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KanabóToyxa toy kobah muhyeme tohya lakara mapoah sohdig 
sodigeh makid esadena gohbabe sahmetota bo toxana toykobah  poh 
iweikin enani é, toye mahga boh toyxa muhyeme poh ehna iwepaore 
agõa kuhya tiga ena ani é.2  Paoro Xerere. 

 
Desistir? 
Ah, eu confesso durante meus cinco anos na Universidade já pensei 
seriamente, mas nunca levei sério, pois tem mais história do meu 
povo prá frente do que cansaço no meu corpo, mas esperança no 
meu passo do que desânimo e realizar o meu rumo e caminhar o 
caminho da ética Paiter...  Naraykopega Surui 

                                                           
1
 Alfabetização Intercultural Paiter Suruí: historiografando trajetórias do tempo ágrafo à cultura escrita. 

Trabalho de Conclusão de Curso – TCC, apresentado a Fundação Universidade Federal de 
Rondônia/UNIR – Campus de Ji-Paraná-RO, Departamento de Educação Intercultural - DEINTER 
como requisito avaliativo do Curso de Licenciatura em Educação Básica Intercultural sob a orientação 
da Prof.ª Dra Josélia Gomes Neves. Compõe ainda a Banca Examinadora: Dra Maria Ivonete 
Barbosa Tamboril (UNIR); Dra Betty Mindlin  e  Dr Honoris Causa (membro de honra) Almir 
Narayamoga Suruí. 
2
 “[...]. A esperança de que professor e alunos juntos podemos aprender, ensinar, inqueitar-nos, 

produzir e juntos igualmente resistir aos obstáculos à nossa alegria”. Paulo Freire. (FREIRE, 2002, p. 
80). 
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pelo curso intercultural; Dra Betty Mindlin, antropóloga e amiga dos Paiter e Almir Suruí, grande chefe 
e guerreiro Paiter. A Universidade Federal de Rondônia, Campus de Ji-Paraná-RO, principalmente ao 
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RESUMO: Este estudo teve como principal objetivo investigar o processo de 
alfabetização intercultural na escola Suruí do tempo ágrafo ao atual contexto da 
cultura escrita. Foi desenvolvido na Escola Paiterey da Aldeia Lobó e Aldeia Tikã na 
Terra Indígena Sete de Setembro, no município de Cacoal, Rondônia, de junho 2012 
a abril de 2015. A metodologia utilizada se aproxima da História Oral (FGV/CEDOC, 
2014). Na pesquisa bibliográfica estudei Mindlin (1985; 2006; 2007), Neves (2009), 
Freire (2002), Ferreiro (1993), o RCNEI, as leis e na pesquisa de campo realizei 
entrevistas com sabedores e docentes indígenas Paiter, complementada pela 
pesquisa documental com a seleção de imagens fotográficas e materiais escritos 
tanto da escola como da prática social. Os resultados da pesquisa permitem 
compreender que desde muito tempo os indígenas Paiter Suruí desenvolvem modos 
próprios de ensinar a língua para seus filhos e filhas. Hoje ensinam as crianças 
inicialmente em casa através dos saberes orais com ênfase na prática e na cultura 
tradicional. Posteriormente, a escola assume esta responsabilidade na parte do 
ensino formal contribuindo nas aprendizagens da escrita/leitura na língua Paiter e na 
língua portuguesa. Esses conhecimentos aparecem com frequência na prática social 
resultando em múltiplos registros que antes era só oral, agora também passam a 
fazer parte da cultura escrita e da história do Povo Paiter Suruí, como elementos de 
sua atual identidade. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Povo Paiter Suruí. Oralidade. Alfabetização Intercultural. 

Cultura Escrita. 

 
RESUMO: Ah ñobabe dana Kana mamug ema kobabe perema lad na palaba, Kanã 
pamãh iwalah ehrá paor, Kanã pahña akarbami amug akoba ewe same mame eahbi 
kãr mah ñobabe tiñ sadana é. Ayag ehtiñ emañabe dana escola paiterey koy awetiñ 
emaña we xagudahã Ana e aldeia Lobó, aldeia Tikã koy Ana é, paiterey karah ká é, 
Kakoao xiga ayame xi-Paraná koy xojonia ka é ,sodiñ epekab ekorub ekoe katxer na 
é, awexagudãh dena xohyõ 2012 me ateh aka abrio 2015 me é. Ete paiter ema 
soemãme dena awemaña ñoé me ena é (FGV/cedoc,2014). Ete ojena okoba  paiter 
emãme tiñ esamekare ka nem ema (livro) xiworó ka é Mindlin (1985: 2006: 2007). 
Neves ( 2009), Freire ( 2002), Ferreiro ( 1993), ayab mi maite RCNEI ka , ayabb mi 
maite Lei ka. Ete ojena owerkar soe same kar paiter koruhbey ka é, ayabe tiñ aña 
ojenaé, ayabe alakará ter ojena paiterey eixo pire ena é, ayame maite ojena ihxo 
mañerteredey kahyey karama ena é, ayami sodiñah ema soe same tiñey alakará, 
ayami paiter surui eweytxayede samekar ena é. Ayebeka ojena soe kar ojekoy 
iwesame ikin ahna ena é: materemi ter bó paiter surui eyaor inã anoé tota aor akoé 
ka amamoy,amaid akobah inã ih sodiñe emañabe deor ena iwesame ikinatêh ao 
rena é.  Ete mamug akobabe esadena akarbame awexagudãh láb me ñoé me, 
awewã apóy xade ako me akay epi enã ani é, ayame paiter ema somañabe pãy 
apoy xade pi maite. Ete sodihña sadena ewesame tiña bola mamug akoba paiter koé 
na maite yará koé ka mapoh yab itxa ena ani é. Ete ahkarbame paiter surui esadena 
ano pajeor pama soe mahme itxa ayame paweytxa pade pama soe pãy anie 
ewesame tiñ itxa ani é. Mañerter pameredena paño me tene pama soe mame itxa tar 
é. Ayabe nekoy akarbame paiter surui emame koé tiñ esadena enam ner bo tina poh 
yab itxa paiter surui ka ani é.     
 

PALAVRAS-CHAVE: Paiter surui de mater ñoé me tene ñobabe itxa tare ewe tiñ. 
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Introdução 

 

Esse tema foi escolhido porque eu queria desenvolver um estudo sobre a 

história da escrita e da alfabetização do meu povo Paiter para que seja registrada e 

valorizada pelos nossos alfabetizadores indígenas Paiter futuramente, essa foi 

minha principal intenção na elaboração do meu projeto de Trabalho de Conclusão de 

Curso - TCC. As perguntas que orientaram meu estudo foram: Como era a 

educação tradicional das crianças Paiter antes do contato? De que forma a 

educação está acontecendo atualmente? Como as crianças aprendem a ler e a 

escrever hoje? De que forma os Paiter utilizam o conhecimento escrito? 

O trabalho foi iniciado com a elaboração do Projeto de Pesquisa em junho de 

2012 e foi desenvolvido na Escola Paiterey da Aldeia Lobó e Aldeia Tikã na Terra 

Indígena Sete de Setembro no município de Cacoal e também em Ji-Paraná, no 

momento que acontecia a etapa de aulas da Licenciatura Intercultural, no estado de 

Rondônia até abril de 2015. Fizemos várias leituras sobre o Povo Paiter e 

Alfabetização Intercultural. A metodologia que melhor se aproxima do nosso trabalho 

é a História Oral, pois trata de: 

[...] uma metodologia de pesquisa que consiste em realizar 
entrevistas gravadas com pessoas que podem testemunhar sobre 
acontecimentos, conjunturas, instituições, modos de vida ou outros 
aspectos da história contemporânea. [...]. As entrevistas de história 
oral são tomadas como fonte de compreensão do passado, ao lado 
de documentos escritos, imagens e outros tipos de registro. [...] 
Caracterizam-se por serem produzidas a partir de um estímulo, pois 
o pesquisador procura o entrevistado e lhe faz perguntas [...]. Além 
disso fazem parte todo um conjunto de documentos de tipo 
biográfico, ao lado de memórias e autobiografias, que permitem 
compreender como indivíduos experimentaram e interpretam 
acontecimentos, situações e modos de vida de um grupo ou da 
sociedade em geral. Isso torna o estudo da história mais concreto, 
facilitando a apreensão do passado palas gerações futuras e a 
compreensão das experiências vividas por outros.(FGV/CEDOC, 
2014, p. 1). 

  

Neste sentido, entrevistamos os sabedores - quem conheceu e viveu a 

educação tradicional Paiter como a comunicação e a educação aconteciam antes do 

contato e depois fomos conversar com os professores indígenas Paiter para saber 

como a alfabetização ocorre na atualidade através de realização de entrevistas 
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semiestruturadas, além da seleção de imagens que complementam a análise deste 

texto demonstrando como o conhecimento escrito iniciado na escola ganha 

amplitude e se estende para a prática social. 

A organização do trabalho se apresenta através dos seguintes tópicos: uma 

breve história do Povo Paiter Surui, depois um pouco da história da Escola Indígena 

Estadual de Ensino Fundamental Paiterey, onde leciono. Em seguida escrevo sobre 

a minha história pessoal e profissional. No item IV, apresento uma reflexão da 

Educação Paiter antes do contato, a partir das contribuições dos sabedores 

indígenas: Ñatag André Suruí, Mambehib Nema Surui e Agamenon Masakaká Surui.  

A parte V trata do início da educação escolar do Povo Paiter: o contato com a cultura 

escrita e o atual processo de alfabetização, foi elaborado a partir dos relatos de um 

sabedor indígena e dois docentes indígenas que atuam na alfabetização: Garixamã 

Suruí e Motira Suruí. O último tópico, o VI analisa como o Povo Paiter Suruí em um 

ambiente intercultural faz uso do conhecimento escrito. 

 

I - Breve história do Povo Paiter Suruí 

 

 
  Imagem 1 - Apoena Meireles fazendo o contato com Povo Paiter Suruí em 1969. 

Crédito: Aimoré da Cunha – (1969) 
 

 

 Esta parte do texto foi feita a partir de várias fontes, tanto orais como escritas: 

das minhas memórias de criança, de indígenas experientes como o Pedro Kabetem, 

Agamenon Masakaká, Mehpoy, Arildo Gahpame, Mabehib, Ibjaraga Noah e 
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Pagoxijor, minha mãe, bem como das leituras do livro da Betty, “Vozes da Origem”  

(MINDLIN, 2007) e página da Kanindé3.  

