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Resumo - Em outros tempos o Povo Ikólóéhj Gavião desenvolvia formas de vida 
próprias organizadas através de um conjunto de regras sociais apoiadas nas vivências 
culturais. Depois do contato ocorreram muitas mudanças em seu modo de viver, uma 
delas foi a entrada das escolas em suas aldeias. E é neste contexto que está situado 
o presente Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) elaborado no período de 2019-
2021 em Ji-Paraná, Rondônia. A finalidade principal foi ampliar a compreensão sobre 
os processos de aprendizagem da leitura e da escrita no contexto Ikólóéhj Gavião 
tendo por base teórica as pesquisas de Emília Ferreiro (1985), Neves (2009) e Betty 
Mindlin, Digut e Sebirop (2001). A pesquisa se caracterizou como qualitativa porque 
buscou entender uma situação social e a coleta de dados foi feita através de 
entrevistas e escrita de memoriais na perspectiva indígena através da Pesquisa 
Narrativa (CUNHA, 199). Também fizemos uso da Pesquisa Documental (GIL, 2002), 
por meio de análise de atividades de cadernos das crianças indígenas, além de vídeos 
e imagens sobre a alfabetização em casa e em sala de aula. Os resultados mostraram 
que o contato alterou muito as regras sociais estabelecidas pelo povo Ikólóéhj Gavião, 
principalmente nas concepções de infância. Desde os anos sessenta o processo de 
alfabetização tem sido vivenciado nas aldeias mas, de forma inconstante. Concluímos 
que as aprendizagens da leitura e da escrita no contexto Gavião atual vêm ocorrendo 
baseada tanto nas formas de trabalhar dos missionários como nas orientações 
discutidas na formação docente envolvem tanto a língua materna como a língua 
portuguesa, um saber fundamental considerando os desafios do mundo atual.  
 
Palavras-chave: Povo Ikólóéhj Gavião. Alfabetização Intercultural. Educação escolar 

Indígena. 
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Introdução  

 

Em tempos imemoriais o Povo Ikólóéhj Gavião desenvolvia modos de viver e 

aprender a partir de um conjunto de regras sociais relacionadas às práticas culturais. 

Com a necessidade do contato, visto como uma possível forma de assegurar a 

sobrevivência coletiva, muitas mudanças passaram a fazer parte de sua rotina. Uma 

destas alterações ocorreu por meio do surgimento das escolas nas aldeias.  

Neste sentido, o presente Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) foi elaborado 

no período de 2019-2021, na terra indígena igarapé Lourdes na aldeia Ikólóhj, no 

município de Ji-Paraná, estado de Rondônia. Algumas partes deste estudo ocorreram 

de forma presencial na Universidade e outras na aldeia, principalmente a partir de 

2020 por causa da pandemia de covid-19. O objetivo da pesquisa foi ampliar a 

compreensão sobre os processos iniciais de aprendizagem da leitura e da escrita no 

contexto Ikólóéhj Gavião.  

A base teórica fundamentou-se nas pesquisas de Emília Ferreiro (1985) que 

com outras estudiosas elaboraram em 1970 outra proposta de alfabetização que 

questionavam o modelo das cartilhas. E no campo específico da Educação Escolar 

Indígena realizamos leituras sobre a Alfabetização Intercultural (NEVES, 2009), um 

conjunto de conhecimentos reflexivos e documentais que analisam as aprendizagens 

iniciais da língua escrita que ocorrem nas aldeias de Rondônia e noroeste do Mato 

Grosso. 

A pesquisa se caracterizou como qualitativa porque busca entender melhor 

uma situação social, neste caso, a iniciação à cultura escrita em ambientes escolares 

indígenas, por isso, utiliza como fonte de coleta de dados diversos recursos: “[...] 

entrevistas (com perguntas abertas e fechadas), história de vida, entrevista oral, 

estudo pessoal, mapas mentais, estudos observacionais, observação participante ou 

não”. (MATTOS, 2011, p. 34).  

Assim, foi necessário a realização de entrevistas orais com a colaboração 

indígena com vistas a produção de relatos, bem como a escrita de memoriais 

conforme orientações da Pesquisa Narrativa entendida como “[...] instrumental de 

coleta de dados. [...] o homem é um ser contador de histórias [...] a investigação de 

caráter qualitativo tem tido o mérito de explorar e organizar este potencial humano, 

produzindo conhecimento sistematizado através dele”. (CUNHA, 1997, p. 192). 
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Também fizemos uso da Pesquisa Documental, que utiliza materiais “[...] ‘de 

primeira mão’, que não receberam nenhum tratamento analítico. [...] conservados em 

arquivos de órgãos públicos [...], fotografias, gravações, memorandos, regulamentos, 

ofícios, boletins etc.”. (GIL, 2002, p. 46). Os documentos necessários na construção 

deste estudo foram as atividades de cadernos das crianças indígenas que mostram 

aspectos “[...] do ensino, da aprendizagem e dos usos escolares da língua escrita, ou 

seja da alfabetização escolar e da difusão, nesse âmbito da cultura escrita. (VIÑAO, 

2008, p. 17), além de vídeos e imagens sobre a alfabetização. 

Este trabalho está organizado em 4 (quatro) partes: a primeira trata da 

apresentação do Povo Gavião Ikólóéhj a partir de um pequeno histórico. Em seguida 

iniciamos a discussão sobre alfabetização por meio das memórias coletivas dos 

Ikólóéhj. A continuidade da reflexão sobre leitura e escrita no contexto Gavião através 

das minhas memórias pessoais, será constituído na terceira seção do texto, que inclui 

a infância e a escolarização do ensino fundamental. A quarta seção trata da 

apresentação e análise das práticas pedagógicas referentes à Alfabetização 

Intercultural na visão de um docente e pesquisador Gavião. 

 

1. Contextualização: um pouco da História do Povo Gavião Ikólóéhj 

 
O pouco que é conhecido da história dos indios Gavião são fatos 
típicos dos povos que sofreram em suas terras os efeitos da retomada 
de exploração da borracha na Segunda Guerra, seguida pelo avanço 
da fronteira econômica nas últimas décadas, alcançando a região 
onde vivem, fronteira de Mato Grosso com Rondônia. É uma história 
de conflitos com seringalistas, caucheiros, garimpeiros e fazendeiros, 
assim como de confrontos entre os povos indígenas. [...]. (LEONEL 
JR., 2001, p. 239). 

 

Apresentarei neste tópico uma breve contextualização sobre o Povo Gavião 

Ikólóéhj, etnia a qual pertenço, localizado na Terra Indígena Igarapé Lourdes em Ji-

Paraná, estado de Rondônia. O Povo se autodenomina Ikolen (MINDLIN; DIGUT; 

SEBIROP, 2001, p. 104) ou Ikólóéhj (DA SILVA, 2008) e que há um certo tempo atrás 

também era chamado de Digut (SHULTZ, 1964). Esse antropólogo confundiu o nome 

de Digut com o nome do Povo.  Embora sejam diferentes grafias, exceto a última, 

estas palavras, na língua indígena deste Povo, querem dizer, Gavião. É falante de 

duas línguas: a língua Gavião, pertencente à família linguística Tupi-Mondé, e a 

segunda língua é a portuguesa, necessária para a comunicação com não indígenas.  
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Nasci na Aldeia Ikólóéhj, local onde moro na atualidade. É importante destacar 

que apenas eu nasci nesta aldeia, já que os meus irmãos e irmãs nasceram na Aldeia 

Igarapé Lourdes, que tem o mesmo nome do território. Esta mudança aconteceu por 

causa da colonização nos anos oitenta quando o governo incentivou a vinda de 

pessoas de diferentes regiões do país para Rondônia. E na busca por um pedaço de 

chão acabaram invadindo a Terra Indígena Igarapé Lourdes, o que provocou 

preocupações e indignações entre os Gavião: 

[...]. Realizaram várias reuniões secretas na floresta, refizeram sua 
aliança com os Arara e os Zoró, declararam guerra a todos os 
invasores. [...]. Numa reunião secreta com os principais líderes, 
Txiposegov e Alamãa anunciaram-me com uma fúria ameaçadora, de 
fazer tremer o ouvinte, a morte de todos os brancos que suas flechas 
alcançassem, e não foi nada fácil aceitarem ao menos discutir 
alternativas à guerra. A presença pessoal de Apoena Meirelles, seu 
grande aliado e defensor, animava-os na luta pela terra e, ao mesmo 
tempo, evitava mortes. Assim mesmo, os Gavião, guerreiros bravios 
há gerações detiveram dezessete colonos, que foram mantidos na 
aldeia central, obrigados a fazer roça para os indios durante um mês.  
(LEONEL JR., 2001, p. 235). 

 

De acordo com o relato de meu pai que vivenciou essa situação da colonização 

muitos indígenas participaram do processo de demarcação do território. E neste 

processo descobriram que estava acontecendo a invasão de colonos que vinham de 

outras cidades para morar em Rondônia. Foram muitas lutas e estratégias para 

enfrentar este problema: 

Sobre o território Gavião primeiro nós demarcamos nossa área. Quem 
começou foi meu irmão com outro pessoal, nossos parentes, tios, 
primos, irmãos. [...]. Nós descobrimos e falei para o meu irmão que o 
pessoal estava entrando na nossa área. No início ele não acreditou 
porque sobrevoava de avião e não via invasores, mas andando no 
mato a gente percebia movimentação. [...]. Passaram sete anos e o 
pessoal da invasão continuava lá e continuou entrando gente, 
chegaram lá pertinho dos Arara. Daí comecei a bagunçar [protestar] 
jogando fora a mercadoria da Funai, medicamentos pra FUNAI dar 
força pra gente, nos atender. Saíam mas voltavam de novo, em outro 
dia de novo, e de novo. Daí nós começamos a andar ali pertinho das 
Arara, onde era a primeira Aldeia dos Araras, então decidimos 
enfrentar os invasores e foi quando ficaram reféns dos indios. [...]. Eles 
tiveram que plantar roças, bater timbó pra nós. Depois veio o prefeito 
Jotão de avião ele levou um dos reféns, cunhado dele parece, os 
outros ficaram. Quando foi no outro dia nós mandamos os outros para 
Ji-Paraná de avião. Foi assim que começamos a tirar os invasores da 
nossa terra. Aí depois nós viemos para a Aldeia Ikolen. Eu era o braço 
direito do meu irmão, o Catarino, ele me mandava fazer coisas, 
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confiava em mim. Assim que nós tiremos invasor da nossa terra. 
(PADAG GAVIÃO, 2021, p. 1)4. 

 

Essa situação demorou ser resolvido, conforme atesta a matéria abaixo, porque 

algumas famílias de colonos insistiam em permanecer na área, pois aguardavam 

indenização do governo. Lembro que meus pais falavam que quando chegaram na 

Aldeia Ikólóéhj havia barracos, criação de animais como galinhas, porcos, um pouco 

de gado, além de roças de milho, arroz, feijão e outras benfeitorias. 

 

Figura 1 – Impactos da colonização na Terra Indígena Igarapé Lourdes. 

 
Fonte: Jornal Gazeta de Notícias (RJ) – 06.12.19835. 

