem transformar as realidades. Destaca-se a necessidade de os educadores 

estarem constantemente refletindo sobre as suas práticas, trocando ideias, discutindo 

com os seus colegas de profissão, ou seja, socializando conhecimentos.  

Dentre as ações para inovar a prática pedagógica, a escola Tupi tem buscado 

auxílios diversos para a interação entre a instituição de ensino e a sociedade, tais 

como o Programa “Mais Educação”, reforço escolar, mais alfabetização, em prol do 

desenvolvimento e aprendizado dos seus discentes. 

Aproximando-se da questão sobre os direitos à aprendizagem e ao 

desenvolvimento humano, conforme apontado no Plano Nacional de Educação, foco 

da Base Nacional Comum Curricular, se justifica a política de universalização do 

direito à Educação. Depreende-se, então, o quanto os componentes curriculares do 

Ensino Fundamental I da Educação Básica podem, e devem contribuir para esse 

processo qualificado de universalização do ensino de História. 

Como obra do ser humano, os conhecimentos indígenas também são 

instituídos por sujeitos, espaços, culturas, histórias, em função dos diversos 

interesses, possibilidades e de suas necessidades sociais. Longe de se esgotar essa 

discussão, é importante situá-la como um convite para ações pedagógicas de História 

com os discentes do 5º ano do Ensino Fundamental.  

A memória, a história, a cultura, a linguagem dos indígenas Gavião também 

estão presentes na criação de valores e de formas de vida, auxiliando, desse modo, 

os sujeitos na busca de suas identidades e na valorização das suas comunidades; 

nessa acepção, a construção da cidadania existe com a valorização do patrimônio 

cultural de uma dada comunidade, região e nação. 



138 

 

Ao conversar sobre o projeto dessa pesquisa, a equipe gestora da Escola Tupi 

iluminou o sinal verde para esse trabalho; desde o princípio havia o entendimento 

sobre a importância de se trabalhar com os estudantes a temática Indígena em sala 

de aula, conscientes da necessidade de procurar atender as exigências da Lei 

11.645/2008, apontada nos documentos oficiais, a saber: Plano Nacional de 

Educação (PNE); Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 

(nove) anos (2013) e na atual discussão sobre a Base Nacional Comum Curricular 

(2017), dentre outros.  

Não se pode esquecer das resoluções no âmbito municipal para tratar da 

temática indígena nos anos iniciais do Ensino Fundamental; nessa trajetória, buscou-

se se aproximar das demandas com relação à obrigatoriedade do ensino de História 

e cultura indígena no âmbito escolar, sobretudo durante o ano letivo de 2017. A partir 

desse ponto de partida, foi possível (re)pensar propostas pedagógicas na Educação 

Escolar.  

Os estudos de Nikitiuk (2001) nos ajudam a refletir sobre as perspectivas da 

História e o papel do docente na arte de ensinar o seu ofício; a noção de passado, 

presente e futuro, no processo de aprendizagem da criança, quais os conceitos que 

são importantes compreender. Que horizontes descortinar? Faz-se necessário um 

olhar atento às linguagens, as fontes e saberes possíveis para o ensino de história e 

cultura indígena em sala de aula. 

Aliás, o conceito de Letramento também se debruçou nas linhas dessa 

pesquisa; Kleiman (2008) acena que letramento é um conjunto de práticas sociais que 

usam a escrita, enquanto sistema simbólico e enquanto tecnologia, em contextos 

específicos. É possível refletir sobre o conceito de letramento, pois o mesmo inclui o 

domínio das convenções da escrita, mas também o impacto social que dele advém. E 

como nos ensina Freire (2008), aprender a ler, a escrever, 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.  

Desenhos, ilustrações, imagens, músicas, questões, reflexões também 

compõem a mediação do educador para a construção de significados com a prática 

dos letramentos; quando as crianças participam no processo de apropriação da 

leitura, tacitamente, os horizontes cognitivos se ampliam. Nesse sentido, as práticas 

pedagógicas inspiradas nas músicas Ikoloeh/Gavião apresentam possíveis 
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repertórios junto ao ensino de História no Ensino Fundamental I, unindo pensamentos, 

emoções e as sensibilidades dos sujeitos. 

