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Resumo - O propósito deste texto é comunicar resultados da pesquisa desenvolvida de 2019 a 

2021 em Ji-Paraná, Rondônia referente à festa da matança do porco de criação na perspectiva 

do Povo Indígena Gavião. Teve os seguintes objetivos específicos: investigar a história inicial 

de como e quando surgiu a festa de matança do porco de criação entre Povo Gavião, através 

das narrativas orais dos mais velhos; registrar o significado do que é a festa de matança do 

porco de criação; descrever por que e quando a festa é realizada, (se tem data/período certo); 

informar o que não deve faltar e o que não se deve ser feito na festa. Em termos metodológicos, 

o estudo foi produzido a partir de uma perspectiva qualitativa (BOGDAN; BICKEN, 1994) 

com adoção da pesquisa narrativa (NEVES, 2010; CUNHA, 1997). Os dados foram coletados 

por meio da realização das entrevistas narrativas (RAVAGNOLI, 2018) com sabedores da 

comunidade com a complementação da pesquisa documental (GIL, 2008). As leituras 

bibliográficas utilizadas apoiaram-se nas contribuições de Freire (1989), Mindlin, Digut e 

Sebirop (2001) e outros. Foi possível aprofundar a compreensão sobre o ritual Gov Akàe, a 

matança do animal de criação que por muito tempo orientou a organização social do Povo 

Ikolen. Podemos concluir que este estudo poderá contribuir como um relevante 

etnoconhecimento para a nova geração, para inspirar a produção de materiais didáticos na 

escola, bem como para refletir sobre a ausência e razões de seu desaparecimento na vida do 

Povo.  

 

Palavras-chave: Povo Indígena Gavião.  Gov Akàe. Ritual Ikolen. Matança do porco de 

criação. 

 

 

Introdução 

 

Com o contato muitos povos indígenas adquiriram hábitos, isto é, costumes, utilização 

de objetos dos não indígenas. Esse comportamento produziu modificações culturais, alteração 

de hábitos, o abandono de determinadas ferramentas e atividades tradicionais como caçar e 

                                                           

1 Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) apresentado à Fundação Universidade Federal de Rondônia, UNIR – 

Campus de Ji-Paraná, Departamento de Educação Intercultural (DEINTER), Licenciatura em Educação Básica 

Intercultural como requisito para a conclusão do curso. 

Agradecimentos: Aos Povos Arara e Gavião, a meu pai, minha mãe, irmãos, esposa e filhos. Aos colaboradores 

da pesquisa: Antonio Alía Gavião, Rosa Gavião e Olinda Apkin Gavião pelas ricas contribuições. À Universidade 

Federal de Rondônia por meio da Licenciatura em Educação Básica Intercultural, obrigado por esta formação. Aos 

docentes e colegas do Departamento de Educação Intercultural, à banca examinadora: Prof. Dr. Genivaldo Frois 

Scaramuzza, Profa Dra Josélia Gomes Neves e a convidada de honra, Olinda Apkin Gavião. 

2 Estudante do Curso de Licenciatura em Educação Básica Intercultural, UNIR – Campus de Ji-Paraná. 

3 Professora Orientadora, docente do Departamento em Educação Intercultural (DEINTER), UNIR/Campus Ji-

Paraná. Pesquisadora e Líder do Grupo de Pesquisa em Educação na Amazônia (GPEA). 

mailto:miltinhoteroikaro@gmail.com
mailto:joséliagomesneves@gmail.com


 
 

2 
 

pescar com flechas, por exemplo. Assim, tiveram que se adaptar a esta outra forma de viver no 

mundo moderno. Mas, por causa disso, muitas vezes, os indígenas são vistos como menos 

indígenas. Sobre essa discussão, o texto: “Culturas em transformação: os índios e a civilização” 

faz um resumo objetivo da situação: “Um índio calçado e vestido com calça jeans, falando 

português, utilizando gravadores e vídeos ou morando em uma favela em São Paulo aparece 

aos olhos do público como menos índio”. (COHN, 2001, p. 36).  

Com o Povo Gavião não foi diferente, após o contato com os não indígenas, apesar de 

ainda viverem de forma intensa a cultura, para sobreviverem adaptaram-se às muitas coisas dos 

não indígenas. Isso ocorreu por meio do uso dos objetos ocidentais e também dos seus 

hábitos/costumes. O resultado do contato foi tão impactante que hoje em dia, vários objetos da 

cultura indígena foram deixados de lado, o que pode confirmar que: “Tais conhecimentos 

colonizadores foram minando as lógicas próprias com que muitos povos indígenas 

explicavam/explicam suas histórias, suas vidas, seus universos, [...]”. (SCARAMUZZA, 2015, 

p. 33).  

É comum observar no dia a dia a presença das ferramentas não indígenas, isto é, faca, 

facão, foice, machado, motosserra, etc. Acredito, que essas mudanças de hábitos não aconteceu 

apenas com o povo Gavião, mas sim com muitos outros povos indígenas. Por adaptarem-se ao 

mundo dos não indígenas, eles deixam muitas de suas coisas que antes eram importantes. Para 

eles, já não servem mais, ou não são apropriados para o serviço.  

Muitos já não querem caçar com arco e flechas, por acharem que a melhor forma de 

caçar é com uma arma de fogo. Assim vão substituindo algumas coisas/objetos, ferramentas e 

se apegando muito à cultura dos não indígenas. Estes aspectos impulsionaram a elaboração do 

presente estudo que foi pensado para refletir sobre estas mudanças culturais e seus impactos no 

desaparecimento de uma das maiores festas do Povo Gavião, Gov Akàe: a festa de matança do 

animal de criação.  

Estas inquietações se resumiram nas seguintes questões orientadoras da 

problematização do estudo: como era realizada a festa de matança do animal de criação entre 

Povo Gavião? Quem comanda uma festa de matança do animal de criação? Quais as suas 

principais etapas? Considerando estas perguntas é que definimos o objetivo geral da pesquisa, 

investigar como era realizada a festa de matança do animal de criação entre o Povo Gavião.  

O estudo que desenvolvemos se situa na área de Ciências Humanas, e a sub área é a 

Educação, particularmente a Educação Escolar Indígena. Trata de uma pesquisa qualitativa, 

uma vez que: “[...] exige que o mundo seja examinado com a ideia de que nada é trivial, que 
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tudo tem potencial para constituir uma pista que nos permita estabelecer uma compreensão [...] 

do nosso objecto de estudo. [...]” (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 49). 

A primeira etapa do trabalho foi a realização da pesquisa bibliográfica, momento em 

que verificamos o que já havia sido elaborado sobre este tema ou a ela relacionado (MINDLIN; 

DIGUT; SEBIROP, 2001; FREIRE, 1989; DAL POZ, 1991; AMARAL, 1998).  Fizemos 

também a leitura do Referencial Curricular Nacional para as Escolas Indígenas, principalmente 

na parte dos conhecimentos históricos (BRASIL, 1998). 

Para desenvolver o estudo sobre a festa de matança do animal de criação entre Povo 

Ikolen/Gavião foi necessário a realização de uma entrevista e a utilização de imagens sobre o 

tema. Nesta etapa, trabalhamos com a pesquisa narrativa, pois concordamos que as histórias: 

“[...] provocam mudanças na forma como as pessoas compreendem a si próprias e aos outros e, 

por este motivo, são, também importantes estratégias formadoras de consciência numa 

perspectiva emancipadora. [...]”. (CUNHA, 1997, p. 185).   

Assim, realizamos a entrevista narrativa com o sabedor indígena Antônio Alía Gavião, 

um participante e organizador/Màdjaj de várias festas de matança do porco de criação. Este 

procedimento envolve 5 (cinco) fases: “[...] preparação, iniciação, narração central, fase de 

perguntas, fala conclusiva”. (RAVAGNOLI, 2018, p. 6). Nesta direção, adotamos o mesmo 

recurso para dialogar com Rosa Gavião tendo em vista o nosso interesse de registrar situações 

difíceis vivenciadas pelos Ikolen na colonização dos anos oitenta. E de igual modo, para 

conversar sobre a infância, tema importante para a Pedagogia indígena, por meio das 

contribuições de Olinda Apkin Gavião. 

Esta pesquisa foi realizada no período de fevereiro de 2019 a outubro de 2021 na Aldeia 

Ikolen do Povo Gavião na Terra Indígena Igarapé Lourdes em Ji-Paraná, Rondônia. Foi 

produzida como um Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) na Licenciatura em Educação 

Básica Intercultural, no Departamento de Educação Intercultural na Universidade Federal de 

Rondônia. 

 Houve o imprevisto para conclusão da pesquisa em função da Pandemia (COVID-19), 

situação que fez com que eu perdesse o contato com a orientadora. E para piorar a situação há 

falta constante da internet na aldeia o que impossibilitou a continuidade das atividades. Mesmo 

assim, houve muito esforço para que a pesquisa não parasse e chegasse a ser concluída. Com a 

trégua da pandemia dentro da comunidade, após a vacinação, foi possível dar andamento à 

pesquisa utilizando os recursos das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs). Mas, no 

final das contas a pesquisa foi concluída.   
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A escolha deste assunto ocorreu devido à necessidade de se produzir saberes sobre as 

festas tradicionais Gavião mesmo que em perspectiva histórica. Entendo que atualmente a festa 

de matança do porco de criação está sendo esquecida pelos jovens. Como a escola tem se 

constituído em um importante espaço de aquisição de saberes para o nosso povo, os resultados 

desta pesquisa poderão ajudar nossas crianças a aprender sobre modos de viver em tempos 

outros. Assim, poderão conhecer o ritual e as músicas tradicionais que eram cantadas nas festas 

da Gov Akàe, a matança do animal de criação, dentre outros aspectos. 

Como pedagogo indígena entendo que esta perspectiva é importante para registrar a 

história do Povo e dessa forma valorizar o conhecimento da cultura através da festa de matança 

do animal de criação na escola indígena dos Gavião Ikolen. Assim, este tema que é geralmente 

estudado pela área antropológica foi escolhido como nosso objeto de atenção acadêmica, 

porque entendemos que os pesquisadores indígenas têm a responsabilidade e o compromisso 

de pesquisarem suas próprias histórias e culturas. Como conhecedores da tradição e das línguas, 

podemos compreender melhor, determinadas questões que um estudioso não indígena.   

 

1. Breve contextualização sobre o Povo Gavião e a Aldeia Ikolen II 

 

Muito antes do contato com os colonizadores que vinham chegando ocupando 

territórios indígenas, historicamente o povo Ikólóéhj Gavião habitava a 

margem do Rio Branco no atual Estado de Mato Grosso. Os velhos relatam 

que de lá que nós viemos fugindo do conflito com outros povos rivais que 

frequentemente nos atacavam ou por motivo de existir uma pessoa malíssima 

que aprontava e matava as pessoas de seu próprio povo. Essa pessoa era um 

homem chamado Tihn que matava as pessoas do seu próprio povo [...]. E as 

comunidades resolveram deixar ele, abandonando porque ele assassinava as 

pessoas da sua comunidade. (KÁV SONA GAVIÃO, 2015, p. 14).  