 

Então, foram tempos difíceis, por isso é sempre importante lembrar que: “A 

terra Indígena Igarapé Lourdes foi assegurada com muita luta, coragem e sofrimento. 

[...]”. (KÁV SONA GAVIÃO, 2015, p. 15). Nesta época da invasão, a Terra Indígena 

Igarapé Lourdes, espaço de morada também do Povo Indígena Arara Karo, já havia 

sido homologada por meio do Decreto 88.609 de 11 de agosto de 1983.  

Assim, quando nasci, os Ikólóéhj já tinham conhecido o não indígenas. Mas, 

isso não impediu que eu crescesse ouvindo as histórias próprias da ancestralidade do 

meu povo: “Korõi saiu para caçar levando arco e flechas, espingarda e cartuchos. Viu 

um bando de queixadas; quando foi atirar, seus cartuchos haviam sumido da cintura. 

Os porcos fugiram. Korõi sentiu que estava ‘acontecendo’ com ele”. (MINDLIN; 

DIGUT; SEBIROP, 2001, p. 104). 

                                                           
4 Entrevista coletada por Alberto Júnior Ihv Kuhj Gavião no dia 10 de novembro de 2021 por meio do 

aplicativo WhatsApp tendo em vista que a gente estava em lugares diferentes, Ji-Paraná, Rondônia. 
5 Disponível em: 
https://documentacao.socioambiental.org/noticias/anexo_noticia/4964_20090925_102040.pdf  Acesso 
em: 31.05.2019. 

https://documentacao.socioambiental.org/noticias/anexo_noticia/4964_20090925_102040.pdf
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Em relação ao estabelecimento de relações com a sociedade ocidental e o 

Estado brasileiro, os relatos dos mais velhos dizem que há muito tempo atrás quando 

se falava ainda pela primeira vez da borracha, talvez ainda no século XIX, época do 

chamado primeiro "ciclo da borracha", começamos a sofrer com a chegada de 

pessoas desconhecidas em nosso território.  

Um pouco depois, no começo do século XX, os mais velhos contam que chegou 

Rondon, chefe do Projeto da Comissão de Linhas Telegráficas, ele que abriu o 

picadão chamado BR 29 e hoje BR 364 o que foi dificultando mais ainda nossa vida 

por causa dos conflitos na disputa pela terra. E foi por causa destas ações que tivemos 

desavenças com os Povos Surui, Cinta Larga e principalmente com os fazendeiros, o 

que nos levou a vários deslocamentos até chegarmos ao Igarapé Lourdes, uma das 

aldeias que tem o mesmo nome do nosso atual território.  

As leituras que tenho feito na Universidade sobre o assunto informam que 

ocorreram outros contatos no século passado, em 1960: “Encontro do missionário 

católico, o padre Ângelo Spadari que desenvolvia atividades religiosas na região com 

o Povo Gavião-Ikolen, na ocasião informou a presença de 120 pessoas. [...]”. (NEVES, 

2009, p. 135)6.  Depois de um tempo, na metade dos anos 1960 a Missão Novas 

Tribos do Brasil (MNTB) veio morar com os Gavião. Iniciou o trabalho de alfabetização 

e sistematização da língua. O Povo sofreu com as invasões de colonos na passagem 

do Território Federal de Rondônia para o Estado de Rondônia. Após a realização de 

muitas ações é que o problema foi resolvido. 

Desde então, temos nos organizado para viver esses tempos de cultura escrita, 

pois a escola, o saber formal está presente em nossas aldeias, coisas que não 

existiam em nosso mundo, uma vez que a oralidade era suficiente para assegurar 

nossos processos de comunicação e a educação, o aprender e ensinar, era tão natural 

como respirar. 

 
2. Memórias coletivas da Alfabetização em contexto Ikólóéhj.  
 

Os relatos orais e escritos informam que a alfabetização na área Gavião iniciou 

nos anos 1960 através do trabalho dos missionários da Missão Novas Tribos do Brasil 

(MNTB). Ao mesmo tempo em que pesquisavam a língua com a intenção de 

                                                           
6 Cf. Dal Poz Neto (2004); Meireles (1988) e Moore (1978). 
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evangelizar o Povo, sistematizavam o conhecimento linguístico em materiais 

didáticos, as cartilhas para uso na escola. (NEVES, 2009). 

O trabalho iniciava com a apresentação das palavras vása que em língua 

Gavião quer dizer anta e vavó, que significa jacaré acompanhadas de ilustrações 

correspondentes e que as crianças conhecem. É possível observar que as palavras e 

desenhos referentes às representações de vása/anta e vavó/jacaré foram 

selecionadas possivelmente em função de serem animais de conhecimento das 

crianças.  

Figura 2 – Cartilha da Missão Novas Tribos do Brasil  

 
Dados da Pesquisa (GPEA). 

 

Realizei uma entrevista com meu pai este ano a esse respeito de como foi a 

alfabetização no território Igarapé Lourdes. Ele informou que na sua infância não havia 

escola, pois a educação formal só chegou até ele na fase adulta. Neste tempo estudou 

na Aldeia Igarapé Lourdes com o missionário Orestes que dava aulas em sua própria 

casa: 

No meu tempo de criança não tinha parada certa, escola também não 
tinha. A gente morava em vários lugares. Comecei estudar foi com o 
missionário Orestes na casa dele, não era um professor próprio, 
depois ele inventou de fazer uma escola. Mas a gente não parava em 
um lugar só, ia para outros lugares, outra aldeia. Quando eu voltava 
eu estudava mais um pouquinho de novo e era assim a nossa vida. 
Ele escrevia e a gente copiava, foi assim que estudei quando eu era 
novo, eu aprendi pouquinho. Estudava a linguagem, ele dizia pra nós: 
“olha essa letra do idioma é igual a letra do português mesmo, quando 
vocês estudam a letra do idioma vão aprender fácil a escrever em 
português”. Assim eu ia aprendendo, aprendi a ler e escrever na língua 
Gavião e depois em português com o missionário, depois com uma 
professora branca na Aldeia Igarapé Lourdes. Mas tive que parar 
meus estudos porque mudei para a aldeia Ikolen, lá estudei um pouco 
e parei novamente. Hoje esqueci o que aprendi, não sei mais nenhuma 
letra hoje. Não estudei muito, queria ter estudado mais, por isso eu 
falo que mesmo assim ainda lembro algumas coisas, outras aprendi 
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observando, aprendi sozinho nome de bicho, por exemplo. Eu falo as 
coisas hoje só para quebrar um galho. [...]. (PADAG GAVIÃO, 2021, 
p. 1). 
 

O estudo de Neves (2009) apresentou um histórico do processo de aquisição 

da língua escrita entre os Gavião Ikolen e os Arara Karo a partir de pesquisa 

documental tendo como fonte de dados os relatórios de campo de Mauro Leonel, Betty 

Mindlin, Denny Moore e outros que trazem informações importantes para 

compreender este processo. De acordo com esta pesquisa durante mais ou menos 

30 (trinta anos), a educação por meio da alfabetização foi trabalhada por missionários 

(as), funcionários (as) da Fundação Nacional do Índio (FUNAI), pesquisadores e 

voluntários de forma improvisada e com muita interrupção na sequência didática.  

Mas, “Os quatro primeiros alunos a concluir o 1º livro do MOBRAL em 1978 

foram: Catarino, Antonio Tapaa, Chambete e Alberto [...]”. (NEVES, 2009. p. 255). 

Outros registros sobre o tema demonstram o quanto a vontade de compreender o 

sistema de escrita estava presente no início da escolarização entre os Ikolen: “Há 

Gaviões lá com inteligência que dá pra assustar. O Catarino já é falado. O Antonio 

(Tapaá) sabe ler português mesmo sem saber falar muito, porque entende bem as 

regras para pronunciar as letras [...]”. (MOORE, 1978, p. 29).  

 A autora sustenta que a educação formal entre os Gavião passou por muitos 

desafios, de um lado os professores e professoras não indígenas que tinham uma 

presença inconstante e irregular devido não terem o hábito de viver em aldeias, além 

de não possuírem formação adequada para a sala de aula. Por outro lado, embora a 

escrita fosse uma novidade, havia interesse do Povo em aprender em entender mais 

o que era a instituição escolar e a língua portuguesa escrita: “O sentido inicial da 

escola vinculada à aprendizagem da leitura e da escrita em língua portuguesa, para o 

povo Gavião-Ikólóéhj tinha relações estreitas com as demandas advindas da situação 

pós-contato [...]”. (NEVES, 2009, p. 259).  

No entanto, os missionários já sabiam pela experiência que tinham em área 

indígenas que a língua materna constituía o melhor ponto de partida para a 

compreensão da escrita, entendimento diferente por parte dos funcionários da FUNAI 

que também atuavam em sala de aula: 

Os funcionários chamam ‘gíria’ a língua do povo Gavião. Referem-se 
a ‘selvagens’, ‘bravos’. Falam em ‘atração’, ‘amansamento’ e 
‘civilizados’, ignorando estarem em contato com uma outra civilização. 
Nenhum ensino resultará sem uma mudança desta mentalidade e 
linguagem. (LEONEL JR.,1983, p. 101). 
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Assim, havia interpretações e expectativas bastante diferentes de como o 

trabalho pedagógico em sala de aula deveria ser feito. A aprendizagem da leitura e da 

escrita no início da alfabetização Gavião Ikólóéhj para os indígenas deveria ocorrer 

em português devido as suas demandas práticas, para os missionários na língua 

indígena por serem falantes e porque eles queriam aprender a língua e o pessoal da 

FUNAI defendia o português por despreparo e por desconhecimento da língua Gavião. 

Mas de forma geral a escrita representava algo a ser compreendido tendo em vista a 

situação pós-contato. De forma geral, desde seu ingresso na escrita, os indígenas da 

etnia Gavião Ikólóéhj compreenderam que a escrita é de fundamental importância 

para garantir visibilidade social do Povo através de sua inserção nos processos 

comunicativos orais e escritos – presencial e a distância. 

Com a instalação das escolas indígenas em 1992 pela Secretaria de Estado da 

Educação (SEDUC) e a formação dos primeiros professores indígenas, aos poucos a 

educação na aldeia Ikólóéhj foi se estruturando e melhorando o trabalho pedagógico. 

A busca da interculturalidade tem sido evidenciada através de diferentes ações. 

Citamos por exemplo, o Programa de Extensão Universitária: “Pamakóbáe Povtígie” 

(Ikólóéhj), de 2016 por meio de parceria com a UNIR – Campus de Ji-Paraná, tendo 

como principal objetivo elaborar o Projeto Político Pedagógico (PPP).  

As atividades têm sido de articulação dos saberes da tradição Gavião com os 

saberes ocidentais considerados importantes para a etnia. Uma forma de assegurar a 

valorização dos conhecimentos relacionados à tradição e a cultura do Povo e o diálogo 

com os saberes do “outro” tendo como veículos o uso da escrita na lingue e/ou em 

português. 

A comunidade da Aldeia Ikólóéhj juntamente com o coletivo docente e 

assessoria da UNIR elaborou em 2016 o Calendário Escolar Indígena Diferenciado. 

