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RESUMO: 

Este trabalho é resultado de uma pesquisa de campo para a conclusão de curso de Licenciatura 

em Educação Básica Intercultural, da Universidade Federal de Rondônia- UNIR, Campus Ji-

Paraná. O objetivo deste estudo foi investigar a infância indígena Gavião-Ikolem [Búvehj Axo 

Ikolen] a partir do olhar e narrativas de dois sabedores indígenas Gavião evidenciando quais 

são as concepções de infância e como vivem as crianças indígenas e a relação delas com o 

universo cultural na aldeia. O estudo foi desenvolvido no período de agosto de 2015 a outubro 

de 2017 na Terra Indígena Igarapé Lourdes, na aldeia Igarapé Lourdes localizada no município 

de Ji-Paraná/RO. Para o desenvolvimento da pesquisa utilizamos como instrumento de coleta 

de dados o gravador digital, caderno de campo e registro fotográfico; as narrativas orais 

coletadas com os sabedores foram posteriormente transcritas na língua materna e feita a sua 

tradução. O referencial levou em conta as contribuições dos saberes e memórias dos sabedores 

indígenas, pois, as entrevistas de história de vida são instrumentos de reconstrução das 

memórias e das identidades de um coletivo (POLLAK, 1992; GATTAZ, 1998) e as fontes orais 

nos informam não só sobre os fatos, mas também sobre aquilo que eles significam para quem 

os viveu e os reconta (MEYHI, 1996). As contribuições teóricas na perspectiva da Antropologia 

da infância indígena na perspectiva de: Zóia e Peripolli (2010), Cohn (2001), Nunes (2002); 

Tassinari (2001). As narrativas orais neste trabalho retrata a Búvehj Axo Ikolen, tendo como 

foco como elas vivem no contexto da aldeia, seu cotidiano, as brincadeiras, as aprendizagens, 

as relações com os adultos e entre elas e sua participação em diversas atividades na comunidade. 

O resultado através das narrativas coletadas sugere a necessidade de se registrar e produzir 

saberes e conhecimentos levando em consideração estas memórias dos sabedores sobre a 

infância e a criança indígena, um tema ainda pouco estudado no nosso contexto.  A concepção 

de infância e criança na perspectiva Ikolem, deve sobretudo, sinalizar sua importância no 

currículo da escola, destacando a diversidade de ações desenvolvidas cotidianamente na aldeia 

pela criança Ikolem neste sentido, poderiam estar presentes também no currículo da nossa 

escola indígena e nos cursos de formação. Uma outra questão está relacionada com a 

possibilidade da abordagem dessa temática [infância indígena Gavião] sobretudo considerando 

que há pouca integração e interdisciplinaridades dos saberes indígenas nos processo próprios 

de aprendizagem na escola. Portanto, este trabalho também sugere essencialmente o 

aprofundamento do conhecimento sobre a infância indígena, embora a forma como são criadas 

as crianças em muito se assemelha entre os diversos povos indígenas. 

PALAVRAS CHAVE: Saberes e memórias. Criança indígena; Infância Gavião. 
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O interesse desse estudo partiu de uma curiosidade coletiva e pessoal, em agosto de 

2015, ainda não sabia o meu tema para a pesquisa e quem seria meu orientador (a) de TCC, não 

havia procurado nenhum professor (a) a até então para discutir sobre um possível tema para a 

pesquisa. Foi em decorrência das disciplinas ministradas de Alfabetização intercultural e 

Oralidade e Escrita nos anos iniciais do ensino fundamental ministradas pela professora Josélia 

Gomes e depois pela professora Vanubia Sampaio, que comecei a pensar que um tema possível 

para a pesquisa poderia ser um tema de voltada para a criança indígena ou a alfabetização, mas 

pairava sobre mim muitas dúvidas do que pesquisar exatamente! Não tinha experiência de como 

fazer a tal pesquisa. E foi então que resolvi procurar a professora Josélia Gomes Neves e 

professora Vanubia Sampaio em agosto de 2015 lá no GPEA,  já visualizando que alguma das 

duas pudessem ser minha orientadora. Logo em seguida a professora Josélia me fez um 

questionamento da possibilidade de estudar sobre a infância do meu povo, neste instante fiquei 

curioso, mas com muitas dúvidas.  

Fiquei pensando no questionamento da professora Josélia, certo do que gostaria de 

pesquisar para o Trabalho de conclusão de Curso então resolvi que iria estudar sobre a criança 

indígena Gavião como havia sugerido a professora. No entanto, a professora Josélia indicou 

para minha orientação a professora Vanubia Sampaio.  É um tema que ainda nenhum outro 

parente meu do curso havia pesquisado até aquele momento, e esse tema chamou minha atenção 

pois eu lido com criança todos os dias, tanto na escola, em casa e no contexto da aldeia em 

geral.  

Deste modo, alguns elementos que serviram de categorias de análise foram sendo 

constituídos, construídos durante o decorrer da minha pesquisa de campo, por exemplo: Como 

a criança Gavião socializa com as demais e com o adultos da aldeia; na visão dos sabedores 

indígenas como se constitui a criança Gavião, quais as nossas ponderações enquanto professor 

indígena sobre a nossa criança e a infância Gavião, quais as rotinas infantis Gavião na aldeia. 

O trabalho foi desenvolvido da seguinte forma: no primeiro momento foi dedicado aos  

trabalhos  da pesquisa bibliográfica sobre o tema infância indígena, fizemos as leituras e alguns 

fichamentos textos. Depois, veio a etapa do trabalho de campo que foi realizado 

aproximadamente no período de setembro 2015 a outubro de 2017 na Terra Indígena Igarapé 

Lourdes, na aldeia Igarapé Lourdes do povo Gavião -Ikolem. Realizamos as entrevistas na 

língua Ikolem com 02 (duas) pessoas da comunidade, são dois anciões considerados sabedores 

indígenas: Francisco Tiko Tíhv Gavião e o Chambet Babekav Puhv Gavião, a entrevista foi 

sobre a história do contato do povo Gavião-Ikolem e sobre a infância Gavião, o que eles pensam 



a respeito da criança, como foi a infância desses sabedores, como as crianças brincam e 

participam das atividades na aldeia, que concepção de infância indígenas os sabedores possuem. 

 O primeiro colaborador da pesquisa foi Chambet Babekav Puhv Gavião, meu pai, na 

aldeia Ikolem, Povo Gavião-ikolem. Ele foi escolhido porque é uma dos sabedores que 

participou e vivenciou o contato do nosso povo com os não indígenas e teve sua infância 

marcada por inúmeros eventos marcantes desde o contato. Depois quem foi entrevistado foi 

Francisco Tiko Tíhv Gavião, um sabedor muito respeitado na aldeia Igarapé Lourdes, povo 

Gavião-Ikolem. Ele foi escolhido porque é considerado um dos mais velho entre os sabedores 

é um portador da cultura do nosso povo antes mesmo do contato. Tem aproximadamente oitenta 

e cinco anos de idade, é casado com Betinha Abir Gavião e juntos possuem cinco filhos. 

Após a coleta das entrevistas, da transcrição e tradução,  analisamos material e 

prosseguimos com o trabalho acadêmico. As entrevistas coletadas com os dois sabedores foi 

realizada na Língua Ikolem, registrada no gravador digital, após a finalização das entrevistas 

fizemos a transcrição tal qual na língua materna e depois a tradução para a língua portuguesa. 

Fiz alguns momentos de observação e registro fotográficos na aldeia Igarapé Lourdes, observei 

as crianças Gavião, a maioria das crianças observada foram os meus próprios filhos, observei-

os em alguns momentos e em diferentes contextos e espaços. 

O trabalho está organizado a partir dos seguintes tópicos: a primeira parte é sobre minha 

trajetória autobiográfica, refere-se a minha história de vida pessoal, acadêmica e profissional. 

O tópico II apresento o contexto histórico Gavião, fragmentos do contato na visão dos sabedores 

indígenas e partir das duas narrativas coletadas e o tópico III apresento a infância indígena 

Gavião partir das narrativas coletadas dos sabedores indígenas e por fim, apresentamos as 

Considerações finais do trabalho. 

 

I- MEMÓRIA AUTOBIOGRÁFICA: TRAJETÓRIA DE VIDA ACADÊMICA 

E PROFISSIONAL DE UM PROFESSOR INDÍGENA GAVIÃO IKOLEM 
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Sou Daniel Cegue Ahv Gavião, pertenço ao povo Ikolen-Gavião, o último filho do 

sabedor  Chambete  Babekuv  Puhv  Gavião e Izabel Tamandaj Gavião. Nasci em 12 de 

setembro de 1973 na Terra indígena Igarapé Lourdes na aldeia Igarapé Lourdes em Ji-Paraná-

RO. Sou casado com a Margarete Vepixev Gavião, temos seis filhos sendo eles: Luan Samiá, 

Danilo Ximador, Elaine Tanów, Graciele Takùli, Daniele Tamùn, e Dalila Xapivún. Moramos 

na aldeia Igarapé Lourdes. Minha trajetória na educação escolar indígena iniciou quando tinha 

aproximadamente 10 (dez) anos de idade isso em meados de 1984. Fui alfabetizados pelos 

missionários na escola Xinepoabàh localizada na aldeia Igarapé Lourdes.  

Quando comecei estudar com missionários não conhecia nenhuma letra na língua 

materna, comecei estudar na língua materna depois que fizeram a cartilha que era traduzia pelo 

missionário na aldeia, ensinava primeiro as famílias silábicas, depois pequenas frases e o 

alfabeto da língua Ikolen. 

 

1.1 MINHA HISTORIA DURANTE TEMPO 

Fui pela primeira vez a escola quando tinha aproximadamente 10 anos de idade, naquela 

época os missionários desempenhava a função de professor não-índio, cuja tarefa era alfabetizar  

nos ensinando a escrita da língua materna, quando iniciaram a produzir as primeiras cartilhas 

de alfabetização na língua, um dos indígenas que ajudaram os missionários foi o meu pai, 

Chambet Babekav Puhv Gavião , ajudava os missionários na tradução da língua Ikolen, pois 

ele era um dos poucos indígenas que se comunicava e entendia à língua portuguesa. A função 



que meu pai desempenhava junto aos missionários configurava ao que Silva e Azevedo chama 

de “monitor bilíngue”, o monitor foi "inventado" para ajudar os missionários/professores não-

índios na tarefa de alfabetizar nas línguas indígenas e servia também de informante sobre sua 

língua para os missionários, na tarefa da tradução da bíblia.  Sendo que esta consistia o principal 

objetivo do S.I.L neste período. (SILVA E AZEVEDO, 1995, p. 149)  

 Quando comecei estudar com os missionários não conhecia nenhuma letra na língua 

materna, comecei a estudar na língua materna usando a cartilha que era traduzida pelo 

missionário na aldeia, ele ensinava primeiro as famílias silábicas depois pequenas frases e o 

alfabeto. 

