
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA 
NÚCLEO DE CIENCIAS EXATAS E DA TERRA- NCET

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA-DGEO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO MESTRADO EM GEOGRAFIA-PPGG 

MÁRCIA HELENA GOMES 

TENSÕES NO TERRITÓRIO PAITER SURUÍ: OS MODELOS 
DE GESTÃO NA TERRA INDÍGENA SETE DE SETEMBRO E 

AS REPERCUSSÕES NA ESCOLA. 

PORTO VELHO - RO 

2018



MÁRCIA HELENA GOMES 

TENSÕES NO TERRITÓRIO PAITER SURUÍ: OS MODELOS 
DE GESTÃO NA TERRA INDÍGENA SETE DE SETEMBRO E 

AS REPERCUSSÕES NA ESCOLA. 

Dissertação de Mestrado apresentado ao Programa de Pós-
Graduação em Geografia- PPGG da Universidade Federal de 
Rondônia- UNIR, como requisito para obtenção do Titulo de 
Mestre em Geografia. Linha de pesquisa: Território, 
Representações e Políticas de Desenvolvimento- TRPD; 
Tendo como orientador o Prof. Dr. Ricardo Gilson da Costa 
Silva. 

PORTO VELHO-RO 

2018



Dados Internacionais de Catalogação na Publicação

Fundação Universidade Federal de Rondônia

Gerada automaticamente mediante informações fornecidas pelo(a) autor(a)

Gomes, Márcia Helena .

      Tensões no território Paiter Suruí : os modelos de gestão na terra indígena
Sete de Setembro e as repercussões na escola / Márcia Helena  Gomes. --
Porto Velho, RO, 2018.

121 f. : il.

1.Gestão territorial.  2.Paiter Suruí.  3.Política pública.  4.Identidade.
5.Educação. I. Silva, Ricardo Gilson da Costa. II. Título.

Orientador(a): Prof. Dr. Ricardo Gilson da Costa Silva

      Dissertação (Mestrado em Geografia) - Fundação Universidade Federal de
Rondônia

G633t

CDU 911.3:314(811.1)

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
CRB 11/486Bibliotecário(a) Ozelina do Carmo de Carvalho



MÁRCIA HELENA GOMES 

TENSÕES NO TERRITÓRIO INDÍGENA PAITER SURUÍ: OS MODELOS DE GESTÃO 
NA T. I SETE DE SETEMBRO E AS REPERCUSSÕES NA ESCOLA. 

BANCA EXAMINADORA 

____________________________________________________________ 

            Prof. Dr. Ricardo Gilson da Costa Silva – Orientador. 

_____________________________________________________________ 

 Prof.  Dr.  Adnilson de Almeida Silva – Examinador Interno/PPGG/UNIR. 

____________________________________________________________ 

Profa. Dra. Josélia Gomes Neves- Examinadora Externa/Curso de Mestrado 

Profissional/MEPE/UNIR. 

Aprovada em: ____/_____/2018. 





A TODOS os Paiterey da Terra Indígena Sete de Setembro,  aos meus pais in memoriam, 
‘Paschoal Gomes e Magdalena Lourenço do Prado Gomes’e a minha filha amada, Yasmin 

Gomes do Ó, razão da minha existência e da minha determinação por não desistir e acreditar 
em dias melhores, e assim continuar o legado com os nossos familiares, nosso maior tesouro 

na terra. 



 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço a Deus, por ser tão generoso comigo, mesmo quando eu não o merecia. 

A minha adorada e doce filha, o melhor de mim, Yasmin Gomes do Ó, que por diversas vezes 

deixei sozinha, às vezes com problemas de saúde, mas dizia vai mãe, a senhora merece e 

precisa vencer mais essa batalha. Amo-te.  Foi pensando em você, e por nós duas.  

Agradeço a colega de trabalho e amiga, Matilde Mendes, por ter sido tão 

companheira e solidária nos momentos mais difíceis, nos entraves burocráticos do trabalho, 

até mesmo quando eu já tinha pensado em desistir, nunca deixou de me incentivar, nós duas 

sabemos o quanto foi árduo, mas, porém, prazeroso chegar até onde chegamos... obrigada 

amiga nunca terei o suficiente para lhe pagar por tudo que fizeste por mim. 

Ao meu amigo Maciel Alves Gois, gratidão eterna por tudo, desde o início foi 

meu braço direito esquerdo e até as pernas, pois sempre me socorreu, nas horas em que o meu 

computador, quase um ‘dinossauro’, travava tudo, eu ligava de madrugada, ele calmamente 

dizia, desliga tudo, vai dormir, amanhã de manhã eu vou tentar resolver, sempre resolvia, 

você é um ser humano fora de série, levarei para sempre como meu grande amigo. 

 A querida amiga professora Fatima Gavioli, que gentilmente me incentivou e 

disse vai e faz o seu melhor, obrigado professora gratidão eterna. 

Aos maiores e melhores amigas (os) do mundo, Edineia Aparecida Isidoro, em 

especial a Josélia Gomes e Meire Gonçalves, a minha irmã do coração Ligia Neiva, e 

Cristóvão Abrantes, muito obrigada, pelo incentivo, pelo carinho e atenção, que me 

dedicaram durante toda a caminhada. ‘Amigo é coisa para se guardar do lado esquerdo do 

peito’. 

Não posso deixar de agradecer o apoio e o carinho do casal mais lindo do mundo 

Flávio Gomes e Carina Campos e da minha adorada neta torta, Eduarda (DUDA), que 

gentilmente me cedia o seu quarto e ainda dizia que eu podia brincar com seus brinquedos, 

gratidão.  



 

Aos queridos professores (as) Gavião, Zoró, Arara, Tupari e tantos outros e 

outras, os qual eu tive a honra de trabalhar, juntos nessa caminhada de mais de 24 anos, 

sempre estivemos lado a lado na construção de uma educação indígena de qualidade, com 

justiça social para todos os povos de Rondônia e do mundo, meus sinceros agradecimentos, 

gratidão.  

A todos meus colegas do Núcleo de Educação Escolar Indígena, SEDUC e das 

CREs, de Cacoal, e de Rondônia, muito obrigado. 

Aos professores, professoras e alunos (as) Paiter Suruí, minha gratidão por ter 

vivenciado e compartilhado durante esses quase 13 anos de troca de experiência e de saberes, 

foi por vocês que mantive firme no propósito da pesquisa. 

Aos grandes líderes Paiterey, quero que todos vocês saibam do enorme respeito e 

admiração que tenho por todos, cada um tem um espaço reservado dentro do meu coração, 

eterna gratidão por tudo. Por me receberem nas suas aldeias no seio da família de vocês, eu 

nunca me senti tão amada e tão respeitada como sinto quando estou com vocês.  

Ao grande Gaami Anine Suruí, meu pai, porque sempre me protegeu, eu sinto que 

você é meu pai. Obrigada por toda a defesa, suas narrativas foram decisivas para avançar na 

busca por uma educação melhor para todos. 

Ao Cacique, Joaquim Gasalab Suruí, obrigada por ser tão serio nas suas decisões 

e também por ter essa garra e dedicação para com os seus familiares, sempre buscando e 

pensando o melhor para todos os Paiterey. 

Ao grande líder Gamebey Almir Naraymoga Suruí, você não tem ideia de como 

sou grata a tudo que você disse sobre a importância de se ter pesquisas sérias e 

comprometidas que respeitam os povos indígenas, tenho muito orgulho de ouvir você dizendo 

que eu sou sua ‘amiga’, saiba que lhe considero muito, sua luta e perseverança por defesa do 

Território, só aumenta minha admiração por você, na esperança de que teremos dias melhores. 

Ao casal de amigos, Naraymi e Elisangela Dell Armelina Suruí, muito obrigada 

pela acolhida na família de vocês, das nossas conversas e do carinho que vocês têm por mim, 

pela paciência, por pensarmos juntos, por dias melhores na educação e pela força de coragem 

em mudar os rumos dessa história, tentaram barrar vocês, mas não irão conseguir, porque os 



 

verdadeiros guerreiros nunca desistem, vamos continuar, porque estamos só começando e vai 

dar tudo certo.   

O que falar de você meu querido professor e amigo Uraan Anderson Suruí, quanta 

gentileza e grandeza em um único ser, sempre me incentivando, vai fazer sim, você precisa 

pensar um pouco em você, todos precisam entender que você tem que estudar. Obrigada você 

não tem ideia de como me senti segura com os seus conselhos, suas participações decisivas 

para melhorar a minha compreensão e os aprofundamentos do texto.  

A todos e a todas essas pessoas e outras tantas, é necessário dizer que aprendi 

muito com vocês nas salas de aulas, nas leituras essenciais, nas experiências dos seminários e 

debates, nos nossos encontros e reuniões nas rodas de conversas, nas festas e em todos os 

espaços.... Onde sempre tentamos buscar o melhor e juntos alçar voos que elevem e 

divulguem os conhecimentos Paiterey, merecem serem valorizados e propagados ao mundo. 

A todos os professores e professoras do PPGG, em especial a Maria das Graças 

(Gracinha), por ter me atendido num momento muito especial, e ao estimado Adnilson de 

Almeida Silva, quanta grandeza nos seus preciosos conselhos e em me ceder alguns dos seus 

preciosos acervos no âmbito da antropologia e da questão indígena, que fez tanta diferença.  

Ao meu orientador professor Ricardo Gilson da Costa Silva, muito obrigada pela 

paciência, pelas leituras sugeridas, sempre motivando e contribuindo para a construção no 

âmbito da ciência geográfica.  

Enfim a todos que direta e indiretamente contribuíram para a minha permanência 

no Programa de Pós-Graduação Mestrado em Geografia do UNIR, muito obrigado e os mais 

sinceros agradecimentos. 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aos esfarrapados do mundo 
E aos que nele se descobrem E, assim descobrindo-se, com eles sofrem, mas. 

Sobretudo, com eles lutam... 
(Paulo Freire, 1981) 



 

RESUMO 

As relações de poder presentes no processo, relacionado a políticas públicas e políticas das 
aldeias, no contexto da globalização é também fruto de mediações, ainda longe de garantir a 
autonomia e diálogo intercultural. Os efeitos nocivos do mundo globalizado provocam 
incertezas e tensões em todos os povos do planeta pelo tratamento homogeneizador gerando 
com isso a instalação de riscos e provocando desconforto que confrontam a tradição com o 
novo, o embate entre o antigo e a modernidade. O desafio posto é traduzir as garantias legais 
em prática para forjar as dinâmicas territoriais e socioculturais da etnia. Neste sentido, nossa 
pesquisa se propôs a investigar os possíveis modelos de gestão em curso que na atualidade 
tem provocado um conjunto de tensões junto ao Povo Indígena Paiter Surui na Terra 
Indígena Sete de Setembro, no município de Cacoal-RO. O estudo foi desenvolvido no 
período de 2016 a 2017 nas Aldeias Gabgir e Lapetanha, nas escolas Sertanista José do 
Carmo Santana e Tancredo Neves. A metodologia adotada foi a observação participante de 
caráter etnográfica, com vistas a uma descrição densa do fenômeno analisado, bem como  
pesquisa documental que é a verificação de documentos da prática social (projetos, 
legislação, convênios, cartilhas), e a verificação da prática escolar (cadernos de estudantes, 
materiais didáticos) como forma de avaliar também o papel da escola/educação e sua 
contribuição para os enfretamentos e para as possíveis atenuantes nas decisões coletivas, em 
relação a defesa de seu território.  A proposta é de uma elaboração teórica inicial que permita 
compreender as tensões observadas em ambientes indígenas, nesse caso especifico na T I 
Sete de Setembro, no município de Cacoal.RO, frente as implicações da globalização no 
processo e os mecanismos de reconfiguração nos territórios tradicionais que deles resultam. 

 

Palavras-Chave: Gestão Territorial. Paiter Suruí. Política Pública. Identidade. Educação. 



 

ABSTRAT 

 

The relations of power present in the process, related to public and political policies of the 
villages, in the context of globalization is also the fruit of mediations, still far from 
guaranteeing the autonomy and intercultural dialogue. The harmful effects of the globalized 
world provoke uncertainties and tensions in all the peoples of the planet by the homonymous 
treatment, generating with this the installation of risks, and causing discomfort that confront 
the tradition with the new, the clash between the old and the modern. The challenge is to 
translate the legal guarantees into practice to forge the territorial and socio-cultural dynamics 
of ethnicity. In this sense, our research has proposed to investigate the possible models of 
management in progress that at present has provoked a set of tensions with the Paiter Surui 
Indigenous People in the Indigenous Land. Sete de Setembro, in the municipality of Cacoal-
RO. The study was developed in the period from 2016 to 2017 in the Gabgir and Lapetanha 
Villages, in the Sertanista José do Carmo Santana and Tancredo Neves schools. The 
methodology adopted was the ethnographic participant, with a view to a dense description of 
the phenomena analyzed, as well as documentary research, verification of social practice 
documents (projects, legislation, agreements, booklets), and school practice (student 
notebooks, educational materials) as a way of also assessing the role of school / education and 
its contribution to coping and possible attenuating collective decisions in relation to the 
defense of its territory. The proposal is an initial theoretical elaboration to understand the 
tensions observed in indigenous environments, in this specific case in the Sete de Setembro 
IT, in the municipality of Cacoal.RO, facing the implications of globalization in the process 
and the mechanisms of reconfiguration in the traditional territories that result.. 

 

Keywords: Management. Territory. Public politic. Identity. Education. 
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APRESENTAÇÃO 

A escrita desta Dissertação de Mestrado em Geografia de Márcia Helena Gomes, 

sob a orientação do Professor Dr. Ricardo Gilson da Costa Silva, foi desenvolvida junto ao 

Programa de Pós-Graduação Mestrado em Geografia-PPGG/UNIR, cujo titulo da pesquisa é 

Tensões no Território Paiter Suruí: os Modelos de Gestão na T.I Sete de Setembro e as 

Repercussões na Escola. É resultado do meu envolvimento com a Educação Escolar Indígena, 

na atuação como Técnica de Educação Escolar Indígena desde 1994, no âmbito da Secretária 

de Estado da Educação - SEDUC-RO. Mas até chegar a Secretaria de Estado da Educação, o 

caminho foi árduo, construído por aventuras, tristezas, alegrias, derrotas e vitórias.  

Natural  do sul, precisamente do Estado do Paraná, filha de agricultores, minha 

família, portanto colonizadora, vieram em busca de terras para cultivo, uma viagem nada 

agradável no famoso “Pau  de Arara”, nome engraçado dado ao transporte de pessoas que 

viajavam em um caminhão com cobertura de lonas.  

Chegamos a Rondônia em meados de 1973, o nome do lugarejo era Nova 

Cassilândia, posteriormente foi denominada de Cacoal, sendo uma criança com sete anos de 

idade, já havia frequentado a escola no sul, mas eu e meus oito irmãos tivemos várias 

dificuldades de continuar os estudos, tudo foi complexo, mas aos poucos  nos adaptamos ao 

mundo novo e as descobertas, as aventuras se limitavam a contribuir nas construções da 

moradias para nossa família e para os demais parentes que vieram junto conosco, num total de  

cinco famílias, todos tios e tias avós maternos. 

O que marcou e tenho lembranças foram o contato com o povo Paiter Suruí, 

mesmo criança eu sempre dava um jeito de quando ficava sozinha em casa,  doava alimentos 

(açúcar) e outras coisas, para as mulheres Suruí, que passavam em frente as nossas moradias, 

elas sempre traziam seus filhos pequenos e o bebê  acomodado em um artefato de barbante 

atravessado ao corpo,   numa língua que eu não compreendia, elas pediam e mostrava  para 

alimentos, ora para vestimentas, sendo que as vestimentas elas quando se distanciava das 

outras pessoas, acabavam por tirar do corpo e jogava fora. Não  satisfeita em tentar conversas 

com elas e as crianças, eu  às  vezes seguia  o grupo até próximo ao rio Pirara, e ficava 

observando  adentrarem na floresta. Essas passagens   não consigo esquecer e marcou muito a 

minha infância,  todos da família ficavam impressionados com a minha simpatia em relação a 

um povo que a maioria da população olhava com receio. 
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A vida seguiu seu rumo, mas cresci junto com a  história do contato e das 

situações adversas  do povo Paiter  para manter-se no seu território. 

Continuei meus estudos, cursei dois anos de Ensino Médio regular básico, mas 

tinha um sonho, ser professora e quando tive oportunidade migrei para o curso de magistério, 

para poder então realizar meu sonho. Tentei por diversas vezes ser contratada pelo município 

para ser professora, mas como não conhecia pessoas influentes e não compreendia o mundo 

político e traiçoeiro, nunca consegui.  

Precisava trabalhar para ajudar minha família, então fui trabalhar no comércio 

local, às vezes como vendedora, e nessas ocasiões sempre voltava a encontrar com meus 

amigos Suruí, fazia de tudo para atendê-los, na tentativa de conversar para saber como eles 

estavam, sempre a barreira da língua não permitia um diálogo longo, chamava a minha  

atenção as famílias juntas, a beleza das mulheres com seus cabelos longos e as marcas de 

pintura corporal no rosto, traços da cultura viva, que não entendia o significado mas 

admirava.  

Com a crise política em meados de 1992, decidi morar em outra cidade, consegui 

um trabalho no município de Ji-Paraná, foi nesse período que consegui realizar o meu sonho 

de ser professora. Por meio de uma amiga muito querida, Ligia Neiva que trabalhava na 

FUNAI de Ji-Paraná e atuava como Coordenadora de Educação Indígena, com diversos 

povos, como: Zoró, Gavião, Arara e povos do Rio Branco que pertencem ao município de 

Alta Floresta.  

Nesta época, o Instituto de Antropologia  e Meio  Ambiente – IAMÁ da nossa 

estimada  Betty Mindlin e Mauro Leonel desenvolviam trabalhos de consultorias e pesquisas 

em várias  terras  indígenas de Rondônia, e através do projeto pioneiro de formação de 

professores indígenas, que tive o prazer de conhecer seu trabalho e acompanhar as etapas de 

formação que aconteciam na Escola Família Agrícola de Ji-Paraná. No ano de 1994, já 

contratada como professora, em regime   emergencial pela SEDUC, desenvolvia trabalhos em 

Educação Escolar Indígena na FUNAI-(SAJIPA) de Ji-Paraná, com os povos Arara, Gavião e 

Zoró.  

O destino novamente possibilitou rever os Paiter Suruí nos encontros de 

formação, a cada encontro ou reunião o meu interesse só aumentava em poder estar próximo a 
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eles e a contribuir na formação de professores. Com a criação do Núcleo de Educação 

Indígena de Rondônia, NEIRO, foi possível minha participação no movimento indígena, este 

que provocava encontros e reuniões com todos os seguimentos que atuavam na questão 

indígena, que nessa época trouxe alguns avanços em relação à efetivação de uma política 

pautada na formação especifica dos professores indígenas e pelo Magistério Indígena, ali  

nasceu o I Projeto de formação para Professores Indígenas em Rondônia, o Projeto Açaí I, 

com a política do Ministério da Educação/MEC, através do Decreto Presidencial nº 26/1991 

em que  coube coordenar o Programa de Educação Escolar Indígena, atribuído sua execução 

as Secretarias de Educação dos estados e municípios. 

Nesse contexto os povos Arara e Gavião, solicitaram que a Representação de 

Ensino/REN de Ji-Paraná, assumisse as responsabilidades em atender as demandas das 

escolas indígenas, visto que, a FUNAI a partir desse momento não receberia mais recursos 

para prestar atendimento.   

Em meados de 1997, foi solicitada minha lotação na Representação de 

Ensino/REN, para que, juntamente com a professora Edineia Aparecida Isidoro, que já atuava 

na educação escolar indígena, pudéssemos desenvolver atividades de principio na organização 

do que se tornaria o Setor de Educação Escolar Indígena, tínhamos uma mesa e duas cadeiras 

e um armário de três gavetas, e a nossa frente toda a responsabilidade de transferir toda a 

documentação dos alunos indígenas das sete escolas, sendo duas do povo Arara e cinco do 

povo Gavião, do setor de educação indígena da FUNAI, para o Setor de Educação Escolar 

Indígena da REN- Representação de Ensino de Ji-Paraná. 

Não só conseguimos legalizar o Setor de Educação Escolar Indígena, como 

conseguimos criar as primeiras Associações de Pais e Professores Indígenas em Rondônia, as 

APPIs1, com estatuto e regras próprias com 100% de participação dos professores indígenas e 

comunidade na diretoria e nos conselhos, posteriormente esses modelos foram referencia para 

o Estado de Rondônia, sendo repassado para os demais setores de educação indígena das 

Representações de Ensino. 

                                                 

1 Associação de Pais e professores Indígenas (não existem mais, agora foram criados os conselhos escolares) 
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Em 1998, aconteceu oficialmente a I Etapa do Projeto Açaí I, no município de Ji-

Paraná, onde a SEDUC, por meio da Coordenação de Educação Escolar Indígena, de Porto 

Velho decidiu reunir 127 alunos, de diversas etnias, sendo que alguns já eram professores 

indígenas do Estado de Rondônia.  

Deu- se o início ao curso de formação, trabalhamos durante quatro semanas, 

sendo cada semana uma disciplina, a avaliação dessa etapa do curso não foi boa, pois as 

condições de alojamentos e de alimentação, organização em geral foram consideradas 

impróprias pelos alunos cursistas e pela equipe do Setor Indígena de Ji-Paraná, mas somente 

em 2000, fomos informadas de que esse encontro não foi reconhecido pelo CEE de Rondônia.  

Então iniciamos, no NEIRO, o processo de autorização pelo Conselho Estadual de 

Educação CEE-RO, da primeira fase do curso de magistério indígena. A caminhada foi árdua, 

período de construção e coletividade, tenho orgulho de ter sido possível conviver e aprender 

com esses povos, durante um período de 14 anos, nesse período cursei Licenciatura em 

Geografia na Unir, campus de Ji-Paraná através do Programa de Formação de Professores do 

Governo Estadual, fiz a primeiros pós-graduação, especialização em Educação Ambiental, e a 

segunda especialização em Gestão Escolar, sempre pensando em melhorar e ampliar os 

conhecimentos para poder contribuir com a educação escolar indígena.  

Em meados de 2007, por motivos alheios tive que acompanhar o cônjuge que foi 

transferido para o município de Cacoal, onde tive inúmeras barreiras por parte da 

Coordenadoria de Ensino/SEDUC para poder continuar trabalhando com a Educação Escolar 

Indígena, mas com apoio de Naray Agoteme Suruí, na época nosso Coordenador na SEDUC 

de Porto Velho, foi possível minha lotação e então iniciei meu trabalho como Coordenadora 

de Educação Escolar Indígena, junto ao povo Paiter Suruí. O trabalho com Educação Escolar 

Indígena é um desafio gratificante frente às conquistas, temos certeza do nosso papel e 

também porque somos valorizados através do reconhecimento do povo. 

Dentre o trabalho que realizamos em termos administrativos e pedagógicos, a 

discussão e implementação do projeto político pedagógico (PPP) foi um deles e um dos mais 

desafiadores. O  PPP é um processo em construção, com horizontes amplos, na maioria com 

situações conflituosas, pois os modelos de educação que foram introduzidas em suas aldeias 

ao longo do processo tem sido de uma educação que não atendem os anseios de uma educação 

intercultural, específica com qualidade.  
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No decorrer dos debates, seminários, reuniões nos deparamos com as incertezas 

em relação à escola, onde acredita que essa deveria ser o caminho para a interlocução, capaz 

de colocá-los em situação de igualdade com a sociedade envolvente, por isso buscam 

condições e novas tecnologias que sejam capazes de diminuir essa relação de desvantagens 

entre indígenas e sociedade envolvente, porém temem que esse processo seja um fator que 

poderá interferir na sua identidade. 

A questão é, como dialogar com esses interesses de forma que sejam capazes de 

construir coletivamente currículos específicos capazes de valorizar seus etnoconhecimentos e 

também apropriá-los dos conhecimentos universais, com sustentabilidade social e cultural 

próprio, de forma a mantê-los no território com melhores condições de vida presente 

possibilitando por sua vez a vida futura. 

Essa experiência provocou questionamentos quanto às possibilidades, para o Povo 

Suruí de relacionar os processos de territorialidades em meio à complexidade das relações 

entre cultura tradicional, e gestão territorial das aldeias.  

Evidencio que meu interesse em realizar esta pesquisa que envolve a gestão 

territorial e educação entre os Paiter Suruí foi mobilizado, como já mencionado, a partir do 

meu envolvimento profissional em 1994 no âmbito da SEDUC. Parto inicialmente de duas 

publicações polêmicas que visibilizaram as tensões existentes na T. I. Sete de Setembro que 

possibilitaram a construção inicial deste estudo: De um lado, a Revista “Porantim”2 de 

responsabilidade do Conselho Indigenista Missionário – CIMI e de outro a Revista, a 

“Questão Indígena3”.  

Após ser aceita pelo Programa de Pós- Graduação em Geografia e efetivado  

matrícula,  sendo aceita pelo  orientador  professor Dr. Ricardo Gilson da Costa Silva, iniciei 

leituras para aprimorar os conhecimentos através de uma vasta literatura para a primeira 

disciplina de Epistemologia da Geografia, com o Prof. Dr. Josué da Costa Silva, realizada no 

mês de agosto de 2015, em seguida  a  disciplina de Organização do Espaço Agrário, 

ministrada pelo Prof. Dr. Ricardo Gilson da Costa Silva, e Populações Amazônicas e 

                                                 

2 http://cimi.org.br/pub/Economia%20Verde/Porantim%20368%20-%20pgs%208%20e%209.pdf 

3 http://www.questaoindigena.org/2015/01/a-desconstrucao-de-almir-surui-veja.html 
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Sustentabilidade, com o Prof. Dr. Adnilson  de Almeida  Silva. Três créditos em 2015.  Em 

fevereiro de 2016 com a disciplina Geografia e Gênero com a Prof. Dr. Maria das Graças S. 

Nascimento Silva, concluímos os quatro créditos de cada disciplina.  

As leituras desenvolvidas nas disciplinas do Programa de Pós-Graduação 

Mestrado em Geografia-PPGG, sobretudo a de Espaço Agrário que nos leva a questionar 

sobre a visível pressão do capital por parte do agronegócio que no formato de monopólio vai 

se apropriando e dominando grandes parcelas das terras, com evidentes prejuízos para grupos 

socialmente vulneráveis como as comunidades tradicionais, pequenos agricultores e povos 

indígenas. 

Além das disciplinas cursadas no segundo semestre de 2015, participei do IX 

Seminário de Educação- UNIR- Campus de Ji-Paraná, com o tema Educação Intercultural e 

Democracia – enfrentamentos à colonialidade na escola amazônica no período de 24 a 26 de 

agosto de 2016. “Na ocasião apresentei um trabalho com o titulo – A Questão Indígena- 

‘‘Tecendo a Teia de Saberes e Contradições”, texto escrito em conjunto com a professora 

Doutora Josélia Gomes Neves. UNIR Campus de Ji-Paraná.  Participei do Fórum 

Internacional sobre a AMAZÔNIA, organizado pelo Núcleo de Estudos Amazônicos, no 

Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares na UNB- Universidade de Brasília 

(NEAz/CEAM/UnB) no período de 6 a 9 de junho de 2017, com o trabalho “MULHERES 

PAITER SURUI: Luta e Voz no T.I. Sete de “Setembro (RONDÔNIA), elaborado juntamente 

com a professora Doutora Josélia Gomes Neves”. UNIR Campus de Ji-Paraná. RO. 

No decorrer das atividades, como Coordenadora de Educação Escolar Indígena do 

povo Paiter Surui, foi publicada juntamente com três autores (as) essa pesquisa a qual foi 

publicado, com o título: ‘’ Aspectos de Sustentabilidade dos sistemas tradicionais dos povos 

indígenas Paiter Surui: social, cultural, ambiental e econômico’’. 

Também contribui na elaboração do artigo, “Olhares e Percepções sobre o povo 

PARINTINTIN”, o qual compõe o livro Uma Viagem ao mundo dos Pykahu- 

PARINTINTIN: Olhares, Percepções e Sentidos, como resultado de um trabalho de campo da 

disciplina Populações Amazônicos e Sustentabilidade. 