 

O Povo conhecido como Ikolen/Gavião, é falante da língua pertencente da família 

linguística Mondé, do tronco linguístico Tupi. Ocupa a Terra Indígena Igarapé Lourdes, 

localizado no município de Ji-Paraná, Estado de Rondônia, espaço dividido com o Povo Arara-

Karo. Os Ikolen ficaram mais conhecidos no país após a publicação do livro “O Couro dos 

Espíritos: namoro, pajés e cura entre os índios Gavião-Ikolen de Rondônia”, um importante 

registro (MINDLIN; DIGUT; SEBIROP, 2001). Atualmente a população Ikolen é composta por 

13 (treze) aldeias: 

Quadro I - Aldeias Gavião 

Ordem Nome das Aldeias Gavião 
01 Igarapé Lourdes 

02 Cacoal  

03 Nova Esperança  
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04 Cascalho  

05 Tucumã 

06 Ikolen 1  

07  Ikolen 2  

08 Maloca Grande 

09 Teleron 

10 Castanheira  

11 José Antônio  

12 Final da Área  

13 Sol Nascente 

                Sistematização: Milton Ting Teroi Arara 

 

Dentre estas 13 (treze) aldeias situamos a aldeia Ikolen II, local de realização deste 

estudo. Ela foi dividida a partir da aldeia Ikolen I. Foi organizada de 2000 a 2001 através da 

construção das primeiras casas que foram feitas com folha de coqueiro/babaçu. Os primeiros 

moradores e moradoras desta nova comunidade foram, a minha tia Ester Gavião e sua família, 

meu tio Valdemar Gavião, Antônio Alía Gavião, meu avô Moisés Gavião e mais tarde minha 

família também se mudou para a nova aldeia.  

Figura 1 – Aldeia Ikolen II 

 
        Fonte: Milton Ting Teroi Arara (2021). 

 

Nos anos seguintes, mais pessoas fizeram o mesmo, construindo suas moradias e com 

isso foram formando a nova aldeia, que hoje é conhecida pelo nome de Ikolen II. Atualmente 

esta comunidade concentra a EIEEFM Zavidjaj Xikov Pípòhv, um Posto de Saúde, o Centro de 

Referência Gavião e Arara, um campo de futebol e a Igreja evangélica.  

A pesquisa sobre Gov Akàe, foi pensada e realizada na Aldeia Ikolen II, por ser a aldeia 

onde aconteceu a última festa de matança do porco de criação. Ela foi fundada depois da aldeia 

Ikolen I, à medida que a população ia crescendo. Antes da divisão só existia a aldeia Ikolen. 



 
 

6 
 

Mas, foi preciso criar aldeia Ikolen II, porque, Aldeia Ikolen ficava muito próxima da estrada 

que corta a Terra Indígena. Por este motivo os membros da comunidade resolveram construir 

suas casas a quinhentos metros da estrada.  

 

2. Sobre infância, trajetória pessoal, profissional e escolar de Milton Ting Teroi Arara no 

contexto Ikolen Gavião 

 

O objetivo deste tópico é descrever alguns aspectos da infância Gavião na perspectiva 

de Olinda Apkin Gavião e relatos autobiográficos do autor do estudo. A língua portuguesa, a 

qual eu uso aqui para escrever sobre mim, é algo ainda bastante desafiador. É difícil porque não 

é uma língua que tenho domínio, que eu possa falar ou escrever com facilidade. Por isso digo, 

“tento descrever um pouco, a respeito de mim”. Como a língua Portuguesa, é rica, nos seus 

significados das palavras, utilizo aqui as mais simples palavras do português para expressar as 

ideias que quero comunicar.  

Uma oportunidade de perceber que as narrativas com base nas experiências pessoais e 

as histórias de vida não são coisas isoladas, pois: “O estudo autobiográfico permite o encontro 

de múltiplas possibilidades onde o eu pessoal dialoga com o eu social [...]”. (NEVES, 2010, p. 

124). Além da pesquisa narrativa, este tópico foi complementado com a pesquisa documental 

(GIL, 2008), metodologia que utiliza fontes primárias que não foram analisadas, neste caso um 

relatório antropológico, uma matéria de jornal e páginas da cartilha de alfabetização da Missão 

Novas Tribos do Brasil (MNTB). 

 

2.1 Reflexões sobre o ser criança na cultura Gavião  

 

O estudo sobre as infâncias indígenas têm sido importantes para a compreensão das 

crianças e de suas culturas. Em alguns contextos a sua trajetória é analisada desde o nascimento: 

“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. [...]”. (MANDULÃO, 2006, p. 219).  

Neste sentido, discutimos neste tópico o significado de ser criança na cultura Gavião 

conforme o entendimento de Olinda Apkin Gavião. Para ela as preocupações com a buv, que 

quer dizer criança na língua Gavião ocorre durante a gravidez - bavaá, pois há alguns 

comportamentos sociais precisam ser observados, por exemplo: nem a mulher grávida e nem o 
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seu marido devem participar de pescaria, de batida de timbó4. Se isso ocorrer, muitos acreditam 

até hoje nisso, que os peixes não morrem.  

Informou que neste processo, a parteira é uma personagem importante. Ela é muito 

especial porque é considerada a segunda mãe da criança até a vida adulta e mesmo na velhice 

por ter ajudado a trazer a criança ao mundo. Seu trabalho é muito valorizado até nos dias atuais. 

E talvez por este reconhecimento social ela tem prazer de ser parteira pois é quem dá o primeiro 

banho, quem corta o cordão umbilical. E a criança de sua parte, também a considera como sua 

segunda mãe, “aquela que me pegou quando eu nasci”.  

Para nossa colaboradora Olinda, na tradição Gavião os primeiros dias de vida de uma 

criança, aláv kòro, que quer dizer, nascido novo ou nascido agora, são difíceis de explicar em 

língua portuguesa. Mas, dentre outras coisas, disse que nesta fase é preciso fazer uma série de 

massagens corporais como estratégia de moldagem para que ela fique bem bonita, bem 

moldada. É preciso apertar levemente suas perninhas para que ela tenha/possa ter panturrilhas 

ou “batata da perna” bem grossas. Outras partes do corpo que têm atenção especial são os 

pezinhos, os tornozelos, os calcanhares, estes últimos também precisam ser apertados para que 

fiquem curtinhos.  

Além dos cuidados estéticos, da preocupação com a beleza, estes movimentos também 

são feitos com vistas à construção de habilidades futuras. Uma menina que nasceu, por 

exemplo, deve ter suas mãozinhas suavemente apertadas para produzir certo achatamento, pois 

deste modo pode vir a se tornar uma grande trabalhadora. Os cuidados com a buv, criança 

novinha e xíridúgu, quer dizer, “pele mole”, precisa levar em considerações algumas regras. 

Dentre outras proibições, na tradição Gavião o marido/pai da criança não pode caçar até a 

criança completar dois meses de vida. Se for para a caçada um animal feroz pode farejar o 

cheiro do sangue da criança e desta forma, atacar o pai chegando até o extremo de matá-lo.  

Informou ainda que ele não pode derrubar árvores, senão o espírito da criança corre o 

risco de ser esmagado. Não pode matar peixe-elétrico porque ele pode dar choque na criança e 

até matá-la. Não pode caçar ou matar o veado senão a criança fica com problemas mentais. 

Também não pode caçar macaco-prego porque senão ele poderia cortar o cordão umbilical 

fazendo a criança sangrar, chorar bastante igual a esse animal e até morrer. Assim, os diálogos 

com Olinda Apkin Gavião possibilitaram a seguinte sistematização sobre as fases que envolvem 

a criança pequena Ikolen: 

                                                           

4 Bolívéhj tagàe ou Pescaria tradicional, a batida de timbó. É feita com um cipó dajav tápóh que produz um lí-

quido que deixa os peixes atordoados facilitando a sua captura. 
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Figura 2 – Fases da infância Gavião. 

 
Sistematização: Autor. 

 

Olinda informou que por volta de 2 (dois) a 7 (sete) meses a criança começa a engordar 

ela vai ficando aquela criança fofinha. Depois passa a engatinhar, é a fase de ololo, a partir daí 

começa a tomar caldos de pequenos pássaros como o inhambu-preto para o fortalecimento 

corporal. Em relação aos nomes das crianças, a tradição orientava a partir de critérios de 

parentesco, por exemplo: se for uma menina quem dá o nome é a tia da criança, avó materna 

ou avó paterna. Agora, se a criança for um menino o nome deve ser dado pelo tio da criança, o 

avô da criança do lado materno ou o avô paterno da criança.  

As reflexões sobre o nome nas culturas indígenas têm sido importantes para 

compreender a valorização de pessoas e espaços nos contextos culturais ameríndios, além do 

fato que: “O nome pode estar tão ligado à personalidade que, qualquer mudança significativa 

na vida da pessoa - ato de bravura heroica, saída de uma doença grave - pode motivar e até 

obrigar a uma mudança de nome. [...]”. (MELIÁ, 1979, p. 22).  

Foi possível entender que ser criança na cultura Gavião significa viver em meio a um 

conjunto de cuidados e atenção desde a gravidez. Envolve comportamentos proibitivos de 

ordem social e individual. Neste contexto, a parteira é uma agente importante ao ponto de ser 

considerada como segunda mãe da criança. Há necessidade de massagens corporais como 

recurso de fortalecimento cultural e estética. Um ponto de partida que pode ser aprofundado em 

outros estudos. 

 

2.2 Infância e a colonização dos anos oitenta 

 

Á bó zar máh pagátaá 

Á bó zar máh pagátaá osén osén 

Á bó zar máh pagátaá osén osén 

Zérég kíhr zérég kíhr máh pagátaá  

Osén osén osén oséénéén 

Ezáká ehbítè kajáleá 

Ezáká ehbítè kajáleá 

Zérégkíhr kajáleá   
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Osén oséén néén5. 

 

Sou Milton Ting Teroi Arara. Nasci em 1986, na Terra Indígena Igarapé Lourdes numa 

aldeia que hoje é conhecida como Maloca Grande. Segundo os relatos de minha avó Rosa 

Gavião e meus pais, este tempo era de muita preocupação, pois o Estado brasileiro havia 

incentivado a vinda de pessoas de vários estados do país para Rondônia como uma estratégia 

de ocupação dos espaços da Amazônia. Dois anos antes do meu nascimento houve um problema 

muito sério em nosso território que foi a invasão de várias famílias de migrantes:  

Em função do incentivo da colonização, várias famílias, estimuladas por 

alguns órgãos governamentais de âmbito local, ocuparam a T. I. Lourdes. 

Análises [...] dão conta da ligação direta entre o Programa Integrado de 

Desenvolvimento do Noroeste do Brasil – POLONOROESTE, que vigorou 

de 1982 a 1987 e as ocupações. Especificamente neste caso, o principal elo 

foi a instalação do Núcleo Urbano de Apoio Rural – NUAR de Nova Colina, 

que ficava a apenas 20 Km da T. I. Igarapé Lourdes. [...]. (NEVES, 2009, p. 

130). 

 

A comunidade Gavião/Ikolen, na época, soube que o território estava sendo invadida 

pelos colonos através do seu Cacique Catarino Sebirop e pelo servidor da Funai Apoena 

Meireles. De acordo com um relatório antropológico, no início dos anos oitenta existiam “[...] 

dezenas de invasores. Seis ocupantes regulares já foram expulsos. Outros três tiveram suas 

‘colocações’ queimadas. Técnicos do INCRA revelaram que muitos destes invasores sabem 

que estão em terras demarcadas. [...]”. (LEONEL JR., 1998, p. 102).   