 

Depois de algum tempo os missionários passaram a não serem os únicos com o objetivo 

de ensinar a escrita para nós indígenas.  A FUNAI enviou para aldeia um Técnico que exerceu 

a função de professor, e foi com esse Técnico da FUNAI, o senhor Adilson que pela primeira 

vez fui estudar a escrita da língua portuguesa, tentando alfabetizar todos nós. Ele não era 

professor, não tinha formação, não era preciso nessa época os que lecionavam eram pessoas 

leigas, contratados pela FUNAI com uma única finalidade, apenas atender as escolas indígenas. 

O Adilson ensinava na escola Xinepoabah, não tinha nenhum conhecimento da nossa 

língua, ele dava suas aulas apenas na língua portuguesa, não falávamos a língua portuguesa, 

não fazia parte do nosso contexto, a língua de uso social era a nossa língua, não entendia nada 

do que ele falava. As instruções dada pelo senhor Adilson era na língua portuguesa, ele ficou 

poucos dias na aldeia, na época eu não sabia falar, escrever e nem ler em português, sabia 

somente a língua do nosso povo.  

Como era difícil entender o que professor falava, muitas vezes nos castigava quando eu 

não fazia minha atividade, não fazia a tarefa em razão de não entender e não falar a língua 

portuguesa. Ele achava que o motivo de nós não apreendermos a Língua Portuguesa era pura e 

unicamente preguiça, e devíamos aprender rápido, senão colocávamos de castigo. As atividades 

de alfabetização eram tradicional, de cobrir pontilhados, muitas atividades e exercício de cópias 

do alfabeto no quadro e caderno, diariamente repetitivos. Lembro que na sala, éramos em 

poucos alunos, eu, Claudinei, Zacarias, Amarildo e Adão, todos nós tínhamos a mesma 

dificuldade. 

O Adilson falava que não sabíamos ler e escrever e que só iriamos aprender a estudar 

depois de muitas disciplinas, exercícios e castigos, e se fosse preguiça de escrever todos iriam 

ficar de castigos todos os dias, lembro que os castigos mais comuns eram:  palmatoria, batia na 



cabeça, segurar um cabo de vassoura para trás do corpo e ajoelhado no chão. Tudo isso nos 

deixa com muito medo. Ele não tinha nenhuma relação com nós indígenas, pouco envolvimento 

e nos castigava muito. Lembro de uma vez que ele me ajoelhou e colocava cabo de vassoura no 

chão e batia na minha mão, puxava minha orelha na sala de aula e me colocava com os braços 

para trás segurando o cabo da vassoura, colocou-me em pé e obrigou a ficar apoiado em uma 

só perna, quando eu abaixava a outra perna ele batia na minha cabeça (muitos tapas) isso 

acontecia quando não conseguia fazer as atividades que ele passava no quadro. 

 Esse professor ficou pouco tempo na escola, ele não quis mais trabalhar, reclamava da 

aldeia, dizia que era muito distante, muito mosquito. Eles iam para a aldeia de barco subindo o 

rio machado até chegar o igarapé Lourdes, não tinha estrada aberta para o acesso via terrestre 

nesta época. Logo depois, desse acontecido, a FUNAI contratou a professora Noeli que veio 

substitui-lo, ela morava em Porto Velho. Essa Noeli era muito brava, me ensinou algumas 

palavras, passava atividades de completar, formação de palavras, produção de pequenos textos, 

separação de palavras. Foi então nessas condições que fui aprendendo a escrever  na língua 

portuguesa, com medo dos castigos, da reprovação do professor, da violência sofrida,  das 

minhas dificuldades e limitações. Fazia leitura e ia conhecendo as letras aos poucos, apesar das 

muitas atividades repetitivas, eu fui aprendendo, a Noeli utilizava uma cartilha para alfabetizar 

na língua portuguesa. Assim como Adilson, a Noeli ficou pouco tempo na nossa aldeia, havia 

muitas trocas, era uma rotatividade de professor na escola da aldeia, que era de difícil acesso e 

ninguém se interessava também.  

 Assim que a Noeli deixou de lecionar na aldeia a FUNAI contratou outro professor, 

chamado Alfredo, esse professor era de nacionalidade Peruana, falava diferente, ele se 

esforçava para falar mais próximo da língua portuguesa mas não conseguia porque ele tinha 

ainda o sotaque do pais de origem, sentimos mais dificuldades pra aprender o português. Este 

professor não castigava, porém, não ficou por muito tempo. Logo a FUNAI o transferiu para a 

escolinha da aldeia Serra Providencia, uma escola pequena somente uma casa coberta de palha, 

era a escola anexo  da escola Xinepoabah. Ficamos sem professor mais uma vez por algum 

tempo, depois de alguns meses o professor Alfredo retornou para a escola da aldeia Igarapé 

Lourdes. 

Nessa mesma época eu, Daniel Gavião fui convidado para dar aula lá nessa escolinha 

improvisada na aldeia da Serra Providencia, isso ocorreu no ano de 1992, com apenas 19 anos 

de idade assumi este compromisso de ser professor na aldeia, depois de alguns meses neste 

mesmo período recebi um convite da professora Ligia da FUNAI para participar de um curso 



de formação de professores indígenas pelo Instituto de Antropologia e Meio Ambiente (IAMÁ), 

no município de Vilhena- RO. Nunca tinha saído da aldeia, essa seria minha primeira vez, senti 

muita insegurança. A FUNAI tinha que escolher os indígenas que iriam fazer o curso, 

preferencialmente os que estavam lecionando na escola indígena, ou que estava na eminência 

de assumir a escoa indígena  para fazer curso, como já estava atuando como professor na aldeia, 

fui participar do curso IAMA2, a Ligia da FUNAI nos acompanhou até a cidade de Vilhena .  

Esse curso foi uma capacitação para nós que estávamos iniciando nossa carreira como 

os primeiros professores indígenas e para aqueles que iriam ainda assumir a escola indígena. 

De acordo com o professor Cristóvão Teixeria Abrantes (1998), nesta época houve uma 

constante assessoria técnica e política das ONGs de apoio aos índios que proporcionou também 

a capacitação de pessoal indígena nas áreas de educação e saúde, através da realização de cursos 

em Cacoal e Jí-Paraná organizados pelo IAMÁ que tiveram início no final da década de 1980. 

A iniciativa do IAMÁ foi fundamental para dar início as discussões sobre formação de 

professores indígenas no Estado de Rondônia e Mato Grosso, no momento em que se chega à 

década de 1990, especificamente em 1992, o Instituto de Antropologia e Meio Ambiente 

(IAMÁ) dá início a um Projeto de Formação de Professores Indígenas (VENERE, 2011; 

ABRANTES, 1998; NEVES, 2009). De acordo com Neves (2009) o IAMÁ, foi a primeira 

instituição a desenvolver um programa de formação de professores, em 1992, que atendeu 

indígenas das etnias Gavião Ikólóéhj e Arara Karo. Ressalta ainda que nessa data a educação 

escolar indígena já era de responsabilidade das secretarias de estado da educação, no entanto, 

aqui em Rondônia ainda não havia a oferta de cursos pela Secretaria de Educação.  

A pertinência da atuação do IAMÁ em Rondônia foi de fundamental 

importância porque justamente no ano de 1992, foi iniciado o processo 

de institucionalização da Educação Escolar Indígena em Rondônia a 

partir de uma série de publicações legais que visavam, sobretudo, 

promover a organização da estrutura e de seu funcionamento, além do 

fato de que logo após a formação, o ingresso em sala de aula foi 

realidade para alguns docentes. (NEVES, 2009, p. 268)   

 

De acordo com Venere (2011, p. 69) os indígenas capacitados pelo IAMÁ tiveram 

posteriormente, para o desenvolvimento de suas atividades nas aldeias, assessoria pedagógica 

realizada por profissionais qualificados. Foram realizados seis grandes cursos de 21 dias cada, 

reunindo todos os professores índios pertencentes aos povos envolvidos nas cidades de Cacoal 
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e Ji-Paraná, além de 6 cursos de 15 dias realizados nas áreas indígenas Igarapé Lourdes, Rio 

Branco e Zoró. Os professores índios foram reunidos de acordo com as áreas de origem. As 

disciplinas eleitas para o curso foram Língua Indígena, Língua Portuguesa, Leitura, História, 

Geografia, Ciências, Artes, Matemática, Metodologia de Alfabetização e Metodologia de 

Ensino das disciplinas referidas e Metodologia de Ensino de Segunda Língua 

(PNUD/PLANAFLORO, 1995 Apud VENERE, 2011. p 69). Nessa época a formação e temas 

ligados a formação de professores eram todos feitos por ONGs. O Estado de Rondônia passou 

a se responsabilizar pela educação escolar indígena somente depois da década de 90. 

Após participar dessa primeira formação do IAMÁ no ano de 1992 na cidade de 

Vilhena, participei também das formações nas cidades de Cacoal e Ji-Paraná. O curso teve 

duração de 30 dias, recordo que a Antropóloga Betty Mindlin foi minha professora, ela nos 

ajudou muito nessa época. Uma outra conquista para as nossas escolas indígenas veio de 6 anos 

após o termino do IAMÁ, estou referindo a criação do Projeto Açaí por meio do Decreto 

Estadual Nº 8516, de 15 de outubro de 1998. O Curso de Formação de Professores Indígenas – 

Habilitação em Magistério em Nível Médio (Projeto AÇAI), organizado pela SEDUC – RO, 

tinha o objetivo de formar docentes leigos para a docência nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental das escolas localizadas nas aldeias O projeto teve início em 1998 e término em 

2004, mas, apenas em 2006 é que o Conselho Estadual de Educação (CEE/RO) valida a 

formação recebida pelo Parecer Nº 073/20053. 

Depois que terminei o curso no IAMÁ em 1993 a FUNAI me contratou como professor, 

e assim eu assumi uma sala de aula na aldeia como professor contratado para lecionar para as 

crianças Gavião a escrita da língua materna, e foi assim que me tornei o primeiro professor da 

etnia Gavião contratado como professor temporário na aldeia Igarapé Lourdes. O meu 

pagamento era uma espécie de cheque, eu recebia da Prefeitura do munícipio de Ji-Paraná. 