Tive problemas com o Conselho de Ética e Pesquisa-CEP, que durante 19 vezes 

devolveu o projeto e a cada nova submissão após dois a três meses retornava com novas 
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orientações, principalmente sobre o TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE 

ESCLARECIDO-TCLE somente em agosto de 2017, foi possível obter parecer positivo sobre 

o projeto, foi encaminhado todo o processo para Presidência da FUNAI, Brasília, pois a 

FUNAI dependia do parecer do CEP, para poder prosseguir com a autorização de ingresso na 

terra indígena. Mas antes de iniciar a pesquisa, conversei e através de ata em reunião com 

lideranças do povo, obtive total apoio e autorização para a sua realização, pois compreendem 

que faz parte do meu trabalho que desenvolvo há mais de 24 anos, com vários povos em 

Rondônia, no âmbito da Secretária de Estado da Educação-SEDUC Rondônia. 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Convivemos com um universo onde se percebe que, mesmo após amparo legal, as 

divergências são notórias e para dialogar e analisar com conhecimento de causa esses 

conflitos, é necessária uma aproximação e provocar uma análise de avaliação nesse processo, 

bem como da utilização e preservação do seu espaço físico e cultural. Daí, propus-me a 

investigar esse fenômeno, relacionado ao Plano de Gestão da Terra Indígena Sete de 

Setembro em Rondônia, da etnia Paiter  Suruí.  

Frente à esta situação temos como objetivo geral da pesquisa investigar as tensões 

atuais no território Paiter Suruí através dos modelos de gestão na Terra Indígena Sete de 

Setembro e suas repercussões na escola.  

Busca através dos objetivos específicos levantarem quais são os modelos de 

gestão territorial existentes na Terra Indígena Sete de Setembro e os eixos que tem provocado 

tensões entre as lideranças indígenas; analisar os papéis sociais dos clãs e as possíveis 

interferências externas sobre a gestão coletiva do território; verificando de que forma os 

conflitos do território repercutem no Currículo na Educação Escolar Indígena dos Paiterey. 

Em nossa compreensão, os desenvolvimentos de temáticas como essa podem 

contribuir para a compreensão das populações indígenas na atualidade considerando o 

contexto globalizado, com possibilidade de apresentação de novos dados a respeito da gestão 

do território nas respectivas aldeias indígenas do povo Paiter Suruí. 

No decorrer dos estudos, entendemos que as diferentes visões e interesses dos 

diversos atores envolvidos, estão em um contexto de globalização, onde as relações de poder 

são extremamente desproporcionais, pois essas engendram um conjunto de tensões e conflitos 

acerca da gestão territorial. As implicações deste processo acarretam mudanças assimétricas 

na vida dos povos em uma velocidade tal que sequer permite na maioria das vezes, uma 

análise mais aprofundada e uma defesa na forma de gerir os produtos do território. 

Por sua vez, as políticas públicas de fomento ao uso e preservação dos territórios 

indígenas, historicamente se revelaram contraditórias e orientadas por motivações econômicas 

e civilizatórias, ferem os princípios de cidadania, de diversidade e autodeterminação, 

resultando então em políticas integracionistas. Tais políticas aliadas aos processos de 



24 

desterritorialização, demarcação e reordenamento territorial tecidas no conjunto de ações 

colonizadoras, são pensadas a partir de lógicas exógenas, numa perspectiva etnocêntrica. 

Significa afirmar que de acordo com a ocupação, o território mobiliza múltiplas 

interpretações: pode ser visto como lugar de apropriação e acumulação de riqueza, caso do 

grande capital, lugar de resolver problemas relacionados à ocupação, alívio de tensões, por 

meio de processos migratórios estimulados, no olhar do Estado brasileiro, mas também pode 

ser percebido como possibilidade de construção da sobrevivência, de elaboração de 

materialidades culturais, como potencial de recurso e de morada.   

É nesta perspectiva que situamos os territórios indígenas, pois estes povos 

ocupam, transformam e ressignificam seus espaços, segundo suas escolhas, valores, normas e 

ritos - suas culturas, enfim, estabelecem assim, formas de uso dos recursos naturais e de 

controle sobre os territórios tradicionais, de modo que a noção de gestão territorial e 

ambiental de Terras Indígenas combina a dimensão política de controle territorial com 

dimensão ambiental de ações voltadas para sua sustentabilidade, desenvolvem atividades 

tanto de ordenamento territorial quanto de gestão ambiental.  

Acontece que este processo de gestão territorial nem sempre é tranquilo, pode 

evidenciar um conjunto de tensões e dinâmicas resultantes de várias e complexas ordens que 

por sua vez mobilizam forças e interesses contrastantes, caso da atual situação vivenciada 

pelos Paiter Suruí. Estamos nos referindo a polêmica gerada pela implantação do “Plano de 

Gestão de 50 anos do Povo Paiter-Suruí” que tem suscitado debates acalorados, explicitados 

tanto no cotidiano das aldeias, tais como nos variados tipos de canais da internet4. E no 

decorrer da pesquisa tanto bibliográfica quanto de campo, será possível através do dialogo 

com a comunidade, uma elaboração com mais detalhamento sobre esse plano de gestão. 

Neste sentido, reconhecemos que tradicionalmente os povos indígenas 

reorganizam seus espaços a partir dos elementos de suas culturas. Entretanto, são visíveis os 

encaminhamentos que ocorrem desencadeados em função das pressões do capital sobre estes 

territórios.  

                                                 

4.http:cimi.org.br/economia%20verde/porantim%20368%20-%pgs%208%20e%209.pdf 
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A problemática de pesquisa se traduz nas seguintes indagações: que tipos de 

modelo de gestão territorial se encontram em disputa no território Paiter Suruí?  Quais são os 

principais argumentos que fundamentam tais propostas? Qual o significado do território no 

âmbito das famílias Clãnicas?  Como consideram as especificidades culturais, sociais, 

políticas e ambientais da etnia a partir dos modelos defendidos? E como estas tensões 

repercutem na escola através do Currículo? Tais questões nos instigam refletir sobre as 

políticas em curso no intuito de compreender como estas lógicas afetam a vida comunitária e 

justificam novas alterações geopolíticas na manutenção do território. 

Avaliamos que estudos desta natureza se justificam, são pertinentes e relevantes 

porque podem contribuir para as ciências geográficas no sentido de elucidar as 

transformações e as complexidades que ocorrem em um território indígena de Rondônia a 

partir de ações desencadeadas pelos próprios indígenas, atores centrais do processo, com 

possibilidade de apresentação de novos elementos conceituais, frente ao processo de 

territorialidade e dês territorialidade. 

É possível observar que ao lado das preocupações fundiárias, na década de 1980, 

o movimento indígena conquistou garantias de direito à manutenção de suas línguas, culturas 

e processos próprios de elaboração e transmissão de conhecimentos, com autonomia para 

definir objetivos e organizações próprios, conforme seu projeto societário, definida como 

educação específica e diferenciada. Diferenciada aqui entendida como de qualidade e 

enraizada nos contextos socioculturais do povo em cada aldeia indígena, com suas ciências e 

seu modo de pensar e de gerir seus territórios. 

Deste modo, o contexto cultural, instiga a compreensão dos territórios sociais das 

fronteiras e de como dialogam, sobre as mediações e tensões entre os clãs. Nesse aspecto, a 

educação indígena não está desvinculada do contexto da vida social, portanto, se apresenta 

como lugar para a compreensão de tais relações, que tanto pode evidenciar as tensões, 

aprofundá-las ou atenuar, valorizar as culturas em suas particularidades ou negá-las. Antes 

uma imposição, hoje está na pauta das lutas dos indígenas, que têm que lidar com realidades 

desafiadoras em decorrência do contato, necessita institucionalizar a educação escolar, 

valorizando os diferentes saberes, culturas e línguas, como estratégia de empoderamento e 

instrumentos para novos enfrentamentos em defesa de seus territórios. 
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Portanto, para compreender a participação e o envolvimento de cada agente dentro 

desse processo, no tocante as interferências de múltiplos atores na organização e gestão do 

território, além da relevância dessas atividades que tem atraído o interesse a pesquisadores 

dentro e fora do país, através de uma especulação midiática. O que não condiz com o que 

realmente acontece no âmbito do território, pois na maioria essas informações são 

discriminatórias e disseminadas de forma negativa para o povo indígena em questão. 

Nesse contexto, buscaremos desenvolver no decorrer da pesquisa uma análise 

crítica sobre as diversas formas de gestão da Terra Indígena Paiterey Garah (Sete de 

Setembro), com a participação dos sabedores (as) e demais, para que sejam respeitadas a 

autonomia e a integralidade do povo Paiter Suruí. 

Dessa forma, a dissertação está estruturada e organizada, em capítulos, com a 

apresentação da pesquisa, em seguida nas considerações iniciais a trajetória geográfica onde 

no: 

Primeiro capitulo “Referenciais Teóricos e os Percussores Metodológicos”, que 

são os caminhos e os transmites que a pesquisa seguira, nesse contexto levantaremos os 

principais conceitos teóricos que servem de base para uma analise geográfica da situação 

atual a ser estudada, procurando estabelecer o registro com bases nas referências 

bibliográficas, com os problemas apontados nos objetivos da pesquisa, assim como os 

percursos metodológicos realizados para alcançá-los.           

No segundo capítulo “Contexto Histórico Paiter Suruí: Contato, Interferências, 

Sobrevivências”, com um breve histórico do povo Paiterey, o contato e no pós-contato, 

embasada nos materiais publicados, por Antropólogos e Historiadores e outros, valorizando 

materiais e referencias dos próprios Paiterey, com seus depoimentos, narrativas e suas 

monografias de cursos diversos.  

O terceiro capitulo “Os Paiter Suruí: Identidade étnica e Organização Social 

Clãnica”, demostra a análise sobre os saberes tradicionais e as influencias e tensões causadas 

por diferentes níveis de implementação da Política Nacional de Gestão Ambiental em Terras 

Indígenas- PNGATI, suas principais causas e interferências, conforme Decreto n.7.747/2012.  
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No quarto capitulo “Gestão Territorial na T. I. Sete de Setembro e Políticas 

Públicas, ’ propomos uma verificação e análise sobre a origem e as divergências entre gestão 

territorial e os projetos de diversas áreas, com seus modelos de planejamentos institucionais 

ou não, buscando, através das intervenções participativas e nas observações relacionar e 

enfatizar esses modelos de gestão. 
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CAPÍTULO I 

1. REFERÊNCIAIS TEÓRICOS E PERCUSSORES METODOLÓGICOS 

Para as  Referencialidades Teóricas e Percursores Metodológicos,  para investigar 

as tensões atuais no território Paiter Suruí através dos modelos de gestão na Terra Indígena 

Sete de Setembro e suas repercussões na escola, adotaremos a metodologia de observação 

participante de caráter etnográfico, pois esse método mostrou-se o mais adequado para a 

utilização de coleta e análise  de dados, em meio a essas questões,  a etnografia mostrou-se 

capaz de atender a abordagem necessária a esse estudo, ou seja, encontrar o caminho menos 

instável para transportar para o papel aquilo foi vivido na pratica e que, de qualquer forma, ao 

ser vivido, já se perdeu em parte (GEERTZ,1989). 

 Também foram realizadas inúmeras conversas informais, ou entrevistas não 

diretivas, outras estruturadas, e outras formas de análises documentais na Aldeia Gabgir e 

Aldeia Lapetanha, nas escolas Sertanista Jose do Carmo Santana e Tancredo Neves, a partir 

destas duas matrizes pretende-se fazer um aporte analítico que possibilite averiguar os 

aspectos da relação identidade, cultura e gestão territorial. Realizando o que sugere Brandão 

(2006), incorporar os grupos excluídos as esferas de decisão, produção e comunicação dos 

conhecimentos, para pesquisar e interpretar sua realidade de maneira autônoma. Com 

possibilidades de aproximar de uma investigação-ação participativa, como supõe: 

[...] e aos que ate hoje perguntam ainda: mas como ser possível confiável uma 
pesquisa que se declara “participante”?  Poderíamos devolver a pergunta com outra: 
e de que modo hoje pode, havendo nós chegado ao ponto que chamamos uma 
pesquisa social ser útil verdadeira e proveitosa, sem ser de um modo ou de outro 
“participante”? (BRANDÃO e STRECK, 2006, p.9). 

Nas palavras de Brandão, (2009) “a pesquisa é participante porque, como 

alternativa solidaria de criação do conhecimento social, ela se inscreve e participa de 

processos relevantes de uma ação social transformadora de vocação popular e emancipatória”. 

Segue dizendo que, a pesquisa participante não cria, mas responde a desafios e incorpora-se 

em programas que colocam em prática novas alternativas de métodos ativos e, de maneira 

especial, de reorganização da atividade comunitária em seus processos de organização e 

desenvolvimento; de formação, participação e mobilização de grupos humanos e classes 
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sociais antes postas à margem de projetos de desenvolvimento socioeconômico ou 

recolonizadas ao longo de seus processos. (BRANDÃO e STRECK, 2006, P.25). 

A etnografia será utilizada como subsídio para descrição e interpretação da 

realidade.  Neste caso, dialogar com lideranças e com os professores indígenas sobre as suas 

práticas e sobre as próprias interpretações da pesquisadora.  Isto por que: 

[...] há pesquisas realizadas nas aldeias que são elaboradas sem discussão com a 
comunidade e, portanto, não envolvem os professores indígenas em sua realização 
acaba por não traduzir em conhecimentos a serem apropriados e transformados pelos 
educadores, assim sendo, não cumprem função social ou política relevante para o 
projeto político pedagógico indígena (NOBRE, 2002, p.26). 

As práticas de gestão coletadas através das narrativas de lideranças e dos 

professores indígenas serão instrumentos para a ação reflexiva (MONTE, 2000), o 

planejamento prospectivo e a avaliação do trabalho. Pois quando o educador pensa educação 

ele acredita que, está construindo situações de ensinar – aprender- ensinar, mas não esquece 

que: 

Com a introdução das escolas nas aldeias, o saber que era comum agora se divide e 
surgem às hierarquias sociais, a educação vira ensino que se traduz em pedagogia 
inventada ou pedagogia do outro, isso reduz a escola e vai transformando “todos’’ 
em educador”. Só que essa forma de saber elaborado e transmitido em espaços 
desiguais, acaba promovendo a diferença, e o grupo por si só não se sustenta esse 
tipo de transmissão, acabam por enfraquecer a troca de saber, pois essa troca 
realmente persiste na sociedade humana que é a família. (BRANDÃO, 1987, p.39). 

Por meio das narrativas dos anciões (ãs) ou sabedores (as) com veemência e 

sabedoria a memória viva em que guardam os aspectos organizacionais, pedagógicos, 

políticos, e valores implícitos e ou explícitos sobre a função social a favor do bem coletivo e 

bem como sobre o papel que desempenham na transformação das condições da vida social. 

Expressam também as ideias e os dilemas vivenciados. 

Por meio de análises da legislação pública, programas e relatórios de projetos 

desenvolvidos, com entrevistas semiestruturada, rodas de conversas, diálogos, caderno de 

campo e registro fotográfico, mapeamento por meio de pesquisa documental e bibliográfica, 

foi permitido o acesso às informações, portanto, na forma como se deu o trabalho, foram 

produzidos ao longo da vivência dos trabalhos desenvolvidos, sem contar com inúmeras 

entrevistas, reuniões, depoimentos com traduções dos professores indígenas, e através de 

fontes como monografias do curso de Licenciatura em Educação Básica Intercultural. 
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Lembrando as palavras de Brandão (2001, 54,55) para obter “ritmo e equilíbrio de 

ação-reflexão” (...), é necessário que o conhecimento faça o movimento espiral, onde o (...) 

pesquisador vai das tarefas mais simples para as mais complexas e do conhecido para o 

desconhecido, em contato permanente com as bases sociais. (...) em seguida os dados são 

restituídos ás bases de uma forma mais consistente e ordenada, estudam-se as consequências 

desta restituição, e assim por diante, indefinidamente, mas de maneira equilibrada, 

determinada pela própria luta e por suas necessidades. ’’ 

Para que este movimento se realize e também necessário ao pesquisador: 

a) abandonar a tradicional arrogância do erudito, aprender a ouvir discursos 

concebidos em diferentes sintaxes culturais, e adotar a humildade dos que realmente querem 

aprender e descobrir; 

b) romper com a assimetria das relações sociais geralmente impostas entre 

entrevistador e o entrevistado; 

c) incorporar pessoas de bases sociais como indivíduos ativos e pensantes nos 

esforços de pesquisa (Brandão, op.cit.55). 

 A linha de raciocínio, ainda na discussão Clifford (2002), explica que muitos 

etnógrafos observam que suas pesquisas foram sim direcionadas ou circunscritas por seus 

informantes.  Na verdade, qualquer material etnográfico constitui-se por uma variedade de 

“autores indígenas”. E este autor questiona qual a maneira de se colocar estas presenças 

autorais no trabalho, de uma forma comum é citar tais informações. Além disto, 

possibilitando aos leitores indígenas acesso as etnografias... 

É intrínseco à ruptura da autoridade monológica que as etnografias não mais se 
dirijam a um único tipo de leitor. (...) com o recente questionamento dos estilos 
coloniais de representação, com a expansão da consciência etnográfica, novas 
possibilidades de leituras das descrições culturais estão surgindo (CLIFFORD, 2002, 
p. 47-9,56-8) 

Compreendemos então que esta pesquisa se situa na proposta metodológica da 

“pesquisa participante”, sobre a qual destacamos alguns aspectos relevantes no desenvolver 

do método. 



31 

Segundo as análises de Brandão (1981,1987), compreendemos que sobre a 

pesquisa participante é um método é uma atitude, que iniciou como denominada de 

“observação participante”, explicitada que a partir da obra de Marx que este método ganha 

conotação politica e de compromisso, onde é necessário o conhecer para explicar, a pesquisa 

pretende compreender para servir Brandão (1987). Este momento marcou um novo tempo no 

mundo cientifico em relação à participação na pesquisa: quando o outro se transforma em 

uma convivência, a relação obriga a que o pesquisador participe de sua vida, da sua cultura.  

Ao transformar a pesquisa em compromisso, passa a ser transformada também a 

própria vida: 

(...) a participação envolve uma atitude do cientista para conhecer melhor a cultura 
que pesquisa. Ela determina um compromisso que subordina o próprio projeto 
cientifico de pesquisa ao projeto politico dos grupos populares cuja situação de 
classe, cultura ou História se quer conhecer porque se quer agir (BRANDÃO 
2001.p.12). 

Foi com comprometimento que nós colocamos na condição do outro, pois as 

indagações e as condições que temos hoje são frágeis, com legislação engessada que não 

contemplam a realidade que se constrói entre o natural e a invasão capitalista. Ser indígena é 

estar a todo tempo buscando a afirmação indenitária, pela efetividade do direito de se 

expressar e vivenciar sua cultura sem repressões e discriminação, ter soberania de seus 

territórios.  

Este estudo foi realizado nas aldeias Gabgir na linha 14 e Lapetanha5 linha 11 na 

T.I Sete de Setembro. Os sujeitos da pesquisa serão coordenador de Associação Indígena;  

liderança (cacique tradicional); professores indígenas e duas professoras indígenas das 

Escolas Sertanista Jose do Carmo Santana e Tancredo Neves.    

Segundo Brandão, (1989) a transferência de conhecimento ocorre indistintamente 

por todos os membros do clã, onde a socialização é responsável pela transmissão do saber. 

Portanto a educação comunitária reproduzia essa igualdade entre a comunidade, agora passa a 

reproduzir desigualdades sociais por sobre igualdades naturais. 

                                                 

5 O vocabulário Lapetanha significa na língua Paiter Suruí, zarolho: e sobre um homem branco zarolho, 
conhecido colono, acabou sendo o nome da Aldeia. 
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Vale salientar que os professores e professoras indígenas Paiter Suruí, estão em 

formação, alguns concluíram o magistério indígena, Projeto Açaí, promovidos pela Secretaria 

de Estado da Educação - SEDUC e em 2018,11 estão matriculados no Curso de Licenciatura 

em Educação Básica Intercultural da Universidade Federal de Rondônia – UNIR. Campus de 

Ji-Paraná. RO. 

Portanto, estão envolvidos num amplo processo de transformação das culturas 

orais que, por suposto, resultam em profundas mudanças nas cosmologias, concepções 

políticas, papéis sociais e condições materiais dos grupos étnicos. Devido os diferentes modos 

de compreender e atuar no território, a questão que se coloca é: como essa tensão é vista pelas 

lideranças das aldeias? Quais são os principais argumentos de cada lado? Como os 

professores e professoras traduzem o conflito, caso ele realmente existe, para a sala de aula? 

A educação escolar indígena estaria preparada para discutir essas situações e estar atenta para 

a formação politica e cidadã? 

Com compromisso e com esperança de poder contribuir e o fazer de a educação 

escolar indígena ser um elo entre os sujeitos, são as molas que nos movem em busca desses 

diálogos com nossos protagonistas. 

Conhecer a sua própria realidade. Participar da produção deste conhecimento e 
tomar posse dele. Aprender a reescrever a história através da sua historia. Ter no 
agente que pesquisa uma espécie de gente que serve. Uma gente aliada, armada de 
conhecimentos científicos que foram sempre negados ao povo, àqueles para quem a 
pesquisa participante – onde afinal pesquisadores-e-pesquisados são sujeitos de um 
mesmo trabalho comum, ainda que com situações e tarefas diferentes- pretendem ser 
um instrumento a mais de reconquista popular (BRANDÃO, 2006, p.11). 

O percussor metodológico demonstrou o envolvimento abrangente na temática, 

pois percorremos em diferentes espaços onde permeiam a construção da política em diferentes 

níveis, foi possível visualizar a sua efetivação internamente, como no âmbito da cooperação 

institucional, governamental ou não, nas esferas das instituições como a Fundação Nacional 

do Índio- FUNAI e do Ministério do Meio Ambiente – MMA é a partir da visão de 

representantes do povo Paiter Suruí.  Com as contribuições e participações em discussões no 

coletivo e nas diferentes concepções que divergem, sobre as origens da Política Nacional de 

Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas- (PNGATI, 2012) suas contribuições para 

a afirmação dos territórios indígenas, em diferentes contextos local, regional, estadual   ou 

federal.  
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A medida que acontecia a minha participação em encontros e nas reuniões de 

trabalho da educação nas aldeias possibilitava e estreitava-se a  interação com o povo onde  

fui estabelecendo vínculos de amizade e profissionalismo com os mais velhos (as) e com os 

professores (as) e alunos, pois como coordenadora do projeto de educação escolar em 

execução, minha vivência é quase que diária nos espaços das aldeias/escolas, e nesse processo 

pude, tive e tenho  o privilégio de participar  e de dialogar com os sujeitos da pesquisa.  

Nesse sentido, busquei compreender a busca e a caminhada histórica desse povo, 

sua organização social, suas conquistas e desafios.  

Impossível delimitar um tempo, pois não foram calculados, mas devido atender o 

cronograma do mestrado, foi efetivado com uma frequência maior no período de junho de 

2015 a dezembro de 2017. Não significa que foi deixado de pontuar e nem de ser importante, 

pois em todos os outros momentos essa temporalidade foi considerada. 

Desenvolvemos uma pesquisa sócia histórica participante, de cunho etnográfico, 

conforme Geertz (1989) nas análises e interpretações sobre cultura, com apoio nas ideias de 

Brandão (1981,1987, 2001 E 2006), com sustentação em antropologia e diversidade cultural 

de Mindlin (1985,1996 e 2006) com Pappiani e Lacerda (2016) e Suruí (2011, 2016) com as 

narrativas e histórias dos mitos Paiterey.  Para as contribuições dos conceitos de 

territorialidade e identidade indígena, Almeida Silva (2010). Nos enfrentamentos dos desafios 

de política pública de educação escolar indígena Baniwa (2001).  Com Nobre (2002) 

aprofundamos os conhecimentos obre a formação de professores e a Educação Escolar 

Indígena em Rondônia.   Com a busca no Banco de Dados da CAPES de 2015 a 2017, 

selecionei vários artigos e resumos para que pudesse percorrer um caminho onde os próprios 

Paiterey, já houvesse descrito e ter assim como referencial teórico material com estudos  que 

mantém o diálogo sobre  história de lutas  em gestão territorial e também do protagonismo 

indígena e desses selecionei  os seguintes: Chicoepab Suruí (2013) Reflorestamento da Terra 

Indígena Sete de Setembro:  uma mudança de percepção e de conduta do povo Paiter Suruí de 

Rondônia,  Naraymoga Suruí, Cardoso, Almeida Silva, (2014) com o protagonismo Paiter 

Suruí no cenário educacional indígena: elementos para o diálogo possível de 

interculturalidade. Gasodá Suruí, (2009). Através da leitura da dissertação sobre o Plano de 

Gestão da Terra Indígena Sete de Setembro e suas aplicabilidades com o projeto REDD+, 

esses trabalhos foram essenciais para definição da linha de pesquisa e da metodologia para 
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compreender os mecanismos da investigação participativa. E com Zoia (2010,2011) educação 

e infância indígena. Nos estudos de Becker (1990,1991), onde estuda as interfaces do 

processo de desenvolvimento na Amazônia e suas questões sobre a gestão de território. Em 

Haesbaert (2004) os estudos sobre multiterritorialidade e em Little (2002) com os territórios 

sociais e povos originários.   Em Silveira e Silveira (2012), Legislação Educação Escolar 

Indígena. Com Freire (1992) a sustentação para a discussão de uma educação como prática da 

liberdade, entre tantos outros que discute a organização e a prática da didática com os seus 

saberes como Freitas (2012).  

A busca de informações sugere que realizamos averiguações e na pesquisa de 

campo foi utilizado o caderno de anotações, entrevistas semiestruturadas, gravações, e muitos 

diálogos, principalmente com os mais velhos (as), portanto os nomes dos narradores e 

narradores são registrados como forma de valorização e com o consentimento prévio dos 

mesmos. Percebi que minha participação nos eventos nas aldeias e fora das aldeias, fez com 

que os mesmos ora me vissem como servidora pública, na maioria das vezes como uma 

colaboradora para discutir os assuntos relacionados às questões diversas, não se prendendo 

tão somente na questão da escola/educação, isso fez com que eu assumisse uma maior 

responsabilidade e compromisso. 

Os sujeitos da pesquisa foram sendo alterada de acordo a vontade em que algumas 

pessoas demonstravam em querer participar e contribuir, portanto não houve escolhas quanto 

ao gênero, foram utilizados de acordo o envolvimento e a interação e disponibilidade. A 

maioria dos entrevistados foram lideranças e professores devido ser esses que mais então 

presentes nos espaços e nos debates referentes as questões da organização socioeconômica e 

cultural do povo.  Sendo assim, utilizei-me, das narrativas organizadas por Pappiani e Lacerda 

(2016).  

Com o início formalizado da aprovação no mestrado, procurei pelos caciques das 

duas aldeias que havia escolhido, e tive o maior apoio com registro em ata, onde os mesmos 

demonstraram total interesse em participar e assim iniciei com esse amparo, visto que a 

FUNAI, não tinha ainda como autorizar a pesquisa, após dois anos enviando documentação 

ao Conselho de Ética e Pesquisa, CEP, obtive o parecer favorável, e confesso que essa foi a 

pior parte da trajetória, mas com persistência e não desistindo de continuar estudando, fez 

com que esse tempo não fosse de todo perdido.  Organizei todo o material de estudo e à 
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medida que registrava os relatos e com a participação dos entrevistados e narradores a 

pesquisa foi se fortalecendo.  
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CAPÍTULO II 

2. CONTEXTO HISTÓRICO PAITER SURUI: CONTATO, INTERFERÊNCIAS 
E SOBREVIVÊNCIAS. 

 

Para Pappiani e Lacerda (2016.p. 241) a primeira referência da chegada de 

pessoas não indígenas à região onde vive o povo Paiter Suruí foi registrada no século XVIII, 

com a construção do Forte Príncipe da Beira, às margens do Rio Guaporé, no atual município 

de Costa Marques, hoje um local tombado pelo Patrimônio Histórico.  

Nesta mesma época ocorreu uma grande busca por ouro, de Minas Gerais para 

toda a região Centro-Oeste até chegar a Rondônia, com a ocupação de terras, formação de 

vilas e propriedades agrárias. No século XIX as fronteiras políticas entre Brasil e os países 

vizinhos começaram a ser firmadas, com acordos entre governos e, em alguns casos, somente 

depois de conflitos sangrentos como a Guerra do Paraguai.  

Essas fronteiras foram consolidadas são os ecossistemas e os povos originários 

que já viviam nesses lugares. Rios, montanhas, florestas, aldeias, povos indígenas foram 

divididos entre os países como se fossem coisas, sem espíritos, sem alma. Assim aconteceu 

com a delimitação de fronteiras entre Brasil e Bolívia, no que seria o Território Federal do 

Guaporé e que depois viriam a se chamar Território e Estado de Rondônia. Essas diferentes 

lógicas, de indígenas e não indígenas quanto à questão territorial também podem ser 

observados em relação aos Guarani-mbya que: 

[...] conservam um território que compreende partes do Brasil, do Uruguai, da 
Argentina e do Paraguai formado por incontáveis pontos de passagem e parada, e 
por aldeias que se interagem através das dinâmicas sociais e políticas da rede de 
parentesco que implicam permanente mobilidade. (Famílias Guarani que vivem fora 
desse território na região norte do Brasil, sem estabelecer vínculo de parentesco e de 
reciprocidade com as demais aldeias no sul e no sudeste, também reconhecem a 
mesma região da América do Sul como território Guarani, uma vez que seus 
antepassados ali viveram e viveram). (LADEIRA, 1997, p. 99). 