Através de fontes orais foi possível ter mais informação sobre aquele difícil momento 

para a vida do Povo. As contribuições de Rosa Gavião demonstraram que quando o Povo 

Gavião soube que o território estava sendo invadido realizaram reuniões com os Arara com a 

finalidade de enfrentar o problema. Assim, um grupo de homens se organizaram para expulsar 

os invasores que já estavam fazendo benfeitorias na terra: 

[...]. Já haviam aberto roçado e tinham muitas plantações e criações de porcos 

e galinhas. Deixaram mulheres e crianças na aldeia Igarapé Lourdes com 

alguns homens. Eu fui a primeira mulher a vir para cá (atual Aldeia Ikolen), 

junto com minhas filhas e meu falecido pai, quando soube que meu marido 

(Moisés Séríhr Gavião) não passava bem. Quando chegamos aqui, o clima era 

muito tenso, o nosso medo era grande. Não conseguíamos dormir direito, 

porque tínhamos muito medo. Passamos várias noites sem dormir, porque 

escutávamos ameaças dos invasores. Homens ficavam de vigia, para que 

conseguíssemos dormir. Ficamos sabendo que os invasores que tinham sido 

expulsos ameaçavam atacar a qualquer momento, e isso nos dava muito medo. 

No dia em que ficamos sabendo disso os homens pediram para as mulheres 

                                                           

5 CANTOS da Floresta. Á bó zar máh pagátaá (Olha, o branco passou por aqui). 
Disponível em: https://www.cantosdafloresta.com.br/audios/a-bo-zar-mah-pagataa-ambodzara/ Acesso 5 nov. 

2021. 

https://www.cantosdafloresta.com.br/audios/a-bo-zar-mah-pagataa-ambodzara/
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irem para um lugar distante, que hoje é atual aldeia Cacoal. Naquele dia, 

minha filha Ester, que na época estava grávida, deu à luz a sua filha Luciana 

e essa situação trouxe uma grande preocupação porque, mesmo se a gente 

conseguisse fugir, o bebê recém-nascido poderia chorar e isso colocaria todo 

o grupo em risco. [...]. (GAVIÃO, 2021, p. 1)6.   
 

Sobre este assunto, as notícias da mídia mostravam que em 1984 a invasão na Terra 

Indígena Igarapé Lourdes chegava a um quantitativo de 500 (quinhentas) pessoas.  

Figura 3 – Invasão na Terra Indígena Igarapé Lourdes 

 
Fonte: Estadão do Norte-RO, 15 de abril de 19847. 

 

Na época, o sertanista Apoena Meireles que era o delegado da Fundação Nacional do 

Indio (FUNAI) acompanhou o problema dialogando com as lideranças e os colonos sobre 

formas de resolver o problema que começou em 1981. Estes registros mostram que o problema 

das invasões demorou para ser resolvido, isso fazia com que o conflito aumentasse ainda mais 

e só foi resolvido porque os Gavião construíram estratégias de luta e resistência: “[...]. Foram 

formados 40 lotes dos colonos dentro da terra demarcada. Os invasores ficaram vários anos 

morando na reserva indígena, depois foram despejados pelo cacique juntamente com seus 

guerreiros, porque a [...] FUNAI demorava muito para retirá-los. [...]”. (KÁV SONA, 2015, p. 

16). 

No ano em que nasci as tensões e conflitos continuaram o que pode demonstrar aspectos 

específicos de impactos para a infância indígena. E sobre este período de minha vida, as 

                                                           

6 Entrevista realizada na Aldeia Ikolen II com a sabedora indígena Rosa Gavião no dia 19/10/2021, às 16h38m 

realizada pelo autor do texto.   

7 Disponível em: https://acervo.socioambiental.org/acervo/noticias/invasao-2 Acesso em 20 dez. 2020. 

https://acervo.socioambiental.org/acervo/noticias/invasao-2
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lembranças que tenho é o que minha mãe me contou a respeito das tensões vividas nesta época. 

Ressaltou que se não fosse pela bravura dos homens Gavião e Arara hoje não teríamos uma 

terra para viver. Ainda criança, cheguei a observar algumas construções de casas deixadas pelos 

invasores, inclusive, até chegamos a morar numas das casas deixadas por eles. Várias famílias 

igualmente, passaram a viver nas casas, cuidar de roçados e locais onde os invasores tinham se 

assentado.  

Figura 4 – Com Rosa Gavião 

 
        Fonte: Nelson Gavião. (2021). 

 

Neste sentido, a colonização impulsionou o surgimento de novas aldeias. A esse 

respeito a sabedora Rosa Gavião informou que a maior parte das aldeias existentes na atualidade 

- Ikolen, Tucumã, Nova Esperança, Cacoal, Teleron, Castanheira, José Antônio, e Final da Área 

surgiram nos locais onde os invasores haviam se assentado. Foi uma estratégia para evitar que 

entrassem novamente na área:  

Depois que eu vim pra cá, várias outras famílias também vieram. Não só 

famílias Gavião, mas também famílias Araras. Então, todos nós que viemos 

pra cá, passamos por locais que foram abertos pelos invasores. Fomos morar 

em local que hoje é aldeia Teleron, seus avós paternos foram morar em lugar 

que hoje é aldeia Cacoal e outras famílias também foram morar em outros 

locais. (ROSA GAVIÃO, 2021, p. 1)    



 
 

12 
 

 

Depois de tanto tempo, ainda é possível achar na mata, locais que foram abertos pelos 

invasores. Embora tenham sido tomados pelo mato, ainda encontramos vestígios deste tempo, 

como os pés de mangas, poços antigos, por exemplo. É um tema que ainda é muito presente nas 

conversas dos mais velhos. A sabedora citou que dos guerreiros que lutaram pela defesa da 

terra, um foi o meu avô materno Moisés Séríhr Gavião e o outro foi meu avô paterno, Benedito 

Arara. São informações importantes tanto para a História dos dois povos, como para a 

Amazônia e também para a Educação Escolar Indígena de Rondônia. Assim, nasci em uma 

década caracterizada pelas tensões territoriais, em um tempo de preocupações com o amanhã. 

 

2.2 Alfabetização e escolarização básica – entrada nas culturas do escrito 

 

Em relação ao início de minha experiência escolar, a primeira recordação que eu tenho 

da minha alfabetização é na aldeia Iterap (aldeia dos Arara). Na época em que comecei a estudar 

não tínhamos lugar fixo. Sempre andávamos de aldeia a aldeia. Quando não estávamos na aldeia 

Ikolen /Gavião, estávamos na aldeia Iterap/Arara e, era sempre assim. Por ter parentes entre a 

etnia Arara, meu pai sempre nos levava e passávamos um bom tempo visitando meus avôs 

paternos na aldeia Iterap. Depois voltávamos novamente para aldeia Ikolen e assim passávamos 

mais um tempo lá. Nessa andança de vai e volta, eu estudava um pouco aqui e um pouco lá. 

Assim sendo, minha alfabetização foi muito difícil, e neste momento da escrita... 

[...] eu me senti levado - e até gostosamente - a "reler" momentos fundamen-

tais de minha prática, guardados na memória, desde as experiências mais re-

motas de minha infância, de minha adolescência, de minha mocidade, em que 

a compreensão crítica da importância do ato de ler se veio em mim consti-

tuindo. [...]”. (FREIRE, 1989, p. 90.  

 

Meus primeiros anos de alfabetização que eu lembro, foi na escola Yamoraxû, na aldeia 

Iterap /Arara. Neste tempo estávamos morando nesta aldeia. “As memórias fazem evocar uma 

parte significativa da infância que estabeleceu contato com o mundo escolar" (ANTUNES, 

2007. p. 1). Assim lembro-me que, quem dava aula na escola Yamoraxû era um professor não 

indígena, era chamado de Aldair, mas não sei o nome completo dele, era identificado dessa 

forma. Lembro-me que ele dava aula de alfabetização nos anos iniciais do Ensino Fundamental. 

Recordo-me de suas aulas que sempre tinha muita música, nestas ocasiões ele ensinava o nome 

das letras. Eu gostava da aula dele por ele ensinar cantando. Neste tempo acho que eu tinha uns 

10 (dez) ou 11 (onze) anos de idade, provavelmente no período de 1997-1998. 
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Essas lembranças são importantes para o trabalho pedagógico porque, conforme os 

Referenciais para a Formação de Professores Indígenas, “[...]. São esses novos documentos 

pedagógicos instrumentos muito valiosos para o desenvolvimento do conhecimento 

profissional do professor indígena [...] nos processos de formação”. (BRASIL, 2002, p. 39).  

Assim, não sabia muito sobre o alfabeto e não aprendia a ler e escrever porque não 

parávamos num lugar onde eu realmente pudesse me socializar com o mundo da leitura e a 

escrita. Assim, depois de certo tempo é que eu fui aprender a ler com professor indígena, 

Zacarias Kapia'ahr Gavião. Tinha também o Edilton Furtado Campos que na época ajudava a 

Zacarias no trabalho da alfabetização na língua Gavião, na escola Zavidjaj Xikov Pípòhv. E, 

neste processo, como era comum na época, o professor usava cartilhas produzidas na língua 

Gavião pelo missionário das Missões Novas Tribos do Brasil (MNTB), a Pamakóbáh Sev: 

 

Figura 5 – Cartilha de Alfabetização. 

 
Fonte: Grupo de Pesquisa em Educação na Amazônia (GPEA). 

 

Foi nessa aldeia, a Ikolen que estudei quase minha infância inteira e, nessa escola é que 

eu fui alfabetizado na língua materna. Ali aprendi finalmente a ler e escrever com assuntos 

relacionados à minha realidade demonstrando que “[...] A leitura do mundo precede a leitura 

da palavra [...]”. (FREIRE, 1989, p. 9). Já alfabetizado na língua materna, outras disciplinas 

vieram em seguida, lembro-me que, eram português, matemática, geografia e língua materna.  

Nesta época, o professor Zacarias Gavião fazia leitura em voz alta e nós, os alunos 

repetíamos. Assim fomos aprendendo a memorizar as letras do alfabeto. O professor escrevia 

as consoantes e as vogais, nos nossos cadernos e depois pedia para copiarmos as mesmas letras 

nas linhas abaixo. Também fazia pontilhados para cobrirmos ou letras para completar lacunas. 
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Assim fui aprendendo a ler e a escrever na língua materna e, cada vez mais compreendia o 

significado da leitura e da escrita.  

Nas reflexões realizadas durante o curso Licenciatura em Educação Básica Intercultural 

mas, especificamente na disciplina de Língua e literatura, componente curricular que solicitou 

nosso memorial de alfabetização, aprendi mais sobre esta forma de trabalhar no início da 

escolarização: 

A teoria empirista — que historicamente é a que mais vem influenciando as 

representações sobre o que é ensinar, quem é o aluno, como ele aprende e o 

que e como se deve ensinar [...]. A hipótese subjacente a essa concepção é a 

de que o aluno precisa memorizar e fixar informações — as mais simples e 

parciais possíveis e que devem ir se acumulando com o tempo. O modelo 

típico de cartilha está baseado nisso. As cartilhas trabalham com uma 

concepção de língua escrita como transcrição da fala: elas supõem a escrita 

como espelho da língua que se fala. (WEISZ, 2001, p. 2).  