Um instrumento que organizou os saberes interculturais e a definição dos espaços e 

tempos da escola Zavidjaj. Os mais velhos informavam os tempos e as atividades 

sociais relacionadas ao trabalho da coleta, caça e pesca, a partir daí foi sistematizado 

os dias letivos e as horas anuais previstas na LDB 9394/1996 e no Parecer 13/2012 

que trata das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar Indígena à 

dinâmica tradicional dos Ikólóéhj: 

[...] o ano letivo iniciado em fevereiro evidencia as datas de 21 e 22 – 
Álivéá méne (Patriarca do Povo IKólóéhj-Gavião) como significativas 
para o povo Gavião. De igual modo no dia 24 de junho comemora-se 
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o Dia do Povo IKólóéhj-Gavião, é considerado feriado tradicional para 
este povo. Os dias reservados à reflexão sobre seus mortos são 06 e 
07 de julho, também considerados feriados tradicionais, o Pàhgóérpàe 
Kárábi. O 26 de agosto é a data referente ao dia do contato Djálaéhj 
Akinie Kárábi, quando pela primeira vez Digut Gavião – um de seus 
patriarcas, apertou a mão de um “branco” pela primeira vez.  De 12 a 
16 de setembro mobilizam os esforços para a Festa do Garpiéhj, a 
mais significativa para os Gavião porque envolve a presença dos seres 
espirituais, tendo como alguns dos objetivos, a possibilidade de mais 
caças para aldeia. Dia 20 de outubro, é o dia do Pajé, o Vaváhej 
Kárábi. (PEREIRA; NEVES, 2016, p. 3). 
  

Dentre as atividades previstas no Calendário, citamos o processo de coleta da 

castanha da Amazônia, um trabalho que ajuda no processo de aprendizagem da 

leitura e da escrita inicial por sua importância e sentido junto ao Povo. No mês de 

dezembro, os trabalhos propostos e realizados pelos estudantes envolvem atividades 

tradicionais do Povo Gavião. 

A sala de aula ganha outra dimensão, fica mais ampla e os pais e mães dão 

aula de cultura. É uma oportunidade para as crianças indígenas irem até a floresta 

para conhecer e aprender as práticas existentes ainda hoje articuladas aos conteúdos 

previstos nos componentes curriculares de Geografia, Matemática, Ciência e outros. 

O estudo das partes da planta ou os tipos de animais que existem na Terra Indígena 

Igarapé Lourdes são relacionados ao contexto indígena.  

As aprendizagens escolares/culturais ocorrem por diferentes meios: através 

das explicações narradas pelos mais velhos como a medicina tradicional, as narrativas 

míticas, eventos de guerras, dentre outras. Nestas ocasiões há tarefas para serem 

feitas como: desenhar plantas, animais, pessoas que de algum modo tiveram relação 

no período. Há o registro impresso ou digital das ocorrências, nas diferentes línguas 

conforme planejamento prévio de conhecimento dos pais, mães e responsáveis.  

Assim, a coleta da castanha além de ser um momento importante do ponto de 

vista econômico, é um momento em que os grupos familiares ficam mais próximos, 

conversam retomam temas da História, brincam, riem, se alimentam dos recursos 

oferecidos pela floresta, discutem acontecimentos, um momento que fortalece os 

laços de amizade e parentesco. 

Essa memória é recuperada no ambiente escolar por ocasião do retorno às 

aulas, de várias formas: por meio de narrativas orais, produções escritas nas duas 

línguas - dependendo da turma, na exposição de desenhos, fotografias, pequenos 
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vídeos, um inventário que se traduz em conteúdos escolares interculturais, importante 

para o avanço na alfabetização.  

 Portanto, para Neves (2009) o processo de alfabetização Gavião Ikolen na 

atualidade mantém alguns elementos que foram elaborados desde o início: em 

relação às aprendizagens da leitura e da escrita, permanece a ligação com a 

linguagem oral; a língua utilizada inicialmente é a indígena/materna e 

progressivamente vai ocorrendo a inserção do português sempre tomando como 

ponto de partida a realidade das crianças. Mas, e na atualidade, como a alfabetização 

está acontecendo? Esta é a reflexão que vamos realizar no próximo tópico. 

 

3. Memórias pessoais sobre infância, alfabetização e escolarização inicial em 
contexto IkólóéhJ Gavião.  
 

As reflexões que apresentaremos neste tópico envolvem os temas de infância, 

alfabetização e escolarização inicial em contexto Ikólóéhj. Foram elaboradas a partir 

das orientações da Pesquisa Narrativa. É a parte da metodologia científica que orienta 

as escritas de relatos pessoais como forma de produção do conhecimento. As 

lembranças, saberes e reflexões de cada um de nós são importantes porque, ao 

contar suas histórias “[...] os indivíduos dão forma às suas experiências e sentido ao 

que antes não tinham, como constroem a consciência histórica de si e de suas 

aprendizagens [...]”. (PASSEGGI; SOUZA; VICENTINI, 2011, p. 371). 

 
Figura 3 – Pai, mãe, irmãos e irmãs. 

  
Fonte: Alberto Júnior Ihv Kuhj Gavião (2021). 

 

A minha história começou no dia 11 de outubro de 1988, data do meu 

nascimento na Aldeia Ikólóéhj, na Terra Indígena Igarapé Lourdes localizada no 

município de Ji-Paraná, estado de Rondônia, uma parte da região amazônica 
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brasileira. Sou filho de Cecília Dajuhv Gavião e Alberto Padag Gavião e tenho 2 (duas) 

irmãs, Marina Paahv Gavião e Alderina Kirahv Gavião e 3 (três (irmãos) Heliton 

Tinhawambá Gavião, Iram Kav Sona Gavião e Delson Kav Sape Gavião. 

Tive uma boa infância, gostava de brincar, gostava de caçar passarinho. Mas, 

não tinha muitos brinquedos destes industrializados. Então às vezes eu chamava os 

coleguinhas, e a gente fazia nossos próprios brinquedos, por exemplo, furava lata e 

fazíamos dele nosso carrinho, e com pedaço de madeira fazíamos o mesmos 

brinquedos, era o nosso carrinho. Fazíamos flechas, (dágav) para brincarmos de 

caçar. Outra brincadeira comum era a de tomar banho com meus colegas no rio 

Prainha ou nos igarapés. Às vezes, a gente esquecia do tempo e por isso chegava 

em casa tarde. Mas, sonhava mesmo era com a caça, ser um bom caçador. 

Para aprofundar meus conhecimentos como pedagogo indígena sobre infância, 

cuidados e a educação da criança pequena na perspectiva tradicional dos Ikólóéhj 

Gavião, realizei entrevistas com minha mãe e o meu pai. Foram momentos de muitas 

reflexões e aprendizagens. Pude compreender que há uma estrutura de proteção e 

um sistema que define o desenvolvimento infantil para o Povo Gavião assim como 

nas sociedades ocidentais.  

 
3. 1 Cuidar e educar crianças na tradição Ikólóéhj Gavião.  

 

Figura 4 – Entrevista com a Gaj.  

 
Fonte: Alberto Júnior Ihv Kuhj Gavião (2021). 
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A escrita deste tópico foi feita a partir das entrevistas orais gravadas com um 

sabedor e uma sabedora indígena, grandes conhecedores da cultura Gavião. Foram 

realizadas em língua indígena e depois traduzidas e transcritas para o português em 

outubro de 2021 na Aldeia Ikólóéhj. No início expliquei que as perguntas sobre a 

infância Gavião são parte de um estudo para a Universidade e que suas respostas 

serão importantes para os conhecimentos interculturais. Depois desta explicação 

solicitei suas autorizações conforme estabelece a Resolução nº 466/2012 do 

Conselho Nacional de Saúde (CNS) sobre a ética na pesquisa. 

Na primeira entrevista convidei minha mãe, Cecília Dajuhv Gavião para falar a 

respeito do ser criança para esta etnia indígena. De acordo com o seu relato, o 

anúncio da chegada de um bebê exigia muitas atenções e cuidados. A rotina das 

atividades de caça eram bastante observadas e o consumo de certas carnes também. 

Havia alimentos que eram proibidos e outros que eram permitidos porque tinham 

relação direta com a gravidez e com o desenvolvimento da criança. O banho de rio 

era uma prática suspensa durante e depois da gravidez, uma forma de proteção do 

bebê: 

Quando a pessoa ia caçar com a esposa grávida e matava o veado 
era proibido ela comer a carne desse animal, senão o filho nasceria 
com alguma deficiência. Como era proibido para a esposa grávida 
comer a carne, o homem dizia que foi a onça que o matou.  E também 
quando matava macaco ele dizia que o Gavião que matou esse 
animal, pois era proibido comer carne de arara e gavião porque a 
criança poderia nascer com alguns problemas. Também era proibido 
o marido matar o peixe elétrico porque a criança poderia nascer com 
alguma deficiência. Era proibido também a mulher grávida frequentar 
o rio senão o (espírito da água) poderia fazer mal a criança tanto 
grávida como após o parto porque o sangue atrai este espírito por isso 
a mulher tinha de ter cuidado ao tomar banho no rio. (DAJUHV 
GAVIÃO, 2021, p. 1)7. 

 

Algumas destas informações estão presentes no livro “O Couro dos espíritos: 

namoro, pajés e cura entre os indios Gavião-Ikólóéhj de Rondônia”, pesquisa 

específica feita com o Povo no início do século XX. Sobre os cuidados após o 

nascimento de uma criança, demonstra que havia “[...] uma série de alimentos que 

são proibidos as mães nesta fase; os bichos que tem dente venenoso, como macaco, 

cotia, paca, veado, queixada tatu. [...] peixes de couro só são permitidos quando o 

                                                           
7 Entrevista coletada por Alberto Júnior Ihv Kuhj Gavião no dia 8 de novembro de 2021 na Aldeia 
Ikólóéhj, Terra Indígena Igarapé Lourdes em Ji-Paraná, Rondônia. 
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nenê já tem seis meses, mas podem comer pacu e piau. [...]”. (MINDLIN; DIGUT; 

SEBIROP, 2001, p. 74). 

Minha mãe com seu jeito calmo, enquanto fazia o seu artesanato me dizia que 

durante a gravidez e logo após o parto a criança Gavião era cercada de cuidados. Em 

relação ao nome da criança ela informou que quando a mulher estava grávida os 

parentes e avós já pensavam no assunto e já davam um nome para quem iria nascer. 

Assim, quem escolhia o nome antigamente eram os avós, já hoje em dia os pais fazem 

esta escolha.  Em relação ao desenvolvimento infantil de acordo com os dados 

fornecidos por minha colaboradora a criança pequena atravessa 5 (cinco) etapas 

principais conforme representamos abaixo:  

 

Figura 5 – Fases do Desenvolvimento Infantil Ikólóhj Gavião  

 
Sistematização: Josélia Gomes Neves (2021). 

 

Minha mãe explicou que quando a criança começa a sentar chamamos essa 

fase de apotoh teh, depois vem a fase de engatinhar, que na língua é, Ólo loá e por 

último a fase de andar, chamamos de Adoh teh averetá. Depois que já está grandinha, 

uma menina moça, a filha ajudava a mãe fazer os afazeres da casa e da roça. Moía 

milho no pilão junto com a mãe. Não era só em um pilão, antigamente usavam para 

moer vários pilões usados pelas mulheres. Elas se juntavam para fazer as coisas: uma 

pegava do lado e outras do outro lado, para ensinar as meninas mais moças esses 
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trabalhos. Já os meninos, os jovens também aprendiam com os mais velhos a fazer 

as flechas no (bekaa). E desde novinho eles aprendia com eles a caçar e a trabalhar. 