Somente no ano de 2004 o meu contrato passou a ser feito pela SEDUC-RO. 

Com base em minha experiência e conhecimento penso que a escola ajuda muita coisa, 

a enxergar as diferentes realidades da minha cultura, porque a realidade hoje é que nós vivemos 

no meio da sociedade não indígena e falamos e aprendemos duas coisas ao mesmo tempo, a 

cultura não indígena e a nossa própria cultura; a escola é importante para isso.   

Como professor indígena pela primeira vez em sala de aula senti muitas dificuldades, 

não tinha o conhecimento de como fazer era tudo muito novo pra mim, tínhamos muita 
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responsabilidade e nenhum apoio ou assessoria pedagógica lá na aldeia, não existia esse 

acompanhamento, eu me sentia abandonado, não possuía a experiência como professor. Antes 

dos contato não tínhamos essa escola do não-indígena, não havia essa necessidade para nosso 

povo, mas após o contato surgiu essa necessidade e agora a escola é nossa e deve ser do nosso 

jeito. 

O que embasava minha prática com os poucos conhecimentos que possuía era a 

memória de como eu tinha sido alfabetizado anos atrás, aliada a minha experiência nas 

formações oferecida pelo projeto IAMÁ. Tinha apenas 19 anos de idade quando fui para a sala 

de aula como professor, fui alfabetizar e usava a cartilha da língua materna elaborada pelos 

missionários com ajuda de meu pai, não tínhamos materiais específicos tipo o livro didático 

para a gente trabalhar na escola.  Em sala de aula trabalhava muito a formação das palavras na 

língua materna, com os animais, produção de textos, ensinava através das imagens, nomes e 

desenhos de animais. Por exemplo, o desenho do animal e depois trabalho a formação do nome 

desse animal, perguntava para os alunos que anima era esse e escrevia o nome abaixo da figura 

ou desenho, a partir dessas atividades fazíamos a produção de pequeno texto e de outras 

palavras.  Desta forma produzíamos o nosso próprio material didático. 

Em 2004, fui convidado para participar da formação do projeto Açaí I, as disciplinas do 

curso foram Matemática, Geografia, Ciências, História, Língua Portuguesa, Metodologia de 

Alfabetização e Metodologia de Ensino das disciplinas referidas e Metodologia de Ensino de 

Segunda Língua depois participei da formação em Porto Velho no Hotel Rondon,  estudei a 

disciplina de Legislação, tive muitas dificuldades, essa matéria exigia um conhecimento mais 

específico, as palavras difíceis de entender, eu não entendia muitas palavras em português. Em 

2011, conclui o curso do Açaí e continuei o trabalho em sala de aula ensinando os alunos da 

aldeia Igarapé Lourdes da escola Xinepoabáh. Após terminar o curso do projeto Acaí I, fui 

selecionado no vestibular da Universidade Federal de Rondônia para fazer o curso Licenciatura 

Intercultural, no Campus de Ji-Paraná Tentei por duas vezes e passei na terceira seleção, foi 

difícil para mim. 

Hoje estou finalizando o curso de Licenciatura em Educação Básica intercultural, 

fazendo o curso que por muitos anos foi pauta de reivindicação por nós professores indígenas, 

lideranças, comunidades e instituições parceiras, com tanta luta nós professores indígenas 

conseguimos esse ganho, com apoio de professores da UNIR, como professora Edineia, Josélia 

e o Cristóvão, este último colaborou muito no projeto Açaí.  



Os professores de diferentes áreas do curso lecionava as disciplinas, aprendi que uma 

está ligada a outra, temos que trabalhar na escola da aldeia com todas elas juntas, 

interdisciplinaridade, um conhecimento complementa o outro, isso fez que eu compreendesse 

o papel do professor indígena. e assim fomos aprendendo. Eu aprendi muita coisa do curso da 

faculdade. Muitas vezes recorre as práticas, eu não sabia que tinha que estudar muita coisa para 

dar aula. Conheci a importância de trabalhar o conhecimento da geografia, questão territorial, 

da nossa história, da nossa língua materna, então tudo isso aprendi na UNIR. Quando a gente 

estuda na faculdade, o ensino é diferente, é outro conhecimento. Conhecer muita coisa que a 

gente estudou, aprofundar esse conhecimento para aplicar na sala de aula com meus alunos. 

Sobre a vida na aldeia e cultura. 

 O curso de Licenciatura intercultural ajudou ver a importância de trabalhar a língua 

materna, quais as formas de ensinar as crianças, alfabetizar melhor, dar aula e aprender através 

do estudos, sobre o conhecimento intercultural, a gente aprende muito também da cultura dos 

outros parentes indígenas aqui do curso. Eu fui acumular conhecimento e experiência para 

continuar em sala de aula.  Esse estudo é importante para eu conhecer coisas novas, um caminho 

novo.  

Os conhecimentos em relação a pratica do professor, como os alunos aprendem o 

conhecimento, como eu percebo esse estudante indígena Gavião. O papel do professor indígena 

é importante, porque ele aprendeu, ele compreendeu o conhecimento, pois passamos por uma 

formação e está preparado para ensinar por isso que na aldeia o professor também é um tipo de 

liderança, pois somos professores respeitados e temos muita experiência. O curso do projeto 

AÇAI e o Intercultural foram muito importante na minha formação como professor indígena. 

Ensinar a partir das experiências vivenciadas no cotidianas das escolas indígenas, 

melhorar a prática como professor indígena e aprender com as experiências do outros parentes. 

 

1.2  Minha infância na Terra Indígena Igarapé Lourdes povo Ikolem-Gavião 

 

 

Apresentar um pouco do que é ser criança entre os nós Gavião é uma maneira que me 

permite compreender um pouco mais sobre a história do nosso próprio povo e a minha memória 

também 



Em relação a minha infância recordo alguns momentos que são tão importantes, pois 

são coisas que ficaram na minha memória, e hoje conto para meus filhos e filhas. Quando era 

criança lembro que nos utilizávamos muito a comunicação pelo assovio, se estávamos longe de 

um parente e queríamos chamá-lo ou convidá-lo para caçar, tomar chicha, tomar banho no rio, 

pescar, bater timbó fazíamos através do assovio, era esse o nosso canal de comunicação. Eu 

aprendi observando e escutando os mais velhos. Meu pai explicou que para assoviar tem que 

ter a forma correta da mão posicionada para fazer o assovio sair. 

 Quando se é criança para aprender a prática do assovio tinha que estar sempre atenta ao 

que ele assoviava demonstrava várias vezes a forma exata do assovio, através disso aprendi a 

chamar a pessoa pelo assovio, imitar o sons dos passarinhos, a chamar os pássaros, o nambu e 

o som do macaco-preto. Aprendi a prática do assovio com 10 anos de idade. No dia a dia as 

crianças na aldeia tem seu momento de comunicação via assovio, através desse assovio se 

comunicam entre si, nas brincadeiras e quando a pessoa oferece chicha, chama e convida amigo 

para tomar chicha, quando um caçador mata um animal grande, convidava meu amigo para 

comer.  

A prática do assovio na cultura Gavião continua sendo aprendida e realizada somente 

pelos meninos do sexo masculino, era uma comunicação dos homens e entre homens.  

Essa relação do assovio como forma de comunicação e interação possibilita ainda que a criança 

aprenda um conhecimento característico do povo, a comunica-se por meio de assovios.  

Dá pra chamar nome de cada um. Quando você fica longe daqui ai uma 

pessoa vai chamar você, chamar seu nome, ai você vai escutar o que 

ele falou através disso ai. A criança aprende. O pai ensina e eles 

mesmos aprendem sozinhos. É mesma coisa chamar o pássaro, o 

nambu, macaco também, aqueles macacos pretos. Ai o bicho vem 

através disso, ai mata. Com 10 e 15 anos já sabe. Só os meninos 

assoviam. Acho que só algumas mulheres sabem, não sei não. Eu  não 

vi que mulher faz isso. Deve ter alguma que faz isso escondido. (Daniel 

Cegue Ahv Gavião/ Chambet Babekav Puhv Gavião   –25/05/2016)   

As crianças até que usam o assovio um pouco, não muito, assim no dia 

a dia. Tem o momento que eles se comunicam através do assovio. Os 

adultos também tem o momento certo, não é toda hora que a gente se 

comunica através do assovio. (Chambet Babekav Puhv Gavião  –

20/05/2016)   

  

Sobre as brincadeiras com arco e flecha, espingarda confeccionada com madeira e 

também no rio para pegar peixes com linhada e ou flechinha, aprendi a flechar pequenos 

lambarizinhos junto com meus amigos quando criança, fazíamos até disputa de quem flechava 



mais peixes.  Brincávamos com os barquinhos durante a chuva que cai na aldeia, era muito 

bom.  

O Amarildo Gavião, Claudinei Gavião e o Adão Gavião, era os parentes que mais 

brincávamos juntos na aldeia. Construímos as tocaias no meio da mata fazíamos ela de folha 

do babaçu, depois de pronta ficávamos por várias horas dentro dela na espera do passarinho. 

Era um tipo de brincadeira essa de  construir as nossas arapucas para fazer tocaia, fazíamos 

muitos tipos de flechas de bambuzinho, era flecha pequena que imitava a dos adultos que 

caçavam animais grandes. Utilizávamos para matar os passarinhos no meio do mato e da 

floresta preparávamos as flechas antes de irmos para o igarapé, nosso objetivo era matar peixe 

no rio.  

Sobre as flechas quando criança não costumávamos guardá-las, sempre estávamos 

confeccionando novas flechinhas no outro dia. E toda vez que íamos pescar terminávamos 

banhando no igarapé. Essas características de ser criança indígena e viver na aldeia com toda 

liberdade de explorar todos os espaços e lugares é recorrente nos estudos realizados sobre a 

infância indígena (COHN, 2005; NUNES, 2002; TASSINARI, 2009). Deste modo, 

encontramos em (SILVA & FERREIRA, 2001; TASSINARI,, 2009) que a própria maneira da 

criança e dos pais indígenas construírem os brinquedos na aldeia a partir do que a natureza 

oferece, constitui um elemento essencial para que eles possam aproximar natureza e educação 

escolar, desenvolvendo o que mais reivindicam nos movimentos sociais indígenas, o respeito 

aos processos próprios de aprendizagem na escola da aldeia. 