Ainda sobre a territorialidade, as narrativas do povo Paiter Suruí contam que os 

ancestrais migraram da região de Cuiabá, fugindo dos yara ey. (Não indígena, o branco). 

Nessa movimentação, houve muita guerra e conflitos com outros povos indígenas e não 

indígenas que já habitavam a região. Esse é conhecido como o tempo das correrias.  
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No final do século XIX e inicio do século XX, com o invento do automóvel, o 

aumento das fabricas e com Primeira Guerra Mundial, o yara precisava muito da borracha, e 

assim houve o primeiro ciclo de exploração do látex nas florestas da Amazônia, com 

ocupação de extensas áreas, expulsão, escravização e extermínio de povos indígenas, 

enquanto acontecia a migração de pessoas da região Nordeste como mão de obra para 

seringais, conforme nos dizeres de (Pappiani e Lacerda. 2016. P.241), esse processo utilizou 

os saberes e a força de trabalho subalternos povos indígenas:  

Assim começou a Amazônia Lusídia, mais índia que lusa, porém, mesmo assim, 
suficientemente forte para influenciar os novos padrões culturais e espirituais 
europeus a serviço da fé e do império. Estes acabaram por desintegrar a identidade 
cultural indígena, pelas tropas de resgates, aldeias, missões, reduções, catequeses, 
queima de malocas, dízimos e trabalho servil. (BENCHIMOL, 2009, p. 25). 

De acordo com Pappiani e Lacerda (2016. p.241) pouco tempo depois em 1910, 

foi criado o Serviço de Proteção aos Índios e Localização dos Trabalhadores Nacionais 

(SPILTN). Outras leituras6 sugerem que a criação deste órgão no contexto brasileiro do 

período representou uma forma de “prestar assistência e promover a integração dos povos 

indígenas”, já que em todo o território nacional a expansão das fronteiras agrícolas e a 

ocupação do território geravam conflitos com os povos originários. A partir de 1918, esse 

órgão passa a ser designado de Serviço de Proteção ao Índio (SPI).  

A ação do SPI7 previa o respeito às terras e aos povos indígenas, mas atuava na 

transferência de populações inteiras para a liberação de terras para a colonização, instalação 

de grandes empreendimentos, projetos de infraestrutura, com sérios agravantes  na tradição e 

nos sistemas político, social e produtivo dos povos indígenas. Em documentos da frente de 

atração do Serviço de Proteção ao Índio-SPI da época explica os métodos desenvolvidos para 

o contato com os povos indígenas: “As táticas e técnicas, empregadas nas atividades de 

atração e pacificação do SPI, foram paulatinamente desenvolvidas por Rondon, no âmbito das 

Comissões de Linhas Telegráficas, desde o final do século XIX. Eram práticas filiadas à uma 

longa genealogia que tinha origem nos contatos dos jesuítas desde o século XVI. Uma das 
                                                 

 

7Mais informações sobre o SPI podem ser conferidas em http://www.funai.gov.br/index.php/serviço-de-

proteção-aos-índios-spi?start=2#.  

 

http://www.funai.gov.br/index.php/servi%C3%A7o-de-prote%C3%A7%C3%A3o-aos-%C3%ADndios-spi?start=2
http://www.funai.gov.br/index.php/servi%C3%A7o-de-prote%C3%A7%C3%A3o-aos-%C3%ADndios-spi?start=2
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principais táticas, em um cerco pacífico aos povos indígenas (LIMA, 2002), era a de 

identificar-se como amigo, isto é, como um interlocutor de confiança. Nas atividades de 

atração foram adotadas as seguintes técnicas: 

A turma de atração deveria ser constituída por trabalhadores esclarecidos a respeito 
dos problemas do contato, o  Chefe da equipe tinha que ser  experiente  no trato com 
os índios buscavam a  participação de índios do mesmo tronco linguístico dos índios 
arredios para trabalharem como guias e interpretes, a equipe de atração eram  
instalada dentro do território indígena a qual buscavam fazer o contato, não tinham 
receio de demonstrar a força através da  exibição de armas de fogo, diante de 
qualquer ataque de índios hostis, demonstrando que a equipe tinha poderio, usavam 
tática de construírem  os  tapiris com presentes. As trocas de presentes estabeleciam 
a fase inicial de “namoro” com os índios arredios, logo após o contato inicial, a 
pacificação era consolidada com ampla confraternização. Entretanto, “se houvesse 
algum incidente grave, poderia ocorrer o colapso da atividade de atração” 
(RIBEIRO, 1962 apud ERTHAL (1992, p. 33). 

E foi exatamente assim que yara fez o cerco e promoveu o contato com o povo 

Paiter Suruí em 1969 (PAPPIANI e LACERDA, 2016. P.243). Percebe-se que a preocupação 

nunca fora em relação à sobrevivência física e cultural dos povos contatados, mas sim os 

objetivos de cunho politico de Estado, onde a missão era ocupar para o Desenvolvimento, 

custasse o que fosse necessário.  

2.1. CONFLITO E MORTES 

O começo do século XX foi marcado por muitos conflitos e mortes em região de 

Rondônia. A construção da Estrada de Ferro Madeira Mamoré mexeu profundamente com a 

vida da população local. Foi um desastre que destruiu o meio ambiente, trouxe doenças e 

desequilíbrio para a floresta, matou pelo menos 1.500 trabalhadores de diversos países e 

origens. (PAPIANNI e LACERDA.2016. p. 243). Nesse mesmo período, o Marechal Cândido 

Mariano Rondon instala as linhas telegráficas, interligando o Sul e Sudeste à região Norte do 

país. Com isso, aumenta muito o fluxo migratório para Rondônia, e também os conflitos e 

mortes entre colonizadores e a população indígena da região. Muitos desses casos chegaram 

até hoje, na voz dos anciões do povo Paiter Suruí, como também em outros relatos no caso da 

Arara: 

Os Arara relatam acontecimentos relacionados ao período da implantação da rede 
telegráfica, como, por exemplo, a curiosa lembrança de que usavam os fios desta 
rede para fazer instrumentos de pesca e caça. Em certa ocasião, um indígena, ao 
cortar o fio da rede telegráfica provocou um estranho barulho, causando espanto a 
todos do grupo. Uma parte do fio atingiu a perna do indígena, machucando-o 
gravemente. (ISIDORO, 2007. p.23) 
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Em 1943 é criado o Território Federal de Guaporé, com a capital em Porto Velho 

e a população yara aumenta ainda mais, com um novo ciclo de exploração de borracha e 

minérios motivados pela Segunda Grande Guerra Mundial (PAPIANNI e LACERDA. 2016. 

p. 243) na década de 1950 o povo Paiter Suruí vive novo momento difícil e é obrigado a 

abandonar suas aldeias, fugindo ás invasões de seringueiros e garimpeiros.  

Em 1956, em homenagem ao Marechal Rondon, o território passa a se chamar 

Território de Rondônia. Nessa época já se podem encontrar matérias na imprensa dos 

registros de ataques às aldeias da região, com mortes de indígenas. 

Na década de 1960, principalmente depois de 1964, com os militares no poder, 

uma nova política de ocupação da Amazônia é instituída pelo Governo Federal. O lema 

“integrar para não entregar” guiava as ações de ocupação da floresta que era vista como “o 

deserto verde”. O processo colonizatório constitui-se em uma estratégia de ocupação de 

determinada área, prática adotada no Brasil há pelo menos dois séculos, com objetivos 

econômico-sociais e/ou políticos e militares. Becker (1991) coloca que a colonização em 

grande escala, como aconteceu na Amazônia, consiste na distribuição da terra com o controle 

do Estado, estimula, orienta e/ou previne os movimentos espontâneos. 

 Argumenta, ainda, que a colonização retira o controle da terra dos governos 

estatais para o governo central, e complementa que, a colonização é entendida como capaz a 

de solucionar conflitos sociais, absorvendo produtores sem terra, povoar a fronteira inclusive 

em locais estratégicos e ao mesmo tempo criar bacias de mão de obra locais. (BECKER, 

1991, p.32) 

A ocupação das faixas de fronteira da Amazônia era uma questão de soberania 

nacional e também uma estratégia para aliviar os conflitos que se intensificavam no Sul e 

Sudeste. A industrialização da agricultura, com a formação de grandes propriedades agrárias, 

provocou um êxodo dos trabalhadores rurais que perderam suas terras e seu modo de vida, 

causando graves problemas nos centros urbanos. 

Após anos de pesquisa, foi concluído o Relatório Figueiredo, com sete mil 

paginas, que pode ser encontrada na internet, a qual documenta as atrocidades cometidas 

contra povos indígenas; em 1964 começa a construção da Rodovia BR 364 Cuiabá-Porto 

Velhos, com recursos do Banco Mundial. A população do Estado passa de 80 mil para 500 
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mil pessoas em 20 anos (PAPPIANE e LACERDA, 2016. p. 244).  Tendo como o lema 

“integrar para não entregar”, essa reforma agraria em Rondônia, trouxe expropriação e 

violência nos espaços sociais, os Paiter Suruí, e outros povos indignam de Rondônia, 

sofreram os impactos do programa POLONOROESTE, que atraia um grande número de 

pessoas para a região amazônica e expulsava os indígenas de seus territórios. (CARDOSO, 

2013.p.25).  

Neste processo colonizatório o que se produziram, foram apropriações indébitas 

de territórios tradicionais e expropriação de pessoas que até então tinham a liberdade de 

ocupar e preservar suas famílias, sua herança cultural, e os fatos relatados são o registro de 

diversas literaturas e o mosaico da atualidade:  

[...] contexto de conflitos de varias ordens, sejam em reservas individuais entre 
posseiros e fazendeiros, sejam entre reservas publicas, entre madeireiros e indígenas, 
INCRA e madeireiros; ou ainda entre posseiros e indígenas/FUNAI e entre posseiros 
e o próprio estado, no caso dos loteados em reservas urbanas (BECKER,1990, p.35) 

Além do plano de colonização realizado pelo INCRA, outras empresas entraram 

na disputa pela terra em Rondônia, muitas vezes sem o respaldo legal, se apropriando de 

terras indígenas já delimitadas onde enganava os colonos que pagavam por uma posse que 

não poderia lhe pertencer. Esse é o tempo dos conflitos e mortes entre os diversos povos 

indígenas que ali viviam, pois se sentiam pressionados e expulsos de seus territórios 

tradicionais, e passaram a se movimentar e disputar entre si o pouco de ares livres que 

restavam. (PAPPIANI e LACERDA, 2016. p. 244). 

Para Paiter Suruí, a história está muito menos nos fatos do que num relato mítico do 
universo, dos espíritos, da origem do homem e de todos os seres. Mantêm, porém, a 
lembrança remota, transmitida de pai a filho, de um tempo em que teriam emigrado 
dos lados de Cuiabá para Rondônia, no século XIX, fugindo à perseguição de 
brancos. Na fuga, tiveram choques e dizimaram outros grupos indígenas, mas 
viveram um período de maior tranquilidade quanto à ameaça dos povoadores não 
índios, cujas cruéis matanças recomeçaram terríveis nos últimos 20 ou 30 anos. Mal 
podiam fazer e manter as roças, e apontam locais de antigas aldeias, onde mortos 
estão enterrados, bem além do território atual, pois viviam em correrias. Essa época 
era lembrada em cantos e relatos, como o do herói lendário Waiói, que já convivera 
com não índios no início do século e que, sem que acreditassem nele, contava aos 
seus a vida daquela gente que comia em horas certas arroz e feijão, tinha panelas, 
facões, machados e armas de fogo (MINDLIN, 1985, p. 25-27). 

A atuação do Estado Nacional justifica-se pela ideologia da segurança nacional e 

do acesso a terras no “eldorado amazônico” (BECKER, et.al, 1991). Que além desses fatores, 

segundo as autoras mencionadas, outros, não explicitados, foram determinantes para a rápida 

ocupação do Território, como: 
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Uma estreita relação se estabeleceu entre iniciativa- afluxo da população- reação do 
INCRA, tornando difícil discernir o povoamento “planejado” do “espontâneo”. Não 
se trata de um povoamento planejado, pois o investimento do Estado foi apenas 
inicial e mínimo, beneficiando uma proporção pequena de migrantes; tampouco se 
trata de um povoamento espontâneo, uma vez que o individuo e induzido a migrar 
por condições estruturais e superestruturais, referentes a transformações na região 
em que habita a propaganda e a estímulos governamentais que o atraem para regiões 
novas. (BECKER, et. al., 1991, p. 149) 

Em 1967 é criada a Fundação Nacional do Índio- FUNAI, em substituição ao SPI, 

por conta do massacre do Paralelo 11 com o  povo Cinta Larga, além de uma tentativa de 

superar os graves problemas de corrupção e desvios denunciados na época. Mas o que se viu 

foi a continuidade uma politica sem sustentação a integridade dos povos indígenas, pois: 

Nesse tempo, os guerreiros Paiter Suruí tentam se defender de invasões e ataques 

dos yara ey,com mortes dos dois lados. Os jornais da época (Jornal do Brasil) noticiam esses 

conflitos e a necessidade de se apressar a pacificação dos povos indígenas diante da presença 

de mais de 10 mil garimpeiros nessa área. A FUNAI dizia haver “indícios de pelo menos três 

povos indígenas diferentes” depois de sobrevoos e identificação de malocas. (PAPPIANE e 

LACERDA,2016. p. 244). 

2.2. O CONTATO OFICIAL 

Em 1969 o Governo Federal cria o Parque do Aripuanã para “proteger territórios 

habitados por grupos indígenas que deveriam ser contatados com urgência para não serem 

dizimados pela frente de ocupação” que avançavam com milhares de garimpeiros, fazendas 

de gado, projetos de colonização, povoados e novas estradas. 

Entre os massacres conhecidos, um dos exemplos mais chocantes é o da chacina do 
Paralelo 11, em 1963, em que indígenas Cinta-Larga foi morta com requintes de 
crueldade, próximo ao atual PI A. Serra Morena. O fato tornou publico em 1966 e a 
indignação pública foi importante para a criação do Parque Indígena Aripuanã, em 
1969. (BETTY, 1985, p. 21). 

O contato oficial do povo Paiter Suruí com a frente de atração da FUNAI, em 

1969 foi comandada pelo Sertanista Francisco Meireles e seu filho Apoena Meireles, O 

acampamento da FUNAI recebeu o nome oficial de Sete de Setembro. A Terra Indígena, 

quando demarcada, recebeu também o nome de Sete de Setembro (PAPIANNI e 

LACERDA,2016. p. 244). 

O contato oficial ocorreu no ano de 1969, permeado por lutas e massacres entre os 
nãos indígenas nas disputas pelo etnoterritorio o povo e acometido por doenças: 
sarampo, gripe e pneumonia, trazidos pelos yaraey, os brancos, que avançavam 
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pelos territórios de subsistências das populações indígenas, incentivados pelo 
governo federal e local nas frentes de colonização nas décadas de 70 e 80 do século 
XX. Esse povo quase foi totalmente dizimado:  de 5.000 pessoas, naquela época, 
restavam em torno de 250 pessoas (CARDOZO, 2014.et.al., p.36) 

No ano de 1970 vários Paiter Suruí que andavam dispersos chegaram ao 

acampamento e estabeleceram contato com a FUNAI. 

  

 

 

 

 

 

 

Fonte: Associação Metareilá 2011. 

Os conflitos com não indígenas diminuem, mas ainda há muitos confrontos entre 

os diversos povos que habitam o mesmo território, como os Zoró, Cinta Larga e Gavião.  

Em 1971 os jornais noticiam: “Fome e doenças dizimam os Índios Suruí no 

Parque do Aripuanã.” Epidemia de sarampo, tuberculose e fome crônica atingiram quase toda 

a população Suruí, com a morte de mais de 300 pessoas, ou metade da população, pelos dados 

oficiais da FUNAI.  

O jornal do Brasil de 21/11/1972 afirma que a FUNAI concedeu autorização para 

mais oito empresas fazerem prospecção mineral dentro da área indígena, o que contribuiu 

ainda mais para as invasões. 

Em 1973 o PIC- Programa de Integração de Colonização e instalado pelo Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária-INCRA. Nesse período, o povo Paiter Suruí 

passa a morar de forma permanente nas proximidades do posto da FUNAI, em razão das 

Figura n. 1 - O contato, local onde deixavam os utensílios. 
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epidemias relata a perda de diversos parentes próximos e amigos. Líderes importantes, pajés, 

curandeiros, parteiras, pessoas fundamentais morreram. 

Enquanto isso, uma parte do povo continuou a morar fora da área indígena 

delimitada, aliciados por empresários que faziam loteamentos na vila de Espigão do Oeste. 

            

 

 

 

 

 

 

 

O município de Cacoal é criado em 1974 em área de ocupação tradicional Paiter 

Suruí, que vê as florestas, os babaçuais, os taquarais, áreas importantes onde buscavam 

materiais para necessidades básicas, serem totalmente devastadas, nesse tempo, muitos 

perambulam pelas estradas e vilas em busca de alimentos e vestimentas aos yara ey. O povo 

Paiter Suruí, nesses conflitos perdem algumas de suas lideranças, devido a problemas de 

doenças, como gripe, sarampo e outras: 

Vi festas e rituais que renasciam depois das muitas mortes que sofreram em 1974-
morreu então metade da tribo, de sarampo e gripe. Acompanhei a cooperação 
econômica no trabalho, as regras de parentesco, a nominação, a música, os pajés, a 
situação da mulher. (MINDLIN, 1985.p.15) 

Em 1976, o guerreiro Oréia, jovem liderança do povo, é assassinado por colonos. 

Seu irmão, Gaami Anine Suruí8 ainda muito jovem, lidera ações para expulsar os invasores de 

seu território. É um tempo de conflitos e mortes. As autoridades, pressionadas pelos conflitos 
                                                 

8 Pertence ao clã Makor e nasceu a cerca de 10 anos antes do contato, foi importante liderança em todo o período  

Fonte: Associação Metareilá, 2011. 

Figura n. 2 - Equipe do contato estabelecido pela FUNAI.  
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e pela ação de expulsão dos invasores levada em frente pelos guerreiros, tentam negociar a 

saída de posseiros e fazendeiros e a demarcação do território. Assim tem início o processo de 

demarcação da terra, mas com avanços e recuos e muitas perdas para os projetos de 

colonização. 

A luta fora longa: desde 1971 havia invasões, por ocasião da demarcação, os Surui 
perderam metade do território para o Projeto de colonização Ji-Paraná, com essa 
diminuição, o Parque Ariupuanã,  cuja administração compreende os Surui e Cinta 
Larga foram fragmentados. Os Surui ficaram separados da Cinta-Larga do 
Roosevelt. Mesmo depois da demarcação houve derramamento de sangue o líder 
indígena Oréia Surui foi assassinado, numa emboscada por colonos em 1976, e em 
1981 colonos foram mortos pelos índios. (MINDLIN, 1985, p. 134)  

Em 1977 a FUNAI instala outro posto na linha 14 para atender o clã Gapgir que 

foi levado para lá, depois de viver na vila de Espigão do Oeste, o que deu origem a aldeia 

Gabgir, da linha 14. 

As aldeias antes do contato se espalhavam pela região, foram se deslocando para os 
limites do reduzido território demarcado, com a redução, ficaram fora da terra 
indígena recursos naturais importantes como matéria-prima da confecção dos 
artesanatos, utensílios, armas, como é o caso da Orokaba (espécie de coco pequena) 
que era encontrado no Riozinho e taquara para as flechas que eram localizadas em 
Espigão D’Oeste (METAREILÁ, 2010, p.90 e 91 no prelo). 

A população yara ey na região não parava de crescer, principalmente a partir de 

1981, depois da implantação do Programa Integrado de Desenvolvimento do Noroeste do 

Brasil – POLONOROESTE (programa esse que foi financiado pelo Banco Mundial, BRTD, 

nas décadas de 1980-1990) que tinha a abertura e asfaltamento da BR 364, Rodovia Cuiabá-

Porto Velho, como principal obra. 

No início da década de 1981, devido às pressões dos colonos que invadiam suas 

terras para derrubada da mata a fim de abrir roçados e pastagens para a pecuária, os Paiterey  

foram obrigados a buscar  apoio para defender a integridade de suas terras. Nessa época  já 

existia a atividade de exploração de madeira como alternativa econômica para os povos  

indígenas (MINDLIN, 1985). De repente, um povo que praticamente não falava português, 

não conhecia os avanços tecnológicos da humanidade, não lidava com dinheiro e nunca tinha 

tido contato com os vícios da cidade, passa a conviver com madeireiros inescrupulosos em 

busca de enriquecimento da exploração predatória da floresta.  
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2.3. T.I. SETE DE SETEMBRO HOMOLOGADA E DEMARCADA 

Em 1983 é finalmente homologada a Terra Indígena Sete de Setembro com 

247.869 hectares, mas invasores ainda ocupam grandes árias do território. A partir de 1984/85 

as famílias Paiterey começam a se organizarem em famílias clãnicas, como forma de proteger 

o território e também para serem criando varias aldeias nas Linhas de colonização. Nesse 

processo acabam ocupando as áreas deixadas pelos colonos com benfeitorias e plantações de 

café nas linhas 8,9,10,11, e 129. Estas novas configurações exigiram novas estratégias de uso, 

tornando necessário um novo modelo de ocupação e utilização da terra. 

As linhas, com aproximadamente quatro quilômetros de distância entre si, correm 

paralelas e receberam os números que com os quais são conhecidas ate hoje. A população do 

Sul e Sudeste do país que foi levada para ocupar esses lotes não conhecia a floresta, nem os 

povos que a ocupavam. Sofreram com doenças e dificuldade para se adaptar, com a 

precariedade do acesso e das condições para estabelecerem seus cultivos, com os conflitos 

com os Paiterey e outros povos indígenas que defendiam seus territórios tradicionais. 

Os antigos aldeamentos que antes eram realizados no centro da terra demarcada 
foram transferidos para as bordas do território, uma vez que a pressão por parte de 
invasores exigiu uma nova estratégia de ocupação pelo Paiter Suruí numa tentativa 
de impedir a perda de novas áreas. (CARDOSO, 2013, p. 34) 

Esse é o tempo também do envolvimento dos jovens Paiter Suruí com o 

movimento indígena que começava a se organizar, os principais líderes nesse período são 

Gaami Anine Suruí, Itabira Suruí, e Idiaraga Suruí, que nas ações de defesa dos direitos do 

povo, buscavam o diálogo com autoridades e instituições e levaram suas reivindicações até a 

FUNAI. Nessa época cresce entre os Paiterey a consciência de como se constitui a sociedade 

brasileira e a necessidade de lutar ainda mais, pela defesa de seu território e de sua cultura. 

Nos relatos dos mais velhos da época, contam que existiram fortes batalhas entre 

povos indígenas, além dos invasores e colonos, fatos que foram determinantes para a 

recuperação do território, nos dizeres de: 

Durante um tempo, conseguiram viver livres dos “brancos”, mas em conflitos com 
outros grupos índios, delimitando pela guerra o seu território. Depois, os “brancos” 
chegaram também a essa região, e recomeçaram as batalhas. Houve muitos ataques, 

                                                 

9 Essas denominações foram criadas pelos colonos da época da entrega dos lotes, pelo INCRA. 
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como aquele em que a mulher do Capitão foi morta, ele perdeu um olho, e muitos 
seringueiros pereceram sob as flechas dos Paiterey. Há de fazer quarenta anos? 
(MINDLIN, 1985, p.142). 

Em conformidade com relatórios (POLONOROESTE) esses conflitos diretos se 

estenderam até à década de 1980, com a invasão da terra já delimitada para o povo. Depois da 

expulsão de uma parte dos invasores, os Paiterey conseguiram recuperar essas áreas, ao longo 

das linhas 7, 8, 9, 10, 11, 12,13 e14 e ali estabeleceram suas aldeias, na fronteira do território, 

como estratégias de controle e proteção. Apesar da proteção legal do território, os desafios 

para sua gestão continuam, e são muitos.   

Segundo Pappiani e Lacerda (2016) diante do cenário de destruição e com 

incentivo da FUNAI, ao invés de recuperar a grande área desmatada pelos invasores, os 

Paiterey assumiram as lavouras de café e arroz e os pastos deixados pelos colonos. 

Atualmente além dessas culturas, a economia das aldeias esta baseada nas plantações de 

banana e coleta de castanha, além da importante contribuição sociocultural e econômica da 

produção de artesanato pelas mulheres. 

Hoje, ao longo da BR 364 e das outras estradas que cruzam Rondônia, o que se vê 

são grandes fazendas de gado, pequenos sítios, propriedades rurais de médio porte. As cidades 

são movimentadas, com as áreas de comércio e serviços bem desenvolvidas, aeroportos 

regionais com voos diários, constituindo um modelo de desenvolvimento que não 

contemplam as populações extrativistas nem a floresta em sua diversidade socioambiental. Os 

dados sobre desmatamentos e as imagens de satélite deixam claro que a natureza está sendo 

preservada ainda só nos territórios indígenas e parques nacionais, e, mesmo assim, sob intensa 

pressão e muita exploração ilegal de madeira e minérios. (PAPPIANI, LACERDA, 2016, 

p.17). 

Atualmente vivem na Terra Indígena Sete de Setembro, localizada entre os 

Estados de Rondônia e Mato Grosso. Em Rondônia, situa-se nos términos municipais de 

Cacoal, Ministro Andreazza e Espigão D’Oeste. Já no Mato Grosso, no município de 

Rondolândia, onde alberga 9,5 % dos Paiterey. A extensão territorial é de 248.146,921 

hectares e a maioria da população 84,93% concentra-se no município de Cacoal. Porém cabe 

lembrar que a terra ancestral desse povo estava situada na região do Mato Grosso próximo a 

Cuiabá, conforme relatos dos antigos, de onde foram expulsos pela pressão do capital e dos 

colonizadores.  
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Através de registros,  do  Projeto Político Pedagógico do povo Paiter Suruí 

(2012),o contato se deu em 1969, a Terra foi demarcada em 1976, e a posse permanente foi 

declarada pela Portara 1561 de 29 de setembro de 1983, desde então os Paiter Suruí, com 

uma população aproximada de 1.460 pessoas,  falantes da língua materna Paiter Surui, do 

tronco Tupi e família linguística Monde. 

Os mesmos vêm buscando alternativas e projetos para manterem sua 

sobrevivência física e cultural, bem como na luta pela preservação do seu território; por sua 

vez, seu território faz fronteira com sudeste de Rondônia e noroeste de Mato Grosso na Terra 

Indígena Paiterey Garah (Sete de Setembro), as relações desde então com os não indígenas 

tem sido com profundas mudanças, essas, no entanto, não conseguem tirar dos Paiter seu 

espírito guerreiro, que sempre os motivou a lutar pelo reconhecimento da sua existência e de 

posse de seu território.  

 Com apoio das organizações Indígenas os Paiterey se reúnem no coletivo para 

buscar manter os propósitos nas discussões e reflexões em manter os elementos da cultura, 

sendo que destes, hoje seus traços mais fortes: a língua, a confecção e uso de objetos da 

cultura material e a luta na defesa do seu território. Ainda detém um grande domínio dos 

elementos naturais  entre os mais velhos,  apesar das influências externas , alguns mantem 

fortes relações com a sua cosmogonia. 

 Em decorrência deste processo de valorização e  revitalização cultural, 

atualmente o povo Paiter Suruí está organizado em quatro associações clãnicas de base 

(Organização do Povo da Floresta Kaban-ey Suruí, Associação Gãbgir do Povo Indígena 

Suruí do PIN da Linha 14, Associação Metareilá do Povo Indígena Suruí – Gamebey e 

Associação Pamaur de Proteção aos Povos Indígenas Paiter Iter de Rondônia), além das 

Associações Garah Pãmeh Kabaney e Instituto Florestal Yabner G̃abgir do Povo Indígena 

Paiter Surui.  

Conforme diz Gasodá (2009) estas organizações desenvolvem projetos que visam 

captar recursos para aumentar as condições de sobrevivência física e cultural do povo Paiter 

Suruí está organizado em famílias e em associações, onde mantem seus laços de parentesco e 

regras. 
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Apresenta quatro princípios norteadores: Principio da união e integração: expressa 

o consenso do povo, busca união nas políticas internas e externas e nas ações comunitárias 

que visam o bem-estar comum; princípio da proteção do território tradicional e da gestão 

sustentável: expressa o respeito e compromisso com a vida humana e a biodiversidade.  