Outras possibilidades podem vir à tona na sala de aula, a partir de outras 

linguagens: filmes, vídeos, reportagens, desenhos animados. Propor diálogos entre 

as obras fílmicas e as narrativas, também podem ampliar os horizontes dos (as) 

discentes, num esforço em se poder observar os vocábulos, as culturas, a diversidade; 

o que pode instigar o discente a fazer perguntas, permitindo compartilhar os seus 

conhecimentos com os outros sujeitos.  

A interdisciplinaridade foi uma protagonista nessa epopeia educativa para que 

se pudesse dialogar com a Arte, a História, a Literatura, e as diversas linguagens na 

educação escolar, numa perspectiva intercultural e transdisciplinar; as mudanças e as 

novas perspectivas na historiografia e na disciplina de História abrem portas para 

novas fontes e linguagens.  

Com esse cenário, qualquer que seja o caminho escolhido e assumido, a partir 

da compreensão de como os discentes se desenvolvem e aprendem, bem como, 

compreendem os processos históricos, sociais e culturais, o docente pode adotar 

metodologias significativas para aprendizado dos sujeitos.  

Com a oficina Pedagógica realizada no 5º ano, foi possível perceber a dinâmica 

na sala de aula e a importância de se trabalhar a temática indígena, pois os (as) 

estudantes convivem com essa realidade em Ji-Paraná e percebem as mudanças na 

cultura indígena, refletindo, portanto, sobre as suas contribuições para o Brasil.  

O que os (as) estudantes enunciam tudo é vida, é linguagem é história. Assim 

o papel do educador transcende no apenas transmitir o conteúdo, remetendo-nos aos 

estudos de Freire (1996), ao acenar que o ato de educar é um ato político e deve 

transcender a educação bancária.  

Nesse dialogismo no processo ensino-aprendizagem entre pesquisadora e 

educandos que são sujeitos históricos capazes de aprender independente de suas 

necessidades biopsicossociais. Surgem mais inquietações, indagações, angústias. 

Por que uma criança que está numa situação de vulnerabilidade não pode ou não 

aprende? O que acontece? O que compete ao educador? O que e como fazer? E a 

inclusão? Por que não construir junto com as crianças um currículo que faça sentido 

para elas? Se a finalidade da escola é a formação do sujeito, cidadão crítico.  

Parece, portanto, que pensar uma escola “sem partido” pode ser uma estrada 

de mão única; principalmente no que diz respeito aos fundamentos que ameaçam “à 
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vivência social e à liquidação da escola pública como espaço de formação humana, 

firmado nos valores da liberdade, de convívio democrático e de direito e respeito à 

diversidade” (FRIGOTO, 2017, p. 18). 

Na conversa com as docentes e as suas ações, pude examinar os seus 

esforços e também os desafios na Educação Escolar. Observa-se a necessidade da 

formação continuada de professores e de materiais didáticos que tragam à tona a 

temática indígena de âmbito geral e local. Nessa perspectiva, defendo o repensar 

constante sobre a formação continuada de professores, na tentativa de se buscar 

respostas aos desafios decorrentes das novas relações entre sociedade e educação, 

uma vez que a realidade atual exige profissionais preparados, adequadamente, para 

atender às exigências dos avanços da ciência e tecnologia, que redimensionam as 

articulações sociais entre os atores, sendo a escola a instituição responsável em 

preparar os profissionais que atuam nessa sociedade.  

As docentes reconhecem as contribuições dos povos indígenas para a cultura 

e história brasileira, no entanto se sentem inibidas quando o assunto é se poder 

articular os conhecimentos escolares com os saberes das crianças, bem como, 

associar conteúdo contidos no currículo comum entre as especificidades sociais e 

culturais dos educandos.  