(DAJUHV GAVIÃO, 2021).  

A segunda entrevista foi realizada com meu pai, Alberto Padag Gavião. Os 

diálogos também foram importantes para compreender aspectos da infância Ikólóéhj 

Gavião. Inicialmente ele falou das mudanças que ocorreram depois do contato e como 

elas impactaram o modo de viver do povo, principalmente quanto às regras sociais na 

criação dos filhos. E antes de falar sobre as crianças ele comentou um pouco sobre o 

casamento e a necessidade de levar em conta alguns comportamentos que se fossem 

desrespeitados poderiam ser prejudiciais à futura geração:  

Antes do contato com os brancos, o Povo Gavião vivia muito bem mas, 
com o contato nosso costume foi mudado e agora vivemos no meio 
deles. Esse fato mudou muita coisa na cultura. Antes de casar por 
exemplo, a pessoa não vivia de qualquer jeito. A mãe e o pai davam 
conselhos ao filho, falavam para ele não viver de qualquer jeito, cuidar 
do comportamento e atitude. Orientavam que ele não podia comer 
deitado na rede, nem virado e nem comer deitado de lado ou com o 
braço do lado de fora da rede. Assim a gente vivia antigamente não 
vivia de qualquer jeito. Antes de casar a pessoa aprendia tudo isso. 
Eram conselhos importantes para a vida. Eles falavam que se fosse 
feito tudo isso, o filho da pessoa nasceria da forma como ele se 
comportava, por exemplo, seu filho poderia nascer atravessado. Todo 
o comportamento que o pai tiver vai refletir na criança que vai nascer 
daquele jeito: sentado, atravessado... A criança não pode nascer 
assim, mas com a cabeça para baixo. (PADAG GAVIÃO, 2021, p. 1)8. 
 

Assim antes da criança nascer havia vários cuidados que precisavam ser 

considerados. Em caso de preferência por um outro sexo, existiam orientações a 

respeito: “Para escolher o sexo da criança, a mulher, se quiser menina, limpa a vagina, 

depois de namorar, com a folha de dag-dag. [...] quem quer filho homem come uma 

terra que existe na praia do rio, semelhante a um pênis com canal. [...]”. (MINDLIN; 

DIGUT; SEBIROP, 2001, p. 45). Depois do nascimento algumas ações não eram 

permitidas e o casal ficava em casa de resguardo. Observei que tanto a mãe como o 

pai tinham identificações próprias deste período.  

E quando a criança nasce não se pode fazer o que a cultura proíbe. 
Os dois, pai e mãe são proibidos de fazer determinadas coisas. 
Chamamos isso de ákua. Tanto o homem quanto a mulher não podia 
fazer o que não deve. Chamamos o pai de bavso. Quando o filho do 
homem era recém-nascido, a mulher chamava de bavti. Assim 
fazíamos, quando nosso filho nascia, a gente ficava em casa fazendo 
resguardo. (PADAG GAVIÃO, 2021, p. 1). 

                                                           
8 Entrevista coletada por Alberto Júnior Ihv Kuhj Gavião no dia 10 de novembro de 2021 por meio do 

aplicativo WhatsApp tendo em vista que a gente estava em lugares diferentes, Ji-Paraná, Rondônia. 
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Quando passava esta fase o homem já podia ser liberado para algumas 

atividades, como caçar por exemplo. Mas, ainda havia restrições, pois alguns animais 

não poderiam ser capturados ou consumidos. E tinha aqueles que o homem poderia 

caçar e comer, caso das aves pequenas. A desobediência a estas orientações atingia 

o bebê que poderia adoecer de diversos tipos de doença. 

 
Depois do resguardo, a gente saía para caçar, e quando ia caçar não 
podia matar qualquer animal para comer, não podia matar macaco e 
nem animal grande, como anta e porcão, se matasse porcão a pessoa 
falava que tinha sido a onça que havia matado o animal. Pedia para 
as pessoas irem pegar e ele só ia mostrar onde estava. Essa é a parte 
de caça. Também não podia matar ave grande tipo o mutum, vakóhj, 
vatehr e outros. Mas poderia caçar nambu, aves pequenas quando 
tinha o filho recém-nascido. Quando matava ave que se chama na 
língua pazavah nascia feridas na cabeça da criança. Não podia 
também matar jacaré, tatu, peixe elétrico (poraquê), piaba e outros 
peixes de grande porte. É assim que é sobre a caça de resguardo. A 
gente respeitava muitas coisas antigamente os espíritos dos mortos e 
espírito da água, gojan e outros espíritos, a gente temia o espírito do 
zaga pohj, chamamos também de zaga pohj vohv. (PADAG GAVIÃO, 
2021, p. 2). 

 

 Além dos cuidados em relação às atividades da caça havia também situações 

relacionadas à floresta. Certos tipos de árvores não poderiam ser derrubadas sem 

permissão dos espíritos. Havia rituais que deveriam ser considerados e isso era feito 

como uma forma de proteger a criança pequena. 

 
[...] a pessoa que tinha filho pequeno não podia mexer o djapè. É muito 
mais perigoso mexer com djapè o pai do recém-nascido, não só ele 
não podia cortar sem pedir ao dono, sem ele permitir. Quando fosse 
cortar tinha que pedir permissão ao espírito do djapé e falar para ele 
que veio pegar o djapé porque ele precisa. Isso também acontecia 
nesse tempo. Então a pessoa trazia, não para casa, ele deixava há 
uns 500 metros distante de casa. Depois disso ele colocava as 
oferendas ao espírito dele. Deixava banana, chicha, mabé. Então a 
gente respeitava isso, nossas crenças e nosso pajés, a nossa cultura. 
(PADAG GAVIÃO, 2021, p. 1). 
 
 

É possível observar que havia uma atenção muito grande para a floresta e 

também para as armadilhas utilizadas para atrair caça. A forma de fechar a porta da 

tocaia também tinha relação de alguma forma com o bebé não apenas daquele 

período mas de outras temporalidades também: “Quando a pessoa era pai do recém-

nascido ou não e precisava ficar no djigah lugar de espera de uma caça, local feito de 
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palha de babaçu novo. Ao sair não podia deixar a porta fechada de djigah, mas, 

sempre aberta para a criança saber por sair”.   

As dietas e o resguardo envolvia então várias exigências incluindo o 

relacionamento do casal no processo da gravidez. As regras da cultura Gavião 

estabeleciam que não poderia existir violência contra a mulher pois a criança poderia 

ser espiritualmente atingida. De igual modo nem ameaças de ir embora. Assim como 

ouvi de minha mãe em sua entrevista, meu pai falou também que era preciso evitar 

os banhos de rios, também era um jeito de proteger a criança recém nascida dos 

espíritos das águas e a família como um todo. 

 
Nosso costume era assim, não podia bater na mulher, se bater na 
mulher era sinal de matar o espírito da criança que estava dentro dela 
quando estava grávida. Nem ameaçar de ir embora, isso faz mal ao 
espírito da criança. O pai da criança não tomava banho no rio, ele 
pedia para alguém trazer água para tomar banho em casa mesmo. E 
pegava água na cuia para banhar distante da beira do rio, uns 4 metros 
mais ou menos e era ali que ele jogava água em seu corpo. Era assim 
que o pai do recém-nascido fazia para tomar banho. E a mulher 
também fazia isso. Era preciso agir assim para que o espírito da água 
não sentisse o cheiro de sangue neles. Gojan matava ou pegava o 
nosso espírito através do cheiro de sangue do filho, poderia matar o 
pai, a mãe ou até a própria criança. (PADAG GAVIÃO, 2021, p. 1). 
 

 
Outra regra no sistema tradicional Gavião diz respeito às relações sexuais após 

o parto. Elas deveriam ser evitadas como forma de evitar atrasos no desenvolvimento 

infantil. Assim, só poderiam acontecer quando a criança estivesse menos frágil, a 

partir daí o relacionamento sexual poderia ocorrer e um novo bebê poderia resultar 

disso: 

Antigamente a gente não vivia de qualquer maneira. Nessa época não 
podia mexer na mulher quando o filho era recém-nascido pois se algo 
acontecesse quando a criança era novinha isso podia fazer a criança 
ficar mole, ela não teria força para crescer, ficava magra. Só podia 
mexer na mulher quando a criança tivesse maior, mais esperta, mais 
velha. Quando o filho quebrasse um osso de algum saberiam que esse 
era o sinal para o casal ter outra criança. Era assim antigamente. 
(PADAG GAVIÃO, 2021, p. 1). 

 
 

Nesta parte da entrevista meu pai e colaborador desta pesquisa relembrou das 

lutas do Povo Gavião, principalmente no período da colonização. Essa ação do 

governo provocava muito desmatamento com a criação de vilas, apoio a projetos de 

agricultura e pecuária, além do incentivo à exploração madeireira. Não considerava 
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os seres da floresta, as outras vidas ali presentes e protegidas pelos espíritos. Foi o 

momento em que se referiu ao seu irmão e meu tio que faleceu este ano de dois mil 

e vinte e um, no começo do mês de outubro: Catarino Sebirop da Silva Gavião. Um 

fato que trouxe muita dor e tristeza para o território Igarapé Lourdes. E esta reflexão 

é tão atual, porque nesta semana acompanhamos as notícias sobre as discussões a 

respeito do meio ambiente na Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças 

Climáticas, a 26ª edição ou COP 26: 

Pensei ontem que o tio de vocês faleceu, [...] lutarmos e brigamos pela 
nossa terra. Falavam para os brancos que eles destruíram a terra e 
outros espíritos ficaram revoltados com isso onde eles iriam morar se 
cortaram as arvores, falávamos de zagapohj e kotete. Kotete vai 
querer sua morada falávamos para eles. E os mesmo que chamam de 
pai da mata querem sua morada se cortar e desmatar a floresta. 
Perguntávamos do Txiposegov como será se destruir a floresta e tudo 
que há no meio em que vivemos, ai eles explicou, ficar sem morada, 
sem lugar para viver se cortarem as árvores, como o pé de jatobá e 
outras árvores grandes onde os espíritos que são os guardiões da 
floresta moram ou vivem. O nosso costume era assim antigamente, a 
floresta tem seu guardião, o rio tem seu espírito, seu guardião, árvores 
também. Lembro que o pajé contava para nós isso. 
(PADAG GAVIÃO, 2021, p. 1). 
  

 Os relatos de meu pai e minha mãe mais uma vez mostram o que aprendemos 

desde pequenos: a nossa vida está sempre ligada ao mundo dos animais e das 

plantas, das árvores. E que bem antes do nascimento a criança já é protegida de 

muitas formas. Os adultos tem uma grande responsabilidade neste cuidado e 

educação para que ela seja uma pessoa forte e assim possa contribuir com o seu 

povo. 