 

É importante dizer que o que aprendia na escola sobre a linguagem escrita eu dava 

continuidade em casa. Gostava muito de fazer leituras de contos e histórias, me esforçava muito, 

para me apropriar do mundo da leitura e escrita. Quando uma pessoa lia na minha frente, eu 

dizia para mim mesmo: “Eu quero ser igual a ela”, pois entendia que era o máximo saber ler e 

escrever, confirmando que: “[...] aquele mundo especial se dava a mim como o mundo de minha 

atividade perceptiva, por isso mesmo como o mundo de minhas primeiras leituras. [...]”. 

(FREIRE, 1989, p. 9), provavelmente isso foi entre do ano de 1999 a 2002.  

Também quando eu vinha para cidade com meus pais, fazia leitura das fachadas de 

comércios, placas e tudo que tinha escrito, pois, a “[...] a criança lê o seu mundo descrito na 

sociedade letrada e identificado em nomes de ruas, de casas comerciais, de produtos 

alimentícios [...]”. (LOUZEIRO, 2019, p. 14). Mas, eu não conseguia ler tudo, pois ainda estava 

na fase inicial da aprendizagem, mesmo assim eu tentava. Na escola, já sabendo ler e escrever, 

o professor nos pedia para aprofundar o entendimento da linguagem escrita através da criação 

de pequenos textos sobre nós, nosso dia a dia, histórias na língua materna.  

Fui alfabetizado primeiro na língua materna, esse conhecimento ajudou muito depois. 

Percebi que foi muito mais fácil aprender a escrita da língua portuguesa. Já na disciplina da 

matemática para identificarmos a quantidade que aquele número representava, o professor 

escrevia o número e na frente desenhava a quantidade representada. Por exemplo: ele escrevia 

número 2 e logo depois desenhava dois peixinhos para relacionarmos a quantidade com o termo 

numérico e assim por diante 

Muito tempo depois, quando já sabíamos ler e escrever, o professor começou aplicar a 

disciplina da língua portuguesa. Ele escrevia o texto no quadro-negro com giz colorido e pedia 
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para copiarmos dali. Depois passava atividade para respondermos as perguntas anotadas na 

lousa. Assim fui me apropriando cada vez mais da leitura e escrita. "Das primeiras cinco séries, 

eu me lembro da escola com muito carinho e chego a me emocionar quando recordo das minhas 

professoras. A escola era divertida, fazíamos muitos passeios em lugares inesquecíveis [...]". 

(ANTUNES, 2007. p. 4)8.   

Com o professor Zacarias Gavião as aulas eram divertidas, no tempo em que ele era 

meu professor, tínhamos um time de futebol infantil. Nós treinávamos o tempo todo. Não fazia 

diferença para nós, se tinha sol ou não. O importante era brincarmos. E na hora para fazer 

merenda era bem engraçado. Quando queríamos merenda, tínhamos que ir até nas casas das 

mães para ver quem faria merenda para nós.  

Algumas mães eram voluntárias para fazer a merenda. Minha mãe, por exemplo, Olinda 

Apkin Gavião, era a que mais fazia merenda para nossa turma. As mães se revezavam nesta 

atividade porque não havia merendeira contratada. Mas, nem todas gostavam de ajudar os 

alunos. Umas gostavam e outras não. As que não gostavam de fazer merenda, não gostavam, 

porque os alunos não criticavam a merenda que elas faziam. Ao acharmos alguém para fazer 

merenda, assim que ela ficava pronta, alguém vinha nos avisar. Daí nós íamos pegar merenda 

na casa da pessoa voluntária. Era muito divertido.  

Ao término da aula o professor Zacarias sempre nos contava histórias ou propunha uma 

brincadeira. A hora de contar história era minha parte favorita. Ao ouvir história, eu sonhava, 

me via imerso nas histórias contadas por ele, eram narrativas românticas, engraçadas e outras 

eram tristes. Mas era muito divertido ouvir suas histórias.  

Quando chegava final de semana era ainda mais divertido porque o professor Zacarias 

sempre marcava/agendava alguma coisa para fazermos. Daí, nós íamos às cachoeiras e fazíamos 

pescarias, depois peixe assado. Esta rotina era comum em quase todos os fins de semana.  

Depois do professor Zacarias Kapiaar Gavião, meu segundo professor indígena foi Iram 

Kav Sona Gavião. Foi com ele que aperfeiçoei a escrita da língua indígena Gavião. Lembro-

me que professor sempre foi muito atencioso com a questão cultural e fazia muitos eventos 

tradicionais no período da semana dos povos indígenas durante o mês de abril: “[...]. Grandes 

festas eram realizadas com participação de toda comunidade. Fazíamos estudos de campo para 

conhecer melhor o que tínhamos aprendido, por exemplo: animais e plantas...Enfim, são tantas 

coisas que eu não vou conseguir descrever tudo. [...]”.  (ANTUNES, 2007, p. 4)   

                                                           

8 (Relato autobiográfico escrito de I.M.A., alfabetizadora, 2006). 
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O professor Iram, sempre teve pensamento arcaico, quer dizer preocupação com a 

cultura e a língua Gavião. Digo isso, porque, ele sempre teve pensamento voltado para a cultura, 

sempre pensando em propor situações entre a escola e a comunidade como formas de praticar 

e ensinar as crianças e os jovens. Hoje, ao me lembrar, vejo que professor Iram estava certo ao 

buscar meios de manter vivo aquilo que restou da cultura Gavião. Ele nos levava para fazermos 

pesquisas de campo, nos lugares mais distantes da aldeia. E assim estudávamos as plantas 

medicinais e outras coisas da cultura. Era muito divertido. Além de ser divertido aprendi muitas 

coisas nesse tempo e até hoje quando vou ao mato reconheço algumas plantas. Estas 

experiências são ainda mais significativas porque ao longo desses anos, muitos sabedores e 

sabedoras se foram, levando muitos conhecimentos. 

Hoje, tenho 34 anos de idade. Sou membro de duas etnias indígenas, Arara e Gavião, 

que convivem na mesma Terra Indígena. Assim, meu sobrenome ficou sendo Arara, da parte 

do meu pai, pois aqui, o sobrenome é aquele da parte do pai. Sou o primeiro filho, de 9 (nove) 

de Mário Jorge Arara e Olinda Apkin Gavião. Atualmente minha residência é na aldeia Ikolen 

II, na Terra Indígena Igarapé Lourdes, localizada no município de Ji-Paraná, estado de 

Rondônia.  

Sou falante da língua Arara do tronco linguístico Ramarama e falante da língua Gavião 

do tronco linguístico Mondé, além de falar o português fluente. De igual modo sei escrever em 

Gavião. Por ter sido criado com o povo da minha mãe, construí conhecimentos da cultura 

Gavião. Em relação à escrita da língua Arara, não tive oportunidade de aprender esta grafia, 

mas, mesmo assim, arrisco a escrever algumas palavras. Já na língua Gavião, reafirmo que falo 

e tenho um domínio satisfatório da escrita e leitura, tanto que eu ajudo os missionários na 

tradução da bíblia para a língua Gavião.  

Aos meus 18 anos de idade, tive como meu primeiro emprego, trabalhar como Agente 

Indígena de Saúde (AIS), no posto de saúde na aldeia Ikolen II no período de 2006 a 2008. No 

mesmo ano em que fui contratado, estudava no distrito chamado de Nova Colina na Escola 

Estadual de Ensino Fundamental e Médio Tupã, há uma distância de 15 (quinze) quilômetros 

da aldeia Ikolen II. Eu e mais outros 12 (doze) indígenas tivemos que estudar neste distrito 

porque, na época a Escola Indígena Zavidjaj Xikov Pípòhv não emitia histórico escolar, por isso 

tivemos que sair da nossa escola para termos o nosso estudo reconhecido por meio do histórico 

escolar.  

Estudar na escola EEEF Tupã, não foi fácil. Neste tempo, estudava eu (Milton Arara), 

meu tio Arnaldo Gavião, Josias Gavião (filho do Cacique Catarino), esposa do Cacique 

Catarino, a Sandra, Indiones Gavião (filho de Sandra e Catarino Gavião), Eronice Gavião (filha 
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do Catarino), Eronilde Gavião (filha do Catarino), Moisés Zoró, Zenilton Gavião, Izael Gavião, 

Rodrigo Gavião, Isaias Gavião, Francisco Gavião e Delson Gavião. São estes os nomes, que eu 

me recordo e que estudaram comigo.  

O ônibus que saía para nos buscar passava às 16 (dezesseis) horas na aldeia e 

chegávamos na escola às 18 (dezoito) horas. Demorávamos chegar na escola porque, 

passávamos nas outras linhas para pegar alunos não indígenas que também estudavam na 

mesma escola. Às aulas iam das 19 (dezenove) às 21 (vinte e uma) horas e 30 (trinta) minutos. 

Para chagar em casa era uma outra luta. Nós chegávamos à meia-noite ou até uma hora da 

manhã, isso quando não acontecia nenhum problema com o ônibus. Quando ele atolava ou 

quebrava, o jeito era ir embora a pé mesmo.  

Houve uma vez em que o ônibus quebrou e não tivemos alternativa a não ser dormir no 

meio da estrada. Só conseguimos chegar em casa no outro dia. Esta parte da minha 

escolarização durou 4 (quatro) anos e meio. Foi uma luta que hoje considero como vencida. 

Finalmente, no final do ano de 2009 eu meus colegas concluímos nossos estudos referentes ao 

Ensino Fundamental.  

No início do ano de 2015, tive oportunidade em cursar o Projeto Açaí III - Curso de 

formação de professores indígenas em nível médio, o Magistério Indígena de Rondônia. Para 

cursar o Projeto Açaí, tive que fazer uma avaliação em que fui aprovado e selecionado para 

realizar o referido curso. E quando estava na primeira etapa do curso, no Hotel Fazenda 

Minuano no município de Presidente Médici, estado de Rondônia foi divulgada a notícia que 

haveria seleção para a Licenciatura em Educação Básica Intercultural. Resolvi participar deste 

processo seletivo e dias depois da realização da prova fui avisado que havia passado no 

vestibular. Em meados de 2015, passei a estudar na Universidade Federal de Rondônia, Campus 

de Ji-Paraná na graduação diferenciada, situação que provocou o meu afastamento do Projeto 

Açaí.  

No decorrer do curso Licenciatura Intercultural, escolhi a área da Gestão Escolar, 

responsável pela docência dos anos iniciais do Ensino Fundamental. O motivo que me levou a 

fazer escolha tem relação com algumas tristes situações em relação à leitura e escrita de alunos 

do 3° e 4° ano do começo da escolarização básica, quando estive fazendo trabalhos da disciplina 

do Estágio Supervisionado II. Percebi que através da Gestão escolar poderia ajudar na educação 

dos estudantes na comunidade onde vivo por meio de uma educação de qualidade e com 

aprendizagens significativas. 

A partir das orientações da pesquisa narrativa e da pesquisa documental foi possível 

elaborar esta seção que tratou de aspectos da infância Gavião, um pouco sobre minha trajetória 
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pessoal, profissional e escolar no contexto Ikolen Gavião. Tive a oportunidade de aprender mais 

a respeito da cultura do meu povo, de refletir sobre a educação formal, além de sistematizar os 

saberes sobre os problemas que os Ikolen enfrentaram no processo da colonização dos anos 

oitenta.  