Ainda menino, eu lembro que ouvia os mais velhos contarem que nos 

aproximamos dos não índios através da expedição oficial da Fundação Nacional do 

Índio - FUNAI, chefiada pelo sertanista Francisco Meirelles e o filho dele, o Apoena 

Meirelles em 7 de Setembro de 1969, em um tempo que muitas pessoas de outros 

lugares do país vinham para Rondônia em busca de terras e uma vida melhor, elas 

foram incentivadas pelo governo federal, através do Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária - INCRA. 

O encontro com os não indígenas e o contato com a FUNAI, no inicio foi 

difícil, pois fez a nossa população diminuir, trouxe muito sofrimento para a gente. Na 

minha imaginação se não tivesse acontecido o contato com o não indígena nossa 

vida talvez fosse mais tranqüila, a alimentação melhor, mais saudável e sem 

doenças.  

No entanto, penso que além das coisas ruins, o contato trouxe coisas boas, 

por exemplo: foi reduzido o conflito com outros grupos indígenas através da ação da 

FUNAI, foi possível conhecer um pouco mais o mundo do branco, utilizar suas 

ferramentas - antes do contato a gente usava a flecha hoje usamos o documento 

escrito, a tecnologia digital e outros, assim juntamos os dois conhecimentos, o do 

branco e os nossos costumes tradicionais.  

 
Imagem 2 - Sertanista Aimoré Cunha da Silva e o Paiter Oytxoud.  

Crédito: Aimoré da Cunha – (1970). 

 

                                                           
3
 Disponível em: http://www.kaninde.org.br/ Acesso: 20/0 2/2015. 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=331795213522889&set=a.161609643874781.24909.100000772407843&type=1
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Eu fiquei muito admirado com a entrada do branco4, dos não indígenas da 

chegada deles. Quando criança tinha medo do branco porque eu pensava que ele ia 

pegar a gente, até porque eu estava sabendo pelas história contadas por minha mãe 

do primeiro índio que foi casado na época do contato com uma [mulher] branca, a 

FUNAI não deixava o Suruí se casar com a mulher branca, na verdade era certo o 

pensamento da FUNAI,mas ele ficou com ela assim mesmo, na marra mesmo.  

O Suruí namorava escondido da FUNAI com essa mulher branca, aí depois 

que descobriu isso a FUNAI pegou esse índio e falou para ele ajudar a fazer contato 

com outros parentes, os Uru Eu Wau Wau era um jeito para ele esquecer aquela 

mulher, mas não adiantou. Não imaginava que o pessoal estava levando ele pra lá 

para esquecer aquela mulher. Mas, mesmo estando longe, ele continuava 

apaixonado pela mulher [branca] e voltou a sua procura na casa de sua mãe e 

parentes, os colonos. Só que a FUNAI já tinha pedido para a família da mulher fugir 

com ela para outro canto, lá para o Espírito Santo [Estado].  

Assim quando chegou ali e não a encontrou, ficou desesperado e ele acabou 

matando um homem, pensando que era namorado dela, achava que ele estava 

escondendo ela. Depois os colonos parentes dela, mataram ele, aí acabou a 

história, ali mesmo. Essa história me deixou emocionado, fiquei muito sentido com 

essa invasão, a invasão do contato. Naquela época a FUNAI tinha poder para retirar 

invasores e cuidava dos Paiter Suruí ajudando na saúde, educação e segurança e 

hoje no ponto da minha visão, a FUNAI está acabando não tem poder igual antes. 

Conforme as fontes orais o lugar onde iniciou o contato com os sertanistas, a 

frente de atração foi na Linha 12, município de Cacoal mais tarde identificada pelo 

Povo Paiter como nabekodabalakibah, que quer dizer, lugar onde foi colocado facão, 

panelas, os objetos oferecidos pela FUNAI para agradar a gente. 

Os Suruí de Rondônia se autodenominam Paiter, que significa em nossa 

língua, “gente de verdade”, “nós mesmos”, quem primeiro surgiu no mundo. 

Atualmente, o povo prefere ser chamado de forma intercultural - Paiter Suruí, 

respeitando a autodenominação e o nome dado pela FUNAI no tempo do contato. 

                                                           
4
 Primeira admiração meu depois do contato com não indígena, me lembro da minha infância que a 

festa do mapimaí acontecia direto, também me lembro que a comunidade indígena Paiter era unida e 
uma união para organização do trabalho, cultural do homem como também da mulher e crianças. 
União era pra chamar atenção de todos de manhã e a tarde, todo mundo se unia para sentar perto do 
fogo aceso para esquentar é um costume tradicional, ali eles contavam história de mitos e história da 
caçada e outros histórias, e as crianças ficavam brincando em volta dos pais com seus colegas e hoje 
não acontece mais isso, isso me marcou muito no meu coração hoje.    
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O quadro abaixo demonstra o quanto o estabelecimento do contato com o 

não índio, resultado principalmente da migração estimulada pelo governo trouxe 

terror e sofrimento para os Paiter Suruí, em dez anos, a população diminuiu pela 

metade e nos próximos, os prejuízos continuaram, só a partir de 2000 é que 

conseguimos ter um visível aumento populacional, confirmando que foi: “[...] um dos 

casos mais flagrantes do choque da vida tribal com a fronteira econômica em 

expansão, [...] a devastação da Amazônia, com a explosão demográfica do novo 

Estado de Rondônia” (MINDLIN, 1985, p. 15).  

 

Ano Quantitativo populacional Fonte 

1969 700 (MINDLIN, 2001, p. 228) 

1979 340 (MINDLIN, 2001, p. 228) 

1991 349 (IBGE, 1991) 

2000 801 (IBGE, 2000) 

2006 1000 (MINDLIN, 2007). 

2010 1316 (IBGE, 2010) 

Quadro 1 – População Paiter. Sistematização: Naraykopega Suruí (2015). 

 

Esta respeitada antropóloga conhece muito de nossa história, conviveu com a 

gente de 1979 a 1983, aprendeu a falar nossa língua e escreveu sobre a cultura 

Paiter. Nos conheceu em um tempo muito difícil para os Paiter, pois Rondônia 

passava da situação de território para estado e havia um grande estimulo para a 

vinda de outras pessoas do Brasil para essa região, assim, como ela mesma diz: 

  

Acompanhei o drama dos Suruí e tentei analisar suas relações com a 
nossa sociedade, a entrada para um sistema econômico muito 
diferente, e a interferência da FUNAI. Minhas viagens se deram em 
meio a um clima tenso de luta pela terra. A área dos Suruí estava 
invadida por cerca de duzentas famílias de colonos e havia choques 
ocasionais entre eles e os índios.[...]. O clima regional era de 
violência: posseiros expulsos de fazendas, assassinatos, ameaças 
físicas ao pessoas da FUNAI. (MINDLIN, 1985, p. 13-14). 
 
 

Mas apesar dos muitos problemas, a população Paiter Suruí vem crescendo e 

possui aproximadamente hum mil e quatrocentas pessoas5 conforme dados da 

                                                           
5
Como citado no quadro acima, o Censo de 2010 aponta para a existência de 1316 pessoas. 
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Associação Metareilá através de fonte oral, o Arildo Suruí. Apesar das pressões que 

ainda sofremos por parte dos não índios, que tem contribuído para diversas 

mudanças no grupo, acredito que os Paiter ainda mantêm muito das suas tradições, 

como a festa Mapimaí ilustrada na imagem abaixo, tanto no que diz respeito à 

cultura material quanto aos aspectos cosmológicos. Nossa língua é do tronco Tupi, 

família Mondé e nos organizamos em metades compostas por quatros grupos de 

clãs isogâmicos patrilineares: Gameb, Gabgir, Makor e Kaban. 

Nossas terras foram demarcadas em 1976 (MINDLIN, 2007). A posse 

permanente foi declarada pela Portaria 1561 de 29 de setembro de 1983 pelo então 

presidente da FUNAI Octavio Ferreira Lima, momento em que recebeu o nome 

oficial de "Área Indígena Sete de Setembro". Sua homologação saiu no mesmo ano 

através do decreto nº 88867 de 17 de outubro de 1983, pelo presidente João 

Figueiredo (KANINDÉ, 2015). 

 
Imagem 3 – Festa Mapimaí em 2011 

Crédito: Adriano Suruí (2015) 

 

Antes do contato a luta era diferente, hoje lutamos para defender o território, 

para preservar as riquezas naturais e para fortalecer as práticas culturais.Também 

os Paiter mantêm as lembranças, transmitida de pai para filho, o tempo que teriam 

vindo da região de Cuiabá para Rondônia, no século XlX, fugindo da perseguição do 

branco. Nesse tempo, entramos em choque com outros grupos indígenas e não 

indígenas. Mas, hoje muita coisa mudou, para melhor. Há vinte e sete chefias, 

correspondentes acerca de vinte sete aldeias na T. I. Sete de Setembro, além de 
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vinte e nove professores indígenas, dezoito cursam a graduação na UNIR, onze no 

Projeto Açaí e mais ou menos uma dezena de agentes de saúde indígena Paiter.  

Vivemos na Terra Indígena Paiterey Karah Ká - Terra Indígena Sete de 

Setembro, em um espaço de aproximadamente 248.147 mil hectares, localizado no 

sudeste de Rondônia e noroeste de Mato Grosso.  

 
Imagem 4 – Mapa da T. I. Sete de Setembro (2011) 

Crédito: Naraykopega Suruí (2015). 

 

A memória do Povo Paiter continua viva e em ação. Permanece a lembrança 

de nossos velhos e dos não indígenas que também ajudaram a construir nossa 

história como o Apoena Meireles, pessoa importante que gostava de coração do 

povo Suruí, tratava a gente como igual, não se importava com dinheiro. Hoje 

infelizmente muitos funcionários da FUNAI estão ali apenas pelo salário.  

Penso que registros como esse, é importante para os Paiter – pois é mais 

uma forma de guardar nossas lembranças e também serve para o não indígena 

poder conhecer mais sobre o Povo Paiter Suruí e com esse conhecimento, quem 

sabe respeitar mais os Povos indígenas, principalmente porque este documento foi 

feito pelo próprio índio. 