 

3. 2 História de aprendizagens da leitura e da escrita  
 
 

Para refletir o tema da alfabetização para este Trabalho de Conclusão de Curso 

(TCC) minha primeira tarefa foi retomar as lembranças de como aprendi a ler e 

escrever. Essa atividade havia sido solicitada inicialmente na disciplina Língua e 

Literatura9. Assim, a reescrita do texto foi importante para pensar a educação que tive 

e a que acontece agora sobre na educação formal Ikólóéhj.  

                                                           
9 Memorial de Alfabetização elaborado na Disciplina de Língua e Literatura nos iniciais do Ensino 
Fundamental do Curso Licenciatura em Educação Básica Intercultural da UNIR, Campos de Ji Paraná, 
estado de Rondônia em outubro de 2018 sob orientação da Professora Dra Josélia Gomes Neves e da 
Profa. Mestra Vanubia Sampaio dos Santos. 
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Quando era criança eu tinha um desejo grande de aprender, de ir à escola. E 

eu não conseguia entrar porque eu não falava, não tinha aprendido muita coisa ainda 

em português. Lembro que nessa época a minha irmã Alderina e outras 

pessoas estudavam com uma professora chamada Aldinéia. Observava suas idas a 

escola e tinha vontade de ir também para aprender o português, para falar português, 

para aprender a ler e escrever, como o pessoal fala, para ser alguém na vida. Mas, 

não consegui entrar naquele momento.  

Depois de certo tempo foi possível frequentar a escola. Minha alfabetização 

começou aproximadamente a partir de oito anos de idade na Escola Indígena Zavidjaj 

Xikov Pipòhv, nome de meu avô materno que era liderança e cacique do povo Gavião. 

[...]. Naquele tempo as escolas da aldeia não eram reconhecidas, então as séries 

como eram chamadas na época, não tinham sequência. Então o aluno continuava na 

mesma série por mais que soubesse não havia continuidade dos estudos. Isso fazia 

com a criança não avançasse para outro nível da escolaridade. Quando comecei a 

frequentar a escola, eu já queria participar de aulas de turmas de segundo e terceiro 

ano. Minha vontade de aprender era tanto que queria avançar, mas não era assim tão 

fácil. 

O meu primeiro professor foi o Zacarias Gavião e na quarta série foi o professor 

Iran Gavião. No começo de alfabetização, foi muito usado o alfabeto, as vogais tanto 

na língua materna como em português. E assim fui gostando de estudar, da leitura, 

da escrita e da oralidade. Os materiais usados eram o quadro de giz, cartilhas 

elaborados por professores e os mais velhos. Tinham carteiras de madeiras, a 

merenda era enlatada. Todo dia de manhã eu tinha que acordar cedo para ir à escola.  

Aprendi a ler e a escrever na língua Ikólóéhj e depois disso comecei aos poucos 

a aprender a ler e a escrever em português, porque para o meu Povo isso era 

fundamental. Mas na verdade penso que a língua da minha etnia é a mais importante, 

o português é usado para defender e buscar nossos direitos. Quando aprendi a ler, 

eu lia todo tipo de texto exposto na cidade, na aldeia e na escola. O que eu menos 

gostava era da disciplina de matemática, que até agora é o componente que eu menos 

gosto.  

Estudei apenas uma parte do ensino fundamental na aldeia Ikólóéhj, na Escola 

Indígena Estadual Zavidjaj Xikov Pipòhv porque naquele tempo não tinha condições 

de ter nem o ensino fundamental completo aqui e tampouco o ensino médio. Então 

eu vivia naquela situação, tinha estudado até a 3ª série, mas como não tinha 
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continuidade permaneci lá. Na época em que estudei tinha outra estrutura, era de 

madeira hoje é de alvenaria. 

 
Figura 6 – Decreto nº 5707/1992 e atual Escola Zavidjaj Xikov Pipòhv  

  
Dados da Pesquisa (GPEA). Fonte: Alberto Júnior Ihv Kuhj Gavião (2021). 

 

Assim a minha primeira escola foi a Zavidjaj Xikov Pipòhv. Ela tem esse nome 

por causa do meu avô materno, foi uma forma de fazer uma homenagem a um grande 

líder indígena Gavião. Foi criada através das lutas indígenas pelo direito à educação 

intercultural de qualidade por meio do Decreto 5705/1992 pelo Governo de Rondônia, 

é mantida pela Secretaria de Estado da Educação (SEDUC). Foi uma das primeiras 

17 (dezessete) escolas criadas em Rondônia depois da publicação da Constituição 

Federal de 1988 e do Decreto n° 26 de 1991 que passou a educação escolar indígena 

da Fundação Nacional do Indio (FUNAI) para o Ministério da Educação (MEC) 

(BRASIL, 1998).  

Após certo tempo, algumas pessoas decidiram fazer uma prova de localização 

para estudar na escola do distrito de Nova Colina. Eu não lembro muito bem qual foi 

o ano, mas sei que fiz a prova de 4ª série, expressão usada naquela época e eu passei 

neste teste. Assim, comecei a estudar ali em Nova Colina na Escola Estadual de 

Ensino Fundamental e Médio Tupã.  

Foi um tempo de muitos desafios pois passei por muitas dificuldades também 

por causa da distância, o ônibus que tinha, às vezes quebrava ou furava o pneu, enfim, 

sempre acontecia alguma coisa. Naquele tempo não tinha muitos ônibus, então o 

acesso aldeia e escola era bem precário. Houve uma vez que fiquei na estrada durante 

uma noite inteira até o amanhecer porque o ônibus tinha estragado. Mas, apesar de 
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todos os problemas pude terminar minha educação básica no ano de 2009 em Nova 

Colina.  

Depois passei um bom tempo sem estudar, quase cinco anos. Eu não fui buscar 

mais informação sobre como poderia entrar na universidade então eu passei muito 

tempo parado e foi quando soube do Projeto Açaí quando já estava trabalhando na 

escola, participei só três etapas e saí porque fui aprovado na Licenciatura em 

Educação Básica intercultural. 

 
 
4. Memorial de Práticas Pedagógicas - a Alfabetização Intercultural na visão de 
um docente e pesquisador Gavião. 
 
 

Ao optar pelo respeito ao educando e pela crença em sua capacidade de 
pensar e construir seu conhecimento, [...] toda a atividade docente, ligada às 
mais diferentes disciplinas e conteúdos, poderá se beneficiar das descobertas 
que os avanços pedagógicos sugerem.” (MACEDO, 2001, p. 146). 

 
As reflexões sobre as práticas pedagógicas em Alfabetização Intercultural no 

contexto indígena Ikólóéhj Gavião constitui a principal finalidade desta seção. Uma 

parte das imagens que serão apresentadas neste trabalho de Conclusão de Curso 

(TCC) foram produzidas por mim no exercício da docência na comunidade Gavião, 

Aldeia Ikólóéhj, na Escola Indígena Estadual de Ensino Fundamental Bekáá. Algumas 

foram feitas para o relatório do PIBIC Af (2018-2019) e outras resultaram de atividades 

que fiz com a colaboração do meu filho Victor Gavião. A metodologia utilizada em sua 

construção foi a pesquisa documental que utiliza como fontes de informação materiais 

que não foram analisados. (GIL, 2008). Para este estudo foram necessários um 

conjunto de imagens – fotografias de crianças participando de atividades de 

alfabetização e textos, desenhos de cadernos escolares.  

Inicialmente serão apresentadas e comentadas 6 (seis) atividades realizadas 

no contexto da Alfabetização Intercultural. Demonstram um pouco de nosso trabalho 

com as crianças indígenas. Envolve a utilização de jogos de memória e quebra-

cabeça, o uso dos alfabetos fixo e móvel, bem como os numerais de 0 (zero) a 10 

(dez), trabalho com listas na língua indígena, com os próprios nomes das crianças e 

a relação entre números e quantidades. 

Ingressei na sala de aula após aprovação em um processo seletivo simplificado 

conforme o Diário Oficial do Estado de Rondônia (DOERO) de 10 de junho de 2013. 

Entrei sem experiência, não tinha noção de como ser professor. Assim foi difícil no 



22 
 

começo porque eu não tinha conhecimento do que fazer na sala de aula. Talvez por 

isso quando eu entrei meu ponto de partida foi o que tinha aprendido durante minha 

educação básica. E, como eu não tinha muito conhecimento eu tentava lembrar de 

como os professores me ensinavam.  

Figura 7 – Edital SEAD/2013 

 
Dados da Pesquisa (RONDÔNIA, 2013)10. 

 

Mas, a partir do momento que eu entrei na universidade tive algumas 

aprendizagens importantes que me fizeram abrir a mente sobre os conhecimentos 

necessários para a atuação na sala de aula. Isto confirma que “[...] a implementação 

de políticas educativas interculturais e de formação docente em âmbito inicial e 

continuado de professores indígenas contribui para o aperfeiçoamento do fazer 

pedagógico”. (SANTOS, 2020, p. 216).  

Hoje sou um professor mais seguro do meu trabalho, fico muito feliz de 

ter conhecido muitas pessoas que sabem dar aula também. Elas ofereceram um 

espaço para que pudesse expressar as minhas dificuldades e algumas coisas fui 

aprendendo né na universidade. Em alguns pontos a SEDUC também me deu apoio 

mas faltaram algumas coisas que a gente necessita para uma boa atuação como 

professor. No começo não tinha noção de como fazer o plano de aula.  Então aos 

poucos, na universidade comecei a aprender e também com o pessoal da SEDUC 

sobre como eu poderia fazer um plano de aula principalmente nos anos iniciais do 

ensino fundamental.  

                                                           
10 Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/diarios/55451686/doero-10-06-2013-pg-20 Acesso em: 
13 dez. 2018. 
  

https://www.jusbrasil.com.br/diarios/55451686/doero-10-06-2013-pg-20
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Figura 8 – Atuação em sala de aula 

     
Fonte: Alberto Júnior Ihv Kuhj Gavião (2021). 

 

Avalio que o meu trabalho dentro da escola agora está sendo bom, mas ao 

mesmo tempo ainda sinto ainda algumas dificuldades para dar aulas. Mas, certamente 

não é mais como no começo. Faltam alguns materiais mas a gente se ajeita como 

pode, sem material a gente é obrigado a dar um jeito. Hoje após uma formação quase 

concluída e depois de uma caminhada de 8 (oito) anos consigo enxergar melhor. Mas, 

sei que é preciso continuar estudando e refletindo sobre minha prática. 

Entendo que os conhecimentos da escrita são importantes para o Povo Gavião 

na atualidade tanto no papel como nas tecnologias digitais. Neste sentido, a sala de 

aula de alfabetização é a porta de entrada para o saber formal, que através da escrita 

inicia o diálogo com o pensamento indígena e produz os primeiros registros gráficos. 

Essa relação é necessária uma vez que: “A leitura do mundo precede a leitura da 

palavra, [...]. Linguagem e realidade se prendem dinamicamente. [...]”. (FREIRE, 1989, 

p. 9). 