Busca a utilização racional e sustentável dos recursos naturais, mantem a vida da 

floresta, de seus animais e da comunidade e simultaneamente contribui para a diminuição da 

emissão de GEEs10 para a atmosfera; Principio do fortalecimento do conhecimento 

tradicional: expressa o respeito pelos conhecimentos ancestrais e busca valorizar os preciosos 

saberes e práticas culturais tradicionais, fortalecendo  o povo e contribuindo para o 

fortalecimento para a identidade étnica; Principio da ampla participação: expressa o valor da 

democracia pura, onde todos tem direito de se expressarem e serem considerados em suas 

opiniões, para o alcance do bem comum.  

No entanto, o modelo coletivo de discussão expresso no Parlamento está 

enfraquecido. Assim, o interesse em desenvolver este estudo reside no desejo de aprofundar a 

compreensão sobre a problemática apresentada acerca da gestão do território, que esta 

levando o povo que até então que se organizava em coletividade, a se dividirem e isso tem 

preocupado os mais velhos, que buscam a qualquer custo, manter as alianças clãnicas, mas as 

interferências da cultura ocidental globalizada podem estar prejudicando esse grupo de 

contato tão recente e com tensões conflitantes tão sérias.  

Os Paiterey são referenciais de luta pelo reconhecimento cultural e de defesa de 

seu território por meio de projetos grandiosos, entre eles o Redução de Emissões por 

Desmatamentos- REED+, para tanto, buscam parcerias e utilizam cada vez mais de 

tecnologias avançadas para suporte aos projetos, o que faz com que os passem por uma 

transculturalidade, aonde sua identidade vem se resignificando no espaço/território.  

Como diz Lévi-Strauss (2000) quando nos limitamos ao instante presente na vida 

de uma sociedade, somos antes de tudo vítima de uma ilusão: pois tudo é história; o que foi 

dito ontem é história, o que foi dito há um minuto é história. Mas, sobretudo, condenamo-nos 

a não conhecer o presente... E muita pouca história.  

                                                 

10  Gases de Efeitos Estufas, os principais são: CO2, CH4, N20, 03. 



49 

Assim, Sahlins (2003 b:31) afirma “que a História começa com uma cultura já 

presente”, sendo essa a condição de permanência da estrutura diante dos eventos, que 

permitem a explicação do trabalho da história a sua forma mais profunda, afirmam que ‘não 

são os estruturalistas que põem as estruturas na história’ (SAHLINS, 2003 p:32). 

2.4. AS NARRATIVAS DOS MAIS VELHOS 

O sabedor indígena Gakamam Surui11,(PPP EIPPS, 2005)12 conta que por volta 

de 1968, avistou os primeiros homens brancos e voltou para a Aldeia para contar a novidade 

aos outros indígenas, que a partir desse momento começaram a ir ao local, onde os facões, 

panelas e espelhos estavam pendurados.  

O contato com a FUNAI veio como uma necessidade, relataram, dramatizando, o 
primeiro encontro com Apoena Meirelles, em 69, que, juntamente com o pai, 
Francisco Meirelles, chefiava a expedição de atração. Os índios e Apoena tremiam 
de medo de um lado e do outro dos facões oferecidos como brinde aos índios, em 
sinal de paz. Eram os primeiros estrangeiros que não vinham como chacinadores. 
Mas a ambiguidade dos resultados fica aparente quando os índios refletem sobre a 
passagem diz um Suruí que Apoena ficou amigo e impediu os seus de continuarem a 
matar a tribo. Que trouxe facões, machados, panelas, espingardas, espelhos, objetos 
que os índios não tinham e desejavam. Mas que na ponta dos facões pendurados 
trouxe também a doença e a morte, os índios adoeceram ao visitar os novos 
conhecidos e muitíssimos morreram. Ficaram com muita raiva, mas o medo de 
morrer os fazia ficar perto dos brancos e pedir assistência médica. (MINDLIN, 
1985, p. 26). 

Com esse contato direto com os facões, panelas e espelhos contaminados pelas 

doenças dos não indígenas, os Paiterey começaram a adoecer e a morrer, preocupados com a 

situação, fizeram uma grande reunião em que discutiram o que iriam fazer. Um grupo queria 

fazer contato com os não indígenas e outro grupo queria ir para os lados de Espigão do Oeste, 

onde havia fartura de material para fazer arco e flecha.  

                                                 

11  É indígena Paiter Suruí do clã Gapgir, um do mais velho vivo detentor dos saberes da cultura Paiterey (orelha 
do livro História do Clã Gapgir ey e o Mito do Gavião Real).  

12 Projeto Político Pedagógico da Escola Indígena do Povo Paiter Suruí, elaborado coletivamente com os 
sabedores (as) e professores (as) e alunos da aldeia Gapgir. Escola Sertanista José do Carmo Santana. 
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Então os Paiter Suruí se separaram.  Uns grupos decidiram em fazer contato com 

o não indígena e o outro grupo formado pelos moradores das aldeias da linha 14, linha 15 e 

Pacarana, foi para a região de Espigão. A FUNAI desconhecia este. Na viagem até Espigão 

muitos Paiterey morreram, vítimas das doenças dos não indígenas e conflitos com outros 

povos indígenas os Zoró.  Esses Paiterey conseguiram ficar nessa região, mas como eles 

continuavam a morrer resolveram ir até ao Posto da Linha 12, em busca de ajuda, o G̃asereg, 

do clã G̃apg̃ir, foi o escolhido para buscar socorro. A partir de então a FUNAI começou a 

tentar trazer esses Paiterey para a linha 12, Terra Indígena Sete de Setembro.  

Durante o tempo em que viveram em Espigão, a FUNAI tentava traze-los, mas 

não tinha sucesso, isto ocorreu também pela influência dos colonos, que doavam presentes 

para os indígenas, fazendo com que não saíssem dessa região. Os mais velhos contam que a 

FUNAI queimava as redes deles, na tentativa de forçar a sua vinda para a Terra Indígena Sete 

de Setembro, mas o contato com os colonos e a convivência fez com que conhecessem outros 

modos de vida.  

 Foto: Associação Metareila, (2011). 

Figura n. 3– Apoena Meireles, Equipe de atração do contato, FUNAI 
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Para G̃athag Suruí13, o pai e a mãe são os professores das crianças: 

Um filho tem que aprender com o pai. Aprender a fazer flecha, caçar, aprender a 
maneira de viver. Quem não aprendeu com o pai não faz nada direito. O homem tem 
que ser responsável pela sua família. Escolher o lugar para construir a casa, fazer o 
alicerce, ajudar o pai na época da derrubada, cortar as árvores, tirar os galhos, limpar 
a roça. Tem que aprender com seus professores. O pai e a mãe são os professores, 
devem deixar o exemplo. Meu pai me ensinou, por isso sou uma pessoa educada. 
Tenho limites.  (PAPPIANI e LACERDA, 2016, p. 55) 

A primeira escola implantada pela FUNAI foi por volta de 1978, assim como o 

primeiro posto de saúde. O indígena Joaquim Gasalab Suruí14 diz que o Paiter não 

compreendia o que significava estudar e nem para quê estudar. Foi construído o postinho de 

saúde na mesma época para atender os indígenas com alguns problemas de saúde. A ideia da 

divisão de grupos deveu-se a necessidade de buscar resolver problemas, a exemplo da questão 

da saúde. Havia conflitos em toda a área indígena com lutas entre Surui, Cinta Larga, Zoró e 

Arara.  

Apesar de todas as situações e dificuldades encontradas na circulação entre dois 

universos culturais bastante diferentes, os Paiter Surui conseguiram entender que o 

conhecimento das regras de outras sociedades poderá fazer com que algumas perdas sofridas 

neste período pós-contato possam de alguma forma ser amenizadas e que passam estabelecer 

uma relação digna e autônoma com o mundo que passou a determinar as regras de sua vida. 

Apesar de toda pressão sociocultural a que estão submetidos, todos são falantes da língua 

indígena Paiter Surui como primeiro idioma. Com as necessidades de formação específica na 

área de professor e agente de saúde, os jovens falam o português, contudo nos espaços nas 

aldeias predomina o Paiter.  

Atualmente os Paiter Suruí, proibiram a retirada ilegal de madeira pelos 

madeireiros, no entanto, alguns indígenas permanecem com essa atividade ilegal. Ainda 

fazem o roçado tradicional com plantações de cara preto, batata doce (Rizomas ou Cormos), 

amendoim, (Arachus hipogaea) o milho tradicional (Zea mays), esses roçados são familiares 

somente para o consumo, não comercializam. Na maioria das aldeias cultivam a roça branca 

                                                 

13 Conhecido como André, pertence ao clã Gapgir, tem aproximadamente 70 anos e vive na Aldeia Amaral. 

14 Conhecido como Joaquim, é cacique da Aldeia Gapgir na Linha 14, que reúne a maioria da população do clã 
Gapgir e tem aproximadamente 58 anos. Pertence a uma grande família Gapgir, de nove irmãos e irmãs ainda 
vivos, tem 27 filhos (as). 
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(mandioca, mamão, feijão, arroz), mas apenas para o consumo familiar, com exceção do café; 

coletam mel para o consumo e comercializam quando há excedente, também a extraem da 

castanha e o látex, que são comercializados. A maioria recebe Bolsa Família e as mais velhas 

aposentadorias. Fatos relevantes em virtude da perda do território tradicional para os 

produtores rurais ligados ao agronegócio e a empresas de mineradoras e pecuaristas ou 

madeireiros, todos por vias ilegais, sendo cada vez mais modelos que divergem da cultura 

tradicional do povo, inclusive com arrendamentos de áreas de pastagens. 

Para Ibebear Suruí15: 

Descrito em Gomide (2015, p.41): Na minha terra tem um pouco de todos de 
recursos naturais. Antigamente quando era criança acompanhava muito meu 
pai no mato, tinha muitas árvores frutíferas e também tinha muitos animais. 
E agora com aumento da população da aldeia fica mais difícil, a caça e pesca 
e também árvores frutíferas, pois nosso território está demarcado. O que 
diminui mais com a caça e pesca e frutas foi à entrada de madeireiro e 
caçadores, pescadores que entram clandestinos na nossa área. Toda a 
comunidade Suruí deve cuidar para não prejudicar o meio ambiente da sua 
terra. Para que preserve a natureza para futuras gerações do Suruí, como 
criar os animais no cativeiro para a alimentação e fazer o tanque para peixe. 
E plantar árvores frutíferas: Patoá, açaí, pãma, perto da aldeia. Fazíamos a 
roça pequena para plantio e evitar desmatamento da floresta para que não 
vire capoeira. Evitar fazer derrubada perto das nascentes em rios e igarapés 
porque água são muito importantes para os nossos filhos e netos.  

Os rios que cortam a Terra Indígena Sete de Setembro têm seus cursos no sentido 

sul/norte e frequentemente os colonos vizinhos, segundo Ibebear (2015) em cujas terras estão 

as nascentes dos cursos d’água, utilizam agrotóxicos que poluem e contamina os rios. Além 

dos resultados negativos, como as perdas consideráveis da população, na época do contato, 

perderam também parte do território tradicional, onde se localizam reservas de matéria-prima 

para a confecção de elementos da cultura material, como exemplo podemos citar as reservas 

de taquarais que ficavam toda na área onde atualmente se localiza o município de Espigão 

D’Oeste. 

Diante desse cenário os relatos dos Paiterey mais velhos (sabedores16), 

demonstram preocupação principalmente na adaptação dos novos tempos, “chamadas de 

tempos modernos”, para o cacique Joaquim Gasalad Surui, (2016, Aldeia Gabgir). 

                                                 

15 Professor indígena da Aldeia Central, linha10, fez magistério indígena, Projeto Açaí I e cursou ciências das 
linguagens no Intercultural UNIR- Ji-Paraná. RO. 
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“Não temos como voltar a viver como antigamente, onde andava nu, comia o que a 
natureza oferecia, hoje vivemos com a sociedade não indígena e junto com eles 
aprendemos a ser diferente, usar roupas, consumir outros tipos de alimentos”. 
Estamos enfraquecidos com as nossas praticas religiosas e de valorização e 
sabedoria das ervas medicinais na cura através das rezas, não temos mais nossos 
pajés, tomamos remédios do não indígena’’. 

 Todas as narrativas demonstram sentimentos de pesar e lamentam por todas as 

perdas drásticas, frente ao contato e às ações que são submetidos, frente à relação do poder 

publico através de suas instituições, tanto na área da saúde, educação e de demarcação da 

terra. 

2.5. TENSÕES ATUAIS 

Portanto, não é falta de legislação, que esses crimes acontecem no território 

nacional, pois todas essas, versam sobre direitos, desenvolvimento e proteção aos territórios e 

consequentemente aos povos indígenas.  

Fica a indagação, mediante de como estão ocorrendo situações contrárias, onde as 

populações indígenas estão sendo vitimadas, e não veem uma saída para tentar resolver esses 

problemas, desde as invasões e até de danos as terras onde convivem a população. 

O fato mais recente ocorreu no T.I Sete de Setembro, foi divulgado pela mídia17, 

chama a atenção pelo requinte de crueldade e pela ausência do poder público, este que deveria 

proteger e propor políticas públicas em consonância aos anseios do povo, não faz o seu papel 

a contento, leva a atitudes de inconsequência e provocando danos físicos e psicológicos, 

conforme o relato de: 

Elisangela Dell Armelina Suruí18 conta que, ‘a moto emparelhou com a nossa na 

rodovia e o passageiro tirou a arma. Quando ele começou a atirar, eu e meu marido caímos no 

chão. Tentamos nos esconder enquanto eles desciam da moto para ir atrás da gente. ‘Eles só 

desistiram e nos matar porque meu cunhado estava em outra moto logo atrás e eles o 

                                                                                                                                                         

16 Forma como os Paiter atribuem aos anciões ou chefes clãnicos homens ou mulheres que são detentores dos 
saberes ancestrais do seu povo. 

17 https://veja.abril.com.br./brasil/vencedora-de-premio-do-educador-do-ano-sofre-atentado-a-tiros. 

18 Elisangela Dell Armelina Suruí, professora na Escola Indígena Sertanista Francisco Meirelles, vencedora do 
prêmio educador do ano de 2017.esposa do líder Naraymi Suruí. 
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avistaram, ’ afirma Elisangela, os homens dispararam três tiros. 

Após o ataque, ela e o marido Naraymi Suruí, pediam abrigo em uma casa perto 

da estrada e telefonaram para a polícia. Eles fizeram boletim de ocorrência na delegacia de 

Cacoal e, por sua segurança ficaram hospedados na residência de uma conhecida na cidade. 

Na tarde de quinta-feira, também registram o caso na Policia Federal de Ji-Paraná.  

Só que essa situação está preocupando os Paiterey, visto que Naraymi Suruí, um 

líder que está à frente da Fundação e da organização da Coopaiter, uma nova organização que 

está sendo criada para atender os Paiterey, nas demandas de organização social e econômica 

no território. Visto a tamanha devassa que ocorrem com seus recursos minerais e de 

extrativismo, conforme: 

Nossa terra e bem pequena, em volta de nós a pressão é grande, existe invasão de 
todas as formas, madeireiros, garimpeiros e outros, essas pessoas ficaram revoltados 
comigo quando eu não concordo com eles, hoje nos estamos nos organizando 
internamente, essas pessoas infiltraram nas nossas terras e descobriram, estão 
revoltadas comigo, e tentaram me matar eu e minha esposa, (NARAYMI 
SURUÍ19,2017) 

Esse relato traz o desamparo, na fala de Naraymi Suruí, jovem liderança, do clã 

Makor que sofreu um atentado, numa emboscada, onde o mesmo estava retornado de moto 

com sua esposa do município de Cacoal para sua aldeia, na linha 12, é próxima a entrada da 

linha que dá acesso a sua aldeia onde reside com sua família, foi surpreendido por pessoas 

inescrupulosas e alvejado.  

                                                 

19 Naraymi Suruí, e um jovem liderança filho do Cacique Gaami Anine Surui, chefe do clã Makor, moradores da 
Aldeia Nabekodabalakiba- que significa o local onde foram pendurados os facões, local onde foi estabelecido o 
contato em 1969. 
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Fonte: registro dessa pesquisadora (2017). 

O mesmo atribui o fato de que algum tempo o povo Paiter está se organizando 

para ficarem livres desses atravessadores que só usam de má fé, e destroem os recursos 

naturais entre outros da terra indígena Sete de Setembro. Onde a maioria dos Paiterey está 

acreditando que essa COOPAITER- Cooperativa do Povo Paiter Suruí,20 possa de fato ser 

uma ferramenta a favor das reais necessidades do povo, pois estão cansados de verem suas 

lideranças serem tratados com tamanho descaso, como a situação de: 

Hoje estou isolado na minha aldeia, recebo ameaças ainda, não tenho segurança 
nenhuma por parte do poder público, pois esses alegam que não tem condições, 
então eu fico aqui sem poder sair da minha aldeia, porque não e somente o que 
ocorreu, tem os arrendamentos de terra que alguns parentes faz, tem os madeireiros 
revoltados comigo, donos de pequenas serrarias que dependem da nossa terra. Tem 
garimpeiros também (NARAYMI SURUÍ, 2017). 

Impossível conceber que após 49 anos do contato e toda a história de lutas e dos 

conflitos que esses povos já sofreram, ainda estamos vendo isso acontecer, sem que tenham 

de aparato e de proteção do poder público. 

Vemos os povos indígenas com os seus territórios invadidos ou utilizados em suas 
                                                 

20 Coopaiter- Cooperativa do Povo Paiter Suruí, está sendo organizada, com fundação em 30 de outubro de 2017, 
conta com Diretoria de 17 membros, com aproximadamente 450 associados. Toda a sua composição e de 
indígenas do Povo Paiter Suruí. Tem como finalidade principal o fortalecimento socioeconômico e étnico 
cultural do povo, observando o engajamento produtivo de sua comunidade, em direção a comunhão dos 
interesses gerais e específicos de seus associados e familiares, conforme dizeres na entrevista com o Presidente 
da Cooperativa, Henrique Iabaday Suruí. 

Figura n. 4 - Arrendamento de área protegida para pecuaristas 
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expressões sem controle, suas vidas e atividades culturais ridicularizadas e menosprezadas, 

sendo condenados compulsoriamente ao extermínio forçando-os a entrega das terras, sendo 

que esses, na ausência de políticas públicas efetivas, buscaram essas alianças sem a devida 

noção ou real consciência do que poderiam vir a acontecer.  

Buscam por uma política baseada na implementação de novos modelos 

econômicos, e o que recebem de retorno são, retaliações, impondo o medo e instaurando o 

caos, na ausência dessas, buscam outras atividades, conforme diz Naraymi Suruí em 

entrevista: 

O indígena, afinal de contas ele acha que é vantagem, mas no final de contas não 
ganhou nada, só desgastou sua terra, o dono do gado ganha em cima da nossa terra, 
porque o fazendeiro tirar vantagem em cima dele, destrói a floresta, depois acaba em 
nada, ele volta a procurar a FUNAI, lideranças, onde ele começa a ter conflitos com 
ele mesmo, pois vê que não tem saída, isso prejudica a cultura e a nossa  
convivência, chegamos a esse ponto, Pois ele vai sempre ouvir e fazer as coisas 
erradas pela cabeça de fora, existe uma pastagem em torno de 600 alqueires, tudo e 
de fazendeiro que fez na terra indígena, jamais o Suruí irá fazer isso o máximo que o 
Suruí tem e 10 a  30 alqueires.(2017).  

Vemos que a história se repete, pois, desde antes e após o contato a vida dessas 

pessoas estão sendo transformadas significativamente pelos efeitos nocivos do consumo na 

ordem desproporcional sem respeito e nem respaldo pelo poder público, esse que deveria 

proteger, e proporcionar meios economicamente sustentáveis, não consegue conter os avanços 

de interesses escusos nos territórios, supostamente protegidos. 

Para Souza (2012) existem três conceitos acerca de organizações: a primeira definição 

demonstra a preocupação em como manter o sistema cooperativo funcionando na direção 

desejada; a segunda, de origem comportamentalista, também parte da preocupação sobre 

como a organização atua nos pressupostos das decisões individuais ou no coletivo;  a terceira, 

da chamada “teoria das dependências de recursos21” demonstra que o problema central das 

organizações é manter o sistema de incentivos aos membros da coalizão organizacional, para 

que eles continuem dispostos a mantê-lo como local de troca. 

                                                 

21 A teoria da dependência de recursos foca no ambiente externo e argumenta que todas as organizações são 
dependentes de algum elemento desse ambiente. Essa dependência externa é baseada no controle de alguns 
recursos que a organização necessita. O ambiente afeta as organizações ao tornar os recursos disponíveis ou não. 
Portanto, a teoria da dependência de recursos enfatiza a necessidade organizacionais de adaptação ás 
necessidades ambientais e de gerenciamento do fluxo de recursos. (SOUZA,2012) 
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As organizações sociais são resultantes e produtos dessas relações, pois o seu bem 

e valor territorial refletem pelos membros de uma coletividade em uma rede de processos, e 

esse sistema no seu contexto divergem em interesses, portanto os grupos que estão ligados 

nessas organizações criam e reproduzem suas relações de poder e enfrentamentos.  

No decorrer do próximo capitulo conhecermos um pouco sobre a organização 

social e suas mitologias, pois para os Paiterey, suas religiosidades e seus mitos estão 

intrinsicamente ligados.  
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CAPÍTULO III 

3. OS PAITER SURUÍ: IDENTIDADE ÉTNICA E ORGANIZAÇÃO SOCIAL 
CLÃNICA. 

Os Paiter Suruí que se autodenominam de “Gente de verdade” ou “Povo 

Verdadeiro,” vivem na Terra Indígena Sete de Setembro (autodenominada de Paiterey Garah), 

que significa lugar nosso, onde vivem os Paiter Suruí. Terra compreendida entre nos 

municípios de Cacoal-RO e Rondolândia-MT, com a distribuição de famílias em 30 aldeias, 

conforme imagem abaixo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os Paiter foram contatados pelo Sertanista Apoena Meirelles e seu pai Francisco 

Meirelles que chefiava a Frente de Atração da FUNAI- Fundação Nacional do Índio 

Setembro de 1969 no local onde fica a aldeia Nambekó Dabalaki Bá (aldeia onde os 

facões foram pendurados), (CARDOSO, 2013, p. 25). 

Segundo, Pappiani e Lacerda (2013) os Paiterey dizem que, “SURUÍ” é o nome 

mais conhecido do povo. Ele nos foi dado por aantropólogos, mas nosso nome real é Paiter, 

que em nossa língua significa: “ Povo verdade, nós Mesmos.”  Essas denominações já eram 

Fonte:  Associação Metareilá, (2016) 

 

Figura n. 5 – Imagem da Terra Indígena Sete de Setembro. 
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utilizadas por esse povo antes do contato com os nãos indígenas.   Que pode significar ser 

humana, humanidade, conforme apontam Pappiani e Lacerda (2016). 

Segundo Chicoepab, (2013 p.21) os Paiter Surui buscam se basear na economia 

tradicional através da agricultura de espécies de milho, batata doce, mandioca, cará e 

amendoim, além da caça e da coleta de mel, frutos, palmitos e amêndoas, também um pouco 

de pesca. Sua organização social e política são embasadas no parentesco por linhagens 

Clãnicas. Conta que antes do contato havia mais de quatro clãs entre o povo Paiter Suruí, tais 

como: AGOY PEP (uma espécie de árvore), AGOY KIR, WATÃR (outra espécie de arvore), 

KALER (borboleta) e MÃP (árvore de castanheira). Esses clãs foram dizimados durante 

tentativas de contato, conforme relato do mais velho, em entrevista concedida a Metareilá, 

com apoio do tradutor Urariwe (2013),  

“(...) então ele coloca que tinha vários grupos, né? Aqui, ele cita: Gamep, Kaban, 
Makor e Gabgir e outro ele fala: Watãr, Kaler, Agoy e Mãp. Na época, dentro desse 
processo todo, alguns grupos conflitavam e acabaram sendo, dizimado, ne? Entre 
eles mesmos, e principalmente na época do contato, os outros também foram 
dizimados. E, hoje, o que existe são porque esses grupos tinham mais números de 
pessoas. Eles nunca tiveram. Então, esses grupos que foram dizimados, era pouco, 
né? Então, com esse impacto eles facilmente foram dizimados, né? (...).” 

Essas narrativas relatam as tristes memórias do contato, pois esse foi de uma 

forma trágica, seus reflexos ainda estão nítidos nas ações e vivas na memorias dos Paiterey, a 

brutalidade em que foram atingidos não pode ficar invisível, sendo que muitos dos seus 

líderes, os mais velhos, morreram na luta pelo território ou por doenças. Conforme assegura 

(Mindlin, 1986, p.06) 

- Mas há a partir de 1981, uma rápida mudança dos hábitos alimentares, usando 
pratos, talheres e pequenas chapas de fogão, começam a adotar refeições com horas 
certas, baseadas em arroz e feijão. O tempo de trabalho aumentou muito- agora 
dedicado ao café, arroz, e a defesa da terra- e pouco sobra para caçadas, para a 
pesca, para a coleta, para as expedições de vários dias. Ocupados os homens e 
mulheres tem dificuldades de organizar as pequenas buscas pelos alimentos na mata 
adentro, que sempre fora tão importante como fonte nutritiva. 

Mesmo com todas as ações impostas pelo contato e a negligência do Estado, os 

Paiterey, se organizam e continuam com fortes laços entre as famílias clãnicas, 

principalmente em relação ao sistema de parentesco, mesmo onde a religião e a influência do 

sistema de casamento dos não indígenas tentam interferir.  
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3.1.   OS CLÃS  

Hoje, encontram-se entre nós, quatro clãs: Gameb, Makor, Gabgir e Kaban. 

Chicoepab Suruí ( et al 2013  p.21)  enfatiza que o  clã é composto por grupo de pessoas da 

mesma linhagem de parentesco-“ no caso do meu povo, uma linhagem que se estabelece pelo 

pai, ou seja, trata-se de uma organização patrilinear do parentesco”. As atividades de modo 

geral (agricultura, festas, rituais, rocada, caçada) se desenvolvem em torno da família clânica. 

Essa organização social está sendo ameaçada há tempos, conforme nos alerta: 

Os clãs sozinhos não existem, embora se organizem de forma separada se juntam e 
dão a ideia de unicidade do povo. “Isto reflete o que diz Almeida Silva (2010) ‘‘A 
geografia indígena abre caminho para a apreensão e compreensão do ‘‘mundo”, do 
qual a Geografia Cultural não pode prescindir de suas contribuições como 
embasamento na realização de estudos com outros coletivos humanos. (CARDOZO 
et al, 2013 p. 109). 

Mesmo com as influencias externas o povo Paiter Suruí, demonstra perseverança e 

procura manter as alianças através dos laços clãnicos.   Para Chicoebap Suruí (2013), ainda 

nos dias atuais quando há uma festa ou ritual, o povo se divide em grupos, metades de base 

clãnica, para atividades de organização da festa. Geralmente os clãs Gamep, Gabgir e Makor 

têm aproximação de parentesco entre si e, por esse motivo, podem se reunir para formar uma 

metade. Essas representações foram registradas e discutidas conforme os dizeres de: 

Os clãs separados com suas representações dos elementos da floresta- o marimbondo 
preto (Gameb), maribondo amarelo (Gabgir), frutinha azeda (Kaban) e Taboca 
(Makor), durante o Mapimai se direcionam para um centro, que quando se forma 
unifica o povo, de maneira que a identidade Paiter Sruí se mostra em uma maior 
expressão, dando sentindo a unidade do povo. (CARDOZO et al, 2013 p. 110). 

Segundo Cardozo, (2013) A chefia e exercida pelos labiway, que são os líderes 

dos clãs, e pelos anciãos, pessoas que possuem sabedoria e capacidade de resolver conflitos. 

Após o contato, influenciados pela sociedade envolvente e pelos funcionários da FUNAI que 

era quem escolhia os indígenas para serem os interlocutores com o Governo, os que sabiam 

falar melhor a língua portuguesa fez com que surgisse a categoria ‘’ cacique’’ que passavam a 

serem os que mais se destacavam nas aldeias. 

Pois os Paiterey têm regras bastante complexas de organização familiar, são de 

cultura poligâmica, o casamento é avuncular, sendo que o tio pode casar com a sobrinha filha 

de sua irmã, pode haver casamentos entre primos cruzados outros primos são considerados 

irmãos e uniões entre esses são consideradas incestuosas. Hoje em dia, algumas jovens já não 

querem casar com os tios maternos, mas com jovens da comunidade indígena sem 
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impedimentos de parentescos e fora dele existem casamentos com outras etnias, mas não é 

comum casamento de mulher Paiter com homem não indígena. 