 

II - HISTÓRIA E MEMÓRIA GAVIÃO:  FRAGMENTOS DO CONTATO NA VISÃO 

E EXPERIÊNCIAS VIVENCIADAS PELOS SABEDORES INDÍGENAS CHAMBET 

BABEKAV PUHV GAVIÃO TIKO TÍHV GAVIÃO 

 

I – O contato na visão do sabedor indígena Chambet Babekav Puhv Gavião e 

Francisco Tiko Tíhv Gavião  

 



 

 

 

 

 

 

Nesta parte do trabalho evidenciamos a história do contato do nosso povo com os não 

indígenas e também com outros indígenas, para isso entrevistei dois sabedores indígenas do 

meu povo Gavião, o sabedor Chambet Babekav Puhv Gavião e o sabedor Francisco Tiko 

Tíhv Gavião que contam a partir do que vivenciaram naquela época, retratando vários 

acontecimentos. O sabedor Chambet Babekav Puhv Gavião conta a importância dos territórios, 

a trajetória da formação de várias aldeias antes do contato com o homem branco e quando todos 

nós Gavião éramos seminômades até chegarmos a terra indígena Igarapé Lourdes onde 

residimos atualmente. Toda essa trajetória forma o nosso território tradicional de perambulação 

Nós Gavião, autodenomina-se Ikolem, que quer dizer “gavião” na língua. Esta pertence 

ao tronco linguístico Tupi, que possui maior concentração entre os povos localizados no Estado 

de Rondônia. A família linguística é a Mondé, assim como de outros povos indígenas da região, 

entre eles, os Suruí (Paiter) e os Cinta Larga. Atualmente habitamos a Terra Indígena (T. I.) 

Igarapé Lourdes, localizada na bacia do Igarapé Lourdes, um dos afluentes do Rio Machado, 

no Município de Ji-Paraná, região leste do Estado de Rondônia, e faz divisa com Mato Grosso. 

Com 185.533,5768 hectares (cento e oitenta e cinco mil, quinhentos e trinta e três hectares, 

cinquenta e sete ares e sessenta e oito centiares) e o perímetro de 270, 583 km (CARDOZO; 

JÚNIOR, 2012). A demarcação foi realizada em 1977 e homologada pelo Decreto Nº 88.609, 

de 9 de agosto de 1983 (MINDLIN, 2001). A terra é dividida com o Povo Arara, que se 

autodenomina Karo Rap, falantes da família Ramarama, do tronco Tupi.  

Os primeiros registros de contato com os Gavião são de 1940. Esse processo foi marcado 

por conflitos entre seringueiros e índios Arara, conforme consta nos relatos do sabedores. 

Foto 2 e 3. Os sabedores indígenas Francisco Tiko Tíhv Gavião a esquerda e 

a direita o Chambet Babekav Puhv Gavião. 

Créditos: Daneil Cegue Ahv Gavião, 2016. 



 Entre as aldeias do nosso Povo - Ikolen, Cacoal, Nova Esperança, Castanheira e 

Ingazeira – encontra-se a Igarapé Lourdes, com distância média de Ji-Paraná de 100 km por 

terra pela estrada que corta a área indígena, ou 130km por água, via Rio Machado. A população 

é de aproximadamente seiscentos e duas (602) pessoas (IBGE, 2017). 

Os dois sabedores indígenas Gavião que narraram um pouco da história são pessoas 

importantes na nossa comunidade, compreendo que eles tem muito a nos contar sobre nossa 

história passada, sobretudo que nosso mais velhos contavam, são duas pessoas respeitada em 

nossa comunidade.  

O sabedor Chambet Babekav Puhv Gavião, reside na Terra Indígena Igarapé Lourdes 

na aldeia Ikolen é pai de oito filhos, casou-se com minha mãe, a sabedora indígena Isabel 

Tamahdajhj Gavião,  ela tornou-se a sua segunda esposa  e juntos tiveram cinco filhos; eu, 

Daniel Cegue Ahv Gavião [ Sege àhv],  Afonso Gavião, Elisabete  Gavião, Mara Gavião e Rute 

Gavião. Ele é um sabedor indígena muito respeitado em nossa aldeia, um dos responsáveis pelo 

contato com o não indígena ao lado de outros velhos sabedores.  

Os pais de Chambet Babekav Puhv Gavião,  meus avós, faleceram em decorrência de 

doenças do branco (malária e sarampo) quando eu ainda era criança. Chambet Babekav Puhv 

Gavião conta que após a morte de seus pais, um de seus irmão o Fernando Xenipoabáh já 

morava no seringal do Barros ás margens do rio machado, e só depois de algum tempo o 

seringalista Barros convidou o Chambet Babekav Puhv Gavião pra também vir morar com eles 

no seringal. Chambet Babekav Puhv Gavião conta que eles trabalhavam no seringal a troco de 

pequenos objetos pessoais, artefatos, ferramentas, por exemplo, um par de chinelo, facão, 

tesado, vestimentas, roupas... Esse tipo de situação evidencia uma relação entre seringalista e 

os índios marca pela exploração, dominação, assim os nossos indígenas antigamente eram 

mantidos mediante o aliciamento para o trabalho de produção da borracha dentre outras 

ocupações na região de Rondônia.  

O sabedor Francisco Tiko Tíhv Gavião mora na aldeia Igarapé Lourdes na aldeia Igarapé 

Lourdes, tem aproximadamente oitenta e cinco anos de idade, é casado com Betinha Abir 

Gavião e juntos possuem cinco filhos. Resolvi entrevistá-lo por ele ser um sabedor com muita 

experiência e conhecimentos e ser um dos mais velhos da aldeia.  

Os dois sabedores confirmam a informação de que nós Gavião Ikolem éramos 

seminômades, moramos em vários lugares, formamos diversas aldeias em diferentes locais.  



Quem conta e confirma essa nossa história são os dois sabedores indígenas que são meus 

colaboradores da pesquisa,  

Muito antes do contato morávamos em lugar chamado Apotoga Vá a 

lugar esse que identificado como o lugar do barro/argila, ali formou-

se uma aldeia, era um lugar que antigamente as mulheres retiravam o 

barro para fabricar as panelas de barro tradicional, esse local fica bem 

próximo da atual Aldeia Ikolen.  Naquela época tínhamos hábito 

nômades, não fixávamos por muito tempo nossas moradias em um 

único lugar, foi assim que subimos em direção ao rio Machado, fazendo 

nossas aldeias, foi nesse percurso de deslocamento que fizemos o 

contato primeiro com os  indígenas da etnia Arara, depois com o não 

indígena conhecido como seringalista Barros, contato esse que se deu 

às margens do rio Machado.  (Chambet Babekav Puhv Gavião e Tiko 

Tíhv Gavião, Junho de 2016) 

 

 Todos os territórios de perambulação do nosso povo é caracterizado como território 

tradicional. O sabedor Chambet Babekav Puhv Gavião nos conta quais foram os principais 

lugares e ou aldeias formadas pelos nossos antepassados, conta ainda que ele era ainda muito 

criança quando aconteceu o primeiro contato (índios e não índios).  Revela que cada aldeia ou 

roça formada naquela época tinha um sentido e significado da existência, tinha uma importância 

para os Ikolem, havia uma razão de ser, conforme sua narrativa: 

Moramos no lugar chamado Vá Jáh pèhv aka váh va ko jéh abiváh, 

conhecido como o lugar/aldeia de matança do mutum e Jacó, onde 

fazíamos as festas tradicional. A aldeia Ba kov kihrà xi va Váh Ko, que 

significa a aldeia onde tomávamos o mingau de banana, moramos 

também em outro lugar chamado Be sala va xi váh, xibóh, a Abelav 

Djane Asav Ta Be Sala Menea, esta era a aldeia onde tinha a roça de 

macaxeira, muito grande, onde fazíamos muita chicha, lugar de muitas 

plantações e de muitas festas entre nós. (Chambet Babekav Puhv 

Gavião, Junho de 2016). 

 

Ainda segundo Chambet Babekav Puhv Gavião foi nesta aldeia, na Be sala va xi váh, 

xibóh, a abelav djane asav ta be sala menea que viveu com seu pai e seus parentes, conta ainda 

que moravam todos juntos e viviam bem, mas foi no lugar chamado Be sala va xi váh que ele 

nasceu, esse lugar ficou conhecido como [Se sun sún passa pé váh], a aldeia onde foi a 

derrubada da arvore frutífera. Como bem relata Chambet Babekav Puhv Gavião: 

A aldeia Zavêtá zav póhj sev (aldeia casa redonda/maloca grande) lá 

havia muitas pessoas, muitos caciques, porque todo o povo Gavião 



moravam lá, foi nessa aldeia que o povo gavião juntou-se aos outros 

grupos Gavião dispersos e assim foram morar numa única aldeia, e 

todos juntos formaram a Zavêtá. 

 Outro lugar de muita significância para Chambet Gavião foi a aldeia Abealov ká váh: 

opéh kara zer (roça plantada no meio do espinho nativo nascido), relata que : 

(...) foi nessa aldeia quando era ainda criança, muito antigamente, lá 

que eu vim entender as coisas, quando a gente é criança não entende 

bem as coisas, por isso que eu andava escondido, sem muita atenção 

quando criança, porque os outros não andavam comigo, pois eu vivia 

junto com o seringalista [Barros], e meus parentes não gostavam e 

alguns não sabiam que estava morando com ele [Barros], eu não 

entendia muita coisa. [...] 

 Depois dessa aldeia, formamos muitas outras, lembro que fomos a 

aldeia Ta kor pov aka váh: bebe akéh zer, (lugar matança do porcão) 

perto desse lugar havia outro chamado zav pè á Váa ( aldeia casa de 

casca de madeira). Depois fomos para o lugar onde vivia nosso pai, 

esse lugar chamava-se Bebeov a ka, Outro lugar chamado váh, akee, 

vaja karehj ( lugar onde ocorria a festa da matança do porcão e  de 

outros animais). (Chambet Babekav Puhv Gavião , Junho de 2016). 

 

O processo de colonização provocou uma série de danos e prejuízos aos índios, dentre 

este que sofreram com processo de colonização em Rondônia, destacamos nosso povo, etnia 

Gavião, sofremos diretamente os impactos desse processo, como ficou evidente nas narrativas 

dos sabedores, em decorrência de muitas perseguições perdemos a maioria de nosso território 

tradicional. Evidentemente, toda essa história de contato e impactos e a questão da própria 

condição indígena, possibilita realizar uma leitura em que a nosso ver explica um pouco da 

nossa atual condição indígena.  