 
 
4.1 Práticas Pedagógicas – ler e escrever no contexto Ikólóéhj Gavião. 
 
 

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. Algumas situações didáticas favorecem 
especialmente a análise e a reflexão sobre o sistema alfabético de 
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escrita e a correspondência fonográfica. São atividades que exigem 
uma atenção à análise – tanto quantitativa como qualitativa – da 
correspondência entre segmentos falados e escritos. São situações 
privilegiadas de atividade epilingüística, em que, basicamente, o aluno 
precisa: ler, embora ainda não saiba ler e escrever, apesar de ainda 
não saber escrever. Em ambas é necessário que ele ponha em jogo 
tudo o que sabe sobre a escrita para poder realizá-las. (BRASIL, MEC, 
1999, p. 68). 
 

Nesta parte do trabalho mostraremos 5 (cinco) fotografias de crianças 

realizando atividades iniciais de leitura e escrita. Foram registradas durante minhas 

aulas em 2021 depois do fechamento das escolas por causa da pandemia. Através 

destas imagens é possível perceber a participação ativa do grupo em seu processo 

de conhecimento. 

A elaboração de reflexões sistematizadas a partir do trabalho que 

desenvolvemos no dia a dia é chamada de tematização da prática, entendida como 

uma “[...] análise que parte da prática documentada para explicitar as hipóteses 

didáticas subjacentes ao trabalho do professor [...]". (WEISZ, 2008, p. 1). E sobre este 

tema, Paulo Freire afirma que “Ensinar exige reflexão crítica sobre a prática” (1996, p. 

3). É uma atividade fundamental para a melhoria da aprendizagem e do trabalho 

docente.  

Como professor alfabetizador realizo meu trabalho de diversas formas. Há 

situações em que peço a colaboração das crianças para a elaboração de materiais 

didáticos necessários às aulas de alfabetização. Em uma destas atividades fizemos 

coletivamente o alfabeto móvel em letras maiúsculas, bem como os numerais de 0 

(zero) a 10 (dez). “Conhecer todas as letras do alfabeto e seus respectivos nomes é 

fundamental para a alfabetização. Não é possível falar sobre algo cujo nome se 

desconhece [...]. (BRASIL, MEC, 1999, p. 75).  

Uma das vantagens deste material é que ele pode ser manuseado livremente 

por cada criança quando ficar pronto. Não se trata de apenas uma simples atividade 

motora, pois percebo nestes momentos um grande valor formativo e colaborativo entre 

as próprias crianças: “Os alunos que iniciam o processo de alfabetização [...] têm a 

possibilidade de verificar as hipóteses e de resolver as dúvidas por meio da percepção 

e do diálogo com os colegas, comprovando ou mudando o pensamento. (MACEDO, 

2001, p.140). Observei que quando trabalham juntos, essas situações são importantes 

para suas aprendizagens: perguntam, por exemplo os nomes de determinadas letras, 
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em outros casos identificam as letras iniciais de seus nomes e em outras, fazem 

leituras espontâneas dos numerais. 

Figura 9 – Alfabeto 

 
Fonte: Alberto Júnior Ihv Kuhj Gavião (2021). 

 

O trabalho com o alfabeto móvel ou as letras “soltas” é feito junto com o alfabeto 

fixo – que fica colado na parede da sala de aula. A sua leitura diária ajuda as crianças 

a conhecerem os nomes das letras e serve também como material de pesquisa. 

Durante o meu processo de Estágio Supervisionado na aldeia em 2019 verifiquei que 

esta forma de trabalhar está presente na Escola Indígena Estadual de Ensino 

fundamental e Médio Zavidjaj Xikov Pipòhv. 

 
Figura 10 – Sala de Aula  

 
Fonte: Alberto Júnior Ihv Kuhj Gavião (2019). 

 

Em algumas situações isso pode ser feito com a inclusão da oralidade, por 

exemplo, quando pergunto: como é o nome da primeira letra da palavra “alia”? Em 
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língua Gavião, quer dizer “preguiça”, este tipo de atividade contribui para a 

compreensão de como funciona a língua escrita: 

A língua escrita, na concepção construtivista deve ser oferecida por 
inteiro para os alunos e da maneira como é utilizada no cotidiano, 
cabendo “ao professor criar situações que permitam aos alunos 
vivenciar os usos sociais que se faz da escrita, as características dos 
diferentes gêneros textuais, a linguagem adequada a diferentes 
contextos comunicativos, além do sistema pelo qual a língua é 
grafada, o sistema alfabético”. (WEISZ, 2000, p. 60). 
 

Durante o meu trabalho na alfabetização peço também as crianças para irem a 

lousa como forma de participação na construção de seus conhecimentos. É um jeito 

também de trabalhar a superação da timidez. Os estudos mostram que para 

aprenderem a ler e escrever é preciso que saibam identificar as letras presentes nas 

palavras de uma lista de nomes de animais que elas conhecem escritas em língua 

Gavião. Exemplo: vavó (jacaré), vása (anta), iti (veado), alía (preguiça), alime 

(macaco) e xev (flechar).  

 
Figura 11 – Circulando as vogais 

   
Fonte: Alberto Júnior Ihv Kuhj Gavião (2021). 

 
O trabalho com listas na língua indígena é importante na alfabetização porque 

cria uma situação em que as crianças podem perceber para que serve a escrita. As 

listas “[...] são textos formados por palavras ou pequenos enunciados dispostos um 

embaixo do outro, que definem um campo semântico e têm uma função pragmática. 

Por exemplo, uma lista de compras, [...]”. (BRASIL, 1999, p. 69). Além disso, como 

ficam registradas nos cadernos servem como material de pesquisa, ou seja, para 

serem consultadas em outras oportunidades. 
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As listas de palavras são modelos estáveis de escrita e, por isso, 
servem para que as crianças sempre recorram a elas quando 
necessário. Na perspectiva construtivista da alfabetização, a escrita é 
vista como algo muito maior do que um código. Ela não serve só para 
ser decifrada, mas também para permitir que as pessoas se 
comuniquem. Para que isso aconteça, o processo de alfabetização 
deve se preocupar em ensinar o sistema de escrita e também da 
linguagem em seus usos sociais. (MASSUCATO; MAYRINK, 2013, p. 
1). 
 

Quando começam as aulas já providencio as escritas dos nomes das crianças 

nas carteiras em que elas sentam. Leio para elas e digo que li está escrito seu nome. 

A imagem abaixo mostra um pouco desta afirmação. O trabalho com os nomes na 

alfabetização é importante porque além de ser um texto estável, é possível trabalhar 

a identificação de cada letra porque há o interesse por essa aprendizagem. “A escrita 

de nomes próprios é uma boa situação para trabalhar com modelos, uma vez que 

informa sobre as letras, a quantidade, a variedade, a posição e a ordem delas, [...]”. 

(BRASIL, 1999, p. 74-75). 

 
Figura 12 – Trabalho com nomes e Matemática 

  
Fonte: Alberto Júnior Ihv Kuhj Gavião (2021). 

 

Há situações que uso os jogos. Em uma dessas atividades, ministrei a aula por 

meio de um jogo de memória na língua indígena Gavião. Foram confeccionadas 

catorze cartas com os nomes de animais na língua materna. As palavras foram 

escritas de forma repetida para que as crianças localizassem as cartas iguais, 

observassem suas semelhanças e com a leitura compreendessem os seus 

significados. Assim, este jogo foi construído com objetivo de trabalhar o raciocínio dos 

alunos e alunas, uma oportunidade de brincar e aprender: vavó (jacaré), baj (cobra), 

bebe (porco), néko (onça), bolív (peixe), alia (preguiça) e vása (anta). 
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Figura 13 – Jogo da Memória 

   
 Fonte: Alberto Júnior Ihv Kuhj Gavião (2018). 

 

Outro joguinho que gosto de colocar nas minhas atividades de sala de aula é o 

quebra-cabeça. Percebo que as crianças gostam de se sentir desafiadas e por isso 

querem conseguir de todo jeito juntar as peças para ver a figura que formam.  

 
Figura 14 – Victor Gavião com o jogo de quebra-cabeça na escola 

 
Fonte: Alberto Júnior Ihv Kuhj Gavião (2018). 

 

É uma forma de brincar e aprender na escola, pois: “O jogo como prazer 

funcional de repetir uma atividade por si mesma possibilita aprender pela experiência. 

Graças a isso, os pequenos passam a observar melhor, aperfeiçoar comportamentos 

e coordenar pontos de vista. [...]”. (MACEDO, 2010, p.1).  

As imagens demonstraram que as crianças compreendem a língua escrita 

participando de atividades relacionadas a elas. Significa dizer que “[...] essa 

concepção de educação escolar está muito ligada ao contexto de afirmação da 

identidade, ao coletivo e à interculturalidade, da qual ensejam a oportunidade de 

adquirir, com eficácia, os novos conhecimentos de fora devido ao contato [...]”. 

(SANTOS, 2020, p. 280).  
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E junto as atividades de leitura e escrita podemos fazer ligações com outras 

áreas do conhecimento, caso da geografia em que as crianças precisam identificar 

nomes de lugares através em língua portuguesa.  

 

Figura 15 – Estudando através do globo terrestre

 
Fonte: Alberto Júnior Ihv Kuhj Gavião (2021). 

 

Neste trabalho, os jogos pedagógicos além de ajudar no raciocínio, contribuem 

para pensar a estrutura da escrita. Da mesma forma, confecção do alfabeto, a 

identificação de letras na lousa apresentadas em uma lista de nomes de animais, o 

estudo a partir do nome, a relação entre numeral e quantidade são conteúdos 

importantes para aprender a ler e escrever.  

 
4.2 As atividades dos cadernos escolares das crianças Gavião como fonte de 
conhecimento de suas aprendizagens 

 

Após as imagens das crianças participando de atividades de leitura e escrita 

em perspectiva intercultural apresentaremos um conjunto de 14 (catorze) atividades 

que foram retiradas dos cadernos escolares de estudantes de 1º e 20 ano do Ensino 

Fundamental. Algumas são de 2018 e outras de 2021. Desde minha participação no 

PIBID Diversidade e depois no PIBIC Af tenho trabalhado com este tipo de material 

que ajuda a entender como as crianças estão sendo alfabetizadas.  
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Figura 16 – Desenhos e escritas 

 
 Fonte: Alberto Júnior Ihv Kuhj Gavião (2021). 

 

Observamos que os primeiros registros de alfabetização presentes nos 

cadernos mostram diversos tipos de desenhos. Ora representam imagens da floresta 

(palmeiras), ora mostram aspectos da cultura ocidental (forma da casa) atestando 

concepções de interculturalidade. Sobre esta atividade os estudos afirmam que: “O 

desenho está presente na vida da criança, desde muito cedo. No desenho ela 

demonstra muitos aspectos do seu desenvolvimento, seu estado de espírito e sua 

maneira de interpretar o mundo. [...]”. (LEITE, 2020, p. 14).  

Nesta atividade a criança pode desenhar e copiar grafias referentes a palavra 

zav (casa) e zavpohj (maloca). Trabalhos como este são importantes na fase inicial 

da alfabetização porque é uma oportunidade da docência mostrar que estas imagens 

podem ser apresentadas através da escrita e nas duas línguas. Concordamos que, 

“No início da alfabetização, enquanto o repertório dos alunos é restrito e a expressão 

escrita limitada, recorrer, além da fala, ao desenho como forma de expressão e 

anotação das atividades desenvolvidas é bastante estimulante.” (MACEDO, 2001, 

p.141) 

Na sequência, apresentamos algumas atividades que foram retiradas de nosso 

relatório do PIBIC Af (2018-2019). Foi possível perceber nos cadernos das crianças 

indígenas Gavião Ikólóéhj escritas autorais, que só podem ser compreendidas se 
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perguntadas para quem produziu a referida atividade. Parecem evidenciar uma 

transição entre desenho e a escrita, sugerem uma possível contação de história. 