Na narrativa de Insereg Surui22, a mesma conta a relação de parentesco em que 

determinaram com quem iria se casar antes do contato: 

Assim é minha origem, eu sou Makor. Sou Makor porque meu pai e Makor. Casei 
com meu tio filho da minha tia. Minha tia também era Makor. Meu marido era 
Kaban, por isso meu filho e Kabam, minha filha e Kabam. Nossa origem e assim, 
definida pelo clã do lado do pai. Desde que nasci, desde criança, fui criada pelo meu 
tio, sabendo que ele seria meu marido. O casamento foi planejado pelo meu pai, mas 
ele faleceu, minha mãe e meu irmão foram os responsáveis, como prova desse 
compromisso, meu irmão ganhou uma flecha de guerra. A flecha era meu preço. 
Meu tio era chefe Labiway, eu me tornei chefe também (PAPPIANI e LACERDA, 
2016, p.197). 

Nas falas das mulheres e também dos homens mais velhos são enfáticos á 

afirmarem sua identidade cultural onde se sente representados pela forma tradicional em que 

seus antepassados mantiveram suas raízes fincadas e na autodeterminação de manterem a 

linhagem clânica, existe um orgulho enorme nas suas memorias e nos laços dessas pessoas, na 

organização social familiar.  

Para Cardoso (2014) a governança politica e social desse povo é clãnica e se 

organizam em metades compostas por grupos exogãmicos patrilineares: cada clã, além do 

nome específico, tem um nome relacionado a natureza, seguida uma ordem de criação: Gapgir 

(maribondo amarelo); Gamep (maribondo preto); Makor (taquara); Kabam (mirindiba: 

frutinha vermelha). A matriarca dos Kaban foi uma indígena de outra etnia, que no passado 

eram inimigos dos Paiterey por questões de disputas de territórios, no entanto falam a língua 

do grupo Tupi e da família linguística Mondé (Tupi-Mondé), com semelhanças linguísticas e 

culturais. 

Segundo Mindlin (1985) essas complicadas regras de parentesco podem ir sendo 

deslindadas aos poucos, para quem se inserir nos afazeres da etnia. Com um conhecimento 

mínimo da língua, o sabor da força dos laços familiares, do lugar marcado para cada um no 

coletivo, aparece em todas as frases e conversas. “Pois os Surui não chamam pelos nomes, 

                                                 

22 Pertence ao clã Makor, tem aproximadamente 70 anos e vive na Aldeia Paiter, linha 09, foi casada com o 
grande líder Dikboba que comandava expedição na época do contato. (PAPIANNI e Lacerda, 2016, p. 249). 
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mas pela relação de parentesco: o minha irmã mais ‘‘velha”! o minha irmã mais “nova”, “meu 

pai” “meu marido”, etc.  

3.2. IDENTIDADE ÉTNICA E HISTÓRICA 

Para o Paiter Suruí, o ritual Mapimaí, e o grande ritual espiritual, importantíssimo 

para manter fortes os elos e os laços clãnicos dos Paiterey, representa a celebração do inicio, 

compreendem como a criação do mundo. Esse ritual é o marco de referência, pois simboliza 

as memorias vivenciadas e para que, essa existência na vida social cultural continue 

vivenciando suas práticas, eles se organizam no coletivo esse ritual, para que suas 

representações, valores sejam lembrados ou retomados e para que se esses valores se   

perpetuem nas próximas gerações. 

O Mapimaí é referencial desses aspectos, uma vez é pleno de memoria e 
ancestralidade e é considerado como “regeneração periódica do tempo (...) uma nova 
criação, ou seja, uma repetição do ato cosmogônico”, como um eterno retorno que 
ajuda a resgatar valores que foram esquecidos ao longo dos anos (CARVALHO, 
2013, p.18). 

Segundo Carvalho Melo (2013), essa conotação faz sentido, pois o ritual tem 

origem e é representado por três elementos da natureza: a floresta, o rio que faz referencia à 

chicha, e o gavião real Harpia harpya, que se configuram como espíritos protetores, também 

parte do fenômeno que explica a cosmogonia e a territorialidade Paiter Suruí. A presença 

deles é necessária ao coletivo, pois mantém o equilíbrio da vida e da natureza. Na conexão 

entre esses elementos, evidencia-se uma manifestação de sacralidade, pois ela é sentida, 

presenciada e vivenciada pelo coletivo. 

 

 

 

 

 

  Foto: Betty Mindlin (1982). 

Figura n. 6 - Ritual Mapimaí, Dikboba Suruí, Pajé tomando makaloba 
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Figura n. 8 - Ritual Mapimaí, com os 

donos da festa. 

O contato com outros valores e conceitos culturais, principalmente as questões das 

religiões, que ainda produzem conflitos ideológicos.  Fizeram com que alguns dos rituais 

deixassem de ser praticados, mas nunca esquecidos, pois intrinsicamente esta viva dentro dos 

Paiterey.  

Eles vivenciam novos códigos e imprimem para cada um novo significado e criam 

novas representações, causadas pelas interferências das relações interventivas com valores 

diferentes.  

Nesses aspectos, o coletivo busca durante o período do ritual Mapimaí, vivenciar 

essa relação que é plena de valores culturais espirituais onde suas ancestralidades se 

manifestam e trás a dimensão e a representação da sua cosmologia. Mantem viva sua 

existência material e espiritual em relação à existência no mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conforme Almeida Silva (2010), os marcadores territoriais compõem-se de 

elementos materiais e imateriais que ocorrem no território, carregam qualidades que definem 

 Foto: Betty, (1982). Foto: Betty, (1982) 

Figura n. 7 e 7 - Ritual Mapimaí, com os donos da festa. 
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a espacialidade e territorialidade. A definição dessas categorias está vinculada as vivências, 

experiências, valores e cosmogonia que os coletivos indígenas trazem em seu espaço de ação, 

e formam identidades culturais e pertencimento étnico. 

Os mitos são a formação dos Paiter Suruí, pois através desses que são 

estabelecidas as regras de convivência, respeito ao outro e à natureza, e, esses são narrados 

desde o nascimento Paiterey. Alguns dos mitos envolvem os espíritos e os animais, pois esses 

já foram seres humanos, portanto, mantém um respeito diferenciado em relação a seu 

ambiente e aos animais. Nas narrativas dos mais velhos, os mitos são relacionados com os 

elementos básicos da natureza: água, terra, fogo, ar e a fauna e flora. 

São essas grandezas na diversidade cultural que nos possibilita fazer essa viagem, 

tirar as vendas dos olhos e aprender a respeitar outras formas de culturas, de ser, de vivenciar 

e ver o outro numa dimensão fora do mundo comum do não indígena.  

Conforme nos dizeres do narrador Gaami Anine Suruí, foi o contato e as religiões 

dos outros, que fez com que muitas das nossas festas e rituais já não são feitos como era antes, 

dentre eles abdicação da dança, e a cerimonia do pajé. 

Eu pedi para um velho contar histórias para registrar no livro e ele me disse: “eu 
tenho limite para contar histórias, eu acho que não é certo contar histórias porque eu 
sou crente.” Eu pensei: será que ele está entendendo mesmo o que é ser crente? Isso 
preocupa muito, se não fosse a religião do outro, hoje nos teríamos nossos pajés 
(PAPPIANI e LACERDA, 2016, p.172). 

Observamos nas falas dos mais velhos a preocupação em relação a não manter no 

cotidiano, as práticas culturais de antes do contato, mas percebe-se uma perseverança em 

restabelecer as alianças clãnicas que determina as regras e os valores cujos significados os 

mantêm vivos. 

Hoje existem essas interferências das igrejas dentro das aldeias, mas como eles 

dizem “deixa ela lá, um dia nós vamos saber resolver o que fazer com ela”. Sendo assim, os 

ensinamentos tradicionais continuam sendo, transmitidos pela família, pelos mais velhos, os 

sábios ou sabedores do Povo.  Na escola aprendem o uso de novos códigos a escrita e 

aprendem com o professor valorizar sua cultura. 

Entendemos que os reflexos advindos da forma do contato e também da 

incorporação das novas tecnologias, até mesmo a incorporação nos modelos dos novos 
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projetos, promovem à transculturação identitária. Se conseguirem apropriar-se com 

responsabilidade e mantiverem o coletivo como regras de fortalecimento, essas novas 

tecnologias poderá contribuir como estratégias de sobrevivência física. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na obra de SAHLINS (2003) onde o mesmo critica a proposta marxista de 

sistematizar a análise da história e da sociedade capitalista, onde esta técnica como não 

adequada a partir do questionamento da aplicabilidade das “práxis material” à ordem cultural 

das sociedades tribais. Ele interpreta neste livro, o conceito marxista de cultura, em que 

nomeia esse processo de ‘teoria das práxis’ ou ‘teoria da utilidade’ a qual é interpretada no 

marxismo como:  

“(...) a cultura deriva da atividade racional dos indivíduos na perseguição dos seus 
melhores interesses. Este é o “utilitarismo’ propriamente dito; sua lógica é 
maximização das relações meio-fins”. As teorias da utilidade objetiva são 
naturalistas ou ecológicas. Para elas, o saber material determinante substancializado 
na forma cultural é a sobrevivência da população humana ou da ordem social dada 
“(SAHLINS, 2003 b:07). 

Neste caso, Sahlins contrapõe a teoria da utilidade ou da razão prática, alegando 

que é no meio físico onde vive o homem e tem as condições de utilização física, com seus 

significados através das simbologias, e afirma que: 

“a construção específica da cultura é o produto de uma atividade concreta que 
transcende o sistema para apropriar a novidade e atualidade do mando material. 
Nesse momento criativo do ato, a ordem da cultura existente perde sua função 
histórica (isto é, constitutiva). Como não morta do passado, ela agora desempenha o 

 Foto: Autor desconhecido (2011). 

Figura n. 9 - Festa do Mapimaí, atualmente. 
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papel teórico de empecilho das estruturas construídas a partir da logica produtiva; ou 
então ela é ‘fácil’ e se submete a seu próprio desuso...” (SAHLINS, 2003 b: 
31). 

Para Carvalho Melo (2013) isso nos leva a refletir sobre o conceito de cultura, a 

questão da identidade que tem se tornado fator que predomina nas discussões das políticas 

públicas, e os povos indígenas tem grande importância nesses discursos culturalistas 

identitários, principalmente os que estão se articulando em suas terras como protagonistas, nas 

suas articulações politicas, nos fazendo pensar, ou melhor, o que é a identidade na pós-

modernidade?  

Vemos no Mapimaí um ritual valioso para os Paiterey, sendo um marcador 

territorial importante, que por sua vez incorpora vários elementos da cultura material e 

imaterial. Pois e nele que os Paiter Suruí reúnem o coletivo para vivenciar e fortalecer-se 

culturalmente, dando sentido e sustentação a territorialidade com sua Identidade Étnica.                   

 Nas interpretações de Cassirer (1975) o processo decorrente do conhecimento 

humano se dá a partir de três modos que evoluem gradualmente: o concreto (ideal), o 

perceptual (sensorial e o simbólico). O simbólico atua como o intercessor entre o espirito e a 

matéria e une o concreto e o perceptual. 

Cassirer (1975) compreende que, todo o conhecimento até mesmo o cientifico é 

simbólico em sua essência, logo toda relação efetuada pelo ser humano com o mundo ocorre 

na esfera das “formas simbólicas”, visto que, a percepção do mundo se baseia essencialmente 

da capacidade criadora em aprender o mundo por meio de formas simbólicas.  

Portanto, é nessa engendrada teia que os seres humanos capazes de 

desconstruírem e de construírem formas simbólicas no sentido de dar forma e razão da 

realidade e da vivência com outros seres, criados por fenômenos e elementos da natureza. 

O mito, a arte, a linguagem e a ciência aparecem como símbolos: não no sentido de 
que designam na forma de imagem, na alegoria indicadora e explicadora, um real 
existente, mas sim, no sentido de que cada uma delas gera e proteja seu próprio 
mundo significativo. Neste domínio, apresenta-se este auto desdobramento do 
espirito, em virtude do qual só existe uma “realidade”, o ser organizado e definido. 
Consequentemente, as formas simbólicas especiais não são imitações, e sim, órgãos 
dessa realidade, posto que, só por delas, o real pode converte-se visível para nós. 
(CASSIRER, 1992 [1925, P.22]. 
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Neste contexto, vemos que os Paiterey desempenham essa relação onde buscam e 

almeja manter o que está intrinsicamente interligado na organização e nas formas de se 

colocarem nos espaços de vivência, espaços esses que são carregadas de energias e de 

memórias saudosistas, que trazem todos os conhecimentos acumulados são impregnados de 

simbologias e ancestralidades. Os que os torna impossível de se separar a cultura da gestão de 

seu território, o que vamos conhecer no próximo capitulo. 
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CAPÍTULO IV 

4. GESTÃO NO TERRITÓRIO INDÍGENA SETE DE SETEMBRO E POLÍTICAS 
PÚBLICAS 

O termo território é compreendido neste texto na perspectiva de Raffestin (1993), 

enquanto construção conceitual, considerando a noção de espaço, uma interpretação que 

sugere o entendimento para além do estabelecido, um resultado articulado das ações naturais e 

sociais: [...] um espaço onde se projetou um trabalho, seja energia e informação, e que, por 

consequência, revela relações marcadas pelo poder. [...] o território se apoia no espaço, mas 

não é o espaço. É uma produção a partir do espaço. Ora, a produção, por causa de todas as 

relações que envolvem, se inscreve num campo de poder [...] (RAFFESTIN, 1993, p. 144). 

Devido à perda da parte do território tradicional, com a modificação desses, e 

tendo que conviver em outros espaços, levando os Paiterey à desterritorialização e passaram 

então a desenvolverem estratégias de resistência e sobrevivências, pois tiveram que ocupar 

todos os limites do território, e para tanto tiveram que buscar apoio com as instituições para 

fortalecerem seus projetos que foram criados através das suas associações, na busca de 

proteção e defesa do seu território. 

A apropriação e a modificação do espaço geográfico podem ser entendidas como 
processos de territorialização ou dependendo das circunstancias passa a ser 
concebida como desterritorialização , o que no caso das populações indígenas insere 
na categoria de desterritorialização, isto devido perder parte de seu espaço ou esse 
ser descaracterizado de sua forma original, através da ação do Estado ou pelos 
grupos sociais detentores do capital,(ALMEIDA SILVA, et al,2010 p.48) 

São estas novas configurações, que exigiram novas formas de uso, levando os 

Paiterey a vivenciarem outros modelos e por se apropriarem de alguns desses para sua 

sobrevivência física. 

Estudos de Mindlin (1985) apontam a luta dos Suruí Paiter pelo território hoje 

identificado como T. I. Sete de Setembro. Nesta visão, como um processo que articula tanto 

os recursos sociais como os recursos naturais, resultantes da ação entre ser humano e 

natureza, por meio do aprimoramento técnico e científico (RAFFESTIN, 1993; MILTON 

SANTOS, 1996).  

Nesta perspectiva, o território tradicional traz as marcas das identidades, pois 

constitui espaço e tempo de perambulações, de registros históricos da memória do povo, 
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evidencia referenciais carregados de sentido como as áreas sagradas, os lugares da pesca, da 

caça, do plantio, da coleta, confirmações de que: 

[...] o espaço não promulga uma materialidade destituída da história, visão 
essa ainda assentada em vários campos científicos, apesar de toda “onda 
geográfica” que invadiu as demais ciências sociais. Ao contrário, manifesta 
em seus objetos as ações operadas pelos grupos sociais, pelas classes sociais, 
pelas forças do capital e, sobretudo, através da ação do Estado, que no 
movimento contraditório de suas políticas públicas, conforma o espaço 
social, (SILVA, 2014, p. 145). 

Após 48 anos de contato, é possível observar que o território vivencia 

transformações com fortes influências externas e com iniciativas dos próprios indígenas no 

que se refere aos novos jeitos de produzir o espaço considerando o contexto da globalização. 

No entanto, dados empíricos permitem afirmar que nas repercussões da gestão territorial há 

aparentes antagonismos, daí nosso interesse de pesquisa, de compreender como estas atuais 

manifestações constituem: 

[...] novas formas de apropriação, dominação e produção do espaço, a resignificação 

da natureza como mercadoria, como processo inerente à acumulação do capital, mas 

igualmente como representação social, comparece como a mais significativa 

metamorfose geográfica registrada em Rondônia, (SILVA, 2014, p. 148). 

Assim, fomos motivados a aprofundar o entendimento destas “novas formas de 

apropriação, dominação e produção do espaço”, onde, um resultado das alterações da 

paisagem territorial e de certo modo contribui para a ressignificação dos povos indígenas ao 

possibilitar a criação de mecanismos relacionais na atual vivencia com os nãos indígenas que 

neste contexto adotam: “[...] as representações, genéricas ou específicas, que foram criadas 

para elas. [...], são veiculadas imagens de índios vivendo em harmonia com a natureza ou 

destruindo-a, conhecedores ou ignorantes da biodiversidade, pobres ou ricos, desprendidos ou 

combativos no que tange a defesa de suas terras”. (LADEIRA, 2008, p. 23). 

Estas representações muitas vezes extremadas sugerem compreensões superficiais 

dos Povos Indígenas e a forma como cuidam e administram a Terra Indígena. No contexto da 

globalização e na situação pós-contato, avaliamos que, as complexidades se evidenciam de 

forma mais frequentes. Significa afirmar que nem sempre as propostas de como gerir o 

território indígena são realizadas com tranquilidade. Trata-se de um contexto de estudo 

desafiador, entendemos ser importante discutir à temática à luz das contribuições de Santos 

(1996), Raffestin (1993), Silva (2010; 2001; 2014), Ladeira (2008), dentre outros. 
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Compreender que as modalidades culturais particulares que cada sociedade usa para estar e 

interpretar o mundo, são formas de conhecimento. Tanto em conteúdo como formas de 

transmissão e de ação, são conhecimentos que se atualizam, e naturalmente, com o contato, os 

indígenas se apropriam de novos conhecimentos (GALLOIS, 1999 p.75). Ressignificar os 

conhecimentos produzidos nas relações de contato, possibilitam ações políticas em redes 

sociais mais amplas definidas como movimento indígena. 

Dessa forma os usos e formas de apropriação de território vão se alterando e 

construindo suas lógicas, visto que é produto de vivências e de experiências, onde resultam 

através da identidade social suas dimensões e amplitudes: 

O território envolve sempre, ao mesmo tempo [...], uma dimensão simbólica, 
cultural, por meio de uma identidade territorial atribuída pelos grupos sociais, como 
forma de controle simbólico sobre o espaço onde vivem [ ...], e uma dimensão mais 
concreta, de caráter político disciplinar: a apropriação e ordenação do espaço como 
forma de domínio e disciplinarização dos indivíduos (HAESBAERT, 1997, p.42). 

Deste modo, o autor coloca as formas de ver e conceber as relações que são 

estabelecidas e como essas estão diretamente interligadas, no mundo dos Paiterey, 

observamos essa maneira de como se constrói e   ocupa seus territórios e territorialidades. 

Mesmo que ainda continuam sendo tratados pelo Estado com ressalvas por falta de 

compreensão nas efetivações das políticas públicas que acabam por não atingirem os 

objetivos do povo. 

Ao percorrermos os processos de expansão de fronteiras no Brasil colonial e 

imperial- a colonização do litoral no século XVI, seguida por dois séculos das entradas ao 

interior pelos bandeirantes; a ocupação da Amazônia e a escravização dos índios nos séculos 

XVII e XVIII; o estabelecimento das plantations açucareira e no Nordeste  e algodoeiras nos  

séculos XVII e XVIII baseadas no uso intensivo de escravos africanos; a expansão das 

fazendas de gado ao Sertão do Nordeste e Centro- Oeste e as frentes de mineração em Minas 

Gerais e no Centro-Oeste, ambas a partir do século XVIII; a expansão da cafeicultura no 

Sudeste nos séculos XVIII e XIX – podemos entender como cada frente de expansão produziu 

um conjunto próprio de choques territoriais e como isto provocou novas ondas de 

territorialização por parte dos povos indígenas e dos escravos africanos. 

Já no início do século XX ocorre a ocupação da Amazônia em busca da borracha 

e os desdobramentos dessa exploração no que diz respeito aos seus reflexos e paralelismo no 
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investimento e abertura de estradas que facilitariam a interiorização no território do Estado- 

nação. 

Para um entendimento mais profundo desses processos, cada frente de expansão 

precisa ser contextualizada com respeito ao momento histórico no qual acontece, à região 

geográfica que serve como seu palco principal, aos atores sociais presentes no processo, a 

tecnologia a sua disposição e as cosmografias que promovem, (LITTLE, 2002b, p.4).   

O surgimento do Estado- nação na América, como “entidade política, configura 

um novo arranjo social e geográfico” (LITTLE, 2002b, p.4), onde territorialidades de povos 

originários passaram a ser deslegitimadas. 

Little (2002b, p.11) salienta que durante séculos, no que tange às relações 

interculturais, foram elaboradas “múltiplas e contraditórias formas de entender e se relacionar 

com a diversidade sociocultural representada pelas sociedades indígenas”. Acentua que houve 

guerras com escravização e extermínio dessa diversidade, ou uma supervalorização 

considerada romântica, cujos indígenas expressavam uma pureza natural ainda não 

contaminada pela “civilização”.  

No século XX, em especial a partir da década de 1930, em ritmo que passou a 

concentrar populações e estabelecer-se de modernização e progresso aparece a atividade 

industrial que passou a concentrar populações e estabelecer eixos de comercialização, em 

alguns espaços territoriais em detrimento de outros. 

Esse processo de estabelecimento dos meios técnicos e do meio técnico- 

científico-informacional (SANTOS; SILVEIRA, 2001) contribuiu para o rápido 

estabelecimento do modelo homogeneizante dos sistemas de monoculturas e de 

agropecuárias, com a expansão do agronegócio e seus reflexos sobre a sociobiodiversidade. 

Nos dizeres de Galviz e Ramires, (2017) apesar de alguns instrumentos 

internacionais de direitos humanos incluírem a proteção dos direitos dos povos indígenas, a 

maioria desses instrumentos não é suficientemente eficaz para proteger esses direitos, 

sobretudo porque focam em proteger os direitos individuais das pessoas indígenas.  Esses 
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necessitam do reconhecimento de direitos coletivos específicos para buscar garantir a sua 

sobrevivência, bem-estar e dignidade como grupo humano23. 

A Convenção nº 169 DA OIT (Organização Internacional do Trabalho), 2004 traz 

os direitos dos povos indígenas, individualmente ou de forma coletiva, no sentido de interagir 

com os nãos indígenas, resguardados os seus direitos originários sustentados por alguns 

princípios, dentre eles: 

O princípio do direito à propriedade e à posse sobre as terras que tradicionalmente 

ocupam, ao respeito a sua integridade, suas culturas e instituições, direito a determinar sua 

própria forma de desenvolvimento, direitos a participar diretamente na tomada de decisão 

sobre políticas e programas que os interessem ou os afetem, direito a determinar sua própria 

forma de desenvolvimento, a serem consultados sobre as medidas legislativas ou 

administrativas que lhes possam afetar. 

Por sua vez a Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos 

Indígenas dispõe que: os povos indígenas são iguais a todos os demais povos e reconhecendo 

ao mesmo tempo o direito de todos os povos a serem diferentes, a considerarem a si mesmos 

diferentes e a serem respeitados como tais. (2007). 

A resistência de não indígenas para reconhecer o direito do outro, apesar das 

orientações da Declaração Universal de Direitos Humanos (ONU, 1948), da Declaração das 

Nações Unidas sobre os direitos dos povos originários (2007), da Constituição Federal de 

1988, asseguram direitos a esses povos, mesmo assim tem tidos obstáculos para a promoção 

da paz e garantia de seus direitos que oportunizam vida com dignidade. 

A Declaração afirma que os povos indígenas e seus membros têm o direito de 

desfrutar plenamente de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais consagrados na 

Carta das Nações Unidas, na Declaração Universal dos Direitos Humanos e demais normas 

internacionais de direitos humanos. 

                                                 

23  Grupo das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Diretrizes sobre as questões relativas aos povos 
indígenas, fevereiro de 2008. Disponível em: http://www2.ohchr.org/english/issues/indigenous/docs/UNDG-
Directrices_pue- blos_indigenas.pdf. 
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Na prática esses instrumentos legais não têm surtido a sua eficácia plena e em 

pleno século XXI presenciamos grande índice de suicídio entre povos ameríndios com grande 

concentração dessas mortes em Mato Grosso do Sul, local com reiterados conflitos por perda 

de terras para fazendeiros da região. As terras como já mencionaram anteriormente, para esses 

povos é o direito à continuidade da vida.  

Ao ser privado do direito originário à terra, a impotência perante o poder da 

cultura envolvente permeada pela discriminação, pelo racismo, muitos indígenas perdem  sua 

referência e muitas vezes entram em depressão tendo casos onde ceifam a própria vida por 

ausências de políticas públicas que  dê eficácia aos direitos desses povos que se encontram 

garantidos na nossa Carta Magna e principalmente pelo vazio que se estabelece nas 

sociedades contemporâneas em ver o Outro, o diferente, com desprezo, inferiorizado. Muito 

mais que políticas públicas, visíveis à ausência de solidariedade em nossos tempos. Há um 

notório avanço para no Ter e o Ser passa a “Valer” cada vez menos.    

A relação que estabelecem com a terra não é a mesma relação observada pela 

cultura de origem europeia, é um vínculo que vai muito além da posse, da propriedade, da 

função social da terra.  

A terra para o indígena é uma extensão dele próprio, é onde moram os espíritos de 

seus antepassados e cuidam da aldeia, e o local da caça, da pesca, da coleta de alimentos na 

nossa região colhem castanhas do Brasil, coquinho de tucumã e outras diversidades de 

amêndoas, colhem mel, frutinhas, ervas medicinais e para embelezamento e pinturas 

corporais. 

Coletam materiais para os adornos corporais e utensílios domésticos. Fazem suas 

roças tradicionais e o excedente ao consumo é vendido para suprir as necessidades que vieram 

após o contato com os nãos indígena, dentre elas assistência à saúde, vestuário, energia 

elétrica (em algumas comunidades) locomoção, alimentos dentre outras necessidades. 

No Brasil o artigo 231, parágrafos e incisos da Constituição Federal de 1988, 

dispõem que: “São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças 

e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo 

à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens”. 
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Fundamenta ainda que: 

§ 1º São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios as por eles habitadas em 
caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis 
à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as necessárias a 
sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições. 

§ 2º As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se a sua posse 
permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos 
lagos nelas existentes. 

A cultura indígena está intrinsecamente relacionada ao território em que habitam e 

a limitação da área de subsistência desses povos ameríndios tem trazido irreparáveis prejuízos 

às garantias individuais e coletivas sugeridas e protegidas nesses instrumentos legais 

internacionais e nacionais. 

Tanto a Carta das Nações Unidas quanto os pactos de direitos civis e políticos e 

de direitos econômicos, sociais e culturais assim como a Declaração e Programa de Ação de 

Viena, estabeleceram o direito de todos os povos à autodeterminação. Uma de suas 

manifestações é o direito dos povos indígenas a determinar livremente sua condição política e 

a buscar livremente seu desenvolvimento econômico, social e cultural.  

No exercício de sua livre determinação, têm direito à autonomia ou ao 

autogoverno. O direito à autodeterminação permite aos povos indígenas perseguirem seu 

bem-estar e futuro de acordo com suas próprias práticas, modos de vida e costumes. Tal 

direito é muito importante, pois garante a sobrevivência dos povos indígenas como povos 

distintos.  

O governo brasileiro por extensão da Convenção nº169 da OIT institui a Política 

Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas - PNGATI, com o objetivo de 

garantir e promover a proteção, a recuperação, a conservação e o uso sustentável dos recursos 

naturais das terras e territórios indígenas, asseguram a integridade do patrimônio indígena, a 

melhoria da qualidade de vida e as condições plenas de reprodução física e cultural das atuais 

e futuras gerações dos povos indígenas, sua autonomia sociocultural, nos termos da legislação 

vigente.   

O referido instrumento dispõe que: 

Art. 2o São ferramentas para a gestão territorial e ambiental de terras indígenas o 
etnomapeamento e o etnozoneamento. 
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Parágrafo único. Para fins deste Decreto, consideram-se: 

I – Etnomapeamento: mapeamento participativo das áreas de relevância ambiental, 
sociocultural e produtiva para os povos indígenas, com base nos conhecimentos e 
saberes indígenas; e 

II – Etnozoneamento: instrumento de planejamento participativo que visa à 

categorização de áreas de relevância ambiental, sociocultural e produtiva para os 

povos indígenas, desenvolvido a partir do etnomapeamento.  