 

3. Notas sobre as festas e os rituais tradicionais indígenas 

 

[...]. O Marciano fez um desenho que me chamou a atenção, ele desenhou um 

cocar, eu perguntei o que tem haver isso com a educação física, ele falou que 

primeiro, só para coletar o material já existe um andamento considerável em 

termos de educação física, e no uso também, pois ele é usado na hora da festa, 

quando vai ser realizado uma grande festa, na matança do porco que é o per-

sonagem principal da festa e cada uma pessoa usa o cocar, vai dançar, fazer o 

movimento e tomar a macaloba, ou seja o cocar representa esse momento de 

festa e movimento, o cocar como nunca representa a atividade de educação 

física para o povo Gavião. Veja bem, se eu colocar a figura do homem jogando 

bola e a do cocar e perguntar para você qual dessas figuras representa a edu-

cação física? Tenho certeza que você vai falar que é a do homem correndo 

atrás da bola, você ia destacar isso aqui, porém o índio não, ele está falando 

que não tem nada a ver, é isso também, mas não é só isso. Em se tratando de 

uma educação diferenciada aqui está o cocar como símbolo da educação física. 

[...].  Zacarias Kapiaar Gavião9. 

 

Como já informado no começo deste trabalho, pretendemos com este estudo investigar 

a importância da festa de matança do porco de criação entre Povo Gavião. Recordo que por 

volta dos treze anos, tive oportunidade em participar pela primeira vez de um ritual destes. A 

partir daí pude perceber sua importância na cultura do Povo. Agora estando na Universidade, 

pude realizar leituras sobre este tema que reforçam meus conhecimentos desde a adolescência 

e foi neste processo que li que: “Os goihanei vêm nas nossas festas dançar conosco. Nossos 

dançarinos tocam as tabocas goihanei, os instrumentos de sopro – neles estão os espíritos”. 

(MINDLIN; DIGUT; SEBIROP, 2001, p. 65). Quero destacar que a grafia que utilizarei neste 

trabalho para me referir aos espíritos das águas, será diferente da usada pela antropóloga Betty 

Mindlin, escreverei gojánéhj e não goihanei.  

Depois, as leituras realizadas na disciplina Pesquisa Intercultural II ajudaram a buscar 

informações que eu não conhecia, a localizar temas do meu interesse: “Antigamente não 

                                                           

9 In: SCARAMUZZA, Genivaldo Frois. Pesquisando com Zacarias Kapiaar: concepções de Professores/a in-

dígenas Ikolen (Gavião) de Rondônia sobre a escola. 230f. Orientação Adir Casaro Nascimento. Tese (Doutorado 

em Educação). Universidade Católica Dom Bosco, Campo Grande, 2015.  
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existiam as tabocas, a música dos instrumentos. Só tínhamos o canto.” (MINDLIN; DIGUT; 

SEBIROP, p. 73). Depois de um tempo, após o encontro do Pajé com os espíritos é que 

verifiquei que os instrumentos enriqueceram este ritual musical, conhecimento possibilitado 

pela leitura do livro “O Couro dos Espíritos” (MINDLIN; DIGUT; SEBIROP, 2001). 

 Nas suas festas e rituais os Gavião-Ikolen sempre usavam máxo/cigarro, para que os 

seres de outro mundo pudessem ser incorporados. Neste processo, o pajé é incorporado pelo ser 

de algum animal e desenvolve os mesmos hábitos dele. Assim como os Tembé, os Gavião se 

identificam no uso do cigarro: “O uso do tawari (cigarro) são significativos para os Tembé, já 

que é um convite às entidades da natureza como: curupira, mãe d’água, bacurau, pássaros, entre 

ouros, serem incorporados pelos índios e esta participação é um dos momentos mais 

importantes” (MIRANDA; RODRIGUES, 2015, p. 40300). 

Os referenciais pesquisados aqui tratam a respeito das culturas indígenas, com foco 

principal na festa de matança do porco de criação, considerado um domínio sistemático das 

habilidades da cultura, isso é, habilidade, representação da caça, pajelança, espiritualidade 

(ligação dos humanos com seres de outro mundo/do além). A esse respeito, outros estudiosos 

em outros tempos registraram estudos sobre este ritual na visão de outra etnia, momento em 

que refletem a razão do surgimento desta festa: 

Em particular, em sua versão do mito de origem dos Cinta Larga e outros 

povos, faz referência à primeira festa, quando homens e animais conviviam 

no mundo com a divindade Gorá, sugerindo que foi celebrada como 

pagamento aos serviços prestados pela arara que ajudou os índios a escapar da 

montanha de pedra [...]. (DAL POZ, 1991, p. 160).  

 

Registros apontam que em 2007 houve o ritual da festa de matança do porco de criação 

na Semana dos Povos Indígenas, na aldeia Ikolen foi chamada a Semana dos Borareéhj que 

significa “espíritos caçadores da floresta”: “[...]. Foram dois dias de músicas, danças e mostra 

de rituais das diferentes etnias: o ritual do Gveh Abie - matança do animal de criação, a 

pajelança, torneio de arco e flecha e o borara mageh, prática de curas por meio de ervas da 

floresta. [...]”. (NEVES, 2009, p. 160). Nesta citação observei a grafia de Gveh Abie, eu 

escreveria Goveh ou Govehj. 

Assim, desde os tempos antigos a festa está presente na cultura e na vida dos povos de 

todo o mundo. Os povos de todo o mundo, tem sua maneira própria de festejar, independente 

de religião do qual ela estiver inserida ou não. As festas são variáveis, possuem significados 

qualitativos para os povos. Há festa de cerimônias religiosas, festas de rituais sagrados 

dedicados a um deus ou deuses, aos espíritos dos céus, espíritos dos rios, animais ou coisa 

parecida. As festas, são onde os indivíduos se divertem, bebem, dançam, gritam: 
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Toda festa, mesmo quando puramente laica em suas origens, tem certas 

características de cerimônia religiosa, pois, em todos os casos ela tem por 

efeito aproximar os indivíduos, colocar em movimento as massas e suscitar 

assim um estado de efervescência, às vezes mesmo de delírio, que não é 

desprovido de parentesco com o estado religioso. [...] Pode-se observar, 

também, tanto num caso como no outro, as mesmas manifestações: gritos, 

cantos, música, movimentos violentos, danças, procura de excitantes que 

elevem o nível vital etc. Enfatiza-se frequentemente que as festas populares 

conduzem ao excesso, fazem perder de vista o limite que separa o lícito do 

ilícito. [...].  (DURKHEIM, 1996. p. 417-418). 

 

Assim entre os povos indígenas há festa para espírito dos céus, para os espíritos dos rios 

e assim em diante. Estas festas, citadas acima são realizadas nos tempos certos. A festa (ibalàe), 

por exemplo, é muito prestigiada pelo povo Gavião, a Garpiéhj Náe foi estudada pelo professor 

e pesquisador Iram Gavião (2015). Mas, trataremos neste texto na próxima seção da festa Gov 

Akàe – a matança do porco de criação, o foco principal desta pesquisa. 

 

4. O ritual da Gov Akàe, a festa de matança do porco de criação na visão do Povo Gavião 

 

Desde os tempos de criança ouvia os relatos do meu avô e da minha avó de que há um 

tempo atrás se realizavam/celebravam muitas festas tradicionais e rituais entre o povo Gavião. 

Mas, como já mencionamos, com o passar do tempo houve muitas mudanças na vida e na 

cultura do povo. Apesar de ainda viverem e manterem viva sua cultura, o povo Gavião, vem 

ressignificando muitas coisas.  

Figura 6 – Animal sacrificado 

 
Fonte: Grupo de Pesquisa em Educação na Amazônia (GPEA) 
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Entre outros Tupi Mondé, os Cinta Larga também realizavam esta festa conforme 

apontam estudos produzidos na Dissertação de Mestrado “No país dos Cinta Larga”: uma 

etnografia do ritual: “O foco da dissertação é o ritual no qual os Cinta Larga, povo de língua 

Tupi-Mondé que habita o noroeste de Mato Grosso e sudeste de Rondônia, dançam, cantam, 

bebem e, ao fim, sacrificam uma vítima animal. [...]”. (DAL POZ, 1991, p. 1).  

Para os Gavião Ikolen, suas festas já foram sagradas, temidas e honradas, nos tempos 

em que haviam muitas celebrações realizadas. Recordo de várias participações nestas 

festividades no decorrer de minha infância e adolescência. Nesta época as câmeras fotográficas 

não eram tão acessíveis então não foi possível encontrar fotografias para apresentar no texto. 

Estas lembranças possivelmente foram importantes na definição do presente tema de estudo.  

 Tive a oportunidade de participar da festa de matança do porco de criação, quando era 

criança numa aldeia denominada Final da área. A festa era liderada pelo Chiquito Gavião, avô 

materno da minha mãe. Não me recordo bem dos acontecimentos da época. Mas lembro que, 

tinha bebida tradicional, a chicha/makaloba, danças, cantos e flautas de bambu sendo tocadas 

pelos homens.  

 Recordo também que meu avô materno, Moisés S. Gavião e meu pai Mário Jorge Arara 

lideraram umas das festas de matança do porco de criação. Provavelmente isto ocorreu no ano 

de 1991. Na época, foram sacrificados dois caititus-catetos, um sendo do meu avô e outro de 

meu pai. Os convidados foram da etnia Zoró e moradores locais, foi uma festa realizada na 

maloca que pertencia ao avô materno da minha mãe na aldeia Ikolen com muita bebida, danças 

e cantos até a madrugada.  

 Mas tarde, também participei de uma outra festa de Gov Akàe na Aldeia Nova 

Esperança, liderada pelo Zelito Gavião. Nesta festa, o sacrificado foi um macaco-aranha, a 

vítima foi colocada em um poste para os convidados flecharem. Essa situação confirma que 

vários animais poderiam ser de criação: “O anfitrião, berepid, caracterizado por ter sabedoria, 

criou animais – queixadas, porcos-do-mato, caititus [...] nambus, cutias, tatus. [...]”. 

(MINDLIN; DIGUT; SEBIROP, 2001, p. 199). Quem acertasse o alvo receberia, uma grande 

quantidade de bebida fermentada e que poderia provocar estado de embriaguez. E foi o que 

aconteceu com quem o acertara. Houve consumo de muita bebida, danças e cantos até tarde da 

noite.    
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Figura 7 – Guerreiros premiados na Gov Akàe. 

 
Fonte: Grupo de Pesquisa em Educação na Amazônia (GPEA). 

 

 No ano de 2005, também presenciei e participei da última festa de Gov Akàe, celebrada 

na aldeia Ikolen conforme registro da imagem que mostra os indígenas que receberam medalhas 

nas diferentes atividades ocorridas durante a celebração. A festa foi realizada em abril na 

semana dos Povos Indígenas. Esta foi, a última festa celebrada conforme as normas da cultura 

e liderada pelo Eduardo Dáhra Gavião. Estavam presente alunos não indígenas da cidade, 

professores e coordenadores de organizações não governamentais. Nesta festa foi possível 

registrar vários momentos conforme apresentaremos no decorrer do texto10.  