O sabedor Francisco Tiko Tíhv Gavião explica como os antepassados [parentes] Gavião 

viviam antigamente, todos essas aldeias formadas, tornaram-se nossos territórios tradicional 

como lembra: “todos os lugares era nosso território, foram sendo formados e ficaram 

conhecidos como terra tradicional do nosso povo”. 

Enquanto estávamos no  I tá váhv xi o nosso pai  foi morar em outro lugar, 

esse lugar ficava próximo do nosso, ficamos nesse território 

aproximadamente  uns três anos. Depois viemos pra cá, onde nós estamos até 

hoje, no Igarapé Lourdes. Somente após formar a aldeia Zav xià váh (casa 

molhada) retornamos lentamente para o lugar que vivemos hoje que é aldeia 

da TI Igarapé Lourdes.( Francisco Tiko Tíhv Gavião, Junho 2016) 

 

 Um dos últimos territórios foi o Zave Tá ( maloca grande) e I tá váhv xi ( rio 

forte), este último fizemos um aldeamento, não fiquei nesse lugar por muito 



tempo porque fui embora com minha família, pois nessa época já era casado. 

Foi nesse sentido subindo o rio que chegamos na TI Igarapé Louders. 

(Chambet Babekav Puhv Gavião , Junho de 2016). 

Assim viviam nossos ancestrais, cultivavam suas roças e um determinado lugar e depois 

deixavam esse mesmo território e formavam outros em diferentes espaços.  Conforme na mapa 

feito por mim, logo abaixo sob orientação do sabedor Chambet Babekav Puhv Gavião [pai] .



Foto 4. Mapa dos territórios/ aldeias que foram formadas antes e pós contato. 

Créditos: Daniel Cegue Ahv Gavião, 2016 

A primeira figura retrata as aldeias tradicional que hoje é uma fazenda, o gado 

pisoteia nosso lugar! Hoje é um pasto. E este do lado esquerdo é o atual TI Igarapé 

Lourdes. 
 



2.2  O CONTATO COM OS ARARA-KARO E O NÃO INDÍGENA  

 

O contato com os Arara se deu no território chamado Igarapé prainha, esse contato foi 

depois que os Arara já tinham feito contato com o então seringalista Barros, como narrado pelo 

sabedor Chambet Babekav Puhv Gavião.  

No livro “Couro dos Espíritos” organizado por Betty Mindlin4 encontra-se o registro 

desse contato do nosso povo Gavião com o homem “branco” no seringal. O integrante do povo 

Gavião que estabeleceu o primeiro contato com o homem “branco” foi Digüt Tsorabá, um índio 

Gavião que foi responsável também pelo contato com os Arara na região do Igarapé Louders. 

Digut Tsorabá Gavião narra no livro importantes fatos da nossa história. Vejamos um pequeno 

trecho do contato segundo narração de Digüt Tsorabá: 

 

Fiquei sabendo que os índios Arara haviam entrado em contato com o homem 

“branco”. Naquele tempo os Arara eram numerosos, não tinham doenças. 

Visitei os Arara, dizendo que também queria conhecer os estrangeiros, vê-los 

de perto. Os Arara concordaram: prometeram me levar ao seringalista 

chamado Barros, que seria o primeiro “branco” que eu ia conhecer. A 

expedição foi até a beira do rio Machado [...] Barros [proprietário do seringal 

Santa Maria] pegou seu barco e atravessou o rio Machado, sozinho, sem levar 

ninguém mais. Só ele que atravessava os índios Arara, por ser seu conhecido: 

temia que os Arara se assustassem se viesse algum estranho. [...] Muitos 

Gavião voltaram no mesmo dia para a aldeia, eu também. Só dois homens 

Gavião ainda ficaram dois dias com Barros, que não lhes deu presente algum. 

Só dava presente em troca de serviços, como roçar o campo, o pasto ou abrir 

seringal; retribuía com facões e machados [...] (DIGÜT, SEBIROP; 

MINDLIN, 2001, p. 210) 

Tal narrativa é confirmada também nos relatos orais dos sabedores Francisco e Chambet Gavião. 

O contato com os Arara aconteceu depois que saímos da aldeia  Zav 

xià váh, fomos para o território onde habitavam os Arara igarapé 

Prainha, com o intuito de fazer o contato fomos junto com outros 

parente. Assim que deixamos nossas terras e viemos para cá 

antigamente, depois viemos ver, conhecer os brancos, depois que 

visitamos os Arara, nós começamos a visitar os brancos, os antigos 

gavião já tinham visto os brancos a muito tempo atrás. 

[...] 

Foi assim que os Gavião junto com os Arara-Karo iam sempre visitar 

o meu pai Barros (chefe seringalista), o que vieram ver o Barros 

primeiro foi o meu irmão, o Fernando Xinipoabáh  (meu irmão) eles 

que avistaram o seringalista Barros primeiro, ele foi até o seringal 

Santa Maria junto com alguns Arara, foi nesse lugar que eu me criei. 

Foi assim que os Gavião viram os brancos pela primeira vez, eu não 

sei quantos anos depois disso foi que os Gavião vieram e saíram no 

                                                           
4(MINDLIN; DIGUT; SEBIROP, 2001, p. 210)   



seringal do Barros, parece que mais ou menos 1 ano depois do primeiro 

contato nós aparecemos por lá, depois eu vim também, todos nós fomos 

no seringal do Barros, depois disso os Gavião nunca deixaram de 

visitar ele [seringalista Barros].  (Chambet Babekav Puhv Gavião , 

Junho de 2016) 

Para ficar mais compreensível, o sabedor Chambet Gavião explica como ele conheceu o 

seringalista Barros e como ele foi morar e trabalhar no seringal junto com seu Irmão 

Xinipoabáh: 

A mãe do Fernando Xinepoabáh [ Avkiri Gavião] foi casada com um Arara.  

E o padrasto [Arara] do então meu irmão Fernando convidou para ir visitar o 

seringalista Barros. Chegando lá Barros viu o Fernando e disse: Você deve 

ficar comigo pra me ajudar! E ai ele ficou com o Barros, depois de muito 

tempo o Fernando disse para mim que eu poderia ir morar no Seringal 

também, e outros irmãos do meu pai foi trabalhar no seringal cortar seringa, 

roça. (Chambet Babekav Puhv Gavião , Junho de 2016) 

 

Esclarece ainda, que o contato com os não indígena, especificamente o seringalista Barros se 

deu por intermédio do Arara-Karo, conforme relato abaixo: 

Não foi a FUNAI que fez contato com a gente, não, foi o Barros que 

primeiro fez o contato com os Arara, depois os Gavião apareceram no 

seringal do Barros e trabalharam para ele. (Chambet Babekav Puhv 

Gavião , Junho de 2016). 

 

Francisco Tiko Tíhv Gavião conta mais detalhadamente como se deu o primeiro contato com o 

seringalista Barros, evidenciando que: 

 

 O nosso povo fez contato com branco no seringal chamado Santamaria 

as margens do Rio Machado, o homem branco chamava-se Barros, 

onde foi até a beira do Rio Machado onde os Arara e Gavião gritavam: 

papai (patrão) canoa!. O Gavião e os Arara que gritavam papai canoa 

para o seringalista Barros trazer o barco até a margem do rio pra eles 

atravessarem para o outro lado do rio. (Francisco Tiko Tíhv Gavião, 

Setembro de 2016) 

 

Conforme registro escrito (FONSECA; TEIXEIRA, 2001. p. 122), a mão de obra 

indígena no período áureo da borracha, foi a partir da segunda metade do século XIX, com a 

intensificação da demanda da matéria prima para as indústrias intensificou também a 

necessidade de mão de obra na região. Dois processos simultâneos ocorreram então: “a 

ampliação da conquista sobre as áreas ainda de domínio indígenas”, com a abertura de novos 

seringais, que iniciavam por espalhar-se pelos rios mais remotos da Amazônia e “a 



intensificação do combate ao indígena”, tanto para expulsá-lo das mediações das novas áreas 

de extrativismo como para escravizá-lo ao seringal. 

Chambet Babekav Puhv Gavião conta que eles trabalhavam no seringal a troco de 

pequenos objetos pessoais, artefatos, ferramentas, por exemplo, um par de chinelo, facão, 

tesado, vestimentas, roupas... Esse tipo de situação evidencia uma relação entre seringalista e 

os índios marca pela exploração, dominação, assim os nossos indígenas antigamente eram 

mantidos mediante o aliciamento para o trabalho de produção da borracha dentre outras 

ocupações na região de Rondônia.  

 

O Barros pegou seu barco e atravessou o Rio machado sozinho embarcou 

alguns índios que ja conhecia, fizeram três viagens de barco para sua casa, o 

Barros só dava presente em troca de serviços como roçar o campo, o pasto 

ou abri seringal, retribuía com facões e machados e alimentos, roupa, chinelo 

e também na extração do látex nas colocações.  Só depois de um tempo foi 

que a FUNAI chegou, depois que o Barros já tinha feito contato com o povo 

Gavião, não foi logo que a FUNAI chegou. Foi assim que nós aparecemos 

para os brancos, não foi a FUNAI que nos contato, que nos amansou, nós por 

nós  mesmos que apareceu lá no seringal do Barros, todos os Gavião, foi 

assim que aparecemos para os brancos, isso foi a muito tempo, foi assim que 

aconteceu, foi assim que nós vimos os brancos. (Chambet Babekav Puhv 

Gavião , Junho de 2016) 

[...] 

 

Depois que nós entramos em contato com os brancos ainda voltamos a 

viver na aldeia chamada Zav xi à (maloca casa molhada) depois dessa 

aldeia nós abrimos uma outra aldeia chamada Pasáv kóv kuv váa, ( 

lugar do babaçu),  foi nessa aldeia onde ocorreu o contato com os 

Arara-karo e os branco, essa aldeia era perto daqui do Igarapé 

Lourdes, depois fomos para o lugar chamado dìgáj váh, [muito 

mosquito] essa aldeia era perto da pedra comprida. Depois voltamos 

para a aldeia chamada zav pè á ( casca de madeira de Ipê, nossa 

primeira aldeia), essa aldeia ficava ao lado da cachoeira do Rio 

Madeirinha. 

Essas terras foram as que os fazendeiros tomaram de nós. Nosso 

território tradicional foi tomado para a criação de gado [..]  

[...] 