 

II – Histórico da Escola Indígena Estadual de Ensino Fundamental Paiterey 

Antigamente a nossa escola era o mais velho, a criança do tempo da gente 

não conhecia o não indígena, assim logo de manhã quando acordava já sabia que o 
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pai ia chamá-lo para acompanhar, caminhar e aprender sobre o seu povo. No tempo 

passado do meu povo tradicional, a escola não era dividida, os nossos sabedores 

eram unidos e ajudavam uns aos outros principalmente nos conhecimentos mais 

difíceis.  

Entre os anos de 1994 a 1996, pela primeira vez aconteceu o encontro de 

formação dos professores indígenas pelo projeto IAMÁ – Instituto de Antropologia e 

Meio Ambiente, que me convidou para participar do curso dado pela antropóloga Dra 

Betty Mindlin. Então depois do curso surgiu à ideia de ter a escola na aldeia Lobó, 

nesses anos a aldeia era só Lobó depois surgiu aldeia Tikã no ano de 1995 próxima 

da aldeia Lobó. Então construímos uma escolinha na aldeia. Vendo isso a 

comunidade foi apoiar e deu um local para aulas e foi indo assim. Quando completei 

dezoito (18) anos de idade em 1998, fiz o teste seletivo pela prefeitura municipal de 

Cacoal e consegui ser contratado como monitor indígena da aldeia. Colocamos o 

nome da escola, “Paiterey” que pode significar “Povo grande”.  

 

 
Imagem 5 – Naraykopega Suruí em minha sala de aula 

Crédito: Nélio Oypaor Suruí (2015). 
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Depois de um ano,em 1999 consegui o contrato emergencial pelo estado e 

até hoje permaneço com este vínculo. Desde o seu surgimento a escola Paiterey6 

atendeu uma única comunidade, a Aldeia Lobó que tem esta denominação por 

causa do rio de mesmo nome - e depois surgiu a aldeia Tikã. Desde o ano de 1998 

até hoje a escola atende as duas aldeias.  

A comunidade da aldeia Lobó é constituída de seis famílias com 37 (trinta e 

sete) pessoas no total, sendo que na comunidade da aldeia Tikã há onze famílias, 

cerca de 53 (cinquenta e três) pessoas e quatro (04) gestantes em 21 de abril 2015. 

As duas comunidades totalizam em 90 (noventa) pessoas entre adultos, jovens e 

crianças - homens e mulheres. Desse total, 20 (vinte) crianças são estudantes da 

Escola Paiterey e assim esta é a história da minha escola e da comunidade. 

 

III – Um pouco da minha História pessoal e profissional 

 
Imagem 6  -  Naraykopega Suruí. 

Crédito: Mapirlacobar Solange Suruí  (2014) 
 

Sou Naraykopega Suruí Paiter, do Clã Gameb, nasci em 1979 na T. I. Sete de 

Setembro, município de Cacoal, estado de Rondônia, onde vivo até hoje. Meu nome 

significa: “Wawã sadena kuku akopega ama só mamir akapãm emaga apopid mi 

maname pi ewesed detena é”, ou seja, “O espírito do Pajé abre caminho de sorte, 

proteção contra perigo, inimigo e doença”.   

                                                           
6
 Decreto de Criação é de nº. 8494, de 29 de setembro de 1998. Foi autorizado o funcionamento do 

ensino de 1ª a 4ª série; a portaria nº359/SEDUC de 21 de junho de 2002, assegurou a validação de 
estudos, bem como Portaria n.1395/07 - GAB/SEDUC de 08 de novembro de 2007.   
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    Marimohb Surui, meu pai.               Tikã Surui  meu pai.            Pagoxijor Surui, minha mãe
7
        

                                                                                                 
                                                                                                                                                            

 

Sou filho dos irmãos Marimohb Surui e Tikã Surui89, minha mãe é Pagoxijor 

Surui. Somos oito irmãos e irmãs só com a minha mãe. Ela contou que na minha 

infância uma pessoa muito especial ajudou a cuidar de mim, a antropóloga Betty 

Mindlin, pessoa que tenho muito respeito e que considero como minha segunda 

mãe. Depois lá no curso do Instituto de Antropologia e Meio Ambiente - IAMÁ a 

gente falava sobre isso como ela andava comigo, me levava no colo quando ia fazer 

suas pesquisas, se preocupava com a minha alimentação, pois durante certo tempo 

minha mãe adoeceu e não podia cuidar de mim. Não só eu, mas o povo Paiter Suruí 

é grato demais a ela pelo cuidado, trabalho e carinho com todos nós naqueles 

tempos difíceis em que tinha muita incompreensão e preconceitos. 

Desde pequeno o meu sonho era ser alfabetizador na minha comunidade. Em 

1994 quando eu tinha (15) quinze anos iniciei o conhecimento da docência e logo 

procurei a Betty Mindlin, pois ela tinha projeto de formação para professores 

indígenas de Rondônia pelo Instituto de Antropologia e Meio Ambiente – IAMÁ, daí 

comecei participar do curso de 1994 até 1996 que aconteceu em Cacoal e Ji-

Paraná. Foi muito importante esta formação me ajudou a entender o que era ser 

professor, como ensinar os alunos a ler e escrever nos dois jeitos: Paiter e 

português, o intercultural. 

                                                           
7
Imagem 7  - Marimohb Surui, meu pai. Crédito: Tomas pizzer. Imagem 8- Tikã Surui  meu pai. 

Crédito: Tine Vandeemer Imagem 9   Pagoxijor Surui, minha mãe. Crédito: Naraykopega Surui   
(2015) 
8
 Nome da mãe do meu pai chama Ñohpob, o nome falado no popular é Amoud Surui e nome do pai 

do meu pai e Yabnabih Surui. 
9
Na cultura Paiter Suruí uma mulher pode tem relações sexuais com dois ou mais homens. Ao ficar 

grávida quem esteve com ela, é considerado pai da criança (co-paternidade). E também 
consideramos os casamentos que uma mulher pode ter.  
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Depois no ano de 1998 o governo do estado de Rondônia propôs o Projeto 

Açaí para formação dos professores indígenas, para habilitação em magistério 

indígena no ensino médio (segundo grau indígena). Então cursei a primeira turma do 

projeto Açaí durante cinco anos, no período de 1998 a 2003. Essa experiência 

ajudou a aprofundar meus conhecimentos referentes a como trabalhar os dois 

mundos, o  indígena e o não indígena; a troca de conhecimentos com os colegas de 

outras etnias e do Brasil como um todo. A partir daí entendi melhor conceitos como o 

bilinguismo, a importância de valorização da cultura e não ter vergonha de nossa 

língua. 

 
Imagem 10 – Minha turma de 1º, 2º e 3º anos do ensino fundamental 

Crédito: Naraykopega Suruí (2015). 
 

 

Em 1999 quando eu tinha 19 anos de idade à comunidade da minha aldeia 

me indicou para ser professor pela Secretaria de Estado da Educação - SEDUC 

para atender as crianças da Aldeia Lobó e Tikã. Iniciei meu trabalho como professor 

na sala de aula sempre trabalhando com alunos de 1º ano e 5º anos. A minha 

relação com os alunos (as) é ótima, todos os conteúdos das disciplinas que eu 

passo, os alunos adoram fazer.  A relação entre os alunos (a) também é muito boa, 

todos respeitam a si mesmos e aos outros colegas de sala. Todos resolvem suas 

tarefas em conjunto e ajudam uns aos outros. Procuro sempre valorizar o ensino da 

língua Paiter escrita e falada e o bilinguismo: 
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Trabalho com todas as disciplinas de primeiro ao quinto ano de ensino 

fundamental e língua materna do povo Paiter.  As disciplinas são escolhidas pela 

Secretaria de Estado da Educação – SEDUC. As metodologias praticadas na sala 

de aula são por meio de trabalhos de grupos ou trabalhos aplicados individualmente. 

Os recursos que mais uso são os livros didáticos distribuídos pela Secretaria e 

algumas cartilhas de língua materna elaborada pela Sociedade Internacional de 

Linguística – (SIL).  

 

 
Imagem 11 - Alfabeto Paiter Suruí – Crédito: Naraykopega Suruí (2015) 

 

O tempo que utilizo para trabalhar na disciplina depende muito dos conteúdos 

que eu vou utilizar na sala de aula. Por exemplo, tem conteúdo que dura em torno 

de quatro horas: Matemática duas aulas, Português também são duas aulas, 

Geografia ou História uma aula, Ciências ou Língua Materna uma aula, varia de 

acordo com os conteúdos dados na sala de aula. Trabalho os conhecimentos 

tradicionais do povo Paiter: a dança, artesanatos, técnicas de preparos de tintas, 

pintura corporal, instrução de como utilizar arco e flecha, e entre outros, próprios da 

nossa cultura.   
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Imagem 12 – Atividade de mulheres: confecção de redes de algodão e panelas de barro. 
Créditos: Gamalono Suruí e Naraykopega Suruí (2015) 

 

As meninas aprendem também na escola através de palestras das sabedoras 

indígenas e na prática social tudo aquilo que é feito pelas mulheres Paiter ema led 

como: colares, anéis, redes, tipoias, pulseiras, cozinhar, panelas de barros, 

confeccionar balaios, cestos, esteiras, contar histórias e entre outras coisas.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 13 – Atividade de homens: pintura no banco iamá e confecção de flauta de taboca. 
Créditos: Adriano Suruí (2011) 

 

Também os homens, sabedores indígenas vem à escola me ajudar a ensinar 

os meninos a fazerem os deveres das pessoas do sexo masculino: confecção de 

arco e flecha, cocar, atividades como caçar, pescar, roçar, plantar, colher, construir 

malocas tradicionais e tapiris, contar histórias, bater timbó e fazer pinturas corporais 

que acontece no dia a dia da aldeia.   
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Quando já estava concluído o Projeto Açaí eu ouvia falar que iria ter um 3º 

grau indígena, eu imaginava que era algo difícil isso de ir para a universidade, 

parecia uma coisa tão longe. Mas como outros colegas passei a sonhar com mais 

esta etapa de estudos. Após muitas lutas, em 2009 quando a Universidade Federal 

de Rondônia de Campus de Ji–Paraná ofereceu pela primeira vez as inscrições de 

vestibular indígena, eu fiz o registro e depois o vestibular, conseguindo alcançar uma 

vaga no Curso da Licenciatura em Educação Intercultural, a primeira turma.  