A pesquisa-ação também foi uma personagem que marcou essa pesquisa 

acadêmico; a ação coletiva foi pensada após refletirmos e analisarmos os dados com 

as docentes em todo o processo. Desse modo, foi possível compreender que a 

pesquisa é quem nos conduziu; ela vai apontando caminhos e perspectivas que não 

havíamos destacado. 

Durante a observação e a busca por informações através dos encontros, 

possibilidades acenadas pelos participantes foram sendo construídas. Nesse cenário 

é que se desenhou a nossa proposta de ação: um projeto que visasse desenvolver 

ações voltadas para as ações pedagógicas de História nos anos iniciais sobre a 

temática indígena de maneira transdisciplinar, capaz de formar o sujeito no sentido de 

acolher e respeitar a diversidade cultural. Não se procurou esgotar aqui a proposta; o 

intuito foi de se poder refletir a própria prática e os processos no âmbito escolar, 

procurando levar em conta as especificidades dos sujeitos e da comunidade escolar.  

As perspectivas para futuros trabalhos é a de poder continuar acompanhando 

as ações pedagógicas que privilegiem a temática indígena em sala de aula. Como 

concluinte do curso de Pedagogia, essa pesquisa procura aprofundar as ações 
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pedagógicas da temática indígena local, uma vez que é uma exigência poder tratar 

dessa temática no âmbito do currículo escolar. 

Como educadora/pesquisadora, percebi que é de suma importância refletir a 

própria prática e, assim, ir aprofundando os conhecimentos e saberes outros com 

possibilidades de poder pensar propostas para que os povos indígenas de Rondônia 

e de Ji-Paraná possam ser reconhecidos e respeitados pela sociedade nacional; quem 

sabe, esse caminho possa ser pensado na Educação escolar.  

No labirinto das reflexões e das discussões, procuramos um ponto de partida; 

quem sabe, da mesma forma em que um agricultor busca um olho d’água para saciar 

a sua sede. Nem sempre é possível saber de onde a água vem, mas apesar disso, 

para poder sorver a água, basta encontrar o lugar onde ela aflora à superfície.  

Nessa acepção, ao contrário dos que defendem a possibilidade de deixar a 

emoção de lado na escrita de uma pesquisa, na escrita dessa pesquisa foi incorporado 

um diálogo com a sensibilidade, acreditando que falar de emoção não implica 

desvalorizar a razão ou opor-se a ela, mas antes de tudo, entender que o fundamento 

emocional do racional (MATURANA, 1999) não constitui um limite, mas sim uma 

condição e possibilidade. 

Por hora, compreendemos que apesar das demandas trazidas pelas questões 

sociais, o desafio é poder superar as dificuldades encontradas no cotidiano da 

Educação Escolar. Nesse sentido, penso que o olhar para a frente e o caminhar 

constituem possibilidades na vida dos educadores; no entanto, é preciso ter os canais 

de percepção livres para perceber matizes, nuances, cores, sons, canções, 

fragrâncias; nessa acepção, quem sabe, a Pedagogia intercultural possa ser uma 

poesia encontrada na sala de aula do Ensino Fundamental I da Educação Básica. 
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APÊNDICE A - Projeto Intercultural na Escola Municipal Tupi: Aprendendo 

Sobre Os Ikolen (Gavião) E Arara (Karo) De Ji-Paraná 

 

PREFEITURA DE JI-PARANÁ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

E.M.E.F. TUPI 

DADOS GERAIS 

Título: PROJETO INTERCULTURAL NA ESCOLA MUNICIPAL 

TUPI: APRENDENDO SOBRE OS IKOLEN (GAVIÃO) E 

ARARA (KARO) DE JI-PARANÁ 

Local: Ji-Paraná-RO 

Coordenador(a) do Projeto: Deloise Ângela Amorim de Lima  

Titulação: Pesquisadora/ Professora  

 

DADOS DA ESCOLA  

Escola: Escola Municipal de Ensino Fundamental TUPI 

Local: Ji-Paraná-RO 

Endereço: Linha 08 setor Itapirema  

E-mail:  escolatupi@gmail.com 

 