Conforme demonstrei anteriormente, através de minhas lembranças de criança e 

adolescente, entre o povo Gavião existiram várias realizações de festas de Gov Akàe – (Gov - 

criação, Akàe - matança). A festa de matança do animal de criação, é uma festa específica para 

sacrificar um animal criado por família. Depende do animal, que o membro da comunidade está 

criando, seja um macaco, inhambu-azul, mutum, cateto e/ou porcão/queixada. Se um destes 

animais citados estiver sendo sacrificado é chamado de Gov Akàe. A festa de matança do 

bebe/porco ou bebekor/caititu criado no cativeiro, é considerado o mais importante pelo povo 

Gavião.  

 

                                                           

10 As fotografias foram feitas pela Professora Dra Josélia Gomes Neves em 2005, fazem parte do acervo 

iconográfico do Grupo de Pesquisa em educação na Amazônia (GPEA).  
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Figura 8 – Diálogos com Antonio Alía Gavião sobre a Gov Akàe. 

 
        Fonte: Nelson Gavião. (2021). 

 

Não há um dia certo para realização de Gov Akàe, como eu previa, pode ocorrer tanto 

no período da chuva como no verão. O certo é que acontece no tempo determinado pelo 

Màdjaj/dono da festa. Segundo Antônio Alía, um dos colaboradores desta pesquisa, o tempo 

mais certo para realização de Gov Akàe, é no tempo em que o milho, mandioca e cará/inhame 

já podem ser consumido. Isso porque, são desses produtos que as bebidas serão derivadas.    

Mas como é realizada, a Gov Akàe, a festa de matança do animal de criação entre Povo 

Gavião? A resposta a esta pergunta foi possível graças as contribuições do sabedor indígena 

Antônio Alía Gavião por meio da entrevista realizada na Aldeia Ikolen II no dia 12 de março 

de 2020, às 16h38m pelo autor do texto. Antônio Aliá Gavião é um sabedor da cultura. Sua data 

de nascimento é de vinte de novembro de mil e novecentos e cinquenta e um (20/11/1951). 

Filho do Sr. Zar Bola Gavião e da Sra. Zar Uluv Gavião. Vale ressaltar que seus pais não 

chegaram a receber nomes em português pois faleceram antes que isso ocorresse. Antônio Aliá, 

foi um aprendiz de pajé, mas segundo ele, o seu ensinamento não chegou a ser concluído: 

Enquanto recebe ensino do mundo espírito não se mexe com coisas erradas, 

isto é, ter relações com mulheres além da sua. Se isso acontecer, você é 

afastado do ensino, emáxo vé káta/tirar o seu fumo ou zérégòhj káta/sua teia 

é cortada. Depois que seu fumo é tirado ou sua teia é cortada você não é nada, 



 
 

24 
 

torna-se uma pessoa normal. Foi o que aconteceu comigo, fiz uma coisa que 

não gostaram. (ALIÁ GAVIÃO, 2021, p; 1)11. 

    

Assim, o que vamos desenvolver neste trabalho é a descrição e análise do ritual Gov 

Akàe tendo como suporte a colaboração de Antonio Alía Gavião e em algumas partes as 

contribuições de Rosa Gavião. Para que se realize futuramente, uma festa de matança do animal 

de criação, ele tem de ser capturado e criado por uma família no cativeiro. É comum perceber 

entre os Gavião, na atualidade animais sendo criados por famílias, como: macaco-prego, 

macaco-barrigudo, paca, cutia, veado, cateto, porcão/queixada, anta, sagui, mutum, jacamim, 

etc. A lista dos animais criados por famílias Gavião, pode ser bem maior. Mencionei aqui alguns 

nomes dos animais e aves que eu consigo recordar.  

Para o início da criação, o filhote de um porcão é capturado nas caçadas e trazido para 

casa – aldeia. De acordo com o sabedor e colaborador indígena “[...] o animal é capturado e 

criado com o propósito de ser morto numa festa Gov Akàe”. (ALÍA GAVIÃO, 2020, p. 1)12. A 

partir daí, o animal é criado pela família, assim tornando-se parte dela. As primeiras 

alimentações do animalzinho são feitas pela dona diretamente em sua boca, ou seja, do que ela 

come para que ele se acostume a este tipo de alimento. Depois que ele se acostuma com a nova 

alimentação, a dona do animal deixa de alimentá-lo em sua boca e ele passa a comer de forma 

independente.  

O animal é tratado com muito carinho e amor pela família. Quando precisam sair para 

algum lugar, o animal é levado junto, pois agora, faz parte daquele grupo familiar. O animal se 

acostuma tanto com sua dona, que ele a segue para onde ela vai. Aos poucos, o animal vai 

crescendo até atingir a idade adulta. Alguns animais não chegam a atingir a esta idade, mas 

raramente morrem. Até que chegue o tempo certo para a finalidade pelo qual ele foi criado.  

A partir daí, o dono do animal ou Màdjaj, se manifesta para a organização da festa, 

conhecida como Gov Akàe. O màhdjaj – dono da chicha ou dono da festa, começa a fazer os 

convites. “O màdjaj recebe um nome próprio para festa. A makaloba/chicha também recebe um 

nome próprio. O animal igualmente recebe um nome próprio”. (ALÍA GAVIÃO, 2020, p. 1). 

O primeiro a ser convidado pelo dono da festa é o tio materno do màhdjaj. Este será o 

convidado de honra, denominado pelos Gavião de, bapi. Nisto, a esposa do convidado de honra 

também é considerada como a mesma, a bapi.  Segundo o Antônio Alía, o dono da festa não diz 

                                                           

11 Em 2 de novembro de 2021. 

12 Entrevista realizada na Aldeia Ikolen II com o sabedor indígena Antônio Alía Gavião no dia 12/03/2020, às 

16h38m realizada pelo autor do texto.   
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claramente para seu tio materno que ele é escolhido como o convidado de honra de sua festa. 

Mas é percebido no convite ao ser, o primeiro a ser convidado. O dono da festa se dirige a casa 

do seu tio materno, (antes dele nenhuma pessoa foi convidada) é neste momento que o 

convidado já sabe que será o bapi. Não só ele, mas toda comunidade já sabe que ele foi 

escolhido como bapi, pois foi o primeiro a ser convidado. No fim do diálogo do convite o 

Mádjaj, deixa uma espécie de calendário com seu convidado de honra (básepov). Com básepov 

o convidado contará os dias para o dia do acontecimento da festa. 

O bapi é o responsável para conduzir as pessoas, para matar o animal no dia da festa. 

Ele, o bapi, é o primeiro a dar a flechada certeira no animal de seu sobrinho. Já sua esposa, a 

bapi, é quem estará encarregada para o preparo do animal que seu marido matará. Estas duas 

personagens são considerados os convidados de honras (os bapìhej).  Já a bapi é escolhida pelo 

dono da festa, porque, dela será exigida bastantes pedidos, como: barbantes, cestarias e outros 

adornos. O dono da festa pede bastante coisas para a bapi que ele, escolhera. É para isto que a 

bapi é escolhida e pelo fato de seu marido ser o bapi.   

O entrevistado, Antônio Alía nos conta, com uma grande riqueza de detalhes sobre como 

acontece um convite ao sobrinho pelo tio paterno. Pela percepção do diálogo, o convite é em 

forma de um ritual: 

Màdjaj: - Té en ebákoá tómáh djiá? Você já acordou, senhor/Bom dia? 
Bapi: - Bóá. Bó màh bakoá dja djiá. Sim. Já acordei, senhor.  
Màdjaj: -Vìr akùhr pàa káréáleá, ómàló égajá dja papáá. Venho lhe 

dizer/convidar que mataremos uma comida/animal de criação para mim.  
Bapi: -- Ènaá, màgaá djiá. Ève té saká égabiá? Sim. Fará isso né?  
Màdjaj: -- Ève mága gábi náhpo pakájá. Sim. Tem isso a realizar.  
Bapi: -- Ènaá ní màgajá. Ève té sà egábi kínáhjá? Então o senhor tem isso a 

realizar.  
Màdjaj: -- Ève máh kázérá dja, papáá. Sim. Estou tentando fazer isto.  
Bapi: -- Ebéré alóv ve mágaá. Que o senhor realize conforme sua vontade.  
Màdjaj: -- Ve mága, màga náhpoá, jaá. Sim. Farei isso. 
Bapi: -- Àna zà kaj báhtè emága kajá dja papáá. Que o senhor faça com ele 

/com animal de criação como quiser.  
Màdjaj: -- Èna méne kala màga náhpo pakájá/Sim. Esta é a minha 

vontade/matar o animal.  
Bapi: -- Este é o propósito com animal de criação.  
Màdjaj: -- Sim. Este é o propósito.  
Màdjaj: -- Gostaria que você conduzisse o restante dos nossos filhos e parentes 

no dia festa, para matar o animal.   
Bapi: - Que seja como o senhor quiser.  
Màdjaj: - Neste instante faço meu pedido para senhor.  
Bapi: - Que faça seu pedido.  
Màdjaj: -- Gostaria que me fizesse uma flecha e um arco.  
Bapi: - Que te faço uma flecha e um arco. Mas te falo que hoje em dia, não 

sabemos fazer flecha e arco bem-feito, como nos tempos dos nossos avôs.  
Màdjaj: -- É o que eu digo. Não sabemos fazer tais coisas como nossos avôs.  



 
 

26 
 

Bapi: - Mas até chegar o dia da festa, quem sabe, eu pego uma flecha jogada 

por aí pelos outros. Neste instante faço meu pedido para senhor. Gostaria que 

me servisse no dia da festa, a melhor parte da carne do seu animal e uma 

bebida de gengibre para matar minha sede.  (ALÍA GAVIÃO, 2020, p. 1). 

 
 Após chamar o convidado de honra, o Màdjaj vai ao encontro de outros membros, 

acompanhado de um assistente, indo de casa em casa e assim convida todos para a festa. De 

igual modo é deixado básepov com todos os convidados, para saibam o tempo certo do dia da 

festa. O assistente é o encarregado de lembrar o Màdjaj, os pedidos feitos pelos convidados. 

No dia do convite ele já deixa bem claro que a festa será há um mês ou mais depois do convite. 

O importante é que todos fiquem prontos para dia da festa.  

 A partir daí, os convidados por sua vez se preparam para começarem seus afazeres. 

Todos, mobilizam-se para confeccionar os materiais, isto é, cocares, flechas, arcos, colares, 

cestarias, barbantes, etc. Quem não tem materiais para confeccionar pega com alguém ou tem 

que ir buscar no local adequado. Exemplo: falta um bambu que se utiliza como a ponta da 

flecha, vai até o local, onde tem, assim os materiais vão sendo confeccionados. “[...]. Os 

convidados devem trazer presentes. Não podem aparecer de mãos vazias. Os anfitriões 

preparam muita makaloba azeda; os convidados devem beber tudo, têm que embebedar-se, 

dançar, ficar alegres”. (MINDLIN; DIGUT; SEBIROP, 2001, p. 199). 

 Por sua vez, o Màdjaj, prepara os materiais necessários para o armazenamento da 

macaloba/chicha, bebidas derivadas de mandioca, milho, cara e batata-doce. As mulheres que 

vão fazer bebidas para o dia da festa são chamadas pelos Gavião de matíreéhj. Enquanto os 

convidados se ocupam com confecção das flechas, arcos, cocares e outros adereços, o Màdjaj, 

também se ocupa com seus afazeres para que tudo esteja organizado no dia da festa.  