  

Fazíamos muitas festas, a aldeia chamada  Goláxo éhj abi váh (final 

da aldeia) vakojehj abi ki taméhj biá (festa da matança de animais), 

essa era a aldeia conhecida por cachoeira,  foi aí que meu tio Sorabáh 

fez a  festa da matança do mutum e Jacu. Cada lugar era feita uma 

festa, onde tinha criação de animais havia festa, onde se plantava fazia 

festa[...]  



 

Chambet Babekav Puhv Gavião  relata como foi esse período que ficou com o Barros e trabalhar 

em troca de ferramentas e roupas 

Depois que já tínhamos feito o contato com os brancos, foi o Baiano 

que deu roupa para o pessoal que até essa época viviam todos nus, eu 

cheguei a ver o pessoal andando pelado, depois que o Barros tinha me 

criado eu voltei aqui para o meu povo Gavião. Depois eu trouxe o 

pessoal, quando o Baiano (empregado do Barros) chegou aqui para o 

lugar que chamamos de Igarapé Lourdes. Foi assim que nós 

trabalhamos com os brancos, foi eu que ensinei meus parentes a 

trabalharem como  os brancos, ensinei depois que voltei lá da casa do 

Barros, meu pai de criação. (Chambet Babekav Puhv Gavião, 

setembro, 2016) 

[...] 

 

Aqui no Lourdes não havia nada, não tinha escola, não havia farmácia, 

não havia aula para as crianças naquele tempo e também não se 

andava com motor no rio, não podia vir carro aqui, só depois a FUNAI 

chegou aqui depois de um tempo, foi assim aqui. Também aqui estão os 

missionários conosco, ele produziu as cartilhas para ensinar na língua 

materna  as nossas crianças estudando com cartilhas e também eles 

ensinavam a palavra do nosso pai.  

[...] 

Chambet Gavião, relata que pouco tempo depois chegou a SPI mas quem ensinava aqui no 

Igarapé Lourdes era o missionário Orestes, este missionário chegou a aldeia no dia 25 de janeiro 

ano de 1966, ele ficou aproximadamente uns 43 anos, ele estudava a língua Tupi Mondé, 

produziu as cartilhas para ensinar a escrita da língua materna e depois de um ano ele iniciou a 

tradução da bíblia na língua materna. Todos participavam desses estudos direcionados pelo 

referido missionário, esse era o trabalho que ele desenvolvia na aldeia Igarapé. Foi assim que 

as coisas aconteceram, é isso, é somente isso que tenho para falar, assim que foi, eu estou falar, 

essa é a minha voz.  

Para titulo de registro, vale ressaltar que os Arara e Gavião já mantinham relações 

próximas entre si, no baixo curso do Igarapé Lourdes, antes mesmo do contato com não índios 

(MINDLIN; DIGUT; SEBIROP, 2001) 

 

Eles conviveram por décadas na região, sempre mantendo territórios 

exclusivos de uso. Os Ikolen dominavam as cabeceiras e os altos cursos dos 

rios, ao passo que os Karo prevaleciam nos baixos cursos. Contudo, as 

relações dos Ikolen com os Karo alteraram-se significativamente quando eles 

passaram a concorrer e competir pelos novos recursos introduzidos, 

sobretudo, artigos industrializados por recursos oriundos das relações com a 



sociedade envolvente, por intermédio de seringalistas e outros regionais. 

(MINDLIN; DIGUT; SEBIROP, 2001, p.239)  

 

Em todas essas relações, seja com os colonos, seringueiros, ou mesmo com outros povos 

indígenas, “alternaram períodos de paz, casamentos interétnicos e inserção na economia 

regional com momentos de tensão e conflitos que, não raramente, terminaram em episódios 

sangrentos, dos quais as pessoas mais velhas conservam a memória” (PAULA, 2008. p. 43). 

Foi um período marcado por altos índices de mortalidade, com doenças e epidemias de gripe, 

sarampo, pneumonia e malária transmitida pelos não índios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III -  A INFANCIA INDÍGENA GAVIÃO:  Um diálogo com o sabedor Francisco Tiko 

Tíhv Gavião e Chambet Gavião.  

 



 

Foto 5- As crianças Gavião se preparando para ir ao igarapé tomar banho. Aldeia Igarapé Lourdes, 

Créditos. Daniel Gavião, Setembro de 2017. 

 

Vamos apresentar um pouco sobre a nossa Búvehj Axo Ikolen - Infância Indígena 

Gavião – em diferentes aspectos, modo de viver, alimentação, brincadeiras, brinquedos, a 

relação com a natureza e com os demais adultos na aldeia.  Evidenciamos brevemente a 

diversidade de ações e atividades que as crianças participam na nossa cultura, a partir das 

narrativas dos sabedores indigenas Franscisco Tiko Tihv Gavião e Chambet Gavião. 

Além das narrativas orais dos dois sabedores indígenas registro  um pouco da minha 

experiência quando, evidenciando assim as concepções de infância na nossa cultura Ikolem e 

como é ser uma criança Ikolem.  

As criança Gavião, como afirma os sabedores indígenas, possui um modo de viver 

diferente de uma criança não indígena, destacando os aspectos de maior valor para eles no que 

se refere à vida na Aldeia Igarapé Lourdes.  

 

A Criança indígena Gavião vive na Aldeia, vive diferente através da 

cultura. Come e bebe a chicha, a makaloba. Come carne de bicho e de 

peixe também. É mais natural, ela vive diferente. (Franscisco Tiko Tihv 

Gavião, novembro de 2016) 

 

 

3.1 O NASCIMENTO DA CRIANÇA GAVIÃO  

 

 Entre nós, povo Gavião muitas mudanças ocorreram após o contato com o não indígena. 

Muitos procedimentos que sustentavam os cuidados tradicionais específicos com a gestação, 

parto, nascimento da criança Gavião e pós parto foram modificados ao longo da nossa história. 

Essas mudanças ocorreram em decorrência do contato, e cada vez mais se aproxima dos 

cuidados da sociedade não indígena, aos poucos fomos assimilando algumas práticas diferentes 



dos cuidados tradicionais, mas há ainda muitas práticas tradicionais desde o parto aos primeiros 

cuidados com a criança que continuam sendo praticados.  

Hoje a mulher que está grávida recebe acompanhamento médico da rede pública de 

saúde e conta com o apoio da equipe da Secretária de Saúde Indígena (SESAI), que atende a 

comunidade no posto de saúde localizado na própria Aldeia. Em relação a gestação e ao parto 

antigamente as mulheres tinhas seus bebes na aldeia, não precisava vir para cidade, agora tem 

que ir na cidade.  

Quando a criança na nossa cultura nasce algum parente fica 

responsável pra dá o nome da criança na língua Gavião, sempre é o 

tio, avó, avô. Já o nome da criança no português quem escolhe e o pai 

ou a mãe mesmo. 

Quando o pai ou a mãe tem dificuldade de falar português eles 

perguntam e pede ajuda para um outro parente que entende a Língua 

portuguesa.  (Daniel Cegue Ahv Gavião e Chambet Babekav Puhv 

Gavião  – 25/05/2016)   

 

Apesar das diversas mudanças ocorridas, ainda há, aqueles que acreditam e buscam conservar 

práticas tradicionais de cuidado com a criança, inclusive, cuidados relacionados aos espíritos 

visto que, como em tempos passados, acreditam que os espíritos podem fazer-lhes algum mal. 

Na minha cultura a criança quando nasce o pai dela fica proibido de 

trabalhar em serviço muito pesado, tipo roça, e também não pode 

matar macaco, anta e nambu, se ele fazer a criança pode ficar 

chorando, pode aparecer sapinho da boca, ele também não pode banha 

no rio, pisar na pedra porque pode acelerar o coração da criança, e 

ela pode desmaiar, meu pai sempre falava pra mim quando meus filhos 

nasceram, me alertava, não pode roçar, cortar. Não podia fazer nada 

disso por um período de mais ou menos 1 mês, depois que a criança 

nasce. Se o pai fizer a criança pode desmaiar (Chambet Babekav Puhv 

Gavião  - 20/05/2016)  

 Quando nasce uma criança, algumas pessoas acreditam que o marido 

não pode matar macaco, anta e outros animais também, porque faz mal 

pra criança. Até hoje tem pessoas que acreditam nisso aí. (Daniel 

Cegue Ahv Gavião/ Chambet Babekav Puhv Gavião  – 25/05/2016) 

Quando a mulher está grávida não toma remédio. Quando ela sente 

dor em alguma coisa, aí ela precisa tomar medicação e remédio natural 

do mato. Acho que pro neném ficar forte tem remédio aí no mato pra 

mulher tomar quando tá grávida. Esse remédio serve pra criança não 

ficar muito na barriga da mulher. Aí a mulher toma pra criança crescer 

forte. Igual o remédio da cidade. A mesma coisa que tem.  [...] Tem 

uma planta que o mais velho sabe tirar a raiz, depois descasca, faz um 

chá e mistura com makaloba, e aí a criança vai tomar pra ficar forte. 



Este chá também pode ser passado no corpo, é vitamina. (Chambet 

Babekav Puhv Gavião  –  20/05/2016) 

 

A partir do nascimento, a criança tem um contato mais intenso com a mãe e com a avó 

materna, sempre uma figura feminina, além delas o contato que essa criança recém nascida tem 

ao nascer e com seus próprios irmãos mais velhos que estão a todo tempo presente , cuidando 

e observando os cuidados de mãe para com o bebê.  A mãe e a avô são as principais responsáveis 

pelas crianças nesse início de vida, à medida que ela vai crescendo, este contato se estende para 

os demais membros da comunidade, é desde os primeiros anos de idade a criança já começa a 

desempenhar algumas funções básicas, tais como levar recados, cuidar de animais, da casa, dos 

irmãos mais novos, entre outros. 

 

 

3.2 NOMEAÇÃO E DESENVOLVIMENTO CRIANÇA GAVIÃO: DO BRINQUEDOS 

AS BRINCADEIRAS TRADICIONAL 

 

 As criança na nossa cultura ao nascer é considerar de Bùv (bebezinho), Xiridùgu 

ou Bùv Koro (criança de colo); Bùv Kahjúhv (criança que já está andando, a partir de 1 ano);  

Òdir ( menino 12 anos de idade), Vazer iri ( menina moça 12 a 14 anos de idade) e Odir Rùhr 

(jovem rapaz/ masculino acima dos 15 ano de idade). (Daniel Cegue Ahv Gavião/Chambet 

Babekav Puhv Gavião  – 08/04/2017). 

v  

Foto 6- As crianças sentada na porta de sua casa observando o pequisador. Aldeia Igarapé Lourdes, 

Créditos. Daniel Gavião, Setembro de 2017. 