1. DADOS DO COORDENADOR DO PROJETO  
 

Nome: Deloise Ângela Amorim de Lima  

Carga horária semanal de dedicação ao Projeto: 08 horas  

Telefone: 69-984056690 E-mail: amorim.deloise@gmail.com 

Formação Acadêmica: História  

Link para o Currículo Lattes:  http://lattes.cnpq.br/4824543691135939 

 

 

2. DOCENTES DA ESCOLA TUPI 
 

Nome: a definir  

Telefone: a definir E-mail: a definir 

Função: Coordenadora Pedagógica  

Formação Acadêmica:  
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3. OBJETIVOS DO PROJETO: 

 

OBJETIVO GERAL: Proporcionar aos educandos do Ensino Fundamental da Escola Tupi 

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 das diversas áreas como História, Arte, Literatura, Língua Portuguesa e 

Geografia.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

➢ Planejar e executar ações pedagógicas, visando trabalhar conteúdos e temáticas 

especificamente relacionados a História e Cultura dos povos indígenas do Brasil e 

de Rondônia; 

➢ Acompanhar e orientar os discentes no processo de aprendizagem da leitura e da 

aquisição da escrita por meio do conhecimento dos genêros textuais e produção 

textual que tenham a temática indígena de forma transversal.  

 

4. DURAÇÃO E PÚBLICO ATENDIDO PELO PROJETO 

 

Primeiramente esse projeto foi pensando para trabalhar com as turmas do 3º e 5º 

(A, B) do Ensino Fundamental I, com faixa etária dos alunos: 8 e 12 anos. Pretende-se 

pensar ações para serem realizadas em 2018, atividades que serão iniciadas a partir do do 

3º Bimestre.  

Componentes Curriculares: História, Artes e literatura. 

Complementares: Geografia e Língua Portuguesa. 
 

 

5. JUSTIFICATIVA 

No ano de 2017, iniciou-se uma pesquisa intitulada “NA TRILHA MUSICAL DA 
ETNIA IKOLEN/GAVIÃO: Ações pedagógicas de História na escola Tupi de Ji-
Paraná/RO”153. Nesse sentido, esse projeto se propõe a (re)pensar práticas pedagógicas 

de História no âmbito do Ensino Fundamental I da Escola Municipal Tupi de Ji-Paraná-RO.  
Trata-se de uma pesquisa de intervenção visando contribuir com ações pedagógicas 

que valorize a História e Cultura dos povos indígenas de Ji-Paraná-RO e suas influências 
para o processo de formação do povo Ji-Paranaense, Rondoniense e Brasileiro em conjunto 
com a educação escolar e prática pedagógicas em sala de aula.  

O município de Ji-Paraná possui um patrimônio histórico e cultural inestimável, como 
os Povos Indígenas Ikolen (Gavião) e Arara (Karo) que se organizaram no espaço da Terra 
Indígena Igarapé Lourdes. Esses povos se diferem tendo seus modos próprios de se 
organizarem, mantendo suas tradições, costumes e língua.  

Portanto, este projeto justifica-se por sua importância e propõe um olhar para com 
os povos indígenas de Ji-Paraná-RO, uma vez que fazem parte de um contexto sócio 
histórico de Ji-Paraná-RO. Dessa maneira o objetivo é proporcionar aos educandos do 3º 
e 5º (turmas A e B) ano do Ensino Fundamental da Escola Tupi uma aproximação junto aos 
Ikolen (Gavião) e karo (Arara), bem como, conhecer sua história e cultura de modo que faça 

 

153 Projeto de Pesquisa vinculado ao programa de Pós – Graduação em Educação Escolar – Mestrado 
Profissional. Nucleo de Ciencias Humanas, Departamento de ciências da Educação.  
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sentido para o processo de ensino-aprendizagem envolvendo os conhecimentos das 
diversas áreas como História, arte, literatura, língua portuguesa e geografia.  
 

 

6. METODOLOGIA 

 

Primeiro passo:  

Roda de conversa: Escutando o outro 

O primeiro passo é proporcionar 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 visita a aldeia conforme a 

autorização e responsabilidade e planejamento da escola.  