 O Màdjaj chama alguns ajudantes e os leva até a mata para derrubar uma árvore, para 

que dela se faça os pilões - akabí. Várias toras são cortadas, e trazidas, rolando-as em cima de 

pequenos paus para aldeia. No pátio do local onde acontecerá a festa, as pontas das toras são 

queimadas com brasas – pókáhj táagaá. Aos poucos a brasa vai queimando e afundando aponta 

da tora. Até que enfim se chegue numa fundura e largura desejada. Após esse processo, chegue-

se no processo de lavagem da fundura da tora que foi queimado com brasa. Uma árvore ideal 

para fazer um pilão para os Gavião é uma árvore conhecida como ipê – zápè.  

 No processo de lavagem do fundo da tora – akabí pixáe, um membro da comunidade é 

chamado para fazer esse processo. Enquanto ele faz esse trabalho, o Màdjaj, sirva-o com 

bebida, a macaloba - chicha. Ele é servido tanto que, chega a ficar completamente bêbado. Mas 

termina o seu trabalho. Há outro tipo de akabí que é utilizado para o armazenamento da bebida. 

Esse é o cocho, que para os Gavião é tagáhv. Para fazer um tagáhv, o fundo do tronco de uma 
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árvore é escavado e, por fim, queimado. Uma árvore ideal para fazer o tagáhv, é árvore 

conhecida como sumaúma, para os Gavião é, abolov.  

Vários homens são convidados para fazer um tagáhv. Enquanto se faz o tagáhv, os 

homens são servidos com a macaloba – chicha de mandioca ou de milho pelo Màdjaj ou por 

alguém da sua família. O trabalho dura 3 (três) inteiros para fazer um tagáhv. Os homens 

chegam a ficar bêbados, que chegam na aldeia cantando e dançando. Para trazer um tagáhv até 

a aldeia é mais um trabalho que homens enfrentam. O tagáhv, também é trazido nos pequenos 

paus até a aldeia. Os materiais para o armazenamento da macaloba/chicha são finalizados, as 

bebidas derivadas de mandioca, milho, cara e batata-doce, o Màdjaj deixa pronto a bebida, caso 

alguém apareça de surpresa.   

 Durante o tempo da espera do dia da festa, acontece um ritual chamado pelos Gavião de 

táhná onde os convidados aparecem ao Màdjaj, para o visitar e beber.  Nesse táhná rola 

consumo de bebida, o qual “o Màdjaj deixa pronta, caso apareça mais gente, como diz o 

Antônio Aliá:  

Após o convite, o Màdjaj deve estar sempre pronto caso alguém apareça de 

surpresa. O dono da festa já avisa o ancião que há bebida pronta, que já podem 

ir beber. Outros convidados costumam aparecer de surpresa sem avisar o 

Màdjaj. O ancião fala para seus filhos, que o dono da festa avisou que há 

bebida pronta e pedem que eles vá beber. E que ao beber, se comportem. Que 

não briguem ao embebedar-se, para que não mancham sua imagem. Então 

eles, convidam membros da comunidade e vão beber. Eles vão, mas não 

esqueçam do concelho do seu pai. Ao chegarem, bebem até onde der de beber. 

Quando veem, que já estão quase bêbados, param e vão embora. Se por caso, 

o Màdjaj, pedir a eles, que bebam toda a chicha, aí eles bebem até acabar a 

bebida. Nesses táhná, sacrificam galinhas e outros bichos de pequeno porte. 

(ALÍA GAVIÃO, 2020, p. 1). 

 

 Durante a espera do dia da festa, rolam mais ou menos quatro (4) ou cinco (5) táhná, 

trata de um ritual no qual os convidados aparecem de vez em quando para visitar o Màdjaj e 

beber chicha. Nesses ritual de táhná, ao ficarem bêbados os convidados cantam e dançam. Os 

convidados aparecem em grupos para irem táhná. Cada aldeia tem sua vez de táhná. Isso dura 

até que chegue o dia da festa. Os trabalhos finalizam-se, então os convidados fazem últimos 

retoques nos seus adereços.  

Quando todos os trabalhos se finalizam, os convidados fazem últimos retoques nos seus 

adereços. Dias antes, todos pintaram-se com pinturas corporais, isto é, o tórax, as costas, os 

braços e as pernas. No último dia antes da festa/ritual acontecer, o Màdjaj, vai até o Bekáh, 

onde os membros estão confeccionando adereços que serão utilizados na festa/ritual. Leva 
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consigo ajudantes que carregam vasilhas cheias de bebida/makaloba. Quando o Màdjaj chega 

ele fala com Bapi:  

MÀDJAJ: -- Té alóv éhr akali, apare pájáv píá, jàjá. Venho te ver, para saber 

se o Senhor já terminou de terminar o trabalho.   

BAPI: -- Ánaá. Dja papaá? O que foi, meu senhor?  

MÀDJAJ: -- Té en egáli ebare pájáv píá? Se já terminou de fazer o seu 

trabalho? 

BAPI: -- È bàre pájáv pí, éaj já? Do meu trabalho? Bó máh bàre pájá ále 

papáá. Já terminei o meu trabalho senhor.  

MÀDJAJ: --Emáh éaj já!  Então já terminou! À bó emáaka vìr akùhrá, dja 

papáá. Agora você pode ir mata criação, senhor.  

BAPI: -- È bó té djíhej sáka sagùhr dja papáá. Então esta é a hora de mata-lo.   

MÀDJAJ: -- À bó emáaka sagùhrá dja papáá. Sim. Esta é a hora de mata-lo. 

À bó emáaka nèmùhn ná. Agora você vai fazer com que eu o coma. 

BAPI: -- È bó té ezá dji vùhrá, dja papáá. Então é a hora de comê-lo.  

MÀDJAJ: -- È bó mága dji vùhrá, djá papáá. Agora eu vou comê-lo 

BAPI: -- Ebéré alóv vùhrá. Pode comê-lo, senhor.  

MÀDJAJ: -- Alóv vùhr màga, náhpo pakájá. Sim. Vou comê-lo. Senhor. 

Magéré ále, papáá. Será de manhã.  

BAPI: -- Magére ále éaj já. Então será de manhã. 

MÀDJAJ: -- Magéré emáh egáh paváhej tápóh tá ále papáá. É de manhã que 

você conduzirá nossos parentes.  

BAPI: -- Ènaá, mágaá, dja papáá. Então será assim, meu senhor. Magéré ále 

éaj já. Será de manhã né.  

MÀDJAJ: -- Magéré áleá. Sim. Será de manhã. (ALÍA GAVIÃO, 2020, p. 1). 

 

O dia amanhece e chegou o dia da festa. O Màdjaj e sua equipe já deixaram todo 

preparado. O akabí e tagáhv já estão cheios de bebidas. Outros tipos de vasilhas pequenas, 

também estão cheios de bebidas. Os Màdjajéhj, os que servirão a bebida para os gov akáhej/ 

matadores do animal, já deixam seus talóh/cuia no jeito.  

Os gov akáhej acordam cheios de expectativas. Todos rumam ao Bekáh, onde o Bapi 

encontrará quem comandará o sacrifício do animal. Os gov akáhej, trazem consigo adereços 

que utilizarão na festa. Os adereços são guardados no Bekáh. Chega o bapi e começa a instruí-

los, enquanto esperam o sinal do Màdjaj:  

Que todos estejam cientes, das boas maneiras de se comportar ao beber a 

chicha do Màdjaj. Ninguém não gosta de ser maltratado. Se vocês, se 

comportarem mal, ninguém lembrará das suas músicas. Vocês devem é de se 

comportarem bem, para que sejam bem falados. Que esse dia tenha 

lembranças boas de vocês. Que todos estejam me ouvindo, para que ninguém 

nos envergonhe. Após as instruções e concelhos o Bapi, dá o sinal para 

largada. Cada indivíduo pega suas flechas e arco e começam a marchar.   
(ALÍA GAVIÃO, 2020, p. 1). 
 

Então o Bapi, o escolhido do Màdjaj, comanda os gov akáhej/para celebração, marcha 

com o seu pessoal. A equipe do Màdjaj, os esperam na chegada no local, onde o animal será 

sacrificado. O gov/animal já pronto para o sacrifício. Foi amarrado com uma corda em um 
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poste. Para que o animal não se irrite, o dono dá-lhe mandioca picada. Percebe-se lágrimas 

descendo do rosto do animal, mas não tem volta, não se pode cancelar a cerimônia. Esta será a 

última vez que o animal será visto com vida.  

Figura 9 - Marcha dos Gov Akáhej 

 
             Fonte: Grupo de Pesquisa em Educação na Amazônia (GPEA). 

 

 Nesse momento é possível ouvir gritos de guerra e assovios dos gov akáhej enquanto 

marcham. Os gov akáhej soltam gritos de guerra e assoviam várias vezes. O Bapi e os gov 

akáhej chegam no local onde o animal está amarrado. O Màdjaj os espera perto do animal.  

 

Então o Bapi diz: -- À màhá dja papáá/ cheguei, meu senhor.  

Màdjaj:--Ènaá mágaá, djiá/Sim. Estou vendo.  

Bapi:-- À ómàló alóv akùhrá, dja papáá/cheguei para matá-lo, meu senhor.  

Màdjaj:--Émàló éaj já/Sim. Chegou para isso  

À tè mága pakájá/ aqui está ele/animal.  

Bapi:--Ènaá, màgaá djiá/sim, meu senhor  

Màdjaj: -- Dje-on òdóhte pi áleá/vou me levantar e deixar ele.   

Bapi:--Ebéréá, mah égajá/ Sim, pode se levantar.  

(ALÍA GAVIÃO, 2020, p. 1). 

 

 O màdjaj faz carinho no seu animal pela última vez. Ele sai de perto do animal. Logo 

em seguida os gov akáhej o atacam com chuvas de flechas. O animal solta, últimos gritos e 

morre com centenas de flechas cravadas no corpo. Assim, que seu animal é morto o Màdjaj vai 

até animal e retira as flechas do seu corpo, fica com todas as flechas que retirou do seu animal, 

parte da festa narrada no livro “O couro dos espíritos”: “Os convidados devem flechar os 

animais, matar depressa. São uma porção de flechadas a um só tempo; as flechas ficam com o 

dono da festa. Os visitantes é que matam, limpam, tratam a caça, cozinham e preparam. [...]”. 
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(MINDLIN; DIGUT; SEBIROP, 2001, p. 199). Antes que o animal vá ser tratado o pajé faz o 

benzimento no animal. Logo após, o animal é levado para ser tratado/limpo. “ 

 

Figura 10 - Flechas usadas para sacrificar o animal e retiradas pelo màdjaj. 

 
Fonte: Grupo de Pesquisa em Educação na Amazônia (GPEA). 