 



 O sabedor Chambet Babekav Puhv Gavião fala que uma criança pode ser 

considerada criança até aproximadamente aos 10 ou 12 anos de idade, depois dessa idade a 

criança já começa a ter malícia, então já pode ser considerado um rapazinho, porque, na sua 

concepção, e na nossa cultura ser criança é ser inocente. A concepção de infância indígena 

Gavião está  ligada à ideia de liberdade, essa ideia também é bastante forte entre nos populações 

indígenas, em geral,  e está vinculada à maneira como as crianças são percebidas pela 

comunidade; como sendo alguém que tem o direito de permanecer em todos os lugares da 

aldeia, pois este é o seu momento de interagir e aprender com os demais membros do seu grupo 

de convívio.  

No mês de agosto o Igarapé quase seco, esse período é ideal para a pesca com o timbó, 

essa pesca utiliza um tipo especifico de cipó que é batido na água e deixa os peixes dormentes, 

quando eu era menino ia acompanhar meu pai e todas as crianças acompanhava seus pais nesse 

dia de pescaria do timbó, lembro que meu pai ensinava a fazer as flechas. Em outros dias meu 

pai ia ao mata caçar, as vezes acompanhava, aprendi com ele a caçar, fazer a tocaia para esperar 

as aves, a matar nambu e outras aves com flecha. As aves é um alimento para nosso povo. 

Aprendi com meu pai a fazer roça, ao acompanha-lo lembro que ele levava facão que ajudava 

no plantio de mandioca, cará e milho. Aprendemos como se constrói uma casa tradicional com 

a palha do babaçu, algumas vezes ajudava meu pai a fazer e renovar a nossa casa com a palha 

do babaçu.   

Os pesquisadores Zóia e Peripolli (2010, p. 12) em seus estudos observaram que embora 

haja grandes diferenças culturais entre os povos, a forma como são criadas as crianças em muito 

se assemelha entre os diversos povos, conforme observa Mandulão: 

Quando a criança nasce, é uma extensão da mãe que a amamenta e a 

protege. A criança é socializada pela família e nas relações cotidianas 

da aldeia. Ela aprende fazendo, experimentando, imitando os adultos. 

As crianças acompanham os pais e os seus brinquedos são miniaturas 

dos instrumentos que posteriormente irão utilizar em sua vida de adulto. 

Neste sentido, podemos inferir que a forma de ensinar nas comunidades 

indígenas tem como princípios inseparáveis a construção do ser, pela 

observação, pelo fazer, testado dentro de um contexto real 

(MANDULÃO, 2006, p. 219). 

 

O papel da criança na nossa cultura Gavião é aprender sobre o nosso modo de viver e 

ser Ikolem, neste aspecto a infância Gavião não é diferente de outro contexto indígena, pois as 

crianças apreendem observando e participando das atividades que acontecem na aldeia. Da 

mesma forma como acontece na cultura de outros povos indígenas, a título de ilustração 



evidenciamos alguns, o caso das crianças indígenas Guarani e Kaiowá localizadas nos Estados 

de Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul, pesquisadas por Brand (1997), Tassinari 

(2001;2009), Pereira (2002), Nascimento (2006); os A’uwe-Xavante localizados no Estado de 

Mato Grosso investigados por Nunes (2002); os Kayapó – Xikrin situados no Estado do Pará, 

pesquisados por Vidal (2001) e e Cohn (2005), pesquisa realizada com as crianças da etnia 

Sateré-Mawé que moram em Manaus-AM pelos pesquisadores Mubarac Sobrinho5 

(2007;2008) e Barros (2012).  

 Essas e outras pesquisas6 tem evidenciado que as crianças estão presentes em todas as 

atividades e espaços do cotidiano das aldeias. Essas crianças ao brincarem, experimentam as 

dimensões culturais da vida social, acompanham a vida dos mais velhos, imitam de tudo e a 

todos com enorme liberdade na vivência do tempo e do espaço. Assim, o que nos parece como 

uma característica fundamental de muitas aldeias pelo Brasil, é o fato de cultivar esse modo de 

vida para as crianças, enquanto possibilidades de aprendizagens que serão essenciais para a vida 

adulta, se constituindo enquanto um modo próprio de aprender, no diálogo com a educação 

tradicional e a cosmologia de cada povo7.  

Os meninos Ikolem continuam acompanhar os pais nos seus afazeres, ajudam a preparar 

a terra para a roça, a pescar e a caçar. As meninas por sua vez, são reservados os espaços 

domésticos, ficam junto a sua mãe, principalmente para a realização de tarefas domésticas 

como lavar a louça e roup, acompanha na roça, buscar lenha e macaxeira. Meu pai Chambet 

Babekav Puhv Gavião contou que antigamente havia meninas que também acompanhava os 

pais nas atividades de caça, pesca, também caçava e pescava junto com o pai.  

 

                                                           
5 SILVA, Aracy Lopes da, MACEDO, Ana Vera Lopes da e NUNES, Ângela (0rgs.). Crianças Indígenas: 

Ensaios Antropológicos. São Paulo: Global, 2002. 
6 ( COHN, 2007; TASSINARI, 2008; GRANDO, 2014,2013). 
7 BARROS, João Luiz Da Costa. Brincadeiras e Relações Interculturais na Escola Indígena: Um Estudo de 

Caso na Etnia Sateré-Mawé. Tese ( Doutorado em Educação), Universidade Metodista De Piracicaba, São Paulo, 

2012.  



Foto 7. Criança Gavião ao lado do paneiro. Elas também brincam de carregar lenha de madeira para 

acender  fogo. Aldeia Igarapé Lourdes, Outubro de 2016. Créditos: Daniel Gavião, 2016. 

 

A crianças utilizam brinquedos, aqueles que serão aproveitados apenas durante as 

brincadeiras. Os meninos brincam com arco e flecha, espingarda, carrinho, estilingue, bola de 

gude e pipa.  Em relação às meninas, já não há muitas opções. Divertem-se com bonecas, 

brincam de cozinhar ou transformam em brincadeira o trabalho que devem fazer. Existem 

momentos em que as brincadeiras permitem a interação das meninas e meninos como pega 

pega, futebol e vôlei, e no rio com a natação, estas não são organizadas por sexo dos 

participante. Os meninos geralmente brincam de carrinho e flecha e as meninas brincam de 

casinha, cozinhar. O predomínio de brincadeiras junto à natureza, torna-se, de modo geral, uma 

característica do modo de brincar da criança indígena. (KISHIMOTO, 2010). 

Francisco Tiko Tihv, por sua vez ao narrar sobre a história de sua infância relembra detalhes 

fundamentais que ficaram na sua memória, e marcaram esse período em que compartilhava com as 

demais crianças da aldeia de sua época todos os momentos das brincadeiras. Considerado por ele como 

aspectos fundamental que ajudou na identidade da infância Gavião e na fase adulta.  

Agente brincava de matar os porcos. Matando os caranguejos como se fossem 

matando os porcos na festa. O pai do Deusdete que estava conosco brincando 

assim. Ele era o dono do porco de brincadeira. Os outros então matavam o 

caranquejo como se fosse matando os convidados matando o porco na festa. 

Os rapazinhos flechavam eles com flechinhas . O pai do Colombo 

"goxoréhj"mataram. Os parente do Chambet Babekav Puhv Gavião também 

fazia parte desse grupo, o Valtorino  também. Também os parentes da mãe do 

José Carlos. Eram essas crianças que brincavam naquele tempo. [...] 

Agente também brincava furando os mamões e as mandiocas como se fossem 

bichos. Agente flechava os mamões verdes como se fossem porcos. Depois 

agente amarrava e arrastava. Flechávamos os mamões e amarrávamos e 

puxávamos e saíamos correndo. E assim agente brincava. [...] 

Agente brincava perto das casas no terreiro em lugar limpo. Agente brincava 

ali em meio os galhos de árvores e tronco caídos. ali agente comi as coisas e 

brincava de furar os mamões. Agente brincava de matar as lagartixa,mas 

quando agente estava mais grandinhos . Nos matava ele no restos de palhas 

de milho jogados no terreiro. A vovó falava para nós: " matem minha comida 

meninos". Ai aparecia os bichos no bagaço do milho. " matem aquele azul 

para mim. Assim gente ia matando eles. Pegavam eles. Agente matou muito 

para vovó comer.  

 



As brincadeiras são: os jogos, afazeres domésticos, caminhadas e cumprimento de 

rotinas, como correr atrás dos pais, imitando suas atitudes e gestos, tomar banho no rio, 

acompanhar as mães, a fabricação dos próprios brinquedos (carrinhos, flechas, avião), caroços 

de tucumã para jogarem peteca, cuidar das plantações, pescar e caçar junto com os pais. 

(SILVA, 2002; NUNES, 2002; PEREIRA, 2002; COHN, 2005; NASCIMENTO, 2006; 

BERGAMASCHI, 2007 e 2011; MUBARAC SOBRINHO, 2009; 

 

Foto 8. A criança Gavião brincando de casimha de baixo da mangueira. Aldeia Igarapé Lourdes, 

Outubro de 2016. Créditos : Daniel Gavião, 2016. 

 

De acordo com Rodrigues (2014), fusão entre os brinquedos e brincadeiras típicos de 

sociedades nativas com aqueles produzidos por não indígenas, estes partilham os mesmos 

espaços e dividem a atenção dos mesmos sujeitos. No entanto, os brinquedos industrializados 

não substituem aqueles cuja finalidade é similar ao trabalho adulto, como o arco e flecha e o 

düj düj. 

 

Foto 9 e 10. Criança Gavião após confeccionar sua flecha feita de babaçu para atirar contra o Cará [ batata] , 

simulando a matança do Porcão. Aldeia Igarapé Lourdes, Outubro de 2016. Créditos : Daniel Gavião, 2016. 

 

O brinquedos que mais fazíamos eram de madeira, extraído da nossa floresta, eram as 

flechas, arapucas, tocais e depois aprendemos fazer os carrinhos feito de madeira, se balançar 

nos cipó das árvores e cair na água, brincávamos no rio pulando do barranco todos juntos, era 

muitas crianças. Íamos ao igarapé sempre em grupos de muitas crianças, passamos o dia inteiro 



brincando, outra brincadeira que fazíamos na infância era pintura de urucum e jenipapo, cada 

criança ajudava na pintura do corpo da outra. 