A graduação na Universidade foi grande avanço na minha aprendizagem, 

aprendi vários conhecimentos de outras culturas indígenas de outro grupo de 

parentes indígenas, também aprendi vários conhecimentos novos de outras 

disciplinas de não indígena de vários professores do curso intercultural.  

O Departamento de Educação Intercultural – DEINTER foi a grande corrente 

de contribuição de fortalecimento durante a minha vida acadêmica nas atividades 

durante a minha jornada na Universidade e na cidade de Ji-Paraná. O curso ajudou 

a abrir minha mente sobre a alfabetização, o ser professor indígena, formas de 

ensinar melhor as crianças. A partir desta visão e da minha pesquisa sonho em 

escrever um livro um dia sobre essa experiência. 

 

IV – A Educação Paiter antes do contato 

A Educação Paiter antes do contato foi um tópico elaborado com o objetivo de 

produzir uma reflexão sobre como era a educação de antigamente, do tempo em 

que a gente não escrevia, o tempo ágrafo. Representou também uma forma de 

guardar, de registrar a partir das contribuições dos sabedores indígenas Ñatag 

André Surui, Mambehib Nema Surui e Agamenon Masakaká Surui importantes 

referências dos conhecimentos do povo, o modelo de educação Paiter desenvolvido 

antes do estabelecimento do contato.  

 

4.1 - A história da Educação Tradicional Paiter conforme Ñatag André Surui 

   

Os colaboradores da pesquisa são: Ñatag que pertence ao Clã Ñahbgir. Seu 

pai foi importante chefe do grupo, após sua morte ele o substituiu na liderança da 

atual Aldeia Amaral localizada na Linha 11 na T. I. Sete de Setembro no município 

de Cacoal, estado de Rondônia. Mambehib é do Clã Kaban, mora na Aldeia linha 13, 
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também em Cacoal. Agamenon Masakaká Surui pertence ao clã de Gameb, o seu 

pai foi uma pessoa importante do grupo Gamebey, grande guerreiro e antes da sua 

morte pouco tempo em 2011 ele deixou a história para seus filhos e um dos filhos 

dele também é uma grande liderança conhecido como Almir Narayamoga Surui, 

mora na Aldeia Lapetanha localizada na Linha 11 na T. I. Sete de Setembro em 

Cacoal, Rondônia.   

A escolha de três sabedores foi feita em função dos conhecimentos que os 

três  tem sobre a história do povo Paiter e pela facilidade de conseguir os relatos. 

Com a permissão deles, seus nomes são revelados neste trabalho como forma de 

assegurar o um dos objetivos deste trabalho que é registrar parte da memória Paiter 

a partir dos recursos da escrita. 

 

 
Imagem 14 – Ñatag André Suruí.  Crédito:  

Naraykopega Suruí (2015) 

 

Nosso costume de Paiter antigamente tradicionalmente, quando seu 
filho nasce desde criança o pai cuida de seu filho quem é pai não 
deixa seu filho andar a toa, o pai e a mãe cuidam seu filho com sua 
observação até crescer conhecer as coisas.[...]. Quando amanhece 
começa a cuidar do seu trabalho no dia a dia como homem e 
também mulher, o homem pode fazer primeiro seu atividade da 
manhã como flecha e mulher mesmo tempo faz fio de algodão na 
beira com lenha de fogo, aí o pai dando atenção para seu filho 
dizendo assim: “A gente não pode andar a toa filho, cuide do trabalho 
e venha aprender observando o trabalho do seu pai e da sua mãe”. 
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Também o pai explica ao filho dizendo assim: “Você não pode ficar a 
toa você vai sujar meu papel por que você tem pai, é feio você ficar a 
toa sem aprender a fazer o artesanato”. Assim o pai ensinava 
antigamente o seu filho dia a dia, em seguida o pai pedia ao filho 
fazer os artesanatos e passar a ferramenta para seu filho para fazer 
a flecha, aí o pai continua pegando a mão do filho, abraçando, 
ensinando como fazer a flecha. (ÑATAG ANDRÉ SURUI). 

 

Já a mulher ensinava as filhas a tecer o fio de algodão na beira do fogo, 

técnica que permite o alongamento do fio e assegura uma melhor resistência 

necessária à confecção de redes, colares brancos ou vermelhos resultados da 

pintura feita com urucum importantes na tradição Suruí, tipoia para carregar criança 

pequena, dentre outros. É possível perceber que esta educação acontecia de forma 

amorosa, mas quando era necessária, a criança era chamada a atenção para 

aprender bem a atividade, conforme o sabedor nos informa: 

[...]. Quando a criança é difícil de aprender é costume da gente, 
cutucar, empurrar o braço da criança aí o pai explica para criança: 
“Não estou batendo você, estou chamando atenção para não ser 
relaxado e pegar ritmo de fazer flecha ou arco na facilidade”. E 
quando outra pessoa vendo isso da pessoa sábia, pede a ele para 
cutucar o filho dele e como fazer a flecha, quem aprendeu assim com 
mais velho vai passando pai para filho no passo a passo. [...]. 
Quando chega o tempo da seca o pai começa ensinar o seu filho 
como fazer a derrubada e roçado levando o filho ao trabalho até ele 
pegar o ritmo de aprendizagem, assim criança vem crescendo até 
virar o adulto aprendendo na prática, a mesma coisa o pai ensina na 
construção da maloca polcar10 a palha como cobrir a maloca, 
ensinando todo tipo de atividade da construção da maloca. Ensino de 
criança não é só uma coisa é todo tipo atividade é caçada, o pai leva 
filho na floresta para aprender matar o bicho e como chamar bicho, 
como assobiar, imitar animais como fazer atulha11 no mato, aprende 
todo tipo de coisas da cultura do seu povo, quem não aprendeu é 
uma pessoa que não foi ensinada e assim Paiter veio aprendendo 
dia a dia com mais velho, e também ensinar como tomar chicha no 
tempo da festa, como soltar a chicha pela boca, como cantar para 
saudar o dono da chicha, assim mais velho ensina as crianças no 
costume tradicional do seu povo no dia- dia, por isso quando seu pai 
falecer, o filho continua essa memória do seu pai passando para seu 
filho passo a passo. (ÑATAG ANDRÉ SURUI, 2014) 

 

Ele lamenta as mudanças que vem acontecendo de forma muita rápida 

resultado das relações com os não indígenas, onde alguns costumes tradicionais do 

Povo Suruí aos poucos tem sido substituído. Exemplo disso é o tradicional colar de 

fio de algodão que era de cor branca - o natural e o outro vermelho após o 

                                                           
10

 Ato de trançar a palha para cobertura da maloca. 
11

 Mesmo que tocaia. 
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tingimento com o urucum, na atualidade têm surgido outros colares com cores 

resultantes de produtos industrializados. André afirma que o processo educativo 

expresso na importante função do pai de orientar os filhos para a vida não tem mais 

acontecido como antes: 

Realmente eu vejo no meu ponto de vista esse costume está 
acabando, a gente hoje está deixando de lado, o pai não liga o que o 
filho está fazendo. No meu tempo de criança, o meu pai não me 
deixava a toa sempre pegava no meu pé forçando eu pra me fazer 
aprender fazer a atividade como flecha, arco, cocar, maloca, pintura 
e outras coisas com seu significado, a qualidade mais difícil da flecha 
e também meu pai não deixava conviver com meu colega que vive a 
toa ou mexendo coisa errado como fumar, namorar mulher de outro 
homem e roubar etc. Então aprendi um pouco experiência com meu 
pai por que ouvi um pouco o meu pai me ensinar por isso hoje tenho 
um pouco dessa memória guardada.  (ÑATAG ANDRÉ SURUI, 2014) 

 

Para ele o costume de ensinar os filhos de certa forma não era misturado, o 

ensino inicial era responsabilidade do grupo familiar. Atualmente há muitas 

mudanças nos costumes, algumas práticas tradicionais estão diminuindo cada vez 

mais pelo mistura de uso do costume do não indígena. Desde quando entrou contato 

com não indígena isso foi acontecendo: 

[...] e hoje jovem gosta de jeito de branco mudando estilo de postura 
de comer vestir e pentear o cabelo de forma diferente, até costume, o 
respeito da mulher acabou, antigamente mulher respeitava o seu 
marido ia com ele no mato, na roça, no banheiro fazia tudo e hoje 
mulher não respeita mais o homem, isso não é brincadeira para mim, 
eu fico triste vendo essa mudança de costume tradicional do nosso 
povo Paiter. (ÑATAG ANDRÉ SURUI, 2014) 
 

Assim, na visão de Ñatag André Surui, a educação tradicional do povo Paiter 

era desenvolvida pelo pai e pela mãe através das atividades do cotidiano, por meio 

de orientações e de realização de pequenas atividades práticas. Nestes 

ensinamentos os papéis sociais também eram claramente especificados, ou seja, as 

tarefas dos meninos eram ensinadas pelo homem e as tarefas das meninas 

ensinadas pela mulher. Por exemplo, o homem tinha a obrigação de ensinar seu 

filho a aprender como construía uma maloca, fazer flecha, cocar, dentre outros. 

 

4.2 - A história da Educação Tradicional Paiter conforme Mambehib Nema 

Surui 

Mambehib Nema Surui, também sustenta que a educação Paiter antes do 

estabelecimento do contato com o não indígena ocorria através de atividades do dia 
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a dia e dos eventos como festas tradicionais, derrubadas para organização de roças 

e outros, divulgados pelos homens por meio da oralidade. 