 
Figura 17 – Primeiros Escritos  

  
           Fonte: Alberto Júnior Ihv Kuhj Gavião (2018). 

 
                  

Ora se aproximam das letras convencionais, ora parecem letras inventadas ou 

espelhadas, permitindo inferir que: “[...] as crianças chegam à escola sabendo várias 

coisas sobre a língua. É preciso avaliá-las para determinar estratégias para sua 

alfabetização”. (FERREIRO, 2002, p. 17). A atividade ao lado sugere a cópia de uma 

lista de nomes de animais em língua indígena. 

Figura 18 – Alfabeto  

 
           Fonte: Alberto Júnior Ihv Kuhj Gavião (2018). 

 

O alfabeto também é copiado pelas próprias crianças para servir como material 

de pesquisa para as atividades que serão feitas em casa e também as leituras diárias: 

“Conhecer todas as letras do alfabeto e seus respectivos nomes é fundamental para 

a alfabetização. Não é possível falar sobre algo cujo nome se desconhece. [...] cada 

aluno pode ter o seu, colado no próprio caderno”. (BRASIL, MEC, 1999, p. 75). 

É possível, inferir que as crianças indígenas Gavião Ikólóéhj como falantes de 

sua língua originária, após atividade de linguagem oral sobre animais da Terra 

Indígena Igarapé Lourdes, desenham e em seguida o docente escreve na lousa os 

seus nomes. O desafio foi descobrir os nomes dos animais em língua indígena que 
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iniciam com a letra “B” a partir do uso do alfabeto fixo e assim conseguirem fazer a 

ligação entre desenho e a palavra correspondente, caso da primeira atividade. De 

acordo com o Referencial Curricular Nacional para as Escolas Indígenas “[...] a língua 

indígena deverá ser a língua de instrução oral do currículo. [...] a língua utilizada na 

sala de aula para introduzir conceitos, dar esclarecimentos e explicações. [...]”. 

(BRASIL, 1998, p. 119).  

 

Figura 19 – Animais da Terra Indígena Igarapé Lourdes. 

 
                      Fonte: Alberto Júnior Ihv Kuhj Gavião (2018). 

 
Já na segunda atividade o desafio é apontar nomes que começam com a letra 

B dentre outros nomes. A princípio as crianças identificarão com facilidade as palavras 

solicitadas, no entanto, deverão dizer que palavras são essas. Mais uma vez a 

pesquisa no alfabeto fixo pode ajudar nesta tarefa de número 2 (dois). As leituras 

realizadas pelo professor podem ajudar nesta tarefa desde que de forma aleatória, 

diferente da ordem apresentada para que a resposta possa ser elabora pelos 

aprendizes.  

Estas atividades localizadas nos cadernos das crianças Gavião Ikólóéhj 

evidenciam a presença da concepção construtivista na alfabetização, como o uso de 

textos como o caso das listas que “[...] são consideradas textos adequados no 

processo de alfabetização inicial, dado as regularidades apresentadas, [...] a 

acentuação gráfica, diferenças de tamanho entre as palavras e outros. [...]”. (NEVES, 

2009, p. 280).   

Mas há cadernos que as atividades são baixadas de páginas da internet e 

depois coladas nos cadernos. Geralmente o que se pede é para a criança copiar como 

se fosse uma escrita, isso é um problema, pois, “[...] escrever é uma tarefa de ordem 
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conceitual. [...] a escrita não é cópia passiva e sim interpretação [...]”. (FERREIRO; 

TEBEROSKY, 1991, p. 29). 

Figura 20 – Pontilhados e letras iniciais e finais. 

 
Fonte: Alberto Júnior Ihv Kuhj Gavião (2018). 

 

Na tarefa proposta é para a criança cobrir os pontilhados, pois a suposição 

docente sustenta que é preciso treinar o movimento da mão para a aprendizagem dos 

traços das letras. A preocupação com estas atividades de cobrir traçados, letras e 

números, durante muito tempo influenciou os (as) docentes na alfabetização, 

constituía um conjunto de técnicas identificadas como prontidão “[...] atividades de 

coordenação motora fina – traçados e ou pontilhado, ensino memorístico das vogais, 

posteriormente as famílias silábicas, [...]”. (NEVES, 2009, p. 264). 

Após a proposição da Psicogênese da Língua Escrita, este entendimento sobre 

o ler e escrever tem sido denominado de concepção empirista, caracterizado por meio 

dos seguintes elementos: “[...] Nessa concepção o aprendiz é alguém que vai juntando 

informações. [...] na memorização pura e simples, na utilização da memória de curto 

prazo para reconhecimento das famílias silábicas quando o professor toma a leitura. 

(WEISZ, 2000, p. 57).  

A atividade ao lado é também uma colagem, propõe uma tarefa com foco nas 

letras iniciais e finais das palavras “pipa” e “bolo” que também podem ser trabalhadas 

juntamente com o alfabeto fixo e assim ir além de uma simples cópia. Neste sentido, 

intervenções didáticas desafiadoras são importantes para as crianças, pois, “[...] a 

escrita lhes apresenta desafios intelectuais, problemas que terão que resolver, 

precisamente para chegar a entender quais são as regras de construção internas do 

sistema”. (FERREIRO, 2002, p. 32). 
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Em relação à Matemática, as atividades envolvem a apresentação dos 

numerais e a relação com a quantidade. É preciso considerar que: “Antes de começar 

o trabalho com a escrita dos números, é importante trabalhar a contagem oral [...]. A 

própria origem do sistema decimal e dos algarismos [...] está relacionada à contagem 

dos dez dedos das mãos”. (BRASIL, 1998, p. 168). É um tema que deve ser 

relacionado às vivências das crianças indígenas, momento de discussão de suas 

diversas finalidades. 

Figura 21 – Cópia e escrita dos numerais na língua indígena. 

 
                       Fonte: Alberto Júnior Ihv Kuhj Gavião (2018). 

 
A atividade que segue também é uma lista de nomes de animais que as 

crianças conhecem. É uma atividade de leitura que pode ajudar a entender melhor 

que uma mesma coisa pode ter escritas diferentes dependendo da língua.  

 Figura 22 – Línguas indígena e portuguesa. 

 
Fonte: Alberto Júnior Ihv Kuhj Gavião (2021). 
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Outro aspecto importante é que amplia e fortalece os saberes culturais por meio 

da valorização da língua Gavião e o conhecimento da cultura não indígena por meio 

da aprendizagem do português. Esta é uma prática “Muitos professores começam a 

trabalhar a segunda língua fazendo, junto com seus alunos, listas de palavras [...]”. 

(BRASIL, 1998, p. 132).  

As imagens dos cadernos mostram que o desenho é a primeira forma de 

registro acompanhada de cópias. Há grafias iniciais das crianças que precisam ser 

melhor compreendidas mas que parecem apontar seus interesses e vontade de 

aprender a ler e escrever. Há atividades que valorizam os saberes culturais como o 

trabalho com as listas na língua indígena, mas ainda existem atividades que as 

crianças copiam sem entender o que estão fazendo. 

 

4.3 Reflexões sobre a sondagem na alfabetização a partir da colaboração do 
Victor Gavião 
 

 [...]. A sondagem pode ser: uma relação de palavras acompanhadas 
ou não de frases, uma produção espontânea de texto ou qualquer 
outra atividade de escrita, desde que seja acompanhada de uma 
leitura imediata do aluno. Por meio da sondagem podemos perceber 
se o aluno faz ou não relação entre fala e escrita e, se faz, de que tipo 
é a relação. (BRASIL, 1999, p. 69). 
 

Por causa da pandemia provocada pela covid-19 desde março de 2020 as 

escolas indígenas do estado de Rondônia foram fechadas. Preocupado com as 

aprendizagens de meu filho Victor Gavião, 6 (seis) anos, entrei em contato por meio 

do aplicativo WhatsApp com a professora Josélia Neves, minha orientadora e docente 

da Licenciatura Intercultural da UNIR, Campus de Ji-Paraná. A ideia era planejar 

algumas atividades iniciais de leitura e escrita para que ele não esquecesse o que 

havia estudado na escola. A proposta pensada foi realizar uma atividade de sondagem 

em língua portuguesa e indígena para verificar o que Victor já sabia sobre a escrita:  

A sondagem é um dos recursos de que o professor dispõe para 
conhecer as hipóteses que os alunos ainda não-alfabetizados têm 
sobre a escrita alfabética. É um momento em que também o aluno tem 
oportunidade de refletir enquanto escreve, com a ajuda do adulto. [...]. 
(BRASIL, 1999, p. 69).  
 

Foi também mais uma oportunidade de ampliar e aprofundar meus 

conhecimentos na área de alfabetização. A Professora Josélia enviou um áudio para 

o Victor pedindo a participação dele e explicando um pouco a finalidade da atividade. 

Então no dia 28 de junho de 2021 realizamos por meio de registro em vídeo o presente 



36 
 

trabalho pois assim a professora poderia acompanhar e propor novas atividades. As 

imagens foram retirados do próprio vídeo.  

A 1ª atividade realizada no dia 2 de junho de 2021 foi ditar para o Victor uma 

lista de 6 (seis) nomes de animais em língua portuguesa que são de seu 

conhecimento: borboleta, carrapato, barata, morcego, mosca, gato e rã. Conforme as 

orientações propus ao Victor que escrevesse do seu jeito e a cada palavra escrita 

pedia para ele fazer a leitura em seguida. Ele escreveu borboleta da seguinte forma: 

“BOBOLETA”, depois pedi que escrevesse a 2ª palavra: carrapato, ele fez, 

“CARAPATO” e depois leu também.  

A concepção de alfabetização construtivista identifica estas escritas como 

alfabéticas porque a maioria das letras utilizadas fazem parte da palavra convencional, 

além do fato de que pode ser lida por qualquer pessoa. Nesta etapa é comum 

observarmos que ainda há questões a resolver, pois em “BORBOLETA” faltou o “R” e 

de igual modo, em “CARRAPATO”, também. As leituras diárias e atividades de 

cruzadinha podem ser importantes para a superação destes problemas. 

Figura 23 – Sondagem: borboleta e carrapato. 

 
           Fonte: Alberto Júnior Ihv Kuhj Gavião (2021). 

 

Depois pedi que escrevesse barata, inicialmente ele escreveu “BORATO”. 

Observando que ele havia escrito “BO” e não “BA”, pedi para ele reler e lembrei que 

a escrita solicitada era barata. Ele então apagou a letra “O” de “BO” e colocou a letra 

“A”. A mesma problematização fiz com a sílaba “TO”, questão também percebida e 

corrigida por ele, ficando a escrita convencional: “BARATA”.  

        Figura 24 – Sondagem: barata. 