Esses instrumentos sustentam-se nas diretrizes da PNGATI: 

I - reconhecimento e respeito às crenças, usos, costumes, línguas, tradições e 
especificidades de cada povo indígena; 

II - reconhecimento e valorização das organizações sociais e políticas dos povos 
indígenas e garantia das suas expressões, dentro e fora das terras indígenas; 

III -  protagonismo e autonomia sociocultural dos povos indígenas, inclusive pelo 
fortalecimento de suas organizações, assegurando a participação indígena na 
governança da PNGATI, respeitadas as instâncias de representação indígenas e as 
perspectivas de gênero e geracional; 

IV - reconhecimento e valorização da contribuição das mulheres indígenas e do uso 
de seus conhecimentos e práticas para a proteção, conservação, recuperação e uso 
sustentável dos recursos naturais imprescindíveis para o bem-estar e para a 
reprodução física e cultural dos povos indígenas; 

V - contribuição para a manutenção dos ecossistemas nos biomas das terras 
indígenas por meio da proteção, conservação e recuperação dos recursos naturais 
imprescindíveis à reprodução física e cultural das presentes e futuras gerações dos 
povos indígenas;  

VI - proteção territorial, ambiental e melhoria da qualidade de vida nas áreas 
reservadas a povos indígenas e nas terras indígenas; 

VII - proteção territorial e ambiental das terras ocupadas por povos indígenas 
isolados e de recente contato;  

VIII - implementação da PNGATI para povos e comunidades indígenas, cujas terras 
se localizam em área urbana, naquilo que seja compatível, e de acordo com suas 
especificidades e realidades locais;  

IX - proteção e fortalecimento dos saberes, práticas e conhecimentos dos povos 
indígenas e de seus sistemas de manejo e conservação dos recursos naturais; 

X - reconhecimento, valorização e desenvolvimento da gestão ambiental como 
instrumento de proteção dos territórios e das condições ambientais necessárias à 
reprodução física, cultural e ao bem-estar dos povos e comunidades indígenas; 

XI - garantia do direito à consulta dos povos indígenas, nos termos da Convenção no 
169 da Organização Internacional do Trabalho - OIT, promulgada pelo Decreto no 
5.051, de 19 de abril de 2004; 

XII - reconhecimento dos direitos dos povos indígenas relativos a serviços 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Decreto/D5151.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Decreto/D5151.htm
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ambientais em função da proteção, conservação, recuperação e uso sustentável dos 
recursos naturais que promovem em suas terras, nos termos da legislação vigente; e 

XIII - promoção de parcerias com os governos estaduais, distrital e municipais para 
compatibilizar políticas públicas regionais e locais e a PNGATI.  

Para melhor implementação dessas políticas públicas foram criados objetivos 

específicos e dispostos em sete eixos e alíneas, sendo que o primeiro versa sobre a proteção 

territorial e dos recursos naturais, eixo dois sobre a governança e participação indígena, eixo 

três sobre áreas protegidas, unidades de conservação e terras indígenas, eixo quatro a 

prevenção e recuperação de danos ambientais, eixo 5 - uso sustentável de recursos naturais e 

iniciativas produtivas indígenas, eixo seis da propriedade intelectual e patrimônio genético e 

eixo sete da capacitação, formação, intercâmbio e educação ambiental. 

4.2. PLANO DE GESTÃO 50 ANOS DO POVO PAITER-SURUÍ 

Buscando promover ações que visam estabelecer procedimentos e diretrizes para 

o encaminhamento das demandas sociocultural, de forma a permitir condições para o uso 

responsável dos recursos naturais gerando benefícios necessários, a valorização da cultura e a 

conservação do meio ambiente, foi elaborado o Plano de Gestão Etnoambiental da Terra 

Indígena Sete de Setembro, através do Diagnostico Agroambiental feito pelos Paiterey em 

parceria com a Kanidé, que possibilitou a formalização de convênios e projetos com 

organizações e instituições nacional e internacional. 

O plano foi criado para tratar das questões que dizem respeito a sobrevivência da 
sociedade indígena Paiter, procurando experimentar e descobrir caminhos para o 
atendimento de suas atuais demandas, preparando-os nesse processo para o 
atendimento das futuras demandas de forma integral, autônoma e sustentável, 
(SURUÍ, Chicoepab. Et al, p.28) 

A organização Matareilá desde sua criação em 1988 tem desenvolvido vários 

projetos que visam o desenvolvimento com sustentabilidade, então decididos a reverter a 

situação de abandono pelo poder público e após várias discussões com os Paiterey, pensaram 

uma proposta que realmente atendessem aos interesses do povo Paiter Surui. 

Para criar e manter uma organização ou associação e necessário além dos 

membros que compõem, financiamentos que sustentem essa entidade, portanto não foi 

diferente para a Associação Metareilá, segundo Chicoepab Surui (2013), houve momentos em 

que a Metareilá quase ficou desativada e com muitas dividas. Depois foi criada outra 

organização, o Fórum Paiter Surui, com a expectativa de que fosse uma instancia maior, 
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reunindo todos os clãs para discutir um plano de gestão de 50 anos. Mas o Fórum foi 

desativado em 2007. Durante o seu funcionamento, o clã Gameb conseguiu apoio financeiro 

para quitar as dívidas da Associação Metareilá, que passou a ser administrada pelos Gamebey. 

Com isso, outros clãs criaram suas próprias associações. Com essas mudanças vieram às 

alterações nas relações e surgem, portanto, novas configurações: 

Com o intuito de gerar alternativas econômicas ambientalmente sustentáveis, 
articulados a novas perspectivas de renda, a Metareilá, retoma as suas atividades 
assumindo o projeto de reflorestamento, seguidos por outros projetos, como Projeto 
Florestal Carbono Surui, o Projeto de Castanha, Projeto de Artesanato, o Projeto de 
Ecoturismo e também a discussão sobre a criação de uma universidade indígena. 
(CHICOEPAB, et al, 2013 p. 30).  
 

 Com essas novas configurações surgiram novas formas de ver o mundo e torna-se 

imprescindível um novo planejamento na gestão do território, adotando formas e tecnologias 

para essa nova situação: 

Entre as representações, umas são engendradas pelas relações e pelo modo de 
produção e se põem a serviço de ambos, elaborando-se em ideologias e 
cientificidade. Outras vêm de mais longe, do mais profundo, de sociedades 
anteriores, de mitologias, de religiões. Com o passar do tempo foram sendo 
modificada, depredando-se dos arquétipos simbólicos. Passaram então a servir para 
dissimular, simulando outra coisa. Estão em todas as mentes (LEFEBVRE; 1980, 
p.69). 

Mesmo com os espaços em constantes modificações alguns Paiterey mantêm 

ainda certa resistência ou receio em experimentar às novas abordagens e recursos 

tecnológicos do ponto de vista da política interna, pois a organização e os modos de vida dos 

Paiter Suruí são baseados nos clãs, sendo que cada individuo herda o pertencimento por linha 

paterna, ou seja, o povo Paiter Suruí e descrito como patrilinear, (METAREILÁ, 2010 p.46 

mimeo). 

Com o pensamento de reduzir o desmatamento e com a necessidade de 

reflorestamento nas áreas degradadas, possibilitando uma melhor gestão com 

sustentabilidade, os Paiterey, buscaram organizar um plano através do novo etnozoneamento 

do território: 

Através do etnozoneamento, foram mapeadas as áreas de organização das roças 

agrícolas e outras atividades econômicas, sendo demarcado uma área considerada totalmente 

de proteção integral reservada para o projeto de Carbono Surui, com a finalidade de garantir 

projetos que possibilite manter a floresta em pé e a fiscalização da área: 
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[...] A criação do projeto Carbono Surui, através da Metareilá, com apoio de 
organizações ambientalistas e indigenistas, o projeto pretende financiar atividades 
de proteção, fiscalização, produção sustentável e melhoria na capacidade local, 
objetivando a conservação ambiental e o fortalecimento cultural, por meio de 
pagamento por serviços ambientais, especialmente a comercialização dos créditos de 
carbono (CHICOEPAB, et al, 2013 p. 32). 

Com a preocupação de continuarem na busca pela preservação e pelo 

reflorestamento da floresta que já haviam sido expropriadas pelo uso indevido do solo, com 

plantações que não faziam parte da cultura dos povos indígenas, como lavoura branca, áreas 

que foram retomadas dos pequenos colonos, quando na demarcação oficial da TIs, e também 

áreas que foram destruídas por madeireiros. 

Vendo o envolvimento de algumas pessoas  indígenas na venda ilegal de madeira,  

áreas com criação de gado e na sua maioria sendo resultado de  arrendamento com meeiros, 

nas últimas décadas,  sendo que são   essas ações  que  promoveram o desmatamento e a 

redução de frutos e alimentação saudável para os Paiter Surui, inclusive locais onde buscavam 

a cura através do uso das plantas medicinais; elaboraram o Projeto chamado Pamine,  com 

objetivo central de promover o reflorestamento da mata através das plantas nativas, em 

conformidade ao pensamento e  a justificativa de que: 

Sabemos muito bem que ultimamente a terra indígena habitada pelos Paiter de 
Rondônia foi alvo de grandes desmatamentos advindo de exploração predatória e de 
varias invasões, que levaram a quase extinção de muitos recursos naturais existentes 
naquela área nativa. Portanto, a ideia dos Paiter Surui com o projeto de 
reflorestamento foi de devolver a floresta o que dela foi retirado com a ganancia do 
homem contemporâneo- claro visando sempre o capitalismo (GASODA SURUI, et 
al, 2009 p. 32). 

Com o propósito de manter a preservação e a fiscalização do território viram uma 

alternativa no Plano de Gestão de 50 anos dos Paiter Surui, buscaram financiamento através 

da Associação Metareila, conforme, afirma Chicoepab Surui.  (2013): “No início tivemos 

doação da Associação Kanindé de mudas de espécies de madeira de lei, que por sua vez 

recebeu essas mudas do IBAMA. Essas primeiras mudas foram plantadas na Aldeia 

Lapetanha, na forma de mutirão e houve participação de quase todos os Gamebey”. 

Para que sejam realmente efetivos, os projetos locais necessitam ser concebidos 

de forma participativa e protagonizados pelos indígenas, diferentemente da prática 

convencional há muito realizada, não somente pelo Estado, junto a esse povo. O Plano de 

ação ou trabalho deverá nascer de dentro para fora e não vice-versa. Nas ultimas décadas 

houve uma grande ampliação da construção de projetos locais, criando o que alguns autores 
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denomina ‘’projetismo’’(ALMEIDA, 2010). Assim como a “ambientalização’’ da questão 

indígena, o ‘‘projetismo’’ pode trazer vantagens e desvantagens, dependem da forma como e 

apropriado e aplicado”. De qualquer forma os projetos são importantes para viabilizar 

estratégias de etnodesenvolvimento, proteção territorial, entre outros assuntos. 

Gasoda Suruí (2009), comenta que, para a implementação do Projeto de Carbono 

Surui, foram seguidas dos seguintes eixos temáticos: Monitoramento e Gestão Territorial-

Segurança alimentar e Produção Sustentável - Fortalecimento Institucional - Fundo de 

Desenvolvimento e Implementação Surui- Saúde – Educação - Cultura Tradicional. 

Os depoimentos e os encaminhamentos se ancoram em diferentes lógicas, a partir 

de múltiplas influências o que pode provocar crises internas de várias ordens. É neste vão que 

realizamos a presente dissertação. Não se trata de uma proposta nova, pois: 

Discussões teóricas sobre território e territorialidade de populações tradicionais e 
autóctones vêm sendo ampliadas pela Geografia, que procura atualizar ou remodelar 
esses conceitos em função da realidade atual, ou melhor, da maior visibilidade de 
realidades e concepções de povos ou comunidades que vivem e se relacionam com a 
terra e o ambiente por meio de padrões próprios e distintos. [...]. (LADEIRA, 2008, 
p. 24). 

A preocupação com a gestão territorial e ambiental nas TIs24 é amplamente 

discutida por diversas organizações indígenas e indigenistas no Brasil como forma de buscar 

caminhos possíveis de enfrentamento para os problemas existentes. Nesse contexto, a 

necessidade de definir instrumentos para atuação nestes espaços tem sido cada vez mais 

constante.  Prova disso é a inclusão do tema na agenda governamental de uma política pública 

que busca contemplar a pauta de reivindicação do movimento indígena quanto á proteção e a 

conservação ambiental das Terras Indígenas no Brasil.  

Neste sentido, em 09 de dezembro de 2009, por meio da Portaria Interministerial- 

GTI, composto por membros da Fundação Nacional do Índio – FUNAI, do Ministério do 

Meio Ambiente - MMA e representantes indígenas foram construídas a proposta da Política 

Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas – PNGATI, com a finalidade 

de garantir e promover a proteção, a recuperação, a conservação e o uso sustentável dos 

recursos naturais das Terras Indígenas. 

                                                 

24 Terras Indígenas- no contexto geral de terras demarcadas. 
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A minuta de Decreto com a proposta da PNGATI foi aprovada pela Comissão 

Nacional de Políticas Indigenista – CNPI em 27 de agosto de 2010 e encaminhada á Casa 

Civil para validação. O Decreto n.7.747 foi assinado pela Presidenta da Republica em 06 de 

junho de 2012, instituiu-se a Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de Terras 

Indígenas.  

4.3.  PROJETO DE CRÉDITO DE CARBONO 

Esse Projeto Crédito de Carbono foi concebido frente à necessidade de buscar 

meios de coibir a venda ilegal de madeira e conter o desmatamento e outros agravantes que 

vem ocorrendo junto com essas atividades.  

 Pois esse tipo de atividade não tem nem uma relação com os seus costumes e 

tradições, mas o fato de estar perto da cidade, além dos trabalhos realizados pelos 

missionários evangélicos dentro da terra indígena, tem contribuído para provocar a 

substituição gradualmente nas formas de se relacionarem com as questões sociais e as dos 

valores ligados a floresta, sobretudo, espirituais.  

Com o surgimento de novas lideranças que foram sendo formadas através dos 

movimentos indígenas e ambientalistas, com a parceria entre ONG’s, e empresas 

tecnológicas, buscaram desenvolver projetos e passaram também a ser reconhecidos 

mundialmente, por utilizarem tecnologia na luta contra o desmatamento.  

Hoje, os Paiterey são conhecidos no mundo inteiro, também pelo trabalho 

realizado em defesa da floresta, sobretudo, a atuação do chefe Almir Naraymoga Suruí, 

nomeado Doutor Honoris Causa, em 2013, pela Universidade Federal de Rondônia.  

Com a parceria e o uso das novas tecnologias, criaram o mapa cultural, com o 

Google Earth, onde através de observatório se pode fiscalizar a floresta dos invasores. Em 

seguida o projeto ambientalmente de suma importância, que permitiria gerar renda as famílias 

indígenas, é a venda de crédito de carbono ás empresas poluidoras. Esse projeto faz parte do 

plano de 50 anos, e seu principal objetivo é de preservar a floresta e sua cultura, foi validado 

em 2012 sob Padrão de Carbono Verificado (VCS) e o Padrão de Cultura Clima, Comunidade 

e Biodiversidade (CCB), são os requisitos para projetos que visam reduzir emissões de gases 

do efeito estufa produzidos pelo desmatamento e queimadas nas florestas.  
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Foram anos de trabalho contra as invasões de madeireiros e garimpeiros, desde 

2009 a 2011, no entanto nos últimos anos o desmatamento tem voltado gradativamente, com 

paradas e retomadas (FERRONATO e NUNES, 2011) situações que mesmo sendo 

silenciosas, são existentes. 

Mas esses projetos, que foram vistos mundialmente e tiveram varias 

interpretações, onde surgiram criticas como a do Conselho indigenista Missionário- CIMI e 

até entre algumas principais lideranças Paiterey.   

De acordo com a Revista “Porantim”, setembro de 2014, uma liderança Suruí, 

pediu o fim do projeto de crédito de carbono construído Pelos Paiterey, com a coordenação de 

outra liderança Suruí. A acusação é que há tentativa de controle: "Descobri através de meus 

amigos e entidades de apoio que nós, um dia, íamos perder a terra porque o recurso passado 

[pelo projeto de crédito de carbono] ia pagar o direito de viver em nossa terra e ia tirar o 

nosso direito. [...]”. Já a revista “Ecoamazônia”, divulgou uma nota com a voz ao outro lado: 

[...]. Decidido a livrar seu povo da venda ilegal de madeira e bem orientado por 
ambientalistas e técnicos internacionais, (...) iniciou um projeto inovador de venda 
de Carbono. Fez todos os procedimentos necessários à certificação internacional dos 
créditos e vendeu-os à Natura por alguns milhões de dólares. Fez também um 
acordo com o Google para o monitoramento da floresta, e do carbono, através de 
satélites e das ferramentas de publicação da empresa. [...] (p. 1). 

Assim, as publicações se expressavam que, de um lado, havia um grupo de 

lideranças que temiam que o projeto de carbono anunciado no “Plano de Gestão de 50 anos do 

Povo Paiter-Suruí” só traria prejuízos para o povo, pois alegavam que a rotina tradicional 

deles seria alterada radicalmente: não há mais atividade de caça, pesca roçado ou produção de 

artesanato, que a autonomia do próprio território foi comprometida, em função disso há 

solicitação junto à FUNAI para suspensão do Projeto. Por outro lado, outras lideranças 

sustentavam que o Plano mencionado representava uma possibilidade de problematizar a 

dependência do comércio ilegal da madeira. Devido à falta de compreensão entre outros 

fatores fizeram com que o projeto se comprometesse, atualmente encontra-se sob judice. 

Como em toda sociedade existem divergências e cada um defende o seu ponto de 

vista, entre os Paiterey não está sendo diferente, existem fatos a serem melhores estudados e o 

assunto referente às politicas que são corretas e que podem melhorar a qualidade de vida no 

planeta sempre será tema de debate e reflexão.  
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Nas discussões sobre o papel da escola e dos professores, frente essa realidade os 

mesmos têm seus posicionamentos com criticidade a formação acadêmica e também nos 

planejamentos para essa possível inserção. Segundo Uraan Suruí25 o momento que estamos 

vivendo, é critico: 

Penso que nesse momento devemos constituir primeiro, uma politica de proteção e 
gestão ao território e posteriormente essa política ser inserida na escola Paiter, pois e 
preciso formar professores específicos nessa área. Senão será só formação de livros 
didáticos, vai ser somente papel, portanto essa escola que temos não está tendo a 
importância ainda para o povo Paiter. A proposta seria de investimentos em 
formação e pesquisa de profissionais indígenas nessa área de proteção e gestão, tem 
que ser um projeto de ação coletiva. Entrevista na Aldeia Gabgir (2017). 

Podemos salientar que, a garantia aos indígenas dos seus ‘direitos originários 

sobre as terras que tradicionalmente ocupam’, CF. (1988) para alguns setores da sociedade, 

continuam sendo negados em nome da propriedade privada, onde esses direitos continuam 

sendo sacrificados em nome do desenvolvimento econômico, de agentes e fatores externos na 

maioria alheios a sua vontade e compreensão.  

Na ausência desses, buscam se organizarem em outras formas de sobrevivência 

física, conforme relato de Uraan Suruí: 

A cooperativa COOPAITER engloba varias atividades, a finalidade e poder 
organizar e atingir varias áreas, com o poder de formalizar e legalizar todas as 
atividades na T.I Sete de Setembro, e para competir com o mercado, o povo inserir 
no mercado para obter valores justos as suas produções, com competividade. 
Considerando que as associações anteriores não deram certo, pois atendiam somente 
as famílias, esperamos através dela ganhar a confiança novamente dos Paiterey, pois 
estão desacreditados de tantas situações que já passamos. Será espaço para reflexão 
e avaliação de tudo que já foi feito, buscando avanças no campo social, tanto na 
saúde, educação e preservação, com conscientização do nosso compromisso. (2017). 

               E possível analisar na fala do professor Uraan, que apesar de todos os enfretamentos 

que passou e passa o povo Paiter, após as suas perdas que sofreram, continuam firmes no 

proposito de buscar possibilidades em de não deixarem de agir contra as adversidades a qual 

são constantemente submetidos.  

 

                                                 

25 Uraan Anderson Suruí: professor da Escola Sertanista José do Carmo Santana, habilitado em Ciências da 
Linguagens, através do curso de licenciatura Básica Intercultural, UNIR-Campus de Ji-Paraná. Mestrando em 
linguística na UNB. E um jovem líder que lado a lado com o seu pai cacique da aldeia Gabgir, Joaquim Gasalab 
Suruí, organizam cooperativa, a COOPAITER, com função de; Diretor de Comunicação.  
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4.4.    EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA – BREVE HISTÓRICO 

A educação escolar indígena tem em seu histórico os registros das influencias de 

missões religiosas, sendo que estes mesmo não sendo institucionalizadas levaram uma 

educação formal para as aldeias, com objetivos proselitistas em que os seus propósitos eram 

de ‘catequizar’ evangelizar’ e ‘integrar’ abluídos pela negação da diferença. 

Mariana K. Ferreira (2001, p.72-111) comenta as fases da educação escolar 

indígena no Brasil, onde estabelece a ordem: 

Primeira:  fase período colonial- nessa fase foi as dos jesuítas, onde a educação foi 

usada para imposição da língua portuguesa e promover a catequização. 

Segunda: criou-se o Serviço de Proteção ao índio e Localização de Trabalhadores 

Nacionais- SPILTN (1910), esse período foi marcado pela busca da integração dos indígenas 

a sociedade nacional, as escolas eram consideradas como local de aprender as práticas da 

agricultura e fazeres domésticos, para servir o outro. Somente mais tarde criou se o Serviço de 

Proteção ao Índio-SPI. 

Terceira: no período militar, conhecido como anos 1970 coincide com o 

movimento indígena e indigenista no país, que insatisfeitos com os modelos anteriores 

buscavam por uma escola diferenciada, e dai resultaram as inúmeras discussões e reflexões 

sobre o assunto, como seria essa escola? Quem seriam os atores? Inicia se a afirmação e a luta 

por ter a categoria professor indígena e não mais apenas monitores.  

Nesta época nascem as primeiras organizações dos professores no país, onde 

promoveram diversos seminários e fóruns sobre o assunto. 

Quarta: nesse período a partir dos anos 1980, com o movimento indígena foi 

intensificando nas reivindicações e nas assembleias as soluções para a questão da saúde, 

educação e as demarcações de terras. E foram essas reivindicações que levaram vários líderes 

à constituinte, assegurando direitos na Constituição Federal de 1988. Esse período foi 

decisivo e fortaleceu o movimento na escola em que a pauta era de uma nova modelo ouvida 

às comunidades e suas culturas. 
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Com a legislação a favor, passa então à fase dos processos de discussão de 

documentos que dessem conta de no mínimo normatizar ideias e ações que já estavam 

acontecendo em alguns pontos do país, com algumas experiências exitosas em educação 

escolar indígena.  Com a extinção do SPI que posteriormente transformada em FUNAI tinham 

como objetivos, conforme está descrito no referencial curricular para as escolas indígenas/ 

RCNEI (MEC 2002, p.26) ‘reconhecer a diversidade das sociedades indígenas’, mas o ponto 

de chagada foi outro, acabaram por negar toda essa diferenciação étnica e tentaram incorporar 

os indígenas à sociedade nacional. 

Portanto ficou claro para os povos indígenas que o Estado brasileiro tinha o 

objetivo de oferecer de forma impositiva uma educação formal que no final do processo 

ensino e aprendizagem os ‘transformassem’ em mão de obra, pois nessa escola transmitiam 

apenas os conhecimentos da sociedade ocidental, e em vários lugares o que se viam era a 

FUNAI contratando professores sem formação e enviando para as aldeias; os resultados não 

foram os melhores, fazendo com que o movimento indígena se fortalecesse e continuassem na 

reivindicação de uma escola com educação indígena, com isso os  debates e enfrentamentos 

com os parceiros foram fortalecendo, pois o movimento cobrava do poder público a formação 

dos professores indígenas em projetos de formação específicos, conforme garantidos na 

legislação.  

Mas como aponta Tassinari (2001) às populações não aceitaram essas imposições 

de fora e acabaram por impor a elas características das suas próprias culturas. 

Com o fortalecimento das organizações não governamentais no país, as principais 

defesas pautadas nas questões indígenas, eram na luta das demarcações e efetivação dos 

territórios, e levaram algumas conquistas, garantindo direitos fundamentais na CF 1988, entre 

eles o direito aos processos próprios de ensino e aprendizagem, e a categoria educação escolar 

indígena, garante a formação dos professores em projetos específicos de formação de 

professores.  

Então conforme diz Aracy Lopes Silva, (2001) toma rumo e cresce as discussões 

por uma educação indígena diferenciada de acordo com os projetos das comunidades 

específicas na busca pela autonomia econômica e política. 
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Através desses direitos assegurados na CF 1988 ficou um capitulo inteiro 

denominado “Dos Índios” nos artigos 210 e 215 onde lhes são garantidos o ensino 

fundamental regular com a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de 

aprendizagem, valorizando a prática do bilinguismo em sala de aula.  

Com os avanços da lei e das conquistas do movimento indígena levaram a 

transferência da competência de oferecimento de educação aos povos indígenas, passa da 

FUNAI (Ministério da justiça/MJ) para o Ministério da Educação/MEC, através do Decreto 

Presidencial n. 26 de 1991, para o MEC então coube à coordenação e normatização das 

diretrizes e criou-se o Programa de Educação Escolar Indígena, onde sua execução foi 

atribuída para as secretarias de estado e municípios (MEC, 2002, p.32). 

Diante deste cenário, diversas experiências surgiram dando o sentido de 

descontruir a ‘escola para índios’ e iniciar a ‘escola indígena’ que fossem ao encontro das 

necessidades específicas de cada povo, e que assegurasse a participação envolvendo-os   na 

elaboração dos objetivos almejados. 

Mesmo assim, os povos que foram assistidos por esse modelo de escola indígena, 

relatam que essa tem se mostrado lenta na sua efetivação e deixado a população fora das 

discussões importantes, como a participação nos projetos que consigam dialogar com as reais 

necessidades do povo, e seja de desenvolvimento sustentável. 

Alguns povos ainda têm dificuldade de compreender a interculturalidade, pois 

devido o atraso nas políticas públicas com qualidade, acabam por desacreditar nesse modelo e 

pedem por modelos de escolas dos não indígenas, acreditando que essa seja melhor.  Pois 

percebem a escola somente como local de ensinar algo novo sendo as vezes cobrado que seja 

somente a cultura do não indígena, Baniwa (2001, p.124) supõe que a razão desse 

pensamento, esteja no comportamento ao longo período que esses povos sofreram tantas 

imposições e valores negados, pois a transformação de conceitos e um processo lento e 

qualquer sociedade passa por ela, independente de que essa tenha benefícios ou não. 

Mesmo com as dificuldades a escola indígena ainda é compreendida como uma 

necessidade para os povos indígenas, se espera que melhore o diálogo para facilitar as 

implementações e para que as relações sejam menos conflituosas entre populações indígenas e 
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poder público. Para que a interculturalidade realmente aconteça, deverá ser estabelecida um 

elo nos dois mundos, conforme afirma: 

A interculturalidade não está num modelo que prioriza ora os conhecimentos 
acumulados pela sociedade ocidental, ora os conhecimentos produzidos pelas 
sociedades indígenas, mas na garantia que a escola pode ser um espaço que reflita a 
vida dos povos indígenas hoje, com as contradições presentes nas relações entre as 
diferentes sociedades, com a possibilidade de ser iteradas nos processos educativos 
de cada povo (TASSINARI 2001, p.88). 

As políticas públicas até então desenvolvidas nos permitem compreender que o 

avanço legal no âmbito da Educação Escolar Indígena representou a partir da Constituição de 

1988 um importante marco no sentido de possibilitar o início de uma relação por parte do 

Estado brasileiro pautada no direito à diferença.  Mas a sua real efetivação está distante da 

realidade local, o modelo de organização escolar, o currículo intercultural e em decorrência 

disso, as principais contradições e desafios se evidenciam neste formato educativo posto pelo 

Estado. 

Com o Decreto nº 26/1991 define se que o Ministério da Educação (MEC) como 

responsável pela preposição da politica de educação escolar indígena, cuja execução, sob 

orientação do MEC, está a cargo dos estados e municípios. Antes disso, a educação escolar 

indígena era de responsabilidade da FUNAI. O Conselho Nacional de Educação interpretando 

dispositivos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e da Constituição 

Federal,1988.  Em 1999, por meio do Parecer 14 e da Resolução 003, instituiu a criação da 

categoria escola indígena nos sistemas de ensino do país.  Dessa forma foi garantindo às 

escolas indígenas direitos de serem específicas, diferenciadas, interculturais e multilíngues.  

A análise evidencia que, embora a legislação referente estabeleça parâmetros a 

respeito do funcionamento da educação escolar indígena em perspectiva diferenciada e 

intercultural e a afirmação das diferenças culturais nas aldeias; há um descompasso com os 

textos legais com os elementos expressos pela realidade. Aponta que há poucas aproximações 

entre o currículo materializado nas escolas indígenas e as vivências da comunidade; que a 

ressignificação do currículo talvez passe pela inserção da tripla temática: língua, cultura e 

território, aspectos importantes que poderão dar sentido ao trabalho pedagógico dos sujeitos 

envolvidos, com aproximações a uma educação indígena interétnica com finalidade de 

emancipação libertadora. 
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““Metodologicamente, umas das práticas pedagógicas capaz da aproximação com 

os etnoconhecimentos nos é dada por Paulo Freire”, ao tratar sobre a questão dos saberes 

“espontâneo”, “ingênuo” e ‘‘científico”, o “pensar certo” marcado pela rigorosidade 

metódica: 

O saber que a pratica docente espontânea ou quase espontânea, “desarmada”, 
indiscutivelmente produz é um saber ingênuo, um saber de experiência feito, a que 
falta a rigorosidade metódica que caracteriza a curiosidade epistemológica do 
sujeito. Este não é o saber que a rigorosidade do pensar procura. Por isso, é 
fundamental que a prática da formação docente, o aprendiz de educador assuma que 
o indispensável pensar certo não é presente dos deuses nem se acha nos guias de 
professores que iluminados intelectuais escrevem desde o centro do poder, mas, pelo 
contrario, o pensar certo que supera o ingênuo tem que ser produzido pelo próprio 
aprendiz em comunhão com o professor formador (FREIRE, 2002, P.43).  

A expressão “educação escolar indígena”, apesar de há quem diga da 

desnecessidade do termo “escolar” tem-se empregado a fim de diferenciar o ensino formal da 

educação informal, saberes tradicionais e compartilhados de geração a geração pelo sistema, 

geralmente, oral, peculiar ao modo de sentir o mundo de cada grupo étnico que estão 

intrinsecamente ligados a afirmação de identidades.  

A escola indígena nessa perspectiva passa a ser um espaço, um elo fronteiriço 

(TASSINARI, 2001), entre dois mundos que se cruzam, culturas que se tecem, entre tensões 

entre a cultura eurocêntrica, da qual herdamos traços fortes e centralizadores, e os 

etnoconhecimentos, expressos na sabedoria das populações indígenas. Uma leitura crítica da 

legislação indigenista resultante de diferentes forças do Estado brasileiro evidencia que este 

processo educativo pode estar em descompasso com as normas consuetudinárias que regem o 

modo de viver de cada povo originário:  

Isso quer dizer que relativamente aos indígenas podemos verificar a 
coexistência de dois distintos universos de direito, a saber: - aquele que o 
Estado Nacional Brasileiro confere aos índios e diz que eles têm; e aquele 
que os próprios índios se atribuem e acreditam ter, numa linha emancipada 
de autodeterminação dos povos, (SILVEIRA e SILVEIRA,2012 p.15). 

A imposição do direito positivado pelas leis brasileiras às essas questões ainda é 

uma presença intolerável, principalmente, envolvendo a demarcação e regularização de terras 

indígenas, que não é o foco deste trabalho, mas não há que se falar que o direito à terra não 

está intrinsecamente ligado à questão educacional, não há razões de ordem epistemológicas a 

delimitar fronteiras rígidas. 

A terra para os indígenas é a fonte de subsistência física e espiritual – a terra é a 

mãe, que acalenta a cultura; que guarda os segredos milenares; que sepulta os entes queridos 
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para que não vaguem perdidos nos tempos.  Esses sentidos de forma diferenciada pelos povos 

originários, que desconectados dos relógios apressados dos grandes centros urbanos, sentem o 

passamento do mundo com suas peculiaridades, mas esse sentir diferenciado não quer dizer 

que estejam desatentos aos movimentos dos não indígenas, muitas vezes a ambição do 

conquistador, que por sua vez é assimilada por alguns; e provoca transtornos no seu modo de 

vida. 

Nos últimos anos a escola tem sido para algumas comunidades, uma necessidade 

para conhecer o modo de vida do não indígena para melhor traçar estratégias de sobrevivência 

o que traz avanços ainda que tênues à interculturalidade. 

Ainda na construção nessa teia de saberes, histórico-político-legal que permeia a 

educação indígena há que se considerar que embora tenhamos no Brasil uma legislação 

significativa há muito caminho ser percorrida no sentido de reduzir a distância entre o que 

está na Lei e o que ocorre no real: 

[...]. Malgrado o empenho das políticas públicas brasileiras nas últimas décadas no 
sentido de garantir o acesso de crianças e jovens brasileiros à escola, ainda 
permanece a necessidade de se garantir uma educação de qualidade e reduzir as 
desigualdades, já que os grupos mais vulneráveis da população continuam a 
enfrentar a dificuldade de ter garantido o direito de aprender, (SILVEIRA,2012 
p.17). 

Deste modo, os saberes milenares dessas populações, a nosso ver, ainda não 

ressignificam as práticas pedagógicas na educação indígena, em espaços formais e não 

formais, dando sentidos ao que se aprende e se ensina, realizando um abraço entre o 

etnoconhecimento e o conhecimento científico. A título de ilustração citamos o exemplo da 

construção de uma oca, casa tradicional indígena, práxis de sabedoria étnica. Uma 

materialidade que resultou do entrelaçamento do conhecimento matemático-científico e dos 

saberes milenares indígenas, até no traçado das palhas faz-se desenhos geométricos. 

Assim é possível oportunizar espaços para que a educação nas aldeias tenha uma 

feição intercultural, fortalecendo os laços de alteridade na compreensão, no sentir o outro com 

suas diferenças, suas individualidades e pluralidades, um constante movimento de se colocar 

em seu lugar com a finalidade de compreender, num sentimento de mundo em que se pode 

construir possibilidades rumo a um mundo mais humanitário com seus inúmeros saberes.  

Se inspirar na memória dos ancestrais significa projetar o futuro a partir das 

riquezas, dos valores, dos conhecimentos e das experiências do passado e do presente, para 

garantir uma vivencia ideal para todos, buscada por todos os povos do mundo, para os povos 
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indígenas passa necessariamente pela manutenção dos seus modos próprios de viver, o que 

significa formas de organizar trabalhos, de dividir bens, de educar filhos, de contar histórias 

de vida, de praticar rituais e de tomar decisões sobre a vida coletiva (LUCIANO, 2006). 

Faz se necessário fazer uma leitura critica, sobre esse pensar, pois a prática e as 

normatizações nas implementações das políticas públicas sobretudo em âmbito local, tem sido 

motivos de tensões como resultado de ausência de diálogo, o que se caracteriza como uma 

prática colonizadora. Entendemos que, a história do contato entre não indígenas e povos 

originários em Rondônia, como em outras regiões do Brasil, iniciou-se com subalternização 

política, invasão de terras, massacre e destruição, fatores esses que ainda são presentes e que 

de forma desiguais afetaram drasticamente os modos de vida desses.  

Desde o século XVI o que assistimos são resultados de práticas que souberam 

aliar métodos de controle político em atitudes e atividade civilizatória, que se desenvolvem de 

forma planejada. Nega à diferença, subtraindo o relativo, instituindo o universal, esses são os 

objetivos das políticas oficiais de cunho alienador. Dessa forma, apagam-se as identidades. 

Como lembra Woodward (2000), a identidade é o oposto da diferença: a identidade depende 

da diferença.  
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4.5.  BASES LEGAIS DA EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA. 

 

Com o direito à diferença cultural, com suas línguas, culturas e tradições 

permitindo que a instituição da escola indígena com possibilidade intercultural de contribuir 

para o processo de afirmação étnica e cultural. Neste processo, os indígenas foram 

protagonistas na formulação de políticas públicas que reconhecem a diversidade do conjunto 

da sociedade brasileira, assegurado pela Constituição Federal de 1988; pela Convenção 169 

da Organização Internacional do Trabalho (OIT) sobre Povos Indígenas e Tribais, promulgada 

no Brasil por meio do Decreto nº 5.051/2004; pela Lei de Declaração Universal dos Direitos 

Humanos de 1948 da Organização das Nações Unidas (ONU); pela Declaração das Nações 

Unidas sobre os direitos dos povos indígenas de 2007; pela Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (Lei 9.394/96); Resolução nº 5, de 22 de junho de 2012 do Conselho 

Nacional de Educação bem como por outros documentos nacionais e internacionais que visam 

assegurar o direito à educação como um direito humano e social.  

As Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica (Parecer 

CNE/CEB nº 7/2010 e Resolução CNE/CEB nº 4/2010) e as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para o Ensino Médio (Parecer CNE/CEB nº 5/2011 e Resolução CNE/CEB nº 2/2012). 

Portaria n. 4563 As recomendações do Parecer CNE/CEB nº 10/2011, que trata da oferta de 

língua estrangeira nas escolas indígenas de Ensino Médio. As deliberações da I Conferência 

Nacional de Educação Escolar Indígena, realizada em novembro de 2009, considerada espaço 

democrática privilegiado de debates e de decisões, com o intuito de celebrar, promover e 

fortalecer a Educação Escolar Indígena; As determinações do Decreto nº 6.861/2009, dispõe 

sobre a Educação Escolar Indígena e define sua organização em Territórios Etnoeducacionais. 

“O acesso às informações, conhecimentos técnicos, científicos e culturais da 
sociedade nacional e demais sociedades indígenas e não indígenas”. (BRASIL, 
2012, p. 1). Onde propõe que a Educação Escolar Indígena seja um espaço de 
elaboração de relações interétnicas com vistas a construção de pluralidade cultural, 
possibilitada pelo reconhecimento da diferença e afirmação dos indígenas na 
perspectiva do direito.  

E continua a referida Resolução a positivar diretrizes à uma educação humanitária 

e com menos desigualdades sociais que aqui se faz questão de transcrever na íntegra o artigo 

quarto a fim de provocar reflexões e retomadas de considerações pertinentes à educação 
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indígena e o direito por uma educação diferenciada, o que não se trata de privilégio, mas o 

exercício de alteridade tão adormecido entre as populações não indígenas: 

Art. 4º Constituem elementos básicos para a organização, a estrutura e o 
funcionamento da escola indígena: I - a centralidade do território para o bem 
viver dos povos indígenas e para seus processos formativos e, portanto, a 
localização das escolas em terras habitadas por comunidades indígenas, 
ainda que se estendam por territórios de diversos Estados ou Municípios 
contíguos; II - a importância das línguas indígenas e dos registros 
linguísticos específicos do português para o ensino ministrado nas línguas 
maternas das comunidades indígenas, como uma das formas de preservação 
da realidade sociolinguística de cada povo; III - a organização escolar 
própria, [...],  IV - a exclusividade do atendimento a comunidades indígenas 
por parte de professores indígenas oriundos da respectiva comunidade. [...]. 
(BRASIL, 2012, p. 1). 

O direito a uma educação escolar diferenciada para os povos indígenas, traduzido 

principalmente na relação território e processos formativos, valorização das culturas e línguas, 

não é um “capricho” de uma Resolução, mas encontra-se, também, garantido por um conjunto 

significativo de instrumentos legais26 nacionais e internacionais que buscam assegurar o 

direito à educação como um direito social, diferenciado e humanitário. 

Um registro de um movimento legislativo que sugere políticas educacionais no 

tocante à educação indígena voltado ao respeito pelas formas tradicionais de organização 

social e cosmológica dos povos originários, bem como da importância de nutrir o respeito às 

formas peculiares com que fazem e socializam seus conhecimentos numa visão pedagógica 

intersubjetiva sustentada na necessidade de ressignificação pela própria comunidade da 

instituição escolar e os sentidos que essa escola tem para cada povo. 

Apesar de que o modelo da escola não indígena, ser distante da realidade aqui 

tratada é ainda muito forte a presença dessa instituição no imaginário/real, chega ao ponto de 

algumas etnias refutarem seus etnoconhecimentos em detrimento do conhecimento formal do 

conquistador, abdicando, assim, de serem protagonistas da consolidação de sua cultura 

ancestral nos espaços escolares. A nosso ver possíveis manifestações da colonialidade no 

                                                 

26 Constituição Federal de 1988; Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) sobre Povos 
Indígenas e Tribais, promulgada no Brasil por meio do Decreto nº 5.051/2004; pela Declaração Universal dos 
Direitos Humanos de 1948 da Organização das Nações Unidas (ONU); Declaração das Nações Unidas sobre os 
direitos dos povos indígenas de 2007; Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9.394/96 e suas 
alterações), 
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dizer de Quijano (2000, p. 3): “[...] uma nova maneira de legitimar as já antigas ideias e 

práticas de relações de superioridade/inferioridade entre dominantes e dominados.  

 Pois a expectativa que temos, ainda é com a interculturalidade27 ver florir o 

etnoconhecimento no chão da escola indígena, com a compreensão de que a educação formal 

não pode ser concebida como um ato de violência, mas uma forma de oportunizar meios de se 

construir possibilidades de uma vida digna, de reafirmação de suas identidades étnicas, na 

perspectiva apontada por Sacristã, (2000) que: “O currículo não é um conceito, mas uma 

construção cultural. Isto é, não se trata de um conceito abstrato que tenha algum tipo de 

existência fora e previamente à experiência humana. É, antes, um modo de organizar uma 

série de práticas educativas”. Nesse processo as relações se constitui numa rede de vivencias, 

onde demanda as diversas formas de se ver e ver o outro: 

[...] ninguém vive isolado absolutamente, fechado entre muros de uma 
fortaleza. Historicamente, cada povo mantém contato com outros povos. Às 
vezes essas formas de contato são conflituosas, violentas. Às vezes, são 
cooperativas, se estabelece o diálogo, a troca. Em qualquer caso, os povos se 
influenciam mutuamente. O conceito que nos permite pensar e entender esse 
processo é o conceito de interculturalidade (BESSA FREIRE, 2009, p. 94). 

Assim, o currículo nas escolas indígenas precisa estar impregnado das vivências 

da comunidade para ter e dar sentido aos sujeitos envolvidos à socialização e a emancipação 

libertadora do educando. No tocante às populações indígenas faz necessário práticas 

pedagógicas com olhares aos seus projetos de vida, não devendo, portanto o currículo ser 

estático, mas um processo em construção, artefato político a serviço dos povos indígenas, 

construído com a participação da coletividade, respeitando seus argumentos sobre o que se 

entende por educação de qualidade num constante cruzamento de práticas diversas com o 

intuito de se educar na vida. 

Se a o processo fosse de um olhar de troca e com respeito ao outro, teríamos 

avançado no processo de uma educação de fato intercultural e de formação cidadã.  

                                                 

27 A Direción de Capacitación y Currículo, do ministério de Educación Nacional de Colômbia (1993, p 91-93) 
assume interculturalidade como conceito centrado nas diversas e múltiplas relações das culturas, onde a 
autonomia nas seleções culturais está orientada por princípios como legitimidade de conhecimento, relatividade 
das práticas, conhecimentos, saberes e organizações sociais. Significando que todas as culturas são diferentes 
entre si e igualmente válidas dentro de seu próprio contexto. 
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Sacristán (2000) nos provoca ainda a uma reflexão sobre a prática a que se refere 

ao currículo, afirma ser uma realidade prévia muito bem estabelecida por meio de 

comportamentos didáticos, políticos, administrativos, esquema de racionalidade, valores, e 

ressalta que é necessária certa prudência inicial frente a qualquer colocação ingênua de índole 

pedagógica que se apresente como capaz de reger a prática curricular ou, simplesmente, de 

racionalizá-la. Daí que o ensino às populações indígenas não deve ser imposições de 

“conteúdos” da cultura envolvente, mas um ato contínuo de diálogos com o outro, nos dizeres 

de Ilma Ferreira Machado, (2010, p.34) nos diz que: educação é mais do que ensino. É um 

processo de formação “humana”. 

Em direção semelhante Luciano (2006) dá a dimensão da responsabilidade com o 

ato educar de quem se propõe trabalhar com educação indígena, o compromisso com a 

sabedoria popular deve fazer parte do currículo pedagógico onde o passado e o presente, 

dialogue  por uma vida melhor, com menos desigualdades sociais, pois: viver a memória dos 

ancestrais significa projetar o futuro a partir das riquezas, dos valores, dos conhecimentos e 

das experiências do passado e do presente, para garantir uma vida melhor e mais abundante 

para todos os povos”. (LUCIANO, 2006, p. 18). 

A construção de um currículo diferenciado é um processo que envolve toda a 

comunidade, para delinear o que se espera e se quer de uma educação escolar voltada à 

formação humana, aos não indígenas é preciso um esforço maior no treinar o olhar para entrar 

no mundo da criança e do adolescente, pois seus espaços de saberes, muitas vezes, partem de 

pertencimentos com base eurocêntrica, branca e urbana não consegue perceber sem o 

compromisso de querer interiorizar os saberes que estão, quase sempre, ligados à natureza, à 

sustentabilidade e segurança alimentar, e à espiritualidade o processo de aprendizagem é 

contínuo, sustentado na luta pela sobrevivência.  

O desenvolvimento do ensino deve envolver formação intelectual e tecnológica e 

ser coerente com a interpretação da realidade. Neste sentido a base do trabalho escolar deve 

ser o estudo do trabalho humano e da participação de crianças e jovens nas diversas 

modalidades de trabalho que se apresenta como elemento integrante da relação escola-

realidade. O objetivo do ensino numa perspectiva socialista é transformar o conhecimento em 

concepções ativas, no domínio das ciências, ou seja, do método científico, o que só pode ser 

atingido via trabalho (MACHADO, 2010, p.46). 
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Como fazer uma prática pedagógica dentro de uma sociedade capitalista de 

reprodução da vida humana, que tendem a eliminar os sujeitos sociais coletivos, grupos e 

classes sociais fundamentais, reforça assim a ideia da existência de uma única possibilidade 

de produção da vida humana: as relações sociais capitalistas (FRIGOTTO, 2003, p. 197). 

A educação formal, em sua maioria, está voltada ao preparo dos sujeitos para a 

força de trabalho que move o mundo capitalista, modelo esse de educação que entra em 

declínio, principalmente no século XXI, notória a falência desse sistema de coisificação do 

ser humano. A educação indígena fundamentada nos conhecimentos ancestrais, economia de 

subsistência voltada a eco agricultura, esse modo milenar de vida pode ser uma nova 

retomada à humanidade de conscientização por uma educação eco planetária, essa 

humanidade que se perdeu dentre tantas tecnologias e a busca de produção e consumismo 

incompatível com os recursos naturais, colocando em risco a vida na própria terra.  Nos 

dizeres de Gadotti (2009) O que é problemático é a globalização competitiva, em que os 

interesses de mercado se sobrepõem aos interesses humanos. 

Uma pedagogia da esperança, chamada por Gadotti (2009) de ecopedagogia, pode 

ser um dos caminhos para uma educação humanizante, não no sentido de docilização, mas no  

de um olhar diferenciado para o  de estar neste mundo e as possibilidades de construção de 

um espaço para se viver onde se possa ter alimentos que não venham carregados de 

agrotóxicos, que nossas crianças e jovens aprendam a construir a paz, em que fronteiras sejam 

o limite do planeta Terra e os terráqueos sejam uma só nação, em harmonia com as 

diversidades culturais. 

Pensar esses espaços sociais nos remete ao domínio de território e ao uso com 

consciência ambiental, pois como analisa Silva (2015) o problema da reprodução social, a 

migração campo-campo realizado na escala interestadual se coloca como caminho de 

permanência dos camponeses em espaços ainda a serem “desbravados”. Esses municípios em 

Rondônia de recente migração positiva para o campo apresentam taxas entre 40 a 83 % de 

população rural.  

A partir deles novas frentes pioneiras se formam, convertendo áreas naturais em 

terras da agropecuária. Todavia, esses espaços estão igualmente territorializados por outros 

grupos sociais, principalmente indígenas, seringueiros e quilombolas. Próximos a essas áreas 

protegidas e outras, sob a gestão do Estado. 
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Nesse processo, os conflitos territoriais se deslocam para as áreas “supostamente 

protegidas”, dentre as quais, as Terras Indígenas, portanto a informação e a formação crítica e 

política de defesa e proteção dos territórios, caberá também à educação indígena de 

contemplar no currículo a discussão e organização de estratégias que juntamente com a 

população em geral deverá estar preparada para os enfrentamentos a essa forma de 

subordinação. 

A Interculturalidade, de acordo com Bessa Freire (2009:94) “é o resultado da 

relação entre culturas, de troca que se dá entre elas, ou seja, tudo que a humanidade produz de 

bom e que merece ser usufruído por todos”. Mas somos sabedores que isso não acontece, 

ainda são propostas de cima para baixo, não são respeitados os seus direitos de escolhas e, 

portanto enfraquece a politica, e essa acaba por não ter uma boa avaliação. 

Para Nobre (2009), nos últimos anos, foi crescente a participação dos indígenas 

nas políticas públicas, o fortalecimento de entidades de professores de caráter regional e 

interestadual, a forte representatividade na Comissão Nacional de Professores Indígenas 

representa um marco histórico. Em Rondônia, a criação da Organização do Professores 

Indígenas – OPIRON – busca espaços de participação e de diálogo com as instituições 

públicas e indígenas, para contribuir na formulação de propostas de políticas públicas 

relacionadas a saúde, educação, território e sustentabilidade.  

Portanto, observamos que o movimento indígena sinaliza mudanças na 

concepção, que incluem questões de direito e de formação em áreas como território, saúde e 

sustentabilidade, entretanto, nem sempre no sentido da divergência. 

4.6. EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA NA ESCOLA PAITER SURUÍ 

O Projeto Pedagógico Escolar Paiter Surui, discute uma proposta no coletivo, 

referente a seu processo de educação indígena, são pautas nas reuniões e em decisões 

comunitárias, onde os Fundamentos Pedagógicos são a base que sustenta a escola 

intercultural, comunitária, específica e diferenciada. 

“Intercultural” porque valoriza a convivência entre culturas diferentes, expressas 

por língua, costumes, religião, modos de produção, relações familiares, etc. 
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Sobre a interculturalidade, que são os saberes tradicionais (etnoconhcimentos) 

dialogam  com os saberes sistematizados da sociedade nacional (envolvente) ficou acertado 

que será necessário aprofundar a discussão na comunidade juntamente com os assessores 

técnicos e professores, para melhorar a  compreensão sobre o papel da educação escolar 

indígena, como fatores geradores na revitalização cultural e na colaboração sistemática no 

registro e produção de etnoconhcimentos para sistematização e elaboração de material 

didático específico para as escolas dos Paiterey. Pois o seu objetivo geral é o de: formar os 

alunos(as), para serem cidadãos consciente de seus direitos à: valorização e manutenção de 

sua cultura própria e condições para acessarem e participarem dos conhecimentos universais 

com saberes críticos sobre os direitos de acesso às políticas públicas, às inovações 

tecnológicas, fortalecimento da sua economia, priorizam o bem estar da sua comunidade num 

todo para a sustentabilidade social e ambiental justa e socialmente igualitária. 

“Comunitária” porque valoriza a participação de todos e a repartição de 

benefícios entre todos. 

“Específica” porque valoriza os conhecimentos próprios dos Paiter Suruí e atende 

aos seus interesses específicos. 

“Diferenciada” porque exige estratégias, metodologias e abordagens 

diferenciadas. 

Missão: Para a comunidade a escola tem a missão de formar o aluno com o 

seguinte perfil: deve estar preparado para respeitar o pai a mãe e os irmãos mais velhos, com a 

educação dada pelos mais velhos e como instrumento para repassar aos seus filhos, 

respeitando o próximo dialogando com as pessoas, desde os jovens até os mais velhos. 

Respeitando a tradição oral dos narradores e a religiosidade, e valorizando a 

tradição das festas e das pinturas corporais, posicionando contra qualquer atitude 

discriminatória baseada em diferenças culturais, de classe social, de crença, de sexo, de etnia 

ou outras características individuais. 
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Valorizando a Identidade Étnica Cultural e Histórica dos povos indígenas 

nacionalmente e regionalmente. Tendo orgulho e o sentimento de pertencimento do seu povo. 

4.7.  PLANO ESTRATÉGICO DA ESCOLA E SEUS OBJETIVOS 

Objetivos: são as situações que a escola pretende atingir indicando áreas, com as 

dimensões nas quais a equipe docente e discente, concentrará suas ações refletindo sempre 

sobre as suas prioridades decorrentes da reciprocidade e do diálogo que se quer e que será 

construída. 

Garantir um ensino de qualidade que garanta a formação cidadã. 

Elevar o desempenho acadêmico dos estudantes. 

Desenvolver no aluno a capacidade de adquirir novos conhecimentos já 

elaborados pela ciência, acessando e selecionando esses saberes. 

Desenvolver a capacidade de reconhecer, sistematizar e registrar conhecimentos 

da memória oral Paiter e produzir conhecimentos a partir de aproximações cada vez mais 

intensas com as informações específicas das diferentes áreas de ensino. 

Foto: Acervo do P.P.P.I da Escola. (2017). 

 

Figura n. 10 - Escola Tancredo Neves, Aldeia Lapetanha, Linha 11. 
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A Educação Básica cumprirão, ainda, os objetivos dispostos nas Disposições 

Gerais da LDB n. 9394/96. 

Art. 78. O sistema de Ensino da União, com a colaboração das agências federais de 
fomento á cultura e de assistência aos índios, desenvolverá programas integrados de 
ensino e pesquisa, para oferta de educação escolar bilíngue e intercultural aos povos 
indígenas, com os seguintes objetivos: 

I – proporcionar, suas comunidades e povos, a recuperação de suas memórias 
históricas; a reafirmação de suas identidades étnicas: a valorização de suas línguas e 
ciências; 

II – garantir, suas comunidades e povos, o acesso às informações, conhecimentos 
técnicos e científicos da sociedade nacional e demais sociedades indígenas e não 
indígenas. 

A educação formal consiste em um processo que está diretamente interligada na 

organização social e cultural do povo, pois a escola vem contribuir na continuidade da 

educação em que a responsabilidade passa não ser mais exclusiva do pai da mãe ou avós e 

tios (educação cultural dos povos indígenas, onde prevalece a hierarquia patrilinear). 

Mas assume um caráter de extensão de seu convívio familiar, devido o parentesco 

próximo e relações próximas com os atores e demais envolvidos (professores e professoras 

indígenas ou não), isso favorece e fortalece a educação indígena e torna possível ampliar a 

discussão de conhecimentos interculturais, 

Nesta perspectiva a finalidade da educação escolar indígena, os objetivos pedagógicos 

e os conhecimentos a serem trabalhados na escola passam por fundamentos nos princípios de 

igualdade social, da diferença, da especificidade, do bilinguismo28, do multilínguismo e da 

interculturalidade.  

Observamos que a família é presente na educação das crianças e adolescentes e 
espera da escola uma complementação aos conhecimentos transmitidos por ela, 
principalmente na sustentabilidade, nas memórias dos mitos, na manutenção e na 
escrita da Língua Materna. Compreendemos que são situações complexas e que a 

                                                 

28 Bilinguismo e o Multilinguismo, segundo IBGE(2010) há no Brasil atual 274 linguas indígenas. Há 
comunidade indígena que utilizam mais de uma língua para interagir com a sua e com o não indígena. O povo 
paiter Suruí e falante da língua materna paiter suruí, essa língua é a segunda língua a língua portuguesa são 
ensinadas e faladas na escola indígena do povo paiter suruí desde o primeiro ano do ensino fundamental, a língua 
estrangeira moderna o inglês acabou sendo inserida a partir do 6º ano ao ensino médio, e por escolha dos 
mesmos foi inserida a língua espanhol no ensino médio. 2. Art. 14.1. Os povos indígenas têm direito de 
estabelecer e controlar seus sistemas e instituições docentes que os eduquem em seus próprios idiomas, em 
consonância com seus métodos culturais de ensino e aprendizagem. Declaração das Nações unidas sobre 
Direitos dos Povos Indígenas (ONU,2007). 
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escola, da forma que se encontra, não está preparada para satisfazer todas essas 
necessidades. No entanto, é possível, por meio de práticas político-pedagógicas, 
construir espaço de diálogos com a comunidade sobre esses assuntos (ZOIA E 
MENDES, 2017, p.410). 

É primordial destacar que tais êxitos serão alcançados se os objetivos forem 

levados em consideração sua situação peculiar de alunos de convívio da família em que a 

educação foi transmitida de forma tradicional oral e passam a estabelecer trocas de saberes   

no universo da escola formal, onde se deparam com  a função da escrita, sendo  um universo  

recente para os povos indígenas principalmente para os povos  de Rondônia, considerando o 

tempo de contato e o  de educação formal  nas suas aldeias. Para tanto é fundamental que se 

sensibilizem com as especificidades, as potencialidades, os saberes, os limites e as 

possibilidades de juntos comunidade e professores desenvolverem de forma coletiva a 

organização dos trabalhos pedagógicos. Em suma, o sucesso dessa implantação e organização 

depende de medidas e estratégias, que permitam a discussão e o diálogo permanente. 

Portanto não se trata somente de implementar a educação nas escolas, temos que 

juntos traçar os objetivos respeitando os aspectos socioculturais do povo, garantida pela 

legislação em vigor, ou seja, a valorização social e cultural, o resgate e a manutenção da 

memória étnica e histórica, da língua materna e das práticas tradicionais. 

Desse modo a contribuição é para que se efetive o projeto de autonomia dos povos 

indígenas, a partir de seus projetos históricos e societários, com o estabelecimento do diálogo  

e desenvolvam novas estratégias de sobrevivência física, linguística e cultural, no contato com 

a economia de mercado. 

• Desenvolver em seus alunos e professores a capacidade de discutir os pontos 

polêmicos da vida da sociedade envolvente e oferecer para o povo indígena a possibilidade de 

criticas e conhecimento de problemas; 

• Ser um instrumento para a interlocução entre os saberes indígenas e a aquisição 

de outros conhecimentos: pontilhão de dois caminhos, lado a lado. 

• Ser um centro de produção e divulgação das ciências culturais para a sociedade 

envolvente. Propiciar aos alunos e alunas, atividades que possibilitem desenvolverem 

competências e habilidades para explorar os recursos naturais de forma consciente, dinâmica 

e preservadora; 
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• Desenvolver nos alunos a capacidade de pesquisa e o senso crítico para avaliar 

os conflitos nas relações interculturais 

• Fortalecer a cultura Paiter Surui, com a valorização curricular, em que suas 

especificidades lingüística, sociais e culturais, sejam comtempladas e respeitadas. 

• Valorizar e sistematizar os conhecimentos indígenas por meio da produção de 

instrumentos didáticos a serem utilizados pelos alunos, garantidos o acesso a materiais que 

contemplem as especificidades de cada etnia com enfoque intercultural;  

• Assegurar o cumprimento dos dias letivos, garantido as discussões a respeito 

do calendário tradicional específico; 

• Fomentar as discussões referentes à Gestão Territorial, possibilitando a 

aproximação das atividades que são desenvolvidas através do coletivo Paiterey.    

• Que o projeto atenda as demandas educacionais, com a sua vinculação ás 

questões inerentes à realidade social, respeitando as características da etnias indígenas e o 

acesso e a permanência na Educação Básica e em todos os níveis de educação futura; 

• Assegurar através das instituições governamentais ou não, estabelecer parcerias 

com as associações indígenas, para que a educação escolar indígena seja com qualidade social 

e pertinência pedagógica, cultural, linguística, ambiental e territorial, respeitando as lógicas, 

saberes e perspectivas do povo indígena Paiter Surui. Pois a escola atual assume a extensão da 

educação, mas não se sustenta sem a família, conforme entrevista do professor Jose Xiborrar 

Surui29:  

Eu compreendo a educação indígena, como aquela que e transmitida pelos pais, avós 
e os parentes próximos, porque são os pais que ensinam como deve ser Paiter 
perante os demais da comunidade. Pois a educação está nas nossas histórias, esta nas 
nossas festas e na nossa religiosidade; sendo que essas são transmitidas a todo o 
tempo e a todo instante. Educação verdadeiramente indígena é ensinar respeitar 
nossas florestas, porque ela é nossa “mãe”. Hoje em dia está difícil, porque nós 
quase não praticamos nossa cultura, ela não pode ser ensinada só no papel, tem que 
acontecer de verdade, senão a escola não é indígena, pois não valoriza a si próprio. 
(2017). 

Quando os familiares acompanham as atividades nos trabalhos de educação, eles 

procuram manter o diálogo com os (as) professores (as), quais os professores são abertos ao 

dialogo e dessa forma contribuem, para que esses espaços sejam realmente   para a 

                                                 

29 José Xiborrar Suruí: professor, trabalha na Escola Tancredo Neves, Aldeia Lapetanha, licenciado em Ciências 
da Linguagem, (Licenciatura em Educação Básica Intercultural), Campus UNIR de Ji-Paraná.RO.  
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manutenção e valorização cultural, buscam conhecimentos necessários para terem 

embasamento e avançar com paridade em relação aos conteúdo do currículo nacional. 

Para isso acreditam que é necessário avançar na qualidade da educação oferecida 

na escola, pois são os verdadeiros detentores dos conhecimentos são os Paiterey, através dos 

seus sábios (as) lideranças e professores (as), pois são protagonista dessa vivência e dessa 

história, nos dizeres de: 

A educação histórico-cultural desse povo se constitui por meio dos ensinamentos 
mitológicos e da formação identitária, que são transmitidos de forma oral; após a 
introdução da educação escolar nas aldeias, as narrativas de mitos estão sendo 
escritas na Língua Paiter Suruí e na Língua Portuguesa. Isso contribui para assegurar 
o conhecimento dessa cultura, no entanto, pode perder a força da oralidade presente 
nas narrativas passadas pelos mais velhos aos mais jovens: conselhos, normas de 
convivência e relações de parentesco contidas nas histórias mitológicas desse povo 
(ZOIA E MENDES, 2017, p.409).  

A perda desses etnoconhecimentos tem preocupado o povo, neste sentido, se 

manifestou Yab-aLapixah30 Suruí: 

Deveria ser de minha responsabilidade ensinar nossa cultura, mas nem eu sei ao 
certo falar minha língua. Por isso, hoje deveríamos ensinar nossas crianças em nossa 
língua. É isso que estou querendo dizer. Temos que ensinar as crianças. 
Antigamente as pessoas faziam assim, ensinavam A fazer flecha, a fazer arco. 
Faziam yatir, faziam roça, a vida de Paiter era próspera. Fomos descaracterizados ao 
nos misturar com os yara ey. Meu pai morreu quando eu era criança, quando eu 
tinha doze anos, mas antes ele disse que eu deveria viver a vida com 
responsabilidade, respeitando o meu próximo. Segundo ele, esse é o maior princípio 
da vida, o respeito.   

 A concepção de educação indígena e de desenvolvimento está amparada por lei, 

mas por si só não se sustentará é imprescindível garantir sua efetividade nos territórios, pois 

nas narrativas dos Paiterey fica nítido que e necessário manter o diálogo baseado nos valores 

e nos princípios que os mantiveram ativos na sobrevivência física e espiritual.  

 Para tanto e necessário investir na formação dos professores Paiterey, e também e 

imprescindível que esses tenham o comprometimento com o cumprimento do código e regras 

no seu retorno ao território, relacionados com as antigas regras de convivência e de outras 

necessidades que surgiram após o contato. Esse código foi elaborado pela comunidade e os 

                                                 

30 Pertence ao clã Kaban, tem aproximadamente 55 anos vive na Aldeia Central, Linha 10, Terra Indígena Sete 
de Setembro.  
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mesmos sentem orgulho em dizer que estão fazendo o possível para que seja possível 

cumprir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os etnoconhecimentos estão presentes nas atividades dos alunos, em que os 

conteúdos são discutidos e representados através dos grafismos e desenhos, neles percebemos 

a língua materna como elemento forte nesses contextos formativos, sendo um dos elementos 

fortes da identidade dos Paiterey.  

 No entanto, tentar compreender uma cultura com o olhar voltado à cultura do 

pesquisador é uma atitude ilusória que no final, poderá nos comprometer de achismo. O mais 

coerente e analisar traços dessa cultura é observar, ouvir e sentir o modo de vida das pessoas e 

mesmo assim, somente observaremos, pois ouviremos e sentiremos somente aquilo que ele a 

outra queira que saibamos.  

Em relação às políticas especificas de educação indígena, no âmbito dos 

territórios, teremos algum sucesso se tivermos a participação, dos líderes e dos mais velhos, 

no fortalecimento da política interna sobre o que é o desenvolvimento sustentável, para 

proteger o que vem no presente e garantia de um o futuro melhor para nosso povo, conforme a 

afirmação do professor José Xiborrár Suruí (2017), durante entrevista na Aldeia Lapetanha: 

Fonte:  Trabalho dos alunos 6º ano, Língua Materna. (2017).  

Figura n. 11 - Atividades multidisciplinares dos alunos Paiterey. 
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[...] Sou professor e tenho orgulho de trabalhar sobre a defesa do nosso território, 
cada pedaço dessa floresta tem uma história importante, cada lugar aconteceu 
alguma coisa boa ou ruim, para nosso povo, então ele faz parte de nós e nós estamos 
vivos, enquanto ele existir tem receio que podemos perder essa riqueza, porque tem 
parente que não está sabendo o valor dele e esta destruindo nossas riquezas. Quero 
um território vivo e forte, para que nossas histórias continuem sendo presentes e 
futura geração.  

Esta afirmação demonstra que os professores estão assumindo seu papel e tendo 

consciência de que é necessário manter o diálogo com os ensinamentos dos sábios, 

principalmente em relação aos etnoconhecimentos e os valores imateriais.    

Segundo Zoia (2009), o professor indígena desempenha um papel fundamental na 

comunidade, pois é ele o responsável pela formação dos seus parentes não apenas na 

formação das crianças, mas também na socialização dos conhecimentos para toda a aldeia. 

Está nas mãos do professor a responsabilidade de formar os futuros gerações que logo estará à 

frente na sua comunidade.   

    Nas escolas indígenas da T. I. Sete de Setembro são oficialmente contratados 

pela SEDUC, 36 professores Paiterey, e 15 não indígenas.  

As populações educacionais estão distribuídas em nove (09) escolas, conforme 

dados da matricula do Censo de 2017, são num total de 347 alunos. 

São considerados avanços a conquista e o respeito de espaços dentro das 

Coordenadorias Regionais da Educação- CRE, a efetivação através da SEDUC, enquanto 

política pública o curso de Magistério Indígena, chamado de Projeto Açaí, modalidade de 

curso para formação de professores (as) indígenas para atenderem a educação no Ensino 

Fundamental, conforme disposto no Decreto n. 8516 de 15/10/1998.  

Através da Universidade Federal de Rondônia-UNIR, Campus de Ji-Paraná, com 

o curso em graduação específico para formação de professores indígenas, voltadas para a 

Licenciatura em Educação Básica Intercultural, com habilitações em: Educação Escolar 

Intercultural no Ensino Fundamental e Gestão Escolar; Ciências da Linguagem Intercultural; 

Ciências da Natureza e da Matemática intercultural e Ciências da Sociedade intercultural. 

Estas foram às conquistas fundamentais para garantir o acesso e a afirmação de políticas 

educacionais especifica na construção de uma educação com diálogos interculturais.  
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Com o acesso e a permanência na universidade em um curso de formação onde 

possibilitou o professor ser o pesquisador da sua história e contribuir para a construção de 

uma educação especifica e diferenciada onde está sendo discutida a implementação de 

políticas públicas embasadas nas legislações, com a participação dos seus líderes e também 

das instituições formadoras.  

Com isso foi possível ampliar o número de escolas que atendiam somente de 1º 

aos 5º ano, e atingissem o 6º ao 9º ano e Ensino Médio regular em cinco escolas, na Terra 

Indígena Sete de Setembro. Assim avançamos na implementação e ampliação de espaços 

físicos, visto que havia escola com única sala de aula. Mesmo assim a demanda de construção 

e ampliação se faz necessárias, para atendê-la a contento as reais necessidades de uma 

educação de qualidade. 

A Lei Complementar n. 578, de 01 de junho de 2010, dispõe sobre a carreira do 

professor Indígena, quadro de Magistério Público Indígena e Técnico Administrativo 

Educacional do Estado de Rondônia.  

Foi um marco considerado importante no processo de implementação em 

legislação e política pública específica, mas encontra-se em processo de reformulação desde 

2016, na expectativa de reunir com lideranças e professores (as) e demais representantes das 

instituições que desempenham trabalhos inerentes à questão indígena em Rondônia. 

Vivemos em descompasso, uma conquista e vários entraves burocráticos que 

emperram todo o processo, com isso quem perde são os alunos que acabam por não terem 

uma educação de qualidade, visto que as escolas não contam com autonomia pedagógica e 

administrativa, pois todo esse trabalho é desenvolvido por não indígenas nas sessões das 

Coordenadorias Regionais de Educação- CREs.  

Sob a alegação de que não é possível ter equipe de gestão, com a atuação dos 

professores (as) nas escolas, devido terem poucos alunos matriculados, com isso na prática o 

que temos é o exercício do poder do Estado, que mesmo à distância mantem o comando 

através de portarias e regras que não condizem com a realidade das estruturas escolares.  

Portanto a legislação traz o direito a uma educação diferenciada, no entanto sem 

poder efetiva-la na sua amplitude, pois no Estado de Rondônia, por meio da Portaria n. 4563 
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/GAB/SEDUC,2015) Portaria n. 2309 (GAB/SESUC, 2016) a educação diferenciada, 

praticamente consiste na oferta do ensino da Língua Materna aos alunos do Ensino 

Fundamental e Ensino Médio e Cultura do Povo ao Ensino Fundamental. Com isso 

demonstram um distanciamento para efetivar uma educação indígena, com seus saberes 

específicos, e acabam por atropelar todo o processo de autonomia na gestão dessas escolas.  

Além de espaços físicos, existem deficiências nos recursos humanos e financeiros, 

que devido às necessidades juntam turmas, atendem em salas ou classes chamadas de 

multisseriadas, ainda estas estejam proibidas por lei, e isso ocorre nas escolas Paiter Suruí e 

em outras de Rondônia como realidade existente. 

Nesse cenário faz se necessário uma reflexão crítica sobre a educação escolar 

indígena, pois através desses diálogos percebemos que a floresta é a extensão da vida dos 

Paiterey, todavia em vista do atual modelo educacional oferecido pelo poder público, bem 

como as leituras de instrumentos legais e observações na  trajetória desenvolvidas junto às 

populações indígena,  compreendemos que mesmo com uma legislação significativa, há 

inegavelmente um descompasso entre a oferta das políticas públicas e sua efetiva 

concretização.  

As escolas dos Paiterey estão buscando em diversas formas e maneiras próprias de 

se reinventarem, no dialogo intercultural dentro da comunidade e tentam da mesma forma 

contribuir com as novas tecnologias, buscando melhorar a participação dos alunos e tentar 

uma saída para esse modelo opressor, imposta pelo mundo capitalista, pois é preciso ter 

coragem e esperança de dias melhores: 

 Como nos dizeres de Paulo Freire (1992): “não sou esperançoso por teimosia, 

mas por imperativo existencial e histórico”. Nesse posicionamento Freire afirma que, o fato 

de sermos esperançoso, não significa que não podemos transformar nossa realidade. Ele 

pondera que: “Precisamos de uma esperança crítica, como o peixe precisa da água 

despoluída”. Em momentos tão conturbados da humanidade precisamos de uma ‘pedagogia 

da esperança [...] que se ancore na prática. ’ É uma necessidade. Nutrida pela esperança de 

transformação para poder ajudar na transformação por um mundo mais humano é que 

convidamos o leitor caso queira, a utilizar esses conhecimentos para melhorar nossa 

caminhada na Terra. E modifica-los, tanto quanto for possível, para esse fim.  
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São palavras ditas com a grandeza de um ser humano que não deveria ter partido. 

Somos órfãos, mas não desistiremos de sonhar e tentar nos transformarmos para poder 

transformar. 

 Pois acreditamos com propriedade de vivência na educação, que se partimos de 

que é necessário entendermos o nosso mundo e o mundo dos povos indígenas e a parir desse 

relacionar com os saberes como um norte mediador e comprometido será possível transformar 

aprendizagens concretas de valores em harmonia com sua territorialidade.  

Principalmente no que tange à construção de uma educação escolar indígena 

intercultural de qualidade, que atenda os anseios do povo e de subsídios teóricos na formação 

dos professores em âmbitos gerais, pautados no diálogo e na coletividade. 

Fica evidente, que, nesse processo, de compreender a forma de gestão territorial 

tem seus percalços, há muito que vivenciar e pesquisar para então ter um diálogo entre os 

atores da pesquisa, se por sua vez, as diretrizes das políticas públicas, termina por 

desconsiderar o movimento real em diferentes escalas do cotidiano vivenciado nos territórios.  

A implementação na propositura de projetos societários é necessário melhorar o 

diálogo com o condicionante dos territórios, garantir a participação ou protagonismo dessa 

população nos planos e ações, pois ou que tem acontecido ainda e que nem sempre são 

considerados nas suas dimensões culturais nem em suas características ideológicas.  

Pois as politicas sociais estão pautadas, pela retórica e por referência 

unilateralmente voltada para a pobreza como sinônimo de precariedade para a perspectiva 

territorial com estratégias de sobrevivência, atreladas a outras características de perfil 

demográfico, em risco de um reducionismo nesses critérios adotados por diferentes agentes e 

programas sociais, às vezes desconsideram as complexidades dos contextos locais e 

ambientais, muito menos culturais. 

 Segundo Becker (2004) o espaço sempre foi associado ao tempo. E hoje, na 

acentuação de diferentes espaços-tempos reside uma das raízes da geopolítica contemporânea. 

As redes são desenvolvidas nos países ricos, nos centros do poder, em que o avanço 

tecnológico é maior e a circulação planetária permite que se selecionem territórios para 

investimentos, seleção que depende também das potencialidades dos próprios territórios. 
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 Portanto as influências externas advindas das políticas ante indigenistas estão 

impondo um modelo de desenvolvimento que pode indiscriminadamente alçar mão dos meios 

de defesa dos povos originários os mesmos serem aliciados a esse novo modelo.  

Se fosse executado o que já está instituído pelo Decreto n.7.747, de 05 de junho 

de 2012, que institui a Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de Terras 

Indígenas- PNGATI e onde busca promover ações elaborar e programar políticas públicas 

observadas à legislação especifica, regulamentam e valorizam as iniciativas indígenas, nos 

usos dos seus conhecimentos e práticas tradicionais, não necessariamente teríamos tantos 

conflitos e desmandos dentro dos territórios indígenas. 

A Declaração das Nações Unidas Sobre os direitos dos povos indígenas dispõe, 

em seu artigo 2º, que: ‘’ [...] os povos indígenas são livres e iguais a todos os demais povos e 

pessoas e tem direito a não serem objeto de nenhuma discriminação no exercício dos seus 

direitos fundamentais, em particular na sua origem ou identidade indígena’’ (ONU, 2007). 

Lembrando a sociedade nacional, que toda a forma de discriminação contra os 

povos indígenas deverá ser combatida, mesmo de forma velada, ao dar ênfase na qualidade de 

serviços públicos disponibilizados, e os demais. Devem se ter a garantia e efetividade à 

qualidade na educação, saúde, assistência ambiental, à segurança alimentar e as suas florestas 

contra invasores, enfim, garantir o direito de ser gente de verdade, ele mesmo, seres humanos, 

com dignidade.  

 Se propusermos essa construção coletiva, poderemos de fato nos aproximar dos 

saberes dos povos indígenas que nos fazem repensar a visão especulativa, capitalista de ser. 

O Diálogo e a busca pelos conhecimentos universais sejam capazes de agregar 

valores e não o contrario, pois é preciso pensar um novo jeito de caminhar para buscar a 

qualidade de vida das presentes e das futuras gerações.  

A territorialidade foi drasticamente modificada, num modelo reduzido de uso do 

território para retirar sua subsistência, o assédio dos invasores continuam com o seu poder de 

alienação utilizando a pior arma o’ capital,’ em que os que se sentem menos favorecidos e na 

ilusão de que estão ganhando algo, fazem negócios com esses sujeitos, a inércia do poder 

público e mediante ineficácia da Política de Gestão Ambiental em Terras Indígenas (Brasil, 
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Decreto n. 7.747/2012). Nesse contexto atual, necessário avaliação e refletir sobre as 

possibilidades de pensar em proteção de patrimônio para as futuras gerações. 

Essas tensões no Território têm repercutido na escola, a partir dos modelos 

existentes, que na maioria das vezes não conseguem estabelecer um dialogo intercultural, pois 

a pratica pedagógica gira em torno de conteúdos programáticos, esquecendo a logica da troca 

de saberes e de valorização desses saberes.  

Por isso não podemos ser ingênuos e esperar resultados positivos de um programa 

técnico ou de ação politica, onde desrespeita a visão de mundo que o povo está 

intrinsicamente inserido.  Modelos que não construídos através de diálogos, se tornam uma 

espécie de invasão cultural. 

Há de se romper com esses preconceitos e superioridades, o que temos é que 

propor ações politicas educativas no sentido de prescindir conhecimento crítico da situação, 

como nos dizeres de Freire, (1992) educar para a vida e educar com dialogo e respeito. 

É necessária uma ação mitigadora para que os indivíduos imersos na sua realidade 

reconheçam suas necessidades e busquem condições para enfrenta-las. Propondo uma reforma 

curricular considerando o espaço democrático, numa perspectiva autônoma e emancipadora. 

Desse modo e necessário que esses conhecimentos sejam acrescidos das novas 

concepções educacionais para os enfrentamentos com a realidade politica externa e demais 

situações onde o povo se relaciona.  

Portanto afirmamos que a o projeto de educação escolar indígena é um desafio 

que os paiterey, precisam de união e de ouvir os seus líderes religiosos e demais, pois todos 

almejam uma educação de qualidade e com os valores sendo respeitados.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS NÃO CONCLUSIVAS 

 

Esta pesquisa que foi motivada pelo meu envolvimento com os povos indígenas 

de Rondônia e de forma específica com os Paiter, buscou investigar as tensões atuais no 

território Paiter Suruí por meio dos modelos de gestão na Terra Indígena Sete de Setembro e 

suas repercussões na escola. Foi uma tarefa desafiadora e ao mesmo tempo envolvente, pois 

no decorrer da pesquisa foi possível conhecer mais de perto o mundo Paiter e olhá-los de um 

local diferente, agora como pesquisadora e não como coordenadora da Educação escolar 

Indígena. Ao mesmo tempo, propiciou um maior aprofundamento nas questões da educação 

escolar, pois foi preciso olhar para o trabalho, que desenvolvo nas escolas, também como 

pesquisadora, para melhor compreender o papel da escola para os Paiter. 

Como  os objetivos específicos me propuseram a levantar os modelos de gestão 

territorial existentes na Terra Indígena Sete de Setembro e os eixos que tem provocado 

tensões entre as lideranças indígenas; analisar os papéis sociais dos clãs e as possíveis 

interferências externas sobre a gestão coletiva do território; verificar de que forma os conflitos 

do território repercutem no Currículo na Educação Escolar Indígena dos Paiterey. 

Para desenvolver o trabalho utilizei a metodologia de observação participante de 

caráter etnográfico, pois participo da vida das escolas Paiter como coordenadora da educação 

escolar indígena, em Cacoal, além do que esse método se mostrou o mais adequado para a 

utilização de coleta e análise de dados, também a etnografia se mostrou capaz de atender a 

abordagem necessária a esse estudo, pois as observações na vida da comunidade e do fazer 

escolar foram importantes. 

Foi possível verificar que o modelo de gestão que os Paiterey se inserem no 

processo de globalização em que os indígenas estão também inseridos, isso mobiliza tanto a 

sua identidade étnica com relação à defesa do território, quanto às necessidades que antes do 

contato não existia.  Os povos indígenas reorganizam seus espaços a partir dos elementos de 

suas culturas, mas é evidente que sofrem pressões do capital sobre seus territórios e seus 

modelos de gestão. Logo, as tensões internas e externas nas terras indígenas provocadas pelo 

momento histórico e econômico atual existem. O diálogo deve avançar na relação da 

igualdade, pois o que vemos e uma continuidade do processo de colonização.   
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 O sistema capitalista e a globalização se ancoram no ambientalíssimo, sendo que 

alguns com visão anticapitalista e outros com perspectivas capitalistas. Para ambos a proteção 

da floresta, portanto o local sagrado dos povos originários representa uma luta local com 

afetações globais. Uma teia em rede.  

Neste contexto o protagonismo dos Paiterey nos orgulha, pois mesmo com todas 

as adversidades sejam elas de forma velada ou na forma de menor qualidade aos serviços 

públicos disponibilizados, não ficam de pires na mão, correm atrás, exigem seus direitos, se 

organizam no coletivo e de algum modo e aos seus modos, enfim, batalham no dia a dia para 

continuarem no direito de existir como eles sempre dizem “gente de verdade”, nós mesmos, 

“seres humanos” com dignidade.  

A Educação escolar indígena caminha a passos lentos, mas mesmo assim se faz 

necessária, pois pode contribuir de forma efetiva  para a manutenção e a preservação dos 

recursos naturais da Terra Indígena,  mas para que isso aconteça é necessário que a escola 

indígena, cada vez mais, seja capaz de atender as necessidades dos indígenas, e que a 

formação dos jovens sejam baseadas no fortalecimento cultural e na análise crítica da 

sociedade onde inevitavelmente estão envolvidos para que possam fazer escolhas que 

realmente contribuam para sua sobrevivência física e cultural. Neste sentido, ela precisa ter 

como base a própria tradição, os conhecimentos dos mais velhos. 

O desafio, então é o de contribuir uma escola, que seja crítica, uma escola que 

consiga elaborar seus currículos com os conteúdos multidisciplinares em várias temáticas: 

língua materna, territorialidade, e que sejam ferramentas importantes para o mecanismo de 

proteção desses espaços. Que esses novos conceitos e valores agregados aos modelos de 

projetos educacionais, sejam um elo com os etnoconhecimentos e dos saberes ancestrais que 

os mantiveram presentes até os dias atuais.  

Para os Paiterey a educação é uma ferramenta de extrema importância que permite 

estreitar o dialogo com a sociedade envolvente, sendo um espaço de valorização e 

manutenção cultural, umas das bases de sustentação no processo de sobrevivência física e de 

territorialidade.  Isso foi possível verificar, tanto nas falas dos professores, quanto nas 

atividades dos alunos, em que os conteúdos são discutidos e representados através dos 

grafismos e desenhos, neles percebemos a língua materna como elemento forte nesses 

contextos formativos, sendo um dos elementos fortes da identidade dos Paiterey.  
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O que realmente todos almejam é de que os grandes líderes sejam os mediadores 

entre esses debates e consigam extrair o melhor deles, buscando caminhos onde as polemicas 

e os sistemas clãnicos dialoguem com as diferenças em prol de uma sociedade viva e 

dinâmica num mundo de inúmeras contestações, com efeitos globalizados.  

Apesar de os danos que estão sendo causados no território persistirem, 

principalmente com as tentativas de entradas de madeireiros ilegais, o que torna o povo 

vulnerável frente aos desmandos do capitalismo opressor. Não acredito que os povos 

indígenas assim os querem, mas por falta de opção de algumas pessoas, mediante a 

necessidade de subsistência, principalmente, dos mais jovens que desejam utilizar os projetos 

tecnológicos e o assédio do invasor. 

Diante disso, fica a proposta de uma luta continua nas tomadas de decisões onde 

possamos envolver questões de interesse dos povos originários, e dentre eles a educação 

escolar, a defesa do território, da Língua Materna e da Cultura. 

Não e o meu desejo parar com a pesquisa, pois não foi possível avançar em vários 

aspectos, o tempo é restrito visto que, nas aldeias a temporalidade e diferente existem época 

para todas as atividades e como pesquisadora não foi possível fazer se presente nessas 

atividades, principalmente nas festas tradicionais. 

 Caso  consiga  continuar, é necessário  aprofundar  mais com  os anciãos e anciãs 

juntamente com os jovens para estreitar os laços clânicos  e compreender como estão sendo 

transmitidos esses saberes milenares  na vivência é no mundo pós moderno,  para uma melhor 

compreensão, portanto esse texto é somente uma introdução ao universo dos Paiterey, 

universo esse que é rico em valores e saberes que precisam ser dialogado com o outros 

saberes, para serem  valorizado e respeitado.  
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ANEXOS 

 

QUESTIONÁRIO SOCIOAMBIENTAL CULTURAL: 

Nome: 

Povo:                                         Clã:                                   idade: 

Função: 

Aldeia: 

01- O que você compreende como educação indígena?  

02- Na sua visão, a educação indígena, tem conseguido dialogar com a educação 

escolar indígena? 

03- Qual é o papel dos mais velhos (sabedores e sabedoras) para a escola? 

04- A formação especifica, (magistério indígena e intercultural) contribui para 

avançar as questões da escola? Na relação escola x comunidade x professor x 

aluno, comunidade, como você avalia atualmente? 

05- Qual é o papel do professor nas discussões sobre a preservação do território? 

06- Como você vê hoje a gestão do território Paiter Suruí? 

07- Existe um modelo de gestão? Se existir comente sobre ele. 

08-Você tem uma proposta? Quer comentar sobre ela? 

09-Em relação à fundação ou criação de associações, qual sua avaliação sobre? 

10-Faça um auto avaliação sobre o que tens feito em defesa, no que se refere ao 

território Paiter Suruí: 
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