 

Segundo passo:  

Cartas interculturais: narrativas de si e do outro  

A partir do encontro com a história e cultura desses povos, em seguida, 

trabalhar o gênero textual: carta, de modo que os discentes possam trocar 

correspondência por meio de cartas entre educandos Ikolen e/ou Gavião e 

educandos da escola Tupi.  

 

Terceiro Passo:  

“Roda das Artes” 

Planejamento e apresentação da cultura indígena no evento escolar Roda 

das Artes com o “PROJETO: A CULTURA IKOLEM (Gavião) e a KARO (ARARA) 

NA ESCOLA TUPI” 

 

 

7. Avaliação  

 

A avaliação poderá ser processual, participativa; 
As atividades aplicadas e recursos didáticos utilizados serão avaliados se auxiliou no 
processo de ensino/aprendizagem dos discentes;  
Pode-se montar um livro de atividades tendo a escola Tupi e os discentes como 
protagonistas no processo de ensino aprendizagem com a temática indígena.  
 

 

8. CONTEÚDOS 
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O que os alunos e alunas poderá aprender com este projeto  

 Conhecer a história e cultura dos povos Ikolen (Gavião) e Arara (Karo);  
 Identificar os costumes e língua, bem como, os hábitos alimentares dos Ikolen 

(Gavião) e Arara (Karo); 
 Fazer a leitura de algumas dos mitos;  
 Ler e Produzir textos do gênero cartas;  
 Identificar os mitos indígenas, com leitura e interpretação;  
 Entender o processo de contato com outras culturas. 

 

Com a responsabilidade da Escola, tem-se possibilidades de: 

 Visitar o espaço de uma aldeia, podendo presenciar a organização do espaço, tipo 
de moradia, escola, etc.  
 

Para o 3º ano do Ensino Fundamental  

 História e cultura dos Ikolen (Gavião): Tipo de moradia, localização e espaço da 
aldeia, alimentação, tipos de brinquedos;  

 História e cultura dos Arara (Karo): 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 Arara (Karo);  
 Interpretação de Texto; 
 Produção textual relacionadas aos gênero Textual: Carta, mitos (lenda), músicas; 
 Palavras de origem Tupi; 
 Brinquedos e brincadeira de origem indígena; 
 A alimentação; 
 Moradia e organização familiar; 
 Lista de animais diversos da região de Rondônia. 

 

Para o 5º ano do Ensino Fundamental 

 História e cultura dos Ikolen (Gavião): Tempo da maloca, contato, educação... 
 História e cultura dos 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. 

 

 

9. CRONOGRAMA  

Ações 
Execução 2018 

Maio  Jun.  Jul.  Ago. 

Ação 1 – Elaboração do projeto. X    

Ação 2 –. Recepção pela SEMED do Projeto Intercultural: 

“APRENDENDO SOBRE OS IKOLEN (GAVIÃO) E ARARA 

(KARO) DE JI-PARANÁ”  

X    

Ação 3 – Planejamento das atividades para o IV Roda das 

Artes, escolha do tema para esse evento. 
 X   

Ação 4 – IV Roda das Artes, intitulado: “PROJETO: A   X  
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CULTURA IKOLEM (Gavião) e a KARO (ARARA) NA ESCOLA 

TUPI”.  

Ação 5 - Planejamento das aulas com a temática indígena. X X  x 

Ação 6 – Seleção de textos, livros, planejamento de atividades 

a serem desenvolvidas durante os bimestres.  
 X X X 

Ação 7 - Avaliação do projeto.    X 

O projeto foi pensado para trabalhar conforme o andamento do Bimestre e atividades 

previstas na reunião pedagogicas com os docentes desde o inicio do ano de 2018. Entenda-

se que o projeto inicia no 2º Bimestre com a organização da IV Roda das Artes e continuará 

ao longo do bimestre com leitura e produção textual planejadas.  

 

10. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROJETO  

 

a) Coordenadora do projeto:  

Cabe ao coordenador realizar encontros mensais com a equipe executora para 

discutir e analisar o andamento das ações. Ao término das atividades o mesmo 

deverá coletar os depoimentos de todos os envolvidos e elaborar o relatório final. 

b) População beneficiada: 

Ao término das ações do projeto, o mesmo será avaliado por todos os participantes 

(equipe executora e discentes). Serão coletados depoimentos sobre o andamento 

das ações, o conteúdo abordado e contribuição do projeto para os envolvidos. O 

depoimento não é obrigatório aos participantes e sim consensual, respeitando 

rigorosamente as resoluções CNS 196/96, CNS 466/12 e CNS 466/12. 

 

11. Referência Básica  
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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. 
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pajés e cura entre os índios Gavião Ikolen de Rondônia. São Paulo: SENAC; Terceiro 
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APÊNDICE B - Modelo de roteiro de questionário/Entrevista aplicado aos (as) 

Professores (as) Participantes da Pesquisa 

 

 

 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO ESCOLAR 

MESTRADO PROFISSIONAL 

 

Entrevista  

1. Qual sua formação?  

2. Possui pós-graduação? Em qual área? 

3. Há quanto tempo você trabalha no ensino fundamental?  

4. Há quanto tempo ministra aulas na Instituição?  

5. Você conhece ou já conheceu a Lei 11.645 de 2008? Como?  

6. O que você conhece da História e cultura dos Povos indígenas no Brasil?  

7. O que você conhece dos povos Indígenas Arara e Gavião, de Ji-Paraná-RO? 

8. Você já trabalhou a temática indígena em sala de aula? Qual(ais) prática(s) você tem 

aplicado em sala de aula sobre a temática indígena? 

9. Na sua concepção: é possível trabalhar a temática indígena de forma interdisciplinar e/ou 

multidisciplinar?  

10. Quais são os desafios encontrados para se trabalhar a temática indígena no currículo 

escolar do 5º ano do ensino fundamental, articulando as áreas de história, arte e literatura?  

11. Você aceitaria formular um plano de aula a partir de ideias de aprendizagem propostas 

pelos seus alunos? Sim ( ) Não ( ) e por quê? 

12. Para você quais são as maiores dificuldades em relação ao processo ensino-

aprendizagem dos estudantes das turmas que leciona? 
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APÊNDICE C - Modelo de roteiro de questionário/entrevista aplicado aos (as) 

professores (as) participantes da pesquisa 

 

 

 

 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO ESCOLAR 

MESTRADO PROFISSIONAL 

 

 

 

Oficina Pedagógica: 

Roteiro para a entrevista semiestruturada com os (as) discentes 

 

1. O que vocês conhecem dos Povos indígenas de Rondônia? 

2. Qual é importância de falar sobre os povos indígenas na escola? 

3. Vocês sabem quais seriam as contribuições dos Povos indígenas para o Estado de 

Rondônia? 

4. Quais os povos indígenas que vocês conhecem aqui de Ji-Paraná-RO? 

5. O que vocês gostariam de aprender sobre os povos indígenas locais?  

6. Façam um desenho que retrate os povos indígenas que vocês conhecem. 

7. Outras questões pertinentes conforme a conversa com os discentes.  
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APÊNDICE D - Termo De Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Pelo presente Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

eu,________________________________________,CPF:____________________, 

responsável pelo aluno (a):_____________________________________________, 

em pleno exercício dos meus direitos me disponho a participar da Pesquisa: NA 

TRILHA MUSICAL DA ETNIA IKÓLÓÉHJ-GAVIÃO: Ações pedagógicas de História na 

escola Tupi de Ji-Paraná/RO. 

Declaro ser esclarecido e estar de acordo com os seguintes pontos: 

- A pesquisa-ação NA TRILHA MUSICAL DA ETNIA IKÓLÓÉHJ/GAVIÃO: Ações 

pedagógicas de História na escola Tupi de Ji-Paraná/RO terá como objetivo geral criar 

ações pedagógicas elegendo as escritas das músicas do Povo Ikólóéhj Gavião de 

Rondônia como fontes privilegiadas de pesquisa junto a educação escolar e ensino 

de História, estabelecendo relações dialógica, trocas interculturais e valorização dos 

povos indígenas de Ji-Paraná, estado de Rondônia. Aproximando sujeitos e professor, 

assim contribuir para que os estudantes do 5º ano do Ensino Fundamental da Escola 

Municipal Tupi tenham um processo de ensino-aprendizagem significativo.  

- Aos voluntários caberá à autorização do uso de imagem, a aplicação de 

questionários e/ou entrevistas semiestruturadas e participação nas atividades de 

intervenção. Informamos que as entrevistas e questionários serão armazenados nos 

arquivos pessoais do pesquisador (a) como dados da pesquisa, mantendo o sigilo 

necessário e acesso a estes dados, conforme observados neste termo. Não haverá 

nenhum risco ao voluntário. 

- Os dados coletados por meio das entrevistas e/ou intervenção serão feitos por 

meio de anotações, gravações e registro de imagens, os mesmos serão armazenados 

nos arquivos pessoais do (a) pesquisador (a) tendo-os em sua total responsabilidade. 

Disponível aos participantes da pesquisa se assim desejarem;  

- Ao pesquisador caberá o desenvolvimento da pesquisa de forma confidencial; 

entretanto, quando necessário for, poderá revelar os resultados ao médico, indivíduo 

e/ou familiares, cumprindo as exigências da Resolução 466/12 do Conselho Nacional 

de Saúde/Ministério da Saúde. 

- O voluntário poderá se recusar a participar, ou retirar seu consentimento a qual 

quer momento da realização do trabalho ora por, não havendo qualquer penalização 

ou prejuízo para o mesmo. 
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- Será garantido o sigilo dos resultados obtidos neste trabalho, assegurando 

assim a privacidade dos participantes em manter tais resultados sem caráter 

confidencial. 

- Não haverá qualquer despesa ou ônus financeiro aos participantes voluntários, 

portanto, não haveria necessidade de indenização por parte da equipe científica e/ou 

da Instituição responsável. 

- Contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (UNIR- Campus José Ribeiro 

Filho, Anexo ao Núcleo de Saúde, localizado a Av. Presidente Dutra, 2965 – Centro, 

CEP 78.000-000, Porto Velho – RO, fone: (69) 1182-2111. E-mail: 

cepunir@yahoo.com.br). 

- Qualquer dúvida ou solicitação de esclarecimentos, o participante poderá 

contatar a equipe científica no número (069) 98405-6690 com Deloise Ângela Amorim 

de Lima. (Endereço: Rua dos Cajueiros, 64, Urupá– Ji-Paraná, RO, CEP: 76900-174. 

E-mail: amorim.deloise@gmail.com). 

- Ao final da pesquisa, se for do meu interesse, terei livre acesso ao conteúdo da 

mesma, podendo discutir os dados, como pesquisador, salienta-se que este 

documento será impresso em duas vias e uma delas ficará em minha posse. 

- Desta forma, uma vez tendo lido e entendido tais esclarecimentos e, por estar 

de pleno acordo com o teor do mesmo, dato e assino este termo de consentimento 

livre e esclarecido. 

 

Ji-Paraná-RO, _____ de ____________ de 2017. 

___________________________________________ 

Assinatura do (a) pesquisador (a) responsável 

___________________________________________ 

Assinatura do (a) Participante 

___________________________________________ 

Assinatura do (a) responsável do (a) aluno (a) 

(Em caso de Alunos (as) menores de idade) 

Assinatura Dactiloscópica 

Assinatura do (a) Participante 

Assinatura do (a) responsável do (a) aluno (a) 

(Em caso de Alunos (as) menores de idade) 
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ANEXOS 
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ANEXO A - Parecer Consubstanciado do CEP 
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ANEXO B - Declaração de Concordância 

 



172 

 

ANEXO C – Carta de Aceite  

 

 