 

Logo em seguida os mádjajéhj, chegam e agarram aquele que acertou a primeira flecha 

no animal e o levam para perto onde a makaloba está armazenada, a bebida é servida com 

abundância. Ele, praticamente mergulha na chicha, porque, não tira por nem um instante a sua 

boca da cuia de bebida, apenas para respirar. O Bapi e os gov akáhej também são servidos da 

mesma forma pelos outros mádjajéhj. São várias e várias vezes servidos com cuias cheias de 

bebida. Tentam escapar, mas são agarrados pelos mádjajéhj. “Ás vezes um dos gov akáhej saem 

de dentro da maloca, carregados pelos parentes, pois foi servida tanta bebida que ele ficou 

bêbado e precisou ser carregado”. (ANTÔNIO ALIÁ. 12 de março de 2020) 

Com tanta bebida servida, eles não aguentam, os gov akáhej acabam vomitando, mas 

mesmo assim são servidos novamente, repetidas vezes e, de novo vomitam. Depois de tanta 

bebedeira, pede-se para alguém tratar o animal para que seja cozinhado. Outros ainda se 

encontram adentro da maloca, bebendo e, servidos pelos mádjajéhj. Aquele está tratando o 

animal e seu ajudante são servidos com chicha/makaloba repetidas vezes. “Eles dizem para si, 

não cederem e aconselham a dispensar a bebida de suas barrigas”. (ALÍA GAVIÃO, 2020, p. 

2). Acontece que se não colocarem para fora, a bebida vai deixá-los embriagados. Finalmente 

concluem a limpeza do animal e entregam para mulheres.  
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O Bapi, chama os gov akáhej para irem ao bekáh para se arrumarem com adereços que 

deixaram lá. Então voltam ao bekáh. Lá no bekáh colocam seus adereços, isto é, cocar, vestes 

da folha de buriti, chocalhos de tornozelos, penas braçais de arara-vermelha e argolas. E ocorre 

o ensaio dos homens Gavião antes da apresentação. 

 
                               Figura 11 - Ensaio dos homens Gavião antes da apresentação. 

 
  Fonte: Grupo de Pesquisa em Educação na Amazônia (GPEA). 

 

 Após se arrumarem voltam para a maloca onde a festa está acontecendo, é o momento 

de iniciar as danças. Os tortoráv náhej/tocadores de flautas, se preparam serão os comandantes 

das danças a partir deste momento. As flautas são sopradas por um grupo de três pessoas, um 

de cada vez, é preciso esperar sua vez de soprar. Eles ficam no meio da multidão.  

No entanto, há dançarinos que ficam ao redor dos tortoráv náhej/tocadores que gritam 

e assoviam bastante de modo que os tortoráv náhej quase não conseguem saber se é a sua vez 

de tocar ou não. “As pessoas que dançam ao redor dos tortoráv náhej, estão ali para atrapalhar 

mesmo eles, para testar se realmente são bons. Mesmo com gritarias e ao som dos assovios, os 

tortoráv náhej conseguem executar as músicas idiofônicas. Sabem exatamente a sequência e a 

sua vez de tocar”. (ALÍA GAVIÃO, 2020, p. 2). O som das músicas idiofônicas, são harmônicas 

e suaves de se ouvir. A dança é em forma de círculo com idas e voltas. É uma longa dança. 
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Na imagem abaixo é possível observar três homens do Povo Gavião se apresentando 

numa festa de Gov Akàe realizado no ano de 2005 na aldeia Ikolen. Nesta apresentação as 

músicas que são tocadas nas flautas (tortoráv), existem muitas delas no repertório Gavião, são 

composições de vários tocadores. 

    Figura 12 - Apresentação dos homens Gavião.  

 
             Fonte: Grupo de Pesquisa em Educação na Amazônia (GPEA). 

 

Apresento aqui, uma das músicas clássicas tocadas no (tortoráv):   

Malolo maká, malolo maká, maká óhjta, óhjtaá, séno, séno,séhrén. 

Malolo maká, malolo maká, maká óhjta, óhjtaá, séno, séno, séhrén. 

À koj maká, à koj maká, maká óhjta, óhjtaá, séno, séno, séhrén. 

À koj maká, à koj maká, maká óhjta, óhjtaá, séno, séno, séhrén. 

 

Tatu-canastra me levou por aqui, tatu-canastra me levou por aqui, me levou 

por aqui. (séno, séno, séhrén) idiofônico). 

 

Tatu-canastra me levou por aqui, tatu-canastra me levou por aqui, me levou 

por aqui. (séno, séno, séhrén) idiofônico). 

 

Ele me levou por aqui, ele me levou por aqui, me levou por aqui. (séno, séno, 

séhrén) idiofônico. 

 

Ele me levou por aqui, ele me levou por aqui, me levou por aqui. (séno, séno, 

séhrén) idiofônico. 

 

Na imagem vemos dois homens tocadores do Povo Zoró, se apresentando numa festa 

de Gov Akàe, realizado no ano de 2005 na aldeia Ikolen.  
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                        Figura 13 – Tocadores Zoró. 

 
 Fonte: Grupo de Pesquisa em Educação na Amazônia (GPEA). 

 

 Ao término da dança com três flautas (tortoráv), inicia-se, a dança de dupla com duas 

flautas (gojánáhv). Os tocadores, são acompanhados de duas mulheres. Uma em um tocador. A 

dança também é em forma de círculo, com idas e voltas com passos rápidos. As mulheres os 

acompanham perfeitamente. A dança igualmente é longa. A música idiofônica, tocada nas 

flautas (gojánáhv) existe apenas uma. A música é várias vezes repetida, mas é linda de se ouvir. 

Não se cansam de tocá-la. Enfim, param de dançarem ao som das flautas. Os gov akáhej, que 

participaram da matança do animal de criação do Mádjaj já estão praticamente bêbados. A 

makaloba/chicha não para de ser servidas aos convidados. Nesta hora da altura, chega a vez de 

cantores, cantarem ao Màdjaj. Mulheres também tomam/bebem makaloba, estão bêbadas, 

dançam e cantam juntos dos seus maridos. Moças solteiras igualmente bebem e dançam. Os 

màdjajéhj não cessam de servi-las.   

Apresento aqui uma das canções compostas pelo pai de Rosa Gavião, cantada numa das 

festas de Gov Akàe e narrada pela sabedora:  

À ká té djá kínáh, à ká té djá kínáh, kínáh papá. 

À ká té tahzùhv djá kínáh, kínáh papá. 

À ká té tahzùhv djá kínáh, kínáh papá… 

Penóhv kaj tè de on éna ále béá, tèaga nabo.  

Penóhv kaj tè de on éna ále béá, tèaga nabo.  

Vìtíh zaába egóv akáe káá.  

Vìtíh zaába egóv akáe káá.  

(Autor: Xikov Pípòhv Gavião) 

 

Ele estava aqui, ele estava aqui, estava aqui papai/senhor.  

Ele estava aqui, ele estava aqui, estava aqui papai/senhor.  
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Agora pouco ele estava em pé aqui, não é senhor.  

Agora pouco ele estava em pé aqui, não é senhor.  

Mas, o que eu fiz com ele não sem o consentimento seu.  

Mas, o que eu fiz com ele não sem o consentimento seu.  

Por isso não me envergonho de matar o seu animal/sua criação. 

Por isso não me envergonho de matar o seu animal/sua criação.  

 

Diversas músicas como esta são cantadas numa festa de Gov akáe. Muitos cantores 

apresentam-se na frente do màdjaj para apresentar sua música como esta. Mas só algumas são 

decoradas pelo màdjaj ou por alguém e, fica na memória como caso desta que a narradora Rosa, 

nos contou. Após as danças e bebedeiras, a carne do animal que foi morto é servido para 

convidados e para que os o mataram: “[...]. Tiram a carne da panela, cortam, dão pedaços aos 

donos da casa, na boca. Os anfitriões não pegam com a mão os bocados de iguaria – recebem, 

apenas abrem a boca. (MINDLIN; DIGUT; SEBIROP, 2001, p. 199). A carne é trocada pelos 

objetos. Não importa qual seja o objeto. Seja colar, cocar, pulseira, cesta, flecha e arco são 

trocados pela carne do animal. 

Figura 14 – Distribuição da carne. 

  
Fonte: Grupo de Pesquisa em Educação na Amazônia (GPEA). 

 

A festa segue enquanto tiver makaloba/chicha para beber, acompanhadas de várias 

danças e cantorias. Quando a makaloba acaba, pouco a pouco as pessoas vão embora e a festa 

termina. Depois disso o que ficam são as lembranças e a expectativa que alguém que tenha 

animal de criação, faça o convite, para que tudo volte a ser vivenciado novamente. 

Ao fazer pesquisa da festa de Gov Akàe, me fez voltar no tempo em que, a cultura era 

viva e forte. Me fez voltar no tempo em que, quando eu era criança, tive a honra de ver a 

preparação de uma festa de Gov Akàe. Era gostoso de se escutar o som das flautas tortóráv 

tocadas pelos tocadores nos ensaios. Lembro-me, que eu sentava para ver os ensaios e ouvir as 

músicas sendo tocadas nas flautas. Outros fazendo, flechas e adornando-as. Mais outros fazendo 

corares, tecendo penas dos pássaros e ainda outros fazendo pinturas. Mulheres trabalhando no 
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cozimento de mandioca para fazerem chicha. Homens partindo lenha, ajudando mulheres. 

Moças descascando mandioca e batata-doce.   

Mas, infelizmente, o modo de viver/a cultura não é estável, o modo de viver de todos os 

povos mudam e aos poucos o que existia, não existe mais. Assim estas práticas culturais ficam 

nas memórias, pois infelizmente não podemos viver mais como antes, como diz o ditado: “águas 

passadas não voltam mais”.    

 

 

Considerações Finais 

 

O estudo que desenvolvemos neste trabalho teve a finalidade de compreender o ritual 

da matança do porco de criação na perspectiva do Povo Indígena Gavião. Foi produzido no 

período de 2019 a 2021 na Terra Indígena Igarapé Lourdes localizada no município de Ji-

Paraná, estado de Rondônia.  

No decorrer deste processo buscamos conhecer através das narrativas orais as etapas e 

o significado do que é a festa de matança do porco de criação, de descrever por que e quando a 

festa é realizada, (se tem data/período certo); informar o que não deve faltar e o que não se deve 

ser feito na festa.  

A pesquisa se caracterizou em uma perspectiva qualitativa, apoiada pela pesquisa 

narrativa e documental. Os relatos foram extraídos por meio da técnica de entrevista narrativa 

com sabedores e sabedoras da comunidade que moram na Terra Indígena Igarapé Lourdes.  

Foi possível saber mais sobre a infância, os problemas da invasão no território e 

principalmente aprofundar a compreensão sobre o ritual Gov Akàe. A narrativa do colaborador 

Antonio Alía foi tão bem feita que em alguns momentos parecia que estava na própria festa.  

Percebemos que o ritual da matança do animal de criação por muito tempo orientou a 

organização cultural e social do Povo Ikolen e como alguns objetos como o pilão, as flautas, as 

flechas, constituíam partes importantes no evento. Ao concluir este estudo entendemos que foi 

possível responder como era realizada a festa de matança do animal de criação entre Povo 

Gavião; quem comandava o ritual e quais as suas principais etapas.  

Esperamos que este estudo possa contribuir para a reflexão sobre a importância das 

práticas culturais tradicionais em um contexto que parece nos empurrar o tempo todo para a 

valorização das culturas ocidentais. E nesta linha de raciocínio que contribua de algum modo 

para o trabalho pedagógico nas escolas Ikolen. 
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