 

 
              Imagem 15 – Mambehib Nema Surui – Crédito: Naraykopega Suruí (2013) 

 
 

O ensino aprendizagem do Paiter é assim, quando acontecia algo, 
acontecimento antigamente era feito através da comunicação pelo 
outra pessoa chamando alguém, pessoa preferida e quando essa 
pessoa vinha da outra aldeia perguntava pra gente: você me 
chamou? A gente respondia sim, estou chamando você para 
acontecimento importante. Todo acontecimento da aldeia o 
comandante sempre mandava convite oral pela pessoa essa 
comunicação era feito pelo homem. E também a mulher ensinava as 
pessoas que não sabiam fazer cestaria pediam a ela sentar para 
fazer cesta na prática e observando o trabalho de aprendizagem 
dela, pegando mão dela até ela pegar o ritmo de aprendizagem, 
ensinando como fazer mostrando a ela observando e depois pedia a 
ela para fazer sozinho até ela aprender. (MAMBEHIB NEMA SURUI, 
2014) 

 

Nestas ocasiões, tanto as mulheres como os homens tinham importantes 

tarefas que serviam de momentos de aprendizagem da cultura, utilizando métodos 

de observação e auxílio mais direto durante todo o processo: 

De modo geral o ensino tradicional era da forma que eu contei como 
homem e mulher ensinando as pessoas pegando na mão do que 
está aprendendo até eles acostumar aprendizagem de fazer 

artesanatos tradicionais. Agora as mulheres ensinam também as 
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coisas que mulher tem dificuldade de aprender como; nitiah, adóiter, 
niti12, quem ensina é avó, a tia. O homem ensinava o seu filho como 
fazer a derrubada, o roçado. A gente acompanhava os filhos até 
aprender a derrubar a roça nova. Antigamente quando a gente 
morava no mato quem tinha condições de ter ferramenta para fazer 
derrubada era só cacique tradicional da aldeia só ele tinha machado 
de pedra que servia para fazer derrubada muito difícil. Também o 
cacique tinha uma faca pequena a gente não sabia de onde essa 
faca surgiu13, todo parente ou povo da aldeia pedia emprestado o 
machado para o cacique para fazer derrubada particular até porque 
tinha derrubada comunitária, na verdade antigamente a derrubada 
era pequeno ninguém conseguia fazer derrubada grande, com essa 
derrubada o povo conseguia alimentos como; cará, milho, amendoim, 
batata doce, banana, inhame do índio, mamão e mandioca, produtos 
que nasceram junto mesmo com nosso povo, assim surgiu a história 
do nosso povo, passo a passo até chegar no contato com não índio. 
[...].  (MAMBEHIB NEMA SURUI, 2014). 

 

Ele afirma que antes entre os Suruí havia diferentes níveis de conhecimentos 

que eram ensinados por determinados parentes que tinham um melhor 

aprofundamento do assunto. Expliquei que no meio não indígena há também 

pessoas com diferentes tipos de saberes e escolarização: há gente que estudou até 

o ensino médio, outros até a graduação e há outros que não estudaram, que uns 

sabem fazer bem determinadas coisas, outros sabem fazer outras. Pelo seu relato, é 

possível verificar as diferentes habilidades, por exemplo, exigidas na confecção de 

diversos tipos de flecha:  

 
[...]. Antigamente a pessoa era mestre do conhecimento de ensino da 
aprendizagem tradicional através do seu avô e tio, o ensino de 
flecha, arco, cocar e postura do ensino de várias qualidades da 
pintura de traço da flecha mais difícil como mehbexinab que na 
língua Paiter significa cabelo do porcão, yahpeamohud (a flecha que 
é feito de ponta de taboca), wayãalakawab (feito pelo traço de 
algodão próprio), napoab (feito pelo fio de algodão bem caprichado), 
yarikãrnorñawa (feito de vara próprio de ponta reforçado), 
yarikãrorobopeb (feito pelo traço de fio de cabelo de Porcão) e 
ibnorah (feito de ponta de taboca reforçada), yab iter (feito de fio de 
algodão com tinta de urucum), essas são as principais e mais difícil 
de aprender quem conseguir fazer essas é sábio no passo a passo 
vai conseguir ensinar os filhos no futuro. (MAMBEHIB NEMA SURUI, 
2014). 

 

Assim Mambehib Nema Surui, reafirma que os conhecimentos Paiter antes do 

uso da escrita vinham por meio da observação e do aprendizado prático onde o mais 
                                                           
12

 Cestaria, tipo de balaio que exige traçado complexo, grosso com três pernas, podendo ser pintado ou não. 
13

 Provavelmente esta faca era adquirida nos acampamentos de não indígenas, observados discretamente pelos 

Paiter. 
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velho, aquele que já sabia tinha um papel importante no processo de ensinamento 

das novas gerações. Seu relato mostra como que a distribuição das atividades 

tinham relação com a questão masculina e a feminina e que os diferentes tipos de 

conhecimentos eram dominados também por diferentes tipos de especialistas. 

 

 

4.3 - A história da Educação Tradicional Paiter conforme Agamenon Masakaká 

Surui 

 

 
Imagem 16 - Agamenon Masakaka Surui  

Crédito: Naraykopega Suruí (2015) 
 

[...]. Também criança desde pequeno vem fazendo a brincadeira com 
seus amiguinhos fazendo a flechinha e o pai acompanhava o seu 
filho observando a construção de seu artesanato. Também a criança 
maior quando faz à flecha mostra para seu pai para ele vê se está 
certo ou não, então o seu pai corrigia o erro do trabalho de 
aprendizagem do seu filho do dia – dia do cotidiano, se deu certo o 
pai aprovava o trabalho tradicional seu filho. E assim o jovem crescia 
e ia amadurecendo a sua experiência de sua aprendizagem pelo seu 
pai. (AGAMENON MASAKAKA SURUI, 2014). 

 

É muito interessante à fala de Agamenon Masakaka Surui pois ele comenta 

que não é qualquer pessoa que é sábio realmente, segundo ele, o pai dele contava 
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que tem pessoa que nascia sábio mesmo por isso aquele criança vem crescendo e 

buscando a conhecimento da aprendizagem de aquilo que o pai ensina da atividade 

e da educação tradicional do seu povo. Para ele a criança precisava ter  vontade de 

aprender a atividade de seu pai e mãe, ter costume de explorar muito o seu pai na 

hora dos trabalhos prática dele, aquela criança é tradicionalmente inteligente pega 

rápido a prática de aprendizagem como fazer o artesanato do seu povo e respeito à 

pessoa. Começava com artesanato simples depois ia ficando mais difícil: 

 

Nós Paiter conhecido como Surui sempre ensinava seu filho. Na 
verdade não é qualquer pessoa que é sábio dentro do povo Paiter, 
antes de geração do povo Paiter tinha pessoa que nascia sábia 
mesmo, outro não, por isso o filho de pessoa sábia vem conhecendo 
conhecimento da educação tradicional do seu povo através de pai 
para filho. [...]. Quando seu filho cresce o pai começa ensinar o seu 
filho desde pequeno de acompanhar o seu trabalho cotidiano de dia-
dia de forma seguinte: primeiro passo de a criança ver a explicação 
do seu pai como fazer a flecha, o pai treina seu filho a fazer na 
prática as flecha pega a mão da criança e pedir a ele fazer a flecha 
de certa forma, até pegar a prática certo. Por isso o filho do sábio e 
mais inteligente pega rápido a prática o dom de conhecimento do 
ensino do seu pai como fazer o artesanato tradicional do seu povo, 
por exemplo: fazer a flecha, mas qualidade mais difícil como traçar, 
como enfiar o fio da flecha, fazer fio de Porcão na flecha e assim a 
criança aprendia o ensino mais difícil e assim criança passava na 
prova do conhecimento do seu povo tradicional com seu pai. 
(AGAMENON MASAKAKA SURUI, 2014). 
 

 

Em relação ao ensino e aprendizagem da mulher Agamenon Masakaka Surui 

informa que o processo era parecido, o mesmo jeito da regra do homem. A mãe da 

menina ensinava ela desde pequena a fazer a cerâmica, atividade em grupo, várias 

meninas, inicialmente como uma brincadeira de fazer cerâmica que começava com a 

observação do trabalho da mãe. Através dessa observação do trabalho pelos mais 

velhos a criança ia aprendendo mais rápido, as meninas com as mulheres e os 

meninos com os homens.  No entanto, essas práticas tradicionais tem diminuído 

muito pois a relação com os não índios trouxe mudanças a esse modo de vida 

tradicional conforme afirma Agamenon Masakaka Surui: 

 
[...] Essa história dos costumes tradicional do povo Paiter é antes de 
contato com não índio, então esse uso de costume tradicional da 
aprendizagem depois do contato diminuiu essa regra tradicional de 
ensinar o seu filho, hoje só mais velho é que aproveitou tem essa 
memória e o que está nascendo não tem mais essa experiência e 
não interessa mais aprender a praticar o trabalho tradicional do seu 
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povo, na verdade o que esta na minha idade algum tem essa 
memória de aprendizagem tradicional do seu pai, depois da minha 
idade começou a diminuir essa aprendizagem do nosso povo e 
realmente eu aprendi um pouco do meu pai como fazer as flecha, 
cocar e o que mais difícil aprendi um pouco e eu tem apenas a 
história na minha memória que meu pai me contou oralmente. 
(AGAMENON MASAKAKA SURUI, 2014). 
 

 
Portanto, os relatos de Ñatag André Surui, Mambehib Nema Surui e 

Masakaká Agamenon Surui permitiram uma compreensão mais detalhada de como 

aconteciam os processos de aprender e ensinar na perspectiva Paiter antes do 

contato. Observamos que não havia uma pessoa específica para ensinar, pois todos 

e os mais velhos tinham a responsabilidade de ensinar aquilo que era importante 

para a sobrevivência do grupo. Da mesma forma o lugar de educar era em todo o 

espaço da aldeia considerando a atividade desenvolvida. Assim, nesta forma de 

educação o pensamento do mais velho era mais valorizado e concordo que de fato, 

este pensamento tem sido esquecido e as novas gerações têm preferido adotar os 

costumes e orientações da sociedade não indígena, a educação tradicional Paiter 

está apenas na mente dos mais velhos. 

Os relatos dos sabedores indígenas demonstram que a educação indígena 

existia antes da escola atual, desde muito tempo os indígenas vinham 

desenvolvendo a educação tradicional do costume do seu povo e até hoje na 

maioria das comunidades indígenas existe o uso dessa forma de trabalhar, a 

metodologia do conhecimento da educação tradicional do seu povo. 

 

V - O início da educação escolar do Povo Paiter: o contato com a cultura 

escrita e o atual processo de alfabetização. 

De acordo com Mehpoy Suruí, a educação formal foi iniciada junto ao povo 

Paiter em 1982 treze (13) anos depois de contato com não-índio a partir da 

alfabetização dos seguintes alunos: Mauíra Surui, Ñaramatxiga Surui,  Meresór 

Surui, Agamenon Surui, Ñaami Anine Surui, Ibjaragá Surui e ele, Mehpoy Surui. Os 

professores eram os missionários da Sociedade Internacional de Linguística – (SIL) 

Tine Bill e sua esposa Caroline que já sabiam falar um pouco da língua Paiter 

alfabetizavam na língua materna através transcrição da língua oral de Paiter e 

trabalhavam um pouco de matemática.  
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Depois de um ano em 1983, a FUNAI implantou oficialmente a educação 

escolar indígena na T. I. Sete de Setembro, contratando a professora Neli para 

ensinar os Paiter a ler e escrever na língua portuguesa, mas os missionários do SIL 

permaneceram com o trabalho na língua materna.  

 

 
Imagem 1 7 -  Mehpoy Surui 

Crédito: Naraykopega Suruí (2015) 

 

De 1984 a 1985 o povo Paiter Suruí começou a se dividir com acesso pelas 

linhas 08, 09, 10, 11 e 12, sendo que a linha 12 era onde funcionava a Aldeia 

Central do Suruí, assim os estudantes Paiter vinham das outras linhas para estudar 

na escola da linha 12, mesmo com a distância e as dificuldades não desistiram da 

escola. 

A Educação Paiter após o contato é a educação que temos na atualidade. O 

objetivo deste tópico foi apresentar uma reflexão sobre este processo educativo do 

presente os desafios para os povos indígenas, sobre tudo o ensino da língua escrita 

tanto a materna como a portuguesa. Que este texto possa servir de orientação para 

outros professores e que possamos fazer uma ligação entre e a educação de ontem 

e a de hoje, tendo como referência os conhecimentos do povo. 
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5.1 - A Educação Paiter após o contato: o atual processo de alfabetização na 

visão de Motira Suruí. 

 

Convidamos a professora Motira Surui, porque ela trabalha há 11(onze) anos 

com alfabetização e os anos iniciais do ensino fundamental na aldeia e por isso 

pode nos informar sobre o processo de aquisição da leitura e da escrita junto aos 

Paiter.  

 

 
Imagem 18 – Motira Surui – Crédito: Naraykopega Suruí (2013) 

 

A professora Motira atua na educação desde 2004. Já trabalhou com turmas 

de 1º ao 4º ano do ensino fundamental. Atualmente atua com turmas de 1º ano e 2º 

ano. Desenvolve suas aulas de forma recreativa a partir do uso de alfabeto móvel, 

jogo de letras e leituras em grupo e individual. Utiliza também desenhos criativos, 

palavras com pontinhos para os alunos passar lápis para praticar a mão, também faz 

leitura das vogais e desenho da forma das letras, inicialmente na língua indígena, 

conforme assegura a Constituição Federal: “O art. 210, § 2º, assegura às 
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comunidades indígenas também a utilização de suas línguas maternas e processos 

próprios de aprendizagem”. (BRASIL, 1988, p. 1). 

 

 
Imagem 19 – Motira Suruí – Crédito:  

Naraykopega Suruí (2013) 

 

Depois que as crianças compreendem e identificam as letras (vogais) elas 

começam a lê sozinhas, então avança para outras atividades, passo a passo e no 

segundo ano trabalha com desenhos e produção de frases sobre o desenho. 

Também faz atividade em grupos para produção de trabalho e leitura em roda. 

Afirma que gosta de ser professora e de trabalhar com as crianças de 1º ao 5º anos. 

 
Iniciei como professora foi no ano de 2004, sempre trabalhei com 1º 
ano, 2º ano na sala de aula fiquei quatro anos com 1º ano depois 
revertendo em dois anos com 3º ano e 4º ano e hoje voltei de novo 
trabalhar com 1º ano e 2º ano, trabalho com recreativas letras move 
e jogo de letras e leitura em grupo e individual, também desenho 
criativo, palavra com pontinhos para alunos passar lápis para praticar 
a mão, também faço leitura da vogal e desenho de forma das letras 
das palavras e depois que as crianças compreender a conhecer as 
letras de vogal ler sozinho ai vai avançar para outra atividade em 
passo a passo e no segundo ano trabalho com desenhos e produzir 
as frases sobre o desenho criativo, também fazer em grupos para 
produzir os trabalho e depois fazer a leitura de roda. E também eu 
gosto de ser professora eu adoro trabalhar com alunos de 1º a 5º 
anos, interessante as crianças às vezes tem preguiça a gente 
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também, quando ver crianças com preguiça ai gente fica sentindo 
preguiça mais é muito bom trabalhar nos anos iniciais. (MOTIRA 

SURUI, 2013). 
. 

 Podemos perceber que o trabalho pedagógico da Professora Motira na sala 

de aula envolve atividades tanto da chamada alfabetização empirista - palavras com 

pontilhados para os alunos cobrirem com o lápis, o desenho da forma das letras e 

produção de frases, como da alfabetização construtivista - uso de alfabeto móvel, 

jogo de letras e leituras em grupo e individual e desenhos livres. 

 

 
Imagem 20 – Motira Suruí  

Crédito: Naraykopega Suruí (2013) 

 

A professora Motira possui o ensino médio. Sonhou em entrar na 

Universidade este ano, mas não alcançou a nota no vestibular no Curso de 

Licenciatura Intercultural o que a deixou um pouco desanimada. Seria importante ela 

ter ingressado pois não há mulheres Suruí matriculadas na Universidade, no Curso 

de Educação Básica Intercultural da UNIR. 

 

5.2 - A Educação Paiter após o contato: o atual processo de alfabetização na 

visão de Garixama Surui. 

Garixamã Suruí, trabalha na Escola Isidoro de Souza na Linha Nove (09), 

Aldeia Pin Paiter, na T. I. Sete de Setembro. Tem uma boa formação docente, pois 

conseguiu estudar em todas as propostas formativas desenvolvidas em Rondônia. 
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Iniciou sua formação no Instituto de Antropologia e Meio Ambiente - IAMÁ, depois 

cursou o Projeto Açaí – magistério indígena em nível médio e hoje está concluindo a 

graduação no Curso de Licenciatura em Educação Básica Intercultural da UNIR. 

Trabalha como professor indígena Paiter na sala de aula há quase 20 (vinte) anos.  

É um dos nossos alfabetizadores com muita experiência, pois sempre atuou 

nesta área há quase 20 (vinte) anos. Utiliza mais a língua materna em sala de aula 

por que entende que facilita o ensino, as crianças compreendem melhor a 

explicação do professor através da oralidade e aprendem mais rápido, só depois é 

que trabalha a língua portuguesa. 

 

 
       Imagem 21 – Motira Suruí  - Crédito: Naraykopega Suruí (2015) 

 

Em relação à forma de alfabetizar, ele inicia o trabalho com atividades de 

escrita na língua materna como por exemplo: nomes de desenhos de artesanatos, 

animais ou objetos essa atividade é proposta no primeiro passo de aprendizagem 

das crianças na sala de aula. Também procura ajuda com os sabedores indígenas, 

os mais velhos da comunidade para desenvolver o conhecimento da história do 

Povo Paiter: 

[...]. Na verdade eu gosto conviver com crianças de alfabetização me 
acostumei trabalhar com alfabetização na escola porque aprendi 
como ensinar as crianças, principalmente o meu pensamento quando 
me habilitar na universidade meu desejo é avançar na área do 
conhecimento da alfabetização. Tenho 13 alunos da alfabetização 
matriculados este ano de 2013 realmente trabalho com turma de 1° a 
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3° ano de alfabetização, no início de três turmas primeira vez me 
dificultou trabalhar com três séries juntos e depois me acostumei 
trabalhar com três turmas. (GARIXAMÃ SURUÍ, 2013). 

 

 

 
Imagem 22 – Garixamã Surui – Crédito: Naraykopega Suruí (2013) 

 
 

Ele comenta que tem orgulho de ser professor bilíngüe na comunidade por 

que ele percebeu que o trabalho na língua materna estava dando certo para 

alfabetização na oralidade e escrita na escola. Também gosta de trabalhar com a 

história do povo Paiter fazendo juntamente com o mais velho o sabedor da aldeia na 

escola com crianças de alfabetização. 

Trabalho como professor indígena Paiter na sala de aula desde ano 
de 1996, durante a minha carreira como professor na sala de aula 
sempre trabalhei com alfabetização, utilizo mais a língua materna por 
que mais facilidade de ensinar a criança indígena Paiter e na língua 
materna por que facilita para as crianças entender a explicação do 
professor indígena pela oralidade. Também a criança aprende mais 
rápido quando uso a língua materna, e segundo lugar eu uso a língua 
portuguesa e assim eu vejo no meu ponto de vista as crianças 
aprendendo mais facilidade na escola de hoje. A minha produção de 
atividades escrita na língua materna como: elaborar os conteúdos 
que tenha desenho de artesanatos, animais e objetos essa atividade 
é realmente produzido no primeiro passo de aprendizagem dos meus 
alunos na sala de aula. Também procura mais o conhecimento do 
sabedor da comunidade para desenvolver a conhecimento da historia 
do povo Paiter para as crianças na sala de aula.  

 

O relato de Garixamã Surui mostra que sua experiência e a formação ajudou 

a dar mais segurança em seu trabalho pedagógico, onde articula a valorização dos 

conhecimentos tradicionais com os saberes não indígenas – bilinguismo e 

interculturalidade, dois eixos centrais da Alfabetização Intercultural (NEVES, 2009). 
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Enfatiza o trabalho com a primeira língua, utilizando-a como língua de instrução oral 

conforme orienta o Referencial Curricular Nacional para as Escolas Indígenas - 

(RCNEI), (BRASIL, 1998) pelo fato de ser a língua que as crianças falam e dai 

podem entender melhor a proposta de ensino. Suas atividades iniciais de aquisição 

da escrita envolve a produção de desenhos vinculado a escrita do que está sendo 

representado em língua indígena e só posteriormente utiliza a escrita em português.  

 

5.3 - A Educação Paiter após o contato: o atual processo de alfabetização na 

visão de Naraykopega Suruí 

 

 
Imagem 23 – Naraykopega em sala de aula – Crédito: (Falta colocar) (2015) 

 

Como já mencionei antes também atuo com turmas de alfabetização na 

sociedade Paiter. Passei por importantes processos de formação docente desde o 

Instituto de Antropologia e Meio Ambiente - IAMÁ, o Projeto Açaí e também estou 

concluindo o Curso de Licenciatura em Educação Básica Intercultural da UNIR. Em 

cada uma destas etapas aprendi um pouco mais sobre a alfabetização. Entendo que 

é importante registrar a reflexão de como desenvolvo meu trabalho junto aos 

meninos e meninas Paiter, um jeito de alfabetizar que ver nesta criança um: “[...] 

sujeito cognoscente, alguém que pensa, que constrói interpretações que age sobre o 

real para fazê-lo seu”. (FERREIRO, 1993 p. 41). 
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Imagem 24 – Alfabetizanda Paiter  
Crédito: Naraykopega Suruí (2015) 

 
A nossa prática alfabetizadora parte inicialmente do alfabeto Paiter pois é 

muito importante que as crianças saibam identificar as letras relacionadas à língua 

materna. Elaboro o alfabeto em letras maiúsculas de imprensa em folhas de sulfite e 

prego no mural da sala de aula, para que alunos tenham contato com elas ao longo 

do ano. Gostam muito da atividade sobre a inicial dos nomes através dos desenhos 

de artesanato, animais, pintura, como as demais atividades apontadas na citação 

abaixo: 

O estudo do alfabeto, é feito por meio de leituras e cópias do todo ou 
por destaque das letras, é permeado de atividades envolvendo os 
desenhos, recorte, colagem, pintura e a oralidade, relacionados ao 
com texto do aprendiz, expressos em consignas, como: desenhar o 
que vai ter na festa indígena, desenhar as roupas, que serão 
utilizadas na festa: produzir desenhos de artesanatos usados na 
festa; desenhar animais domésticos da aldeia; pintar as vogais das 
palavras; “macaco, boi, berro, galinha, galo, anta, porco, tatu, onça, 
garça, pato”; recorte de figuras que iniciam com a letra B: “banana, 
bola, boné”, dentre outras. (NEVES, 2007, p. 278 ). 
 

Assim, na língua Paiter fazemos leitura todos os dias em grupo e de forma 

individual do alfabeto. Peço aos alunos para descobrir a primeira letra do seu nome 

e ao encontrar devem fazer um círculo e dizer o nome dela. Às vezes peço para que 

pintem a letra inicial de seu nome, nomes de objetos conhecidos ou arte indígena 
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Paiter. Proponho jogo de memória ilustrativa da letra móvel, jogo de dominó, peço 

para destacarem a letra móvel e montar o seu nome ou nomes dos colegas. 

Proponho que as crianças recortem as letras maiúsculas do alfabeto e colem no seu 

caderno tanto do alfabeto na língua Paiter como na língua portuguesa, dentre outras. 

 
Imagem 25 – Alfabeto móvel – Crédito: Naraykopega Suruí (2015) 

 

É muito importante que a prática pedagógica facilite a aprendizagem das crianças 

pois assim podem compreender melhor o que é a escrita durante o seu nível de 

alfabetização.  

 
Imagem 26 – Atividade desenhos e palavras na língua Paiter 

Crédito: Naraykopega Suruí (2015) 
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 Digo isso porque observo como gostam de desenhar, por isso passo 

atividades de desenho junto com a escrita porque assim aprendem a ler e escrever 

mais rápido: 

Esta prática pedagógica sustenta uma possível e próxima relação 
entre o desenvolvimento do desenho e da escrita, com intensas 
interações entre os dois sistemas, se partimos do entendimento que 
o ato de desenhar significa um jeito de conhecer e estabelecer 
comunicação com o mundo. (NEVES, 2007, p. 275).  

 

Faço também a lista dos nomes das crianças com letra maiúscula, afixando 

na sala de aula, com destaque para a primeira letra do nome. Essa atividade ajuda a 

conhecer, identificar as letras, fazer comparações, entender que há nomes com mais 

letras e com menos letras. 

 
Imagem 27 – Lista de nomes 

Crédito: Naraykopega Suruí (2015) 

 

Confecciono as letras de alfabeto móvel onde uso em várias atividades, como 

por exemplo: os alunos precisam descobrir qual é a primeira letra do nome de uma 

pessoa, animais, rios, aldeias, plantas, artesanato, cidades e objetos, pois, “[...]. 

Para aprender a ler e a escrever é preciso pensar sobre a escrita, pensar sobre o 

que a escrita representa e como ela representa graficamente a linguagem. [...].”  
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(BRASIL,1998, p. 68). Todo esse trabalho é feito de duas formas: na língua Paiter e 

na língua portuguesa para que as crianças possam compreender melhor o alfabeto e 

facilitar a leitura. Durante todo processo de atividades trabalho com alfabeto fixo e 

móvel, letras maiúsculas e minúsculas, imprensa e cursiva. Penso que é muito 

importante o trabalho do professor indígena que atua na escola de sua comunidade, 

por que hoje conforme é possível observar, muitas mudanças aconteceram e 

sentimos a perda dos mais velhos da nossa comunidade do nosso povo tradicional 

Paiter. Temos um outro modo de vida na atualidade.  

Dessa forma é importante que a escola através do professor compreenda isso 

e trabalhe com estes dois mundos, o indígena e o não indígena. Isso deve ser feito 

através da produção de livros bilíngues, de pesquisa com mais velho, produção 

específica na língua escrita indígena, registro das histórias e lutas do Povo Paiter 

para que este conhecimento fique vivo para sempre na memória do povo. A luta 

para assegurar o ensino diferenciado e garantir a valorização de uso da sua língua 

materna, deve ser constante, bem como, a história da alfabetização Paiter de forma 

ampla, pois: 

A compreensão da alfabetização como capacidade de leitura não só 
de texto, mas também das experiências humana vivida por todos, 
cotidianamente, e de escritura, igualmente não só do texto, mas 
também como construção da própria história. [...] Num e outro caso 
entende-se leitura/escritura não só como uma habilidade mecânica, 
mas como uma manifestação de manifestação de cidadania. Neste 
sentido, a alfabetização do ler e do escrever é um meio para 
constituição do cidadão que sabe o que, e por que, lê e/ou escreve 
(CALLAI e CALLAI, 1998, p.61). 

 

 Estamos no tempo do pós contato, no tempo da escrita que é importante 

para todos os seres humanos no mundo. Desse mesmo jeito a escrita também é 

uma ferramenta com muito valor para nós indígenas, seja para transcrever as falas 

de nossos sabedores, seja para ensinar as crianças do nosso povo a ler e escrever 

na escola, na comunidade, onde for preciso.  
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Imagem 28 – Leitura de palavras bilingues – Crédito: Neemias Oypirãh Surui (2015) 

 

 Ainda escrevemos pouco na língua materna, há poucos materiais escritos na 

língua Paiter disponíveis na aldeia, mas temos mais registros do que antes. Estou 

colocando isso porque o fortalecimento da língua escrita tem a ver com o uso social 

desta prática que discutiremos de forma mais aprofundada no próximo tópico. 

 Além desta questão, temos ainda muitos desafios diretamente relacionados 

ao trabalho pedagógico na alfabetização como uma nova definição da escrita da 

língua materna. Os Surui tem enfrentado uma polêmica entre as diferentes formas 

de representar a língua Paiter. Na verdade a escrita fonética antiga que foi produzida 

logo depois do contato com não indígena não atende mais nossa necessidade, isso 

tem provocado conflitos no uso da escrita Paiter.  

Outra preocupação é que as aulas de alfabetização na escola indígena estão 

previstas no calendário escolar, mas ainda não temos um calendário diferenciado, 

acho que a Secretaria de Estado da Educação – (SEDUC) poderia entender, 

valorizar a cultura indígena e considerar a caçada, pescada, roçado, plantio, enfim 

toda esse trabalho diferenciado como conteúdo importante do Currículo, pois as 

crianças desde a alfabetização já participam com seus pais, que são importantes 

para a vida social do povo, mas se elas não vem a escola acabam levando falta já 

que não é considerado dia letivo: 

O desenvolvimento das aulas da alfabetização está inserido no 
calendário escolar com previsão de 200 (duzentos) dias letivos. A 
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prática pedagógica referente ao ensino da leitura e da escrita 
articula- se a prática social, de modo que a aprendizagem 
contabilizada na carga-horária da escola não se limita apenas aquela 
que acontece na sala de aula, pois outros tempos e espaços são 
levados em conta neste cálculo (NEVES, 2007, p. 292). 

 

Nossa escola ainda não tem Projeto Político Pedagógico (PPP) próprio que 

considere a realidade de nosso povo, seria uma forma de mostrar para a sociedade 

não indígena que nós também temos capacidade de organizar e dizer como a escola 

deve funcionar, o cumprimento de um direito estabelecido nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Escolar Indígena, expressas no Parecer CNE/CEB 7º 

13/2012 que coloca que: 

O projeto político-pedagógico (PPP), expressão da autonomia e da 
identidade escolar, é uma referência importante na garantia do direito 
a uma educação escolar diferenciada, devendo apresentar os 
princípios e objetivos da Educação Escolar Indígena de acordo com 
as diretrizes curriculares instituídas nacional e localmente, bem como 
as aspirações das comunidades indígenas em relação à educação 
escolar. (BRASIL, 2012, p. 22). 

  

Assim, ainda há muito para fazer para que a escola reflita os conhecimentos 

do mundo indígena e do mundo não indígena, que ela seja realmente intercultural. A 

alfabetização intercultural experimentada pela sociedade Surui Paiter vem sendo 

desenvolvida por docentes de sua própria comunidade e os ensinamentos que 

começam ali aos poucos vão sendo ampliados, da escola para o mundo, que é 

nosso próximo ponto de estudo. 

 
 

VI - O Povo Paiter Suruí e os usos do conhecimento escrito. 

 

O ingresso no mundo da escrita iniciado em 1982 permitiu a ampliação da 

comunicação do Povo Paiter Suruí. Podemos afirmar que a maioria da população 

Suruí hoje sabe ler e escrever, quem não faz uso da cultura escrita em um sentido 

direto são os mais velhos, mas convivem em um ambiente letrado.  
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Imagem 29 – Almir Suruí: uso das tecnologias digitais em benefício do Povo Suruí

14
 (2015) 

 

Para os povos indígenas, o saber escrito representa um caminho para o 

relacionamento com outras etnias e principalmente para a organização de novos 

modos de luta, de firmarem posições políticas comuns e conseqüentemente 

poderem tomar conhecimento de seus próprios direitos, resultando em 

reconhecimento e respeito, tendo em vista sua diversidade. Neste sentido, o 

Referencial Curricular Nacional para as Escolas Indígenas, explicita a importância da 

cultura escrita na sociedade atual como um direito ao conhecimento: 

Todos os documentos que regulam a vida da sociedade brasileira 
são escritos em português: as leis, principalmente a Constituição, os 
regulamentos, os documentos pessoais, os contratos, os títulos, os 
registros e os estatutos. Os alunos indígenas são cidadãos 
brasileiros e, como tais, têm o direito de conhecer esses documentos 
para poderem intervir, sempre que necessitarem, em qualquer esfera 
da vida social e política do país.  (BRASI, MEC, 1998, p. 121). 

 

Apresentaremos abaixo três quadros que demonstram como os Paiter vem 

utilizando os recursos da escrita em diferentes situações comunicativas. O primeiro 

quadro trata de mostrar o uso da escrita apenas na língua indígena, o segundo 

apresenta usos da escrita na língua portuguesa e o terceiro situações de escrita 

envolvendo as duas línguas: 

 
 
 
 

                                                           
14

 Disponível em: http://www.questaoindigena.org/2014/07/das-discordancias-da-equipe-do-qi-com.html Acesso 

21/03/2015. 
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Usos apenas da escrita na Língua Materna 

Atividades Local 

Escrita de versículos bíblicos Igreja 

Produção de textos a partir das histórias 
dos mais velhos  

Escola 

Ortografia da língua (sistematização) Comunidade 

Listas de nomes próprios, de animais, 
plantas, aldeias, etc (alfabetização ao 3º 
ano); 

Escola 

Elaboração de receitas da medicina 
tradicional com agente de saúde; 

Comunidade 

Escritas em suporte tecnológico: e-mail, 
facebook, whatsap, blog, torpedo, etc 

Comunidade 

        Quadro II - Usos da escrita na Língua Materna 
 

Nas Aldeias Tikã e Lobó temos observado a vitalidade da língua indígena que 

é usada com muita frequência em situações onde todos os falantes são Paiter, caso 

da igreja, na escola quando há atividades com os sabedores indígenas ou 

específicas, em momentos de estudo e sistematização da língua, elaboração de 

receitas da medicina tradicional.  

 
         Imagem 30 – Fragmento de texto bíblico  

        Crédito: Naraykopega Suruí (2013) 

 

Mas há uso da língua escrita Paiter fora da T. I. Sete de Setembro, ou seja, 

nos espaços urbanos, uma escrita feita geralmente em material tecnológico – a tela 

do computador ou do aparelho celular onde cada vez mais nos comunicamos a 

distância, quando estamos na cidade, a partir de pequenos textos: 
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Imagem 31 - Diálogo com Gamalonô Surui – 

Crédito: Naraykopega Suruí (2014) 
 

 
Assim a língua indígena na atualidade escrita aos poucos também vem se 

manifestando, não tanto quanto a oral, mas vem ocupando espaço, pois como 

coloca o RCNEI: “[...]. Se a comunidade tiver claro que cada língua tem o seu 

território, o seu domínio, e se ela mantiver cada língua em seu lugar específico, 

então a tendência é que seus membros permaneçam bilíngues. [...]”. (BRASIL, 1998, 

p. 109). Desta forma o território linguístico é definido pelos falantes e não pelo lugar. 

 

Usos apenas da escrita na Língua Portuguesa 

Atividades Local 
Ata de reuniões das organizações 
indígenas 

Comunidade 

Documentos para autoridades Comunidade 

Atividades ministradas por docentes não 
indígenas 

Escola 

Receitas médicas Posto de Saúde 

Placa da Terra Indígena Entrada do território 

Faixas Aldeia 
             Quadro III - Usos da escrita na Língua Portuguesa 
 

Conforme o Quadro III, que trata dos usos apenas da escrita na língua 

portuguesa nas Aldeias Tikã e Lobó da T. I. Sete de Setembro, demonstram que a 

língua que aprendemos após o contato, a língua do outro é utilizada em apenas em 

uma situação comunicativa, ou seja, diante de um falante não-Paiter. Assim a 

utilização da língua portuguesa acontece  principalmente na elaboração de textos 

para as autoridades não indígenas, textos que tratam de assegurar o cumprimento 
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dos direitos indígenas, bem como de outras situações colocadas pelo contato, como 

materiais didáticos escolares, receitas médicas, listas de compras, etc. 

 
Imagem 32 – Documento para FUNAI – Crédito: Naraykopega Suruí (2015) 

 

Já o Quadro IV, trata de mostrar tanto o uso da língua escrita Paiter como o 

uso da língua escrita portuguesa nas Aldeias Tikã e Lobó da T. I. Sete de Setembro, 

que acontecem quando as situações comunicativas exigem as duas formas de 

escritas como nos textos escolares como listas de nomes, por exemplo, elaboração 

de livros ou dicionários, etc. 

 

Usos da escrita tanto na Língua Paiter como na Língua Portuguesa 

Atividades Local 

Cartilha da alfabetização e livros 
didáticos 

Escola 

Livro: Açaí  Comunidade 

Versículos Igreja 
            Quadro IV - Usos da escrita tanto na Língua Materna como na Língua Portuguesa 
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      Imagem 33 – Lista em língua indígena e língua portuguesa.  

Crédito: Naraykopega Suruí (2015) 
 
 

 
Há trinta e três anos o Povo Paiter Surui ingressou no mundo da escrita. Esta 

foi uma exigência da nova situação colocada pelo contato. A escola chegou na 

aldeia e com ela a alfabetização. Hoje o trabalho iniciado lá, depois ganha o mundo. 

Escrevemos em Paiter e  escrevemos também em português na aldeia e na cidade.  

 
Considerações Finais 

Koi txangaré, koi txangaré 
Xiripába mãi txangaré 

Xameapab mãi txangaré15 

 

O trabalho que acabei de elaborar teve como título: Alfabetização Intercultural 

Paiter Suruí: historiografando trajetórias do tempo ágrafo à cultura escrita. Surgiu a 

partir da ideia de registrar um pouco sobre a história oral do meu povo Surui sobre o 

tempo agráfo,  o tempo da educação tradicional aquela que acontecia de forma 

integral antes do contato com o branco. Existia um sonho, o de chegar até aqui para 

contar essa história e as experiências da alfabetização depois do contato até hoje, 

na cultura escrita.  

Assim acabei de realizar esse sonho pois minha preocupação é ver que os 

livros velhos da aldeia (nossos idosos) estão indo embora, então pensei: se 

                                                           
15

  Canção tradicional Paiter. 



43 
 

acabarem todos e  ficar só os jovens um dia, o que será de nós, o que vamos fazer? 

Estas perguntas sempre faço para mim mesmo e foi por causa delas que escolhi 

esse tema sobre a história de educação e alfabetização do povo Paiter o antes e o 

agora.  

A minha pesquisa acadêmica é uma das primeiras que se preocupou com a 

história da Alfabetização Intercultural Paiter Suruí, que pensou ser possível fazer 

esta historiografia, a caminhada do tempo sem escrita – ágrafo, ao tempo em que os 

índios usam a cultura escrita.  

 Também é um primeiro passo, quem sabe um dia outro professor Paiter 

possa se interessar e continuar a pesquisar a nossa história de alfabetização, então 

vai encontrar neste texto algumas respostas para suas dúvidas e perguntas. 

Elaborei este trabalho a partir de informações de fontes orais e escritas: 

entrevistei três sabedores Paiter, outro sabedor indígena e dois professores Paiter 

atuantes em sala de aula; também fiz leituras, pesquisei a história Paiter nos livros 

da Betty Mindlin, aprendi mais sobre alfabetização teórica no livro “Reflexões sobre 

Alfabetização”, da Emília Ferreiro e li a tese da Professora Josélia Neves sobre 

alfabetização em escolas indígenas, Paulo Freire, o RCNEI, leis e outros textos.    

Através dos sabedores registrei que o ensino tradicional das crianças Paiter 

antes do contato, acontecia em todos os lugares, as crianças aprendiam conteúdos 

importantes para a vida do grupo: meninos aprendiam com os pais e os homens 

afazeres do sexo masculino e as meninas aprendiam sobre o mundo feminino com 

as mulheres.  

De acordo com os sabedores indígenas, o pai, a mãe, o avô eram os 

principais educadores, o trabalho de cuidar e de educar era coletivo. O assunto da 

aprendizagem baseava-se naqueles temas considerados importantes para sua 

própria sobrevivência, assim aprendiam para saber e para compartilhar com seus 

filhos e filhas no futuro.  

A forma usada por quem sabia era por meio da fala, das narrativas míticas, 

histórias que serviam orientação. Através da observação constante e de pequenas 

iniciativas por parte de quem estava aprendendo a partir da própria prática em 

situações reais de uso. Por exemplo, o ato de confeccionar a flecha era para 

realmente utilizá-la em uma caçada, mas neste momento a preocupação pedagógica 

também estava presente, servia para ensinar os demais como fazer e usar aquele 

material. De acordo com os entrevistados, este jeito de educar enfraqueceu um 
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pouco com as mudanças resultantes do contato, mas várias atividades ainda são 

praticadas.  

O ensino formal aconteceu na escola em 1982, os primeiros Surui que 

aprenderam a ler eram do sexo masculino, sete ao todo. A escola é mantida pelo 

poder público estadual e o ensino é ministrado por docentes indígenas, no caso da 

alfabetização isso é ainda mais fundamental tendo em vista a questão da língua 

materna. Assim as crianças de hoje aprendem a ler e a escrever, inicialmente em 

Paiter e depois em português. Este conhecimento que começa na escola, aos 

poucos é ampliado para a prática social e principalmente com a internet chegando 

nas aldeias, é socializado não apenas através do papel mas também por meio dos 

recursos eletrônicos. 

Houve um tempo que nossa memória se expressava pelo oral. Na atualidade 

utilizamos – este trabalho é um exemplo disso – também a memória escrita. 

Escrevemos por muitas razões: para registrar o que achamos que é importante, 

escrevemos para dar notícias aos nossos parentes, escrevemos para reivindicar 

nossos direitos, enfim para recontar nossos mitos, para mostrar ao mundo que 

existimos e que somos gente verdadeira. Escrevemos para continuar afirmando 

nossa identidade Paiter.  
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