 
           Fonte: Alberto Júnior Ihv Kuhj Gavião (2021). 
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Situação que mostra que: “Aprende-se com o desequilíbrio provocado por 

situações nas quais as hipóteses elaboradas pelo aluno não dão conta de dar 

resolução de determinados problemas.” (MACEDO, 2001, p.138). Elogiei seu trabalho 

dizendo que estava ficando bom. Em seguida pedi que escrevesse a palavra morcego, 

orientando que organizasse os nomes um abaixo do outro, como característica do 

texto “lista”. Percebi que esta palavra foi pronunciada várias vezes, situação em que 

contava com os dedos às vezes em que falava cada sílaba da palavra.   

        Figura 25 – Sondagem: morcego. 

 
           Fonte: Alberto Júnior Ihv Kuhj Gavião (2021). 

 

A escrita ficou assim: “ACR” e ele permanecia pronunciando e contando as 

sílabas, talvez inquieto com aquele resultado, confirmando que: “O sujeito do processo 

de aprendizagem continuamente constrói hipóteses e, em contato com novos 

estímulos, enfrenta contradições que o obrigam a reformular o pensamento.” 

(MACEDO, 2001, p.138). Naquele momento só foi possível produzir a escrita desta 

forma em perspectiva silábica sem valor sonoro. 

Pedi que escrevesse a palavra mosca. Como das outras vezes, ele pronunciou 

a palavra e escreveu assim: “PCA”. Sua escrita demonstra proximidades com a escrita 

convencional considerando a última sílaba da palavra mosca. Para a interpretação 

construtivista essa é uma escrita silábica considerando a forma como Victor escreveu 

e leu a palavra. Assim, “[...] a obtenção de conhecimento é um resultado da própria 

atividade do sujeito, isto significa que o ponto de partida de toda aprendizagem é o 

próprio sujeito” (FERREIRO; TEBEROSKY, 1991, p. 29). 

Figura 26 – Sondagem: mosca. 

 
           Fonte: Alberto Júnior Ihv Kuhj Gavião (2021). 
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A próxima palavra ditada foi gato, após repetir a palavra fez a seguinte escrita: 

“BA”. Depois de novamente pronunciar a palavra, acrescentou um “P”, escrito de 

forma espelhada.  

Figura 27 – Sondagem: gato. 

 
           Fonte: Alberto Júnior Ihv Kuhj Gavião (2021). 

 

Para Emília Ferreiro (1985) as crianças adotam uma certa quantidade de letras 

em suas escritas para que elas possam ser consideradas palavras legítimas, o que 

ela chama de eixo quantitativo. Mas, crianças que escrevem na perspectiva silábica – 

cada sílaba pode ser representada por uma letra, nem sempre aceitam que duas letras 

podem ser entendidas como uma palavra e por isso acrescentam uma terceira.   

A última palavra solicitada para o Victor escrever foi rã. Ele pronunciou 7 (sete) 

vezes e fez um traço. Neste momento me perguntou se poderia escrever “SAPO”, falei 

que não, que era necessário que escrevesse a palavra rã. Novamente a lógica da 

hipótese silábica aparece nesta escrita, pois se há apenas uma pronúncia, haverá 

apenas uma letra, o que para as crianças não diz nada. Ele acabou não escrevendo. 

Figura 28 – Sondagem: rã. 

  
Fonte: Alberto Júnior Ihv Kuhj Gavião (2021). 

 

Após certo intervalo de tempo, um mês depois, trabalhei novamente com uma 

sondagem, foi a 2ª atividade realizada no dia 3 de julho de 2021. Agora a proposta 

era que Victor desenhasse e depois escrevesse de seu jeito uma lista de 5 (cinco) 

nomes de frutas em língua Gavião e que ele conhece. Durante todo o trabalho as 
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orientações foram em língua indígena. Como na sondagem anterior as imagens que 

registraram esta atividade foram retiradas dos vídeos que ajudaram na descrição do 

texto. As palavras selecionadas foram: adadá (abacaxi), bakoa (banana), ih bogah 

(mamão), olixia (caju) e ákova (cacau). Após a realização dos desenhos - os três 

primeiros Victor coloriu com o lápis amarelo, iniciamos as escritas de cada um deles.  

A 1ª escrita foi de adadá (abacaxi). Percebi que antes de escrever, Victor 

pronunciava várias vezes a palavra e marcava com os dedos a quantidade de 

pronúncias, tal como ele fez na sondagem em língua portuguesa. Observei que ele 

escreveu de forma convencional e leu com facilidade. 

Figura 29 – Sondagem: adadá/abacaxi 

 
Fonte: Alberto Júnior Ihv Kuhj Gavião (2021). 

 

A 2ª palavra que Victor escreveu foi bakoa (banana), atividade que fez 

tranquilamente marcando bem as sílabas. Ele escreveu foneticamente “BACOA”, 

utilizando a letra “C” e não a letra “K”. Uma situação de falantes bilíngues? 

  
Figura 30 – Sondagem: bakoa/banana 

 
Fonte: Alberto Júnior Ihv Kuhj Gavião (2021). 
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A 3ª palavra que pedi para ele escrever foi ibogah (mamão). Como de costume 

ele buscou relacionar a fala com a escrita. E mais uma vez ele escreveu a partir do 

som da palavra “IEUGA”, parte silábica e parte alfabética. 

 
Figura 31 – Sondagem: ih bogah/mamão 

 
Fonte: Alberto Júnior Ihv Kuhj Gavião (2021). 

 
A 4ª palavra para ser escrita foi olixia (caju), palavra que grafou apoiado no 

som. Primeiro escreveu “OLETE”, mas ao pronunciar a palavra novamente “OLETEA”, 

sentiu necessidade de acrescentar a letra “A”. 

Figura 32 – Sondagem: olixia /caju 

 
Fonte: Alberto Júnior Ihv Kuhj Gavião (2021). 

 

A 5ª palavra que ele escreveu foi ákova (cacau), palavra que grafou apoiado 

no som e na primeira vez produziu essa grafia, “CUA”. Depois, buscou ligações entre 

o que falava e o que escrevia, acrescentando a letra “A” no início da palavra, o que 

aproximou ainda mais da escrita convencional. 
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Figura 33 – Sondagem: ákova /cacau 

 
Fonte: Alberto Júnior Ihv Kuhj Gavião (2021). 

 

A lista final dos nomes das frutas conhecidas pelo Victor e que foram ilustradas 

por ele ficaram desta forma: 

 
Figura 34 – Sondagem Geral

 
Fonte: Alberto Júnior Ihv Kuhj Gavião (2021). 

 

  Após um mês de diferença entre as duas atividades de sondagem, uma 

ocorreu no início de junho (língua portuguesa) e a outra no início de julho de 2021 

(língua indígena), percebemos que a aprendizagem do Victor avançou 

significativamente.  
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4.4 Notas de um professor indígena sobre a pandemia provocada pela covid-19 
 

Figura 35 – Aulas na pandemia 

 
Fonte: Alberto Júnior Ihv Kuhj Gavião (2021). 

 

O ano passado trouxe algo que ninguém esperava: uma doença contagiosa, a 

covid-19. Uma preocupação que envolveu o mundo todo. A gente também se 

preocupou diante dessa situação tão complexa. Essa doença causada por um vírus 

afetou muitas pessoas não apenas nas aldeias indígenas mas em todo o mundo. 

Então a nossa decisão, de professores, comunidade, alunos e do governo foi a de 

suspender as aulas nas escolas indígenas.  

Em nosso entendimento a gente não poderia arriscar a vida de nenhuma 

criança, nenhum aluno e nem a nossa própria a vida com uma doença que a gente 

sabia tão pouco dela. Um pouco de alívio veio com a 1ª dose da vacina e quando ela 

chegou na aldeia logo fomos vacinados. E tempo depois veio a 2ª dose que também 

tomamos, mas a orientação era que a gente poderia ficar doente só que não seria tão 

grave, então a preocupação ainda era grande. 

Depois de quase um ano e meio parados, retomamos os trabalhos escolares 

em agosto desse ano de 2021, por decisão do governo a gente teve que retornar. 

Tivemos que modificar nossa forma de trabalhar na sala de aula e na comunidade 

aprendendo a proteger as crianças e a nos proteger com o uso da máscara dentro da 

escola porque a gente não tinha este costume. Assim, tivemos que nos adaptar a essa 
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nova e difícil situação no do dia a dia dentro da escola. Mas, ainda temos muitas 

incertezas, pois a pandemia não acabou, significa dizer que a preocupação continua.  

 

Considerações Finais 

 

O estudo apresentado trata do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) que foi 

feito de 2019-2021 na T.I Igarapé Lourdes em Ji-paraná, Rondônia. O objetivo foi 

ampliar a compreensão sobre os processos de aprendizagem da leitura e da escrita 

no contexto Ikólóéhj Gavião. As leituras que contribuíram na fundamentação teórica 

foram as publicações de Ferreiro (1985), Neves (2009), Betty Mindlin, Digut e Sebirop 

(2001).  

Foi uma pesquisa qualitativa que buscou a iniciação à cultura escrita em 

contextos indígenas. Os dados foram obtidos através de entrevistas e escrita de 

memoriais na perspectiva da Pesquisa Narrativa (CUNHA, 199) e da Pesquisa 

Documental (GIL, 2002), momento em que apresentamos e analisamos atividades 

pedagógicas envolvendo cadernos escolares, vídeos e imagens sobre a 

alfabetização.  

Observamos que o contato alterou muito as regras sociais estabelecidas pelo 

povo Ikólóéhj Gavião, principalmente nas concepções de infância e que desde os anos 

sessenta o processo de alfabetização tem ocorrido nas aldeias mas, de forma 

inconstante. Na atualidade a escola tem sido mais estável, houve ampliação da 

educação básica e isso exige que haja bons processos de alfabetização.  

Compreendemos que as crianças indígenas da Aldeia Ikólóéhj aprendem a ler 

e escrever através dos desenhos sobre objetos de sua realidade, do conhecimento do 

alfabeto, do estudo de seus próprios nomes, da participação em atividades de listas 

de palavras ora na língua indígena, ora na língua portuguesa. Percebemos que ainda 

existem atividades de coordenação motora e cópias que precisam ser melhor 

discutidas nas formações docente. Assim, o trabalho na alfabetização é baseado tanto 

nas formas de trabalhar dos missionários como nas orientações discutidas na 

formação docente, na língua materna e na língua portuguesa.  

É preciso continuar pesquisando sobre os processos de aprendizagem inicial 

da leitura e da escrita, tanto na língua materna como na língua portuguesa 

considerando os desafios do mundo atual. E também é importante estudar as relações 
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entre a Alfabetização Intercultural e as Tecnologias da Informação e Comunicação 

(TIC). 

Como um pedagogo indígena, penso que o resultado deste estudo, foi 

importante por três grandes motivos: primeiro porque pude pensar mais a respeito do 

trabalho que desenvolvo como professor de alfabetização. Em segundo lugar porque 

sua leitura pode talvez ajudar um jovem professor ou professora iniciante a atuar em 

sala de aula junto a crianças indígenas que precisam aprender a ler e escrever. Além 

disso, foi uma oportunidade de aprender mais sobre pesquisa na área de Ciências 

Humanas e representa uma contribuição ao Grupo de Pesquisa em Educação na 

Amazônia (GPEA), na Linha de Pesquisa Alfabetização & Cultura escrita. 
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