 

:   

Foto 11 e 12. As crianças Gavião se preparando para a Festa, um enfeita uma as outras com a tinta 

extraída do furto de Genipapo..Aldeia Igarapé Lourdes, Outubro de 2016. Créditos : Daniel Gavião, 2016. 

 

 

Apesar da prática da pintura servir para a beleza do corpo, esta não é realizada com muita 

frequência, limitando-se às festas realizadas esporadicamente na Aldeia.  

O jenipapo é usado até hoje pra pintar o corpo da criança. Isso aí é cultura. A pintura é feita por 

algum jovem, alguma mulher, pai ou mãe também. 

Não tem roupa bonita assim, roupa, calça, algum objeto que tem, que 

o pessoal usa?! É mesma coisa a pintura corporal, o pessoal usa né. 

(Daniel Cegue Ahv Gavião/ Chambet Babekav Puhv Gavião  – 

25/05/2016) 

Pintura é um enfeite, nós usamos a pintura como um acessório da nossa 

cultura, é tipo uma camisa, a gente usa a pintura como se fosse uma 

vestimenta, usa no dia-a-dia, mesmo significado tem para nós. É a 

nossa vestimenta hoje na atualidade nós fazemos a pintura somente nos 

dias de festas, rituais e manifestações. A pintura da mulher é pequena,  

a maior é pra homem. Existe uma pintura para as crianças (tipo pingo, 

bolinhas). (Daniel Cegue Ahv Gavião/ Chambet Babekav Puhv Gavião  

– 25/03/2017). 

 

Como já afirmado por Cohn (2005), as crianças não sabem menos, elas sabem outras 

coisas. As crianças têm um modo ativo de ser e habitar o mundo, elas atuam na criação de 

relações sociais, nos processos de aprendizagem e de produção de conhecimento desde muito 

pequenas, inseridas diretamente na vida da comunidade.  



 

Foto. 13 e 14.  Crianças Gavião brincando e ajudando sua mãe a lavar a roupa [afazeres domésticos] no  igarapé. 

Da aldeia. Aldeia Igarapé Lourdes, Outubro de 2016. Créditos: Daniel Gavião, 2016. 

 

Não é possível homogeneizar a infância indígena mesmo no interior de uma só 

comunidade, as famílias possuem formas diferenciadas para tratar a criança, dentro dos limites 

das normas sociais a que estão submetidas. As crianças possuem um modo de vida, de ver e 

compreender o mundo e as coisas, que é singular em função das particularidades que permeiam 

a cultura de cada sociedade nativa. (RODRIGUES, 2014). 

 

3.3 PARTICIPAÇÃO NAS FESTAS E A RELAÇÃO COM OS ADULTOS 

Na aldeia as crianças participam das festas tradicionais, na minha infância eu participa 

de muitas festas; festa da criação de animais, do porcão-do-mato Góv Okaè, festa do roçado, 

festa tradicional do Totorav, era uma festa em que tinha um instrumento musical formado por 

três flautas feita de taboca e utilizado nas festas por três pessoas, essas pessoas tocam o Totorav 

ao mesmo tempo cantando uma música, uma dessas três tem que responder a outra por meio do 

som do Totorav. Há sempre a participação das crianças Ikolen nas atividades da aldeia, das 

festas tradicional do povo, exemplo da festa da matança do porcão Góv Okaè, as crianças e 

jovens participam ativamente. 

 Durante da matança do Góv Okaè todas as crianças e jovens participam do ritual, da 

preparação, das danças, e no momento em que o porcão será flechado somente os meninos do 

sexo masculino jovens e adultos que participam da matança. 



  

 

Foto 15 e 16. Crianças Gavião se preparando para participar da festa do Góv Okaè ( Porcão-do-mato) 

em 2010 na aldeia Ikolem. Aldeia Igarapé Lourdes, Créditos: ? 

 

A interação entre as duas gerações ocorre também nos momentos de festa que são 

realizadas na nossa cultura. A criança Gavião interage com o adulto em vários momentos, desde 

o pai e a mãe que ensina a fazer arco, flecha, tomar banho no rio, artesanato, participa de toda 

as atividades da aldeia, o tempo todo está brincando e aprendendo. Nas festas as crianças 

participam da dança tradicional, fazem pinturas corporais e aprendem seu significado, bem 

como ouvem as histórias contadas pelos mais velhos. Assim as crianças são permitidas a ouvir, 

sentir e conhecer este nosso universo da cultura Gavião. 

De acordo com a narrativa de Francisco Tiko Tihv é possível perceber que quando criança eles 

faziam os afazeres e as atividades na aldeia como forma de brincadeiras, não tinha aquela 

cobrança por parte dos mais velhos. Vejamos na narrativa abaixo: 

 A gente ia brincar de bater timbó. Com arquinhos e flechas agente matava 

os peixes. Pegávamos os peixes cascudos também. Agente os procurava nas 

folhas no fundo do rio. Agente batia o timbó, mas não morria nenhum peixe. 

Assim agente brincava naquele tempo. A gente fazia casas com palhas 

também. Colocava as palhas em pé e fazia casa. Ai os outros diziam" façam 

suas casas de verdades para nós". Ai fazíamos casas de verdade (de 

brincadeira ). Ali agente fechava e brincava lá dentro. As crianças de hoje 

brincam com carrinhos,  as meninas de bonecas, com redes velhas brincam 

de pipas. Também brinca de bolas. No meu tempo agente matava galinhas. " 

Vamos comer galinhas" agente chamava uns aos outros. Agente juntava o 

grupo de amigos e íamos matar as galinhas dos outros. Agente ia e matava as 

galinhas e comia por lá com os amigos. Agente pegava as galinhas e dizia 

entre nós, " tem muitas ainda, e nascer mais" . E ali agente anoitecia. E nossas 

mãe iam a nossa procura. " Onde vocês estão? Onde estão? " elas nos 

procurando. Enquanto isso nós estávamos em cima na árvore. 

Continuávamos matando as galinhas. Será que vão bater na gente? nos 



perguntávamos. Vamos embora. Minha mãe continuava a me procurar. 

Vamos responder a elas eu dizia, agente não matou gente não?Onde você foi 

meu filho, minha mãe perguntava. Você estava matando galinha de novo? Ela 

perguntava pra mim. Venha!elas chamavam. (Francisco Tiko Tihv,outubro de 

2016) 

São momentos em que as crianças pequenas aprendem e também vão construindo 

sentido e significado para a cultura em que são partes e ao mesmo tempo se refazem enquanto 

se apropriam desses elementos culturais de sua sociedade. E neste sentido que Corsaro (2011), 

compreende-se que em tais situações as crianças não apenas apropriam-se ou internalizam os 

elementos culturais de sua sociedade, mas, com sua participação, são capazes de interpretar e 

reinventar novas culturas.  

 

Foto. 17 e 18. As crianças Gavião na escola. Acervo do pesquisador. 

Foto 12. Criança Gavião junto com o sabedor Tiko Tihv Gavião. Aldeia Igarapé Lourdes, Outubro de 

2016. Créditos: Daniel Gavião, 2016. 

 

 

De acordo com Rodrigues (2014, p. 120) não se pode falar de infância indígena com um 

olhar curioso apenas por seus processos naturais de aprendizado e modos de vida, pois, a criança 

– sujeito real e concreto que perpetra a infância –, mesmo em sociedades nativas pode ser 

discriminada ou sofrer algum tipo de violência. Seria um equívoco generalizar e acreditar que 

todas as crianças pertencentes a algum grupo étnico são devidamente respeitadas seja por 

membros de sua própria comunidade ou não. Mesmo porque, as condições sociais que 

“empurram” muitos povos indígenas a novas formas de vida e consequentemente à pobreza, já 

se torna uma forma de violência e desrespeito com as meninas e meninos que deles fazem parte. 

 

 

 



CONDIERAÇÕES FINAIS  

 

 Considerando o objetivo da pesquisa que buscou investigar e analisar a infância 

indígena Gavião – Ikolem, tendo como foco como elas vivem na aldeia, seu cotidiano, as 

brincadeiras, as aprendizagens, as relações com os adultos e entre elas e sua participação em 

diversas atividades na aldeia a partir do olhar de dois sabedores indígenas. As narrativas orais 

de ambos sabedores trouxeram inúmeras contribuições de grande valor para nós professores 

indígenas, para compreender um pouco da nossa infância Gavião, até então pouco evidenciada 

em nosso contexto. 

  Isso nos ajuda a pensar também como a escola poderia usufruir de todo esse 

conhecimento sobre a nossa aprendizagem indígena Gavião, considerando que os relatos orais, 

as memórias registradas neste trabalho sobre a infância indígena Gavião evidenciaram uma 

diversidade de ações desenvolvidas cotidianamente na aldeia pela criança e as concepções de 

infância que temos na nossa comunidade, sinalizando que estas poderiam estar presentes 

também no currículo da nossa escola indígena. Uma outra questão está relacionada com a 

possibilidade da abordagem dessa temática [infância indígena Gavião] sobretudo considerando 

que há pouca integração e interdisciplinaridades  dos saberes indígenas nos processo próprios 

de aprendizagem na nossa escola, e ressaltando que há pouca discussão nos cursos de formação 

que participei, em especial ao curso de Licenciatura em Educação Básica Intercultural da UNIR; 

de modo que não tivemos disciplinas especificas que abordassem a infância indígena e suas 

culturas, acho que nós professores devíamos estudar mais sobre como é a vida e o cotidiano de 

nossas crianças, e já repensando a nossa formação de professores indígenas. 

 A partir das narrativas dos sabedores Francisco Tiko Tihv e Chambet Gavião 

aliada a minha experiência e meu testemunho enquanto um integrante do povo Gavião, 

relembrando o tempo em que fui criança na aldeia igarapé Lourdes, concluímos que nossa 

infância indígena é vivida nos tempos e espaços de toda a aldeia, compartilhando momentos 

com os adultos, enquanto criança participamos de tudo, e aprendemos juntos os valores do 

brincar e da nossa própria vida coletiva. É na nossa infância que somos marcados por muitos 

momentos de experimentação e vivencia dos saberes, experimentamos todas as dimensões 

culturais da vida social na aldeia com os mais velhos, como forma de se apropriar dos saberes 

de sua educação tradicional somos preparados e nos preparamos quando criança também para 

vida adulta, sempre numa trajetória do aprender fazendo, conforme os relatos dos nossos 

sabedores indígenas. 
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