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RESUMO

Este estudo analisa a educação escolar Tuparí, relacionando o contexto social e cultural ao
processo educativo. O povo Tuparí é um grupo do tronco Tupí, que hoje habita a Terra
Indígena Rio Branco em Rondônia, compartilhada com as etnias Ajurú, Arikapu, Aruá,
Canoe, Djeromitxi, Kampé, Makurap e Sakirabiar. Procuramos construir a análise a partir do
contexto histórico, das políticas indigenistas e de educação escolar, equacionando seus
desdobramentos para o povo Tuparí. Como caminho metodológico, escolhemos a pesquisa
etnográfica e seus instrumentos: observação participante, entrevistas, coleta de relatos e
registros dos professores. A pesquisa foi desenvolvida no período de outubro de 2009,
fevereiro e julho de 2010, nas escolas Kap’sogo Tuparí e Hapbit Tuparí das aldeias Colorado
e Trindade, contexto em que a educação escolar está sendo construída. Dentre os múltiplos
aspectos relativos à educação escolar, buscamos compreender principalmente aqueles
relacionados ao contexto sociocultural e ao papel social da escola. Partimos da idéia de que é
preciso investigar a etnohistória como caminho para compreensão da sociodinâmica Tuparí,
assim como as representações de educação escolar enquanto instituição ocidental que na
contemporaneidade busca articular aproximações com a identidade cultural e projetos futuros
da etnia. O estudo aponta que a escola Tuparí é uma representação da situação em que a etnia
está inserida, num contexto multiétnico de fronteira, reflete a situação histórica vivida. A
escola na percepção Tuparí significa desenvolvimento, na medida em que estão inseridos em
uma sociedade pautada pela valorização do conhecimento escolar.

Palavras-chave: Povo Tuparí. Cultura. Políticas Públicas. Educação Escolar Indígena.

ABSTRACT

This study analyses the Tuparí school education, relating its social and cultural context to the
educative process. The Tuparí people belongs to the Tupí branch, who nowadays live the
Indigenous Land Rio Branco in Rondônia, shared with the ethnic groups Ajurú, Arikapu,
Aruá, Canoe, Djeromitxi, Kampé, Makurap e Sakirabiar. We aimed to build this analysis from
the historic context of the indigenous policies and school education, assessing their
consequences to the Tuparí people. As a methodological path, we chose the ethnographic
research and its instruments: participant observation, interview, report collection, and
teachers’ notes. This research was carried out in October 2009, February and July 2010, in the
Schools Kap’sogo Tuparí and Hapbit Tuparí of the Colorado and Trindade villages, where
school education is being built. Among the multiple aspects related to school education, we
aimed to comprehend especially those related to the social and cultural context and to the
social role of the school. We started from the idea that it is necessary to investigate the ethnohistory centuries as a way to understand the Tuparí socio-dynamics, as well as the
representations of school education as a western institution that, in the contemporaneity, tries
to articulate approximations with the cultural identity and future projects of the ethnic group.
This study points out that the Tuparí School is a representation of the situation in which the
ethnic group is inserted, in a multiethnic context of frontier that reflects the historic situation
experienced. The School, in the Tuparí perception, means development, as they are inserted in
a society that is ruled by the valorization of school knowledge.
Key words: Tuparí People. Culture. Public Policies. Indigenous School Education.

LISTA DE FIGURAS E QUADROS

Figura 01 Mapa da localização dos Tuparí em meados do século XX ................................. 25
Figura 02 Protesto dos Tuparí contra PCH, durante a conferência da Amazônia ................. 33
Figura 03 Localização da Terra Indígena Rio Branco........................................................... 34
Figura 04 Porto da Aldeia São Luiz e o cruzeiro da missão católica .................................... 36
Figura 05 Escola Kap’sogo Tuparí, estudantes em aulas de futebol e de língua materna .... 42
Figura 06 Aldeia Colorado ................................................................................................... 45
Figura 07 Mapa aldeias da Terra Indígena Rio Branco ......................................................... 52
Figura 08 Casal retornando da roça ....................................................................................... 56
Figura 09 Colheita de macacheira (maniva), Cacique Pedro e Eliete Tuparí, ...................... 58
Figura 10 Preparo da Chicha, aldeia Colorado ...................................................................... 58
Figura 11 Casa da Chicha, aldeia Colorado .......................................................................... 59
Figura 12 Raul e Isaias Tarimã Tuparí na aldeia Estaleiro ................................................... 80
Figura 13 Representações da colheita da mandioca, por aluna da segunda série ................. 84
Figura 14 Representação do ritual da chicha por aluna da 2ª série ....................................... 84
Figura 15 Painel de alunos sobre o homem primitivo e o homem atual ............................... 88

Quadro 1 Sociedades indígenas da margem direita do rio Guaporé no século XX ............... 22
Quadro 2 Escolas, professores e vínculo institucional em 1996 ............................................ 74
Quadro 3 Escolas da Terra Indígena Rio Branco, 2009 ........................................................ 76

LISTA DE SIGLAS

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
CEP – Comitê de ética em pesquisa com seres humanos
CIMI – Conselho Indigenista Missionário
EFA _ Escola Família Agrícola
FUNAI – Fundação Nacional do Índio
FUNASA – Fundação Nacional de Saúde
IAMÁ – Instituto de Antropologia e Meio Ambiente –
IPHAN – Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
JOCUM _ Jovens Com Uma Missão
MNTB _ Missão Novas Tribos do Brasil
MEC _ Ministério da Educação e Cultura
MPU _ Ministério Público da União
NEIRO _ Núcleo de Educação Escolar Indígena de Rondônia
OPIRON – Organização dos Professores Indígenas de Rondônia e Noroeste do Mato Grosso
PCH _ Pequenas Centrais Hidrelétricas
PGDRA _ Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente.
PNL – Programa Nacional do Livro Didático
POLONOROESTE – Programa Integrado de Desenvolvimento do Noroeste do Brasil
RADAM – Projeto Radar na Amazônia
SEDAM – Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental
SEDUC – Secretaria de Estado da Educação de Rondônia
SIL – Summer Institute of Linguistics
SPI – Serviço de Proteção ao Índio
UNIR – Universidade Federal de Rondônia

SUMÁRIO
Introdução .............................................................................................................................. 10
CAPÍTULO 1- Cultura, desenvolvimento e educação diferenciada ................................. 13
Cultura e educação escolar indígena ....................................................................................... 13
Procedimentos metodológicos ................................................................................................. 17
CAPÍTULO 2 - Os Tuparí .................................................................................................... 20
Tempo da maloca: modos de vida Tuparí ............................................................................... 22
Entre machados de pedra e de ferro: Tuparí e Tarupá............................................................. 24
Tempo dos seringais e do SPI ................................................................................................. 26
Resistência nos seringais ......................................................................................................... 28
A luta pela terra ...................................................................................................................... 30
O rio Branco e as pequenas centrais hidrelétricas – PCH ....................................................... 32
Notas de viágem à Terra Indígena Rio Branco........................................................................ 34
Terra indígena Rio Branco: um território multi-étnico ........................................................... 51
Organização social Tuparí ....................................................................................................... 54
O ritual da chicha..................................................................................................................... 58
CAPÍTULO 3 - Políticas de educação escolar indígena ..................................................... 60
Políticas de educação escolar indígena no Brasil .................................................................... 60
Educação escolar indígena em Rondônia ................................................................................ 62
O projeto açaí........................................................................................................................... 65
CAPÍTULO 4 – Papeo nîkap hek: casa de escrever no papel ............................................ 71
Tecendo fios da história da educação escolar Tuparí .............................................................. 71
Da oralidade a escrita Tuparí ................................................................................................... 78
A escola Tuparí como afirmação da identidade étnica ............................................................ 81
Conclusões .............................................................................................................................. 93
Referências ............................................................................................................................. 97
Anexos ...................................................................................................................................103

Introdução

O interesse em estudar a educação escolar indígena com uma perspectiva cientifica
surgiu do nosso envolvimento com a temática em 1998, trabalhando como professora com os
povos Arara e Gavião e, a partir de 2001, participando do curso de formação de professores
indígenas - Projeto Açaí, como coordenadora e membro da equipe técnica do projeto
executado pela Secretaria de Estado da Educação – SEDUC. Esta experiência profissional
provocou questionamentos técnicos, e depois acadêmicos, quanto às possibilidades, para os
povos indígenas, de afirmar suas identidades em meio à complexidade das relações entre
cultura tradicional e cultura ocidental e aos conflitos pela preservação do território. Em 2004,
na etapa Açaí nas Aldeias, conhecemos a Terra Indígena Rio Branco e o contexto específico
de cada escola e aldeia, o que nos instigou a investigar a relação entre a educação escolar e a
cultura da etnia Tuparí. Assim, este estudo tem a Terra Indígena Rio Branco como lócus,
focando particularmente as aldeias Colorado e Trindade onde estão localizadas as escolas
estaduais Kap’sogo Tuparí e Habit Tuparí. O trabalho de campo foi realizado em outubro de
2009, fevereiro e julho de 2010, centrado nas redes de relações indígenas tecidas entre as
etnias, as aldeias e as escolas.
O povo Tuparí, falante da língua Tupí, família Tuparí, está identificado em fontes
históricas e etnográficas: Franz Caspar (1953); Denise Meireles (1991); Betty Mindlin (1993)
e Nicole Pinto (2009). Foi localizado nas cabeceiras da margem direita do Rio Branco,
afluente da margem direita do Rio Guaporé. Juntamente com os povos Jabuti (Djeromitxi),
Makurap, Aruá, Ajurú (Wajuru), Arikapu e Kepikiriwat, são citados em conjunto, como
integrantes do que foi chamado de “complexo cultural do Rio Branco1” (MEIRELES, 1989),
por compartilharem crenças e práticas como o consumo de bebida chicha2, uso do marico3,
aspiração cerimonial de pó de anjico e a estrutura narrativa de mitos de origem. A partir de
fontes historiográficas e relatos orais foi possível traçar as relações de contato e compreender
suas estratégias de resistência às diferentes frentes de expansão colonizadora e às políticas
1

Citado por Denise Meireles como complexo cultural do marico e do Rio Branco, por compreender uma região
ocupada por povos que compartilham aspectos culturais, porém com significações próprias.
2
Bebida feita de mandioca ou milho cozido, com amendoim e batata doce. Pode ser consumida doce ou
fermentada.
3
Um cesto tecido com fibras extraídas de folhas de tucum, de confecção exclusivamente feminina.
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civilizatórias e desenvolvimentistas. Também foram identificados códigos culturais que
estabeleçem aspectos identitários dos grupos sociais que habitam a Terra Indígena Rio
Branco.
Ao seguir o que sugere Clifford Geertz (1989), interpretando o que vimos e ouvimos,
nos sentimos desconfortáveis em diversos momentos porque, apesar dos esforços e da
proximidade, o nosso não deixa de ser um olhar estrangeiro influenciado por nossas
referências culturais. Desta forma, mesmo contando com colaboradores atenciosos, a nossa
compreensão e interpretação ainda é fragmentada, incompleta. Os índios e índias, em suas
atividades cotidianas, abriram “janelas” para olharmos seus modos de vida, dispostos
generosamente a nos levar ao mundo Tuparí. Foi fundamental, durante a observação de
campo, que os professores Raul e Isaias Tarimã Tuparí tenham participado das análises e
conclusões deste estudo.
Buscamos compreender a relação da escola com o contexto das aldeias através das
práticas dos professores4, acompanhando-os e/ou observando-os em suas atividades diárias,
para um entendimento não apenas da sua pedagogia, mas, também de seus modos de vida.
Procuramos pistas que pudessem esclarecer aspectos organizacionais, pedagógicos e
ideológicos da escola. Observamos, nas salas de aula, desenhos, textos e registros em
cadernos de planejamentos e anotações de alunos, que materializassem práticas pedagógicas e
conteúdos de forma a explicitar elementos que fazem parte do patrimônio cultural da etnia.
Nos registros de narrativas e de entrevistas investigamos suas relações com os não índios – os
Tarupás5- os desafios atuais e como a educação escolar se insere em seus projetos futuros.
Nas memórias de indígenas que viveram nas malocas e nos seringais procuramos fios de suas
histórias e explicações sobre o contato com representantes da sociedade ocidental.
Nas idas a campo encontramos elos que articularam nossa compreensão da escola no
contexto das aldeias. Alguns desenhos e textos mostraram ambigüidade entre o tradicional e o
moderno, fragmentos do imaginário de uma cultura em permanente mudança, refletindo as
relações de contato ainda em curso. Expomos algumas dessas relações para, em seguida,
discutir políticas públicas e seus desdobramentos no processo de escolarização, elegendo o
“contexto da escola” como lugar privilegiado de observação para responder se a educação
escolar contribui para afirmação da identidade cultural Tuparí ou, ao contrário, contribui para
o apagamento de sua etnicidade.
4

Os colaboradores da pesquisa foram 04 professores todos do sexo masculino e narradores indígenas, duas
mulheres e quatro homens.
5
Os Tuparí de Rondônia chamam de Tarupás os espíritos maléficos da floresta e deram o mesmo nome aos
brancos. (MINDLIN, 1993, p.15).
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Os Tuparí vivenciam mudanças rápidas não só nos modos de vida, técnicas e nas
concepções de educação, mas, também em suas leituras de mundo, que têm implicações em
regras, valores, organização social e perspectivas de futuro. Tais mudanças são, em grande
medida, desdobramentos de políticas públicas e das relações pós-contato, que influenciam
processos de expressão de identidades culturais e étnicas.
O recurso à etnografia, utilizada como método para descrição e interpretação da
realidade complexa da vida dos indígenas, se revelou estimulante e desafiador. Conforme
Clifford Geertz a etnografia “é o tipo de esforço intelectual que representa um risco elaborado
para uma descrição densa” (1989, p.15). Este é um conceito bom para pensar e objetivo
último do etnógrafo, embora seu alcance seja sempre incerto. Se chegamos a atingi-lo
devemos o mérito a generosidade com que fomos recebida pelo povo Tuparí e ao desvelo dos
professores e orientador. Naturalmente, não recai sobre eles qualquer omissão que tenha
persistido.
No capítulo 1 desta dissertação discorremos sobre cultura, identidade e reciprocidade
como princípios das relações sociais do povo Tuparí, base em que se assenta a educação
escolar específica e diferenciada. O capítulo 2 enfoca o contato, a luta pela terra e o contexto
sociocultural em que a escola esta inserida. O capítulo 3 trata da educação escolar indígena
enquanto política pública, princípios teóricos e ideológicos que inspiraram políticas
indigenistas e de educação escolar indígena. O capítulo 4 apresenta o papel da escola para a
etnia, das formas e práticas próprias de aprendizagem e descreve a educação escolar como
lugar intercultural, elemento de afirmação da etnicidade Tuparí. Seguem-se a conclusão,
evitando recomendações aos órgãos formuladores de políticas, pois não acreditamos que eles
sejam balizados pelas contribuições acadêmicas, e as referências bibliográficas que
fundamentaram nosso percurso dos dados empíricos para a reflexão teórica.

CAPÍTULO 1. Cultura, desenvolvimento e educação diferenciada

Cultura e educação escolar indígena

Procuramos interpretar o significado da cultura Tuparí, conforme o conceito proposto
por Cliffor Geertz:
(...) um padrão de significados transmitidos historicamente, incorporado em
símbolos, um sistema de concepções herdadas expressas em formas simbólicas por
meio das quais os homens comunicam, perpetuam e desenvolvem seu conhecimento
e suas atividades em relação à vida. (GEERTZ, 1989, p.66).

Para esse autor, símbolos e significados são compartilhados pelos membros do
sistema cultural, e são públicos e não privados. Conforme nos adverte Laraia (2002, p.63)
“estudar a cultura é, portanto, estudar um código de símbolos partilhados pelos membros
dessa cultura”, como construção histórica, sua transmissão atravessa gerações. Graças à
criatividade e respostas que os diferentes povos deram aos desafios e experiências de vida,
surgiram novas soluções e, o contato entre povos e culturas, resultou na expressão da
diversidade étnica e cultural. Dificilmente poderemos reconstruir a trajetória de cada cultura,
definir o tempo de existência, assim como os desafios, avanços, retornos, alianças e cisões
que plasmaram seu patrimônio simbólico (JUNQUEIRA, 2002). Procuramos decifrar os
símbolos que constituem o patrimônio cultural de um povo, o que valorizam e faz parte de
suas memórias e o conjunto simbólico eleito para expressar sua identidade.
Cada povo possui sua cultura própria, tradições, valores, costumes, histórias e
línguas distintas, mas o que define seu pertencimento étnico é o processo vivido, no contato
com o outro. Conforme o conceito formulado por Fredrik Barth (1998) é na fronteira que a
etnicidade se define, no encontro com o outro, na interação, no conflito e nas mediações, que
permitem o trânsito entre culturas, estabelecendo critérios de inclusão e exclusão de
elementos identitários. Entre os Tuparí, vivendo em contexto multiétnico, a resistência
possível resulta em formas particulares de organização da vida social, expressões artísticas e
religiosas, transmissão de conhecimentos e visão de mundo.
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Estudar códigos culturais dos Tuparí significa interpretar suas formas de elaboração
de conhecimentos, tais como rituais, momentos de aprendizagem, espaços especializados de
transmissão e aquisição de saberes, com quem e que métodos são utilizados, com que
fundamentos, e tantas outras formas de os Tuparí aprenderem e ensinarem. Sua dinâmica está
expressa nas pescarias, no roçado, na coleta, na chicha, no artesanato, na culinária, em suas
organizações sociais de trabalho, relações de poder, gênero, parentesco e alianças, relações
com o ambiente, com outras sociedades indígenas e não indígenas. O que nos conduz à
investigação de suas regras sociais, valores e processos de aprendizagem: observar,
experimentar, fazer e refazer.
Normas, instituições, relações sociais, econômicas, políticas, religiosas, jurídicas,
históricas e estéticas, são definidas por Mauss (2003) como fenômeno social, sugerindo a
compreensão das condutas humanas em todas as suas dimensões, passíveis de apreensão
somente na experiência dos indivíduos:
As sociedades progrediram na medida em que elas mesmas, seus subgrupos e seus
indivíduos, souberam estabilizar suas relações, dar, receber e, enfim, retribuir. Para
começar, foi preciso inicialmente depor as lanças. Só então se conseguiu trocar os
bens e as pessoas, não mais apenas de clãs a clãs, mas de tribos a tribos, de nações a
nações e - sobretudo - de indivíduos a indivíduos. Só então as pessoas souberam
criar e satisfazer interesses mútuos, e, finalmente, defendê-los sem precisar recorrer
às armas. [...] se opor sem se massacrar, dando-se uns aos outros sem se sacrificar.
Esse é um dos segredos permanentes de sua sabedoria e de sua solidariedade (p.313314).

Povos compartilhando um mesmo lugar que a expansão das frentes econômicas lhes
alocou, reinventaram suas relações para satisfazer interesses múltiplos, enraizadas em
princípios de reciprocidade teorizada por Mauss (2003), como trocas de dádivas. As
transformações ocorridas na vida das populações nativas da Amazônia, a partir do contato
com representantes da sociedade ocidental, foram intensas. A drástica diminuição da
população, por exemplo, impossibilitou os casamentos endogâmicos e intensificou os
casamentos interétnicos. As relações interculturais, com implicações em suas culturas,
determinaram ao mesmo tempo expressões identitárias.
No passado, o conhecimento era construído e apreendido em contextos sociais
distintos, como em rituais xamânicos, caçadas e no cotidiano dos assentamentos. No presente,
a escola torna-se lugar de sistematização de saberes, de potencializar seus modos próprios de
produzir, de elaborar e transmitir conhecimentos em diálogo com outros acervos de
conhecimento e cultura. Mas é também lugar de contradição, da mediação do diálogo e do
conflito, se coloca na fronteira entre tantos condicionantes (TASSINARI, 2001). Lugar de
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confrontos interétnicos, mas também espaço privilegiado para novas formas de convívio no
campo da alteridade (LOPES DA SILVA, 2001). Por essa razão a dificuldade de determinar
sua função - ao mesmo tempo em que é uma instituição inserida no contexto social do Tuparí,
é também uma representação do Estado e consequentemente de poder.
As modalidades culturais particulares que cada sociedade usa para estar e interpretar
o mundo são formas de conhecimento, tanto em conteúdo como em modos de transmissão e
de ação, saberes que se atualizam. Com o contato, os indígenas se apropriam de novos
conhecimentos e práticas, incorporando o ensino escolar no processo educativo. Contudo,
uma educação escolar que garanta o direito à diferença e autonomia ainda é um desafio:
A própria noção de “diferenciação” implica a existência de tantos modelos de
educação escolar indígena quantas realidades socioculturais locais forem
vivenciadas por comunidades indígenas específicas. Os denominadores comuns a
todas elas são, certamente, a noção de escola como lugar de reflexão crítica e espaço
de exercício e a construção da autonomia indígena (LOPES DA SILVA, 2001,
p.10).

Para os herdeiros dos povos que habitavam a região amazônica há milhares de anos,
que conformam uma diversidade de culturas, o contato com representantes da sociedade
ocidental foi marcado por tensão. Conforme Oliveira e Freire (2006, p.132):
[...] o pós-contato sempre levava a doenças, fome e desespero entre os índios
contatados, não só por falta de políticas desenvolvidas para essa fase, como pela
própria pressão de projetos desenvolvimentistas do regime militar, os quais
colocavam os direitos indígenas como secundários.

A eles foram atribuídos estigmas e interpretações preconceituosas: não têm governo,
não crêem em Deus, não têm escrita, são atrasados (JUNQUEIRA, 2002). Com tais
argumentos foram adotadas políticas e ações para integrar e civilizar, padronizar e
ocidentalizar:
O conceito de desenvolvimento inclui um enorme entusiasmo por esse projeto
gigantesco de padronização. Como escreveu Descartes: “A causa principal do medo
é a surpresa”. [...] A segurança exige a exclusão do imprevisível. Essa visão de
segurança também envolve o estabelecimento de algum grau de familiaridade e de
conhecimento do mundo inteiro. E para que se consiga produzir uma
homogeneidade global é preciso trabalhar para a erradicação de tudo aquilo que é
estranho. [...] E os padrões que as várias tarefas do desenvolvimento pretendem
estabelecer são os mesmos que orientam as organizações mais avançadas do mundo
e os estilos de vida mais acelerados; em suma, são os que vigoram no modelo de
vida dos países industriais altamente desenvolvidos (GRONEMEYER, 2000, p. 2728).

A educação escolar pensada para os povos indígenas foi produto do imaginário

16

construído sobre as diferenças culturais, com suas bases assentadas na construção mítica de
“atraso e selvageria”, como etapas a serem vencidas para alcançar a “civilização e o
desenvolvimento". Para Sachs (2000, p. 12) “o desenvolvimento é muito mais que um simples
empreendimento socioeconômico; é uma percepção que molda a realidade, um mito que
conforta sociedades, uma fantasia que desencadeia paixões”.
No que diz respeito às sociedades indígenas, os projetos de desenvolvimento se
apropriaram de suas bases de sustento e de subsistência, ou até mesmo as destruíram com a
promessa de crescimento econômico. Isso explica em parte os desafios atuais dos indígenas,
que muitas vezes se valem do recurso das riquezas naturais á luz da lógica econômica da
sociedade majoritária. Após o contato, foram obrigados a se inserir em realidades “modernas”
e complexas, cidades, instituições públicas, tutela e assistência, sistemas de saúde, economias,
educação, controlados pelo Estado através do planejamento de políticas de desenvolvimento
(ESCOBAR, 2000). É neste contexto que a educação se coloca como possibilidade, mas
também como ameaça: de um lado, possibilidade de fortalecimento dos indígenas por meio do
acesso aos conhecimentos necessários para fazer valer seus direitos; de outro, ameaça, no
sentido de que a educação não é neutra, e historicamente o planejamento das políticas
públicas de educação tem servido para obliterar as diferenças e a diversidade.
A resistência indígena se constitui em diferentes estratégias, seja em seringais ou
compartilhando uma mesma terra indígena com diversos povos, organizando o mundo social e
reinventando expressões identitárias. Para Oliveira (1998) e Barth (1998), os processos
identitários devem ser estudados em contextos precisos, considerados como atos políticos. O
que consideramos adequado para compreensão do contexto sociocultural em que o povo
Tuparí está inserido: um mosaico de culturas compartilhando a Terra Indígena Rio Branco e
territórios ampliados6. Em lugar de fronteiras sociais, a escola enquanto instituição ocidental
se constitui uma porta aberta para fluxos de pessoas, culturas e saberes distintos, uma
representação do processo histórico vivido (TASSINARI, 2001).
São poucas as pesquisas sobre os povos da “Terra Indígena Rio Branco”, como
afirma Laraia (2007, 21), “alguns grupos Tupí nem sequer foram pesquisados”. Além dos
trabalhos de Franz Caspar (1953), Denise Meireles (1983) realizou estudos importantes de
etno-história dos povos das margens do Rio Guaporé, que denominou “complexo cultural do
marico”. Na década de 1980, Betty Mindlin (1984), Mauro Leonel (1984 a 1987) e Ari Ott
(1987 e 2002) avaliaram impactos do Programa Integrado de Desenvolvimento do Noroeste
6

Terra Indígena Guaporé no município de Guajará Mirim e aldeia Palhau situada fora da área demarcada na
Reserva Biológica Rio Guaporé.
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do Brasil (POLONOROESTE). Nicole Pinto (2009) estudou os “Wajuru do Guaporé
(Rondônia)”. Sobre os povos Aruá, Kampé e Arikapu são poucas as referências, como o
Puruborá, são citados por Meireles (1983 e 1989), Leonel (1987) e Monserrat (2007).

Procedimentos metodológicos
A metodologia utilizada tem por base a pesquisa etnográfica, realizada por meio de
observação participante, desenvolvida em pesquisa de campo na Terra Indígena Rio Branco.
Foram realizadas três viagens, em outubro de 2009, fevereiro e julho de 2010, totalizando 60
dias em campo, nas aldeias Cajuí, Trindade e Colorado, onde estão localizadas as escolas
“Konkuat Tuparí”7, “Kap’sogo Tuparí” e “Habit Tuparí”. Utilizou-se como critérios para
escolha destas escolas, haver professor formado em magistério indígena e pertencer a etnia
Tuparí.
Como recomenda Malinowski (1986, p.32), “o etnógrafo não tem só que estender
suas redes no lugar adequado e esperar pelo que vai cair dentro dela. Ele deve ser um caçador
ativo, cercar sua caça, segui-la até seus esconderijos mais inacessíveis”. No começo do
trabalho de campo, seguimos o professor Raul em suas atividades docentes e cotidianas, em
reuniões com representantes da FUNASA, FUNAI, MPU e SEDUC, nas aldeias São Luiz,
Serrinha, Trindade, Colorado e Cajuí. Observamos o trabalho do professor Isaias Tarimã
Tuparí, na escola e em suas atividades no roçado, nas chichadas, em viagem pelo Rio Branco,
em reuniões e no convívio cotidiano nas aldeias.
Durante as viagens, cruzando o Rio Branco, nas trilhas dos povos que ali habitam,
procurando um “caminho para aprender”. Nos inspiramos na pergunta de Michel Agar (1986)
citado por Silverman (2009) quem são os Tupari? Qual o papel da escola? Isto porque,
estando em uma aldeia indígena, é preciso aprender sobre um mundo que encontramos em
primeira mão, observando e extraindo do que se vê e ouve dados para uma descrição densa
(GEERTZ, 1989).
Além da pesquisa de campo, consultamos a literatura e fontes orais, estabelecendo
desta forma, uma ponte entre processos históricos do contato e da educação escolar, e olhando
um pouco para o passado, através do relato de histórias, buscamos compreender mais sobre os

7

O estudo se estendeu a aldeia Cajuí, primeiro em busca de informações junto aos mais idosos, que viveram na
maloca e em seringais. O segundo momento, para observar uma reunião entre indígenas e representantes da
FUNAI e MPU, ocorrida em 2009.
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Tuparí e seus modos de vida, essenciais para uma compreensão do papel da escola.
Para a coleta de dados foram realizadas entrevistas com idosos, professores e
lideranças, gravadas digitalmente e posteriormente transcritas. As outras observações foram
lançadas em caderno e diário de campo, permanentemente atualizados na aldeia, que se
revelaram ótimos recursos na fase de redação do texto. Com autorização das pessoas, foram
realizados registros fotográficos, bem como consultados planos de aula, registros e material
didático utilizado pelos professores.
O procedimento para coleta de dados teve início em 2009, ao participamos de uma
reunião promovida pelo Núcleo de Educação Escolar Indígena de Rondônia - NEIRO, na
câmara municipal de Alta Floresta do Oeste. Os professores da Terra Indígena Rio Branco
estavam presente, e foi quando explicamos o interesse em realizar a pesquisa em suas aldeias
e recebemos a autorização oral e escrita.
Planejamos viajar em setembro de 2009, mas na ocasião, a FUNAI recomendava
cautela para entrada em áreas indígenas, pois havia um alerta para o risco de gripe H1N1.
Realizamos exames consulta médica para assegurar que não levaríamos o referido vírus para
as aldeias. No final de setembro a SEDUC de Alta Floresta nos deu apoio para o
deslocamento até as aldeias, iniciando o trabalho de campo, e durante 15 dias acompanhando
Raul Tuparí nas escolas onde exerce a função de professor.
Em campo, reunimos informações para elaboração de um mapa das aldeias, etnias e
escolas, o que nos deu uma visão de conjunto. Coletamos dados sobre a população com os
agentes indígenas de saúde, e observamos que os registros por família seguem critérios de
patrilinearidade.
Entrevistamos os idosos que nasceram na maloca, recuperando as memórias do
contato e da escola. Encontramos em Konkuat Tuparí uma vontade de contar, o prazer de
relatar e de lembrar. Conversamos sobre a vida na maloca, nos seringais e finalmente
perguntamos quando começou a escola na aldeia. Ao gravar as narrativas, evitamos
interromper ou fazer intervenções, procurando captar os fatos significantes, que fazem parte
da memória coletiva. Identificamos três momentos que remetem ao contato, ao êxodo dos
assentamentos tradicionais, à vida nos seringais e à luta pela terra. Ouvimos, junto com Raul
Tuparí, que traduzia narrativas de Konkuat e Afogo em língua materna. A hospedagem na
casa do cacíque Pedro e Eliete Tuparí nos aproximou das mulheres, quando compreendemos
seus espaços de poder, e o que representa a distribuição de peixe e o ritual da chicha. Também
cometemos inconveniências e recebemos lições de etiqueta. Observamos aulas, conversamos
com estudantes, e os acompanhamos em suas atividades cotidianas, de trabalho, lazer e
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estudo.
Na pesquisa, registros de narrativas dos idosos e das novas gerações ajudaram a
preencher, como em uma colcha de retalhos, fragmentos da história de povos no plural. Isto
porque após o contato, a história vivida pelos Tuparí aparece imbricada com a história dos
povos que habitam a Terra Indígena Rio Branco.
Consultamos textos, relatórios e planejamentos de aulas produzidos pelos professores
e alunos indígenas. Sua análise permitiu contextualizar o processo histórico da educação
escolar da etnia, oferecendo significados que atribuem ao ensino escolar. Consultamos os
memoriais escritos pelos professores indígenas, um dos documentos de avaliação do curso do
– Projeto Açaí.
O projeto foi submetido à apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa do Núcleo de
Saúde – CEP/NUSAU/UNIR e aprovado, com base nas resoluções 196/96 e 304/2000. A
obtenção da concordância dos professores indígenas foi expressa em um termo de
consentimento livre e esclarecido.

CAPÍTULO 2. Os Tuparí

Antigamente, no mundo não existia gente, só Toba pot (quer dizer velho, antigo).
Um dia, percebeu que o milho estava sumindo, pensou que fosse cutia, mas não era,
ele fez tocaia, depois colocou milho de novo. Viu que por um buraco debaixo de
uma pedra, apareciam mãos que pegavam o milho e ouviu barulho debaixo da terra.
Toba pot levantou a pedra pesada do buraco do mundo e viu gente. Mandou as
pessoas passarem depressa, vieram muitos homens e mulheres feios, uma mulher era
bonita, mas ela voltou para buscar sua peneira e demorou muito, semente de Tarupá
queria sair, mas Toba pot não deixava, até que um casal conseguiu sair, a índia
bonita não deu tempo, se ela tivesse saído as pessoas seriam todas bonitas. Toba pot
não agüentou mais o peso da pedra fechou o buraco do mundo. Toba pot fez esteira
e bancos para as pessoas se sentarem e foi separando as tribos, consertou as pessoas,
cortou as unhas e os chifres delas, descolou os pés e mãos que pareciam pés de pato.
Demorava arrumar as pessoas, cada vez que o sol ficava baixo ele levantava a mão e
puxava para cima para não escurecer. Assim que saiu da terra os Tuparí, Makurap,
Aruá, Arikapu, todos os outros povos indígenas e Tarupá. Toba pot tomou rapé e
ensinou cada povo uma música, Tuparí foi o último, ensinava só o começo, assim
tamairirom tamairirom. O povo Tuparí não conseguiu aprender, esqueceu a música.
Aprendeu depois com outro povo que criou música para os Tuparí. Por isso não
entendemos as músicas porque é outra língua.... (Pedro e Eliete Tuparí8).

Na memória coletiva dos Tuparí, as explicações sobre a origem da humanidade são
de um mito que também é contado por povos Tupí, em diferentes versões (ela saiu da terra, do
mundo subterrâneo).
Os Tuparí são falantes de uma língua do tronco Tupí, pertencente à família
lingüística Tuparí, assim como os Makurap, Mequém, Ajurú, Akunsú e Kampé (Guaratira).
As línguas do Tronco Tupí compreendem as famílias: Tupí-Guarani, Mondé, Tuparí, Arikém
Juruna, Mundurucu, Ramarama, Aweti, Mawé e Puruborá (CABRAL E RODRIGUES, 2007).
Com exceção da família Tupí-Guarani, estão todas localizadas em território brasileiro, ao sul
do rio Amazonas. Monserrat (2007, p.156) afirma que: “cinco delas – Arikém, Mondé,
Puruborá, Ramarama e Tuparí – estão no Estado de Rondônia e Noroeste do Mato Grosso.
Em Rondônia vivem ainda representantes da família Tupí-Guaraní, sub-grupo Kawahib”. Os
povos da família Tuparí são remanescentes de grupos numerosos que viviam entre os rios
Branco, Colorado, São Miguel e Terebito, na margem direita do rio Guaporé, que por sua vez
faz parte da bacia do rio Amazonas.
As fontes históricas que comprovam a presença de povos Tupí na bacia do rio
Madeira são numerosas. Há registros que datam de 1742, sobre a concentração na região de
8

Relato de Pedro Tuparí na aldeia Colorado, em 2010. O relato teve a participação de Eliete Tuparí que
acrescentava elementos a história no momento em que Pedro narrava.
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grupos Tuparí, Aruá, Makurap, Kampé, Canoé, Puruborá, Ajurú (ou Wayoro) ao lado de
outros grupos de troncos lingüísticos distintos, como os Djeromitxi, Txapacura9 e Arikapu.
Leonel (1984) faz referência a grupos Tupí localizados por viajantes e pesquisadores,
comprovando a existência de imenso território imemorial de sociedades estendidas na
margem direita do Rio Guaporé, ao longo de seus afluentes: rios Branco, Colorado, Preto,
Mequéns, Corumbiara, Omeré, São Miguel e Pimenta Bueno.
Estudos de Denise Meireles (1989) confirmam que a região citada concentrou
importante núcleo Tupí e etnias linguísticamente distintas, que mantinham relações
intersocietárias e compartilhavam elementos culturais semelhantes, embora não se tivesse
formado uma homogeneidade cultural e lingüística. “Um traço cultural destas sociedades, era
a confecção de cestas de fibra extraída de folhas de tucum, chamadas de marico, utilizada por
homens e mulheres, mas de confecção exclusiva feminina” (MEIRELES, 1989, p.47). O uso
cerimonial da chicha, a aspiração de pó de anjico e o uso de marico, levam a crer que tais
relações já ocorriam desde tempos imemoriais.
Com base em informações de Meireles (1989, p.19, 30 e 32) construímos o quadro
abaixo:

Quadro1 - Sociedades Indígenas da Margem direita do rio Guaporé no início do século XX
Etnias

Rios

Mequéns

Rio Mequéns

Makurap, Ajuru, Aruá e Arikapú

Rio Branco e cabeceiras do rio Colorado

Tuparí

Margem direita do Rio Branco

Jabuti ou Djeromitxi

Afluente margem esquerda do Rio Branco

Abitana-Huanyam e Puruborá

Rio São Miguel

Kumaná, Urunamakan, os Kujana

Entre o Cautário e Cautarinho

considerados Txapakura
Canoé

Rio Omeré

Massaka

Rio Pimenta Bueno

Kepikiriwat

Bacia do Ji-Paraná

Fonte: Adaptado de Meireles (1989).

9

Movimentos migratórios pós-colombianos [...] ocorridos após a expulsão dos jesuítas, redundou na fixação de
grupos Txapakura nas cabeceiras do rio São Miguel, afluente da margem direita do Guaporé, onde foram
encontrados, no começo do século XX, os Huanyam ou Pawaumwa, hoje extintos. (MEIRELES, 1989, p.46).
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Alguns destes povos desapareceram, como o Kepkiriwát10, que movidos pela
curiosidade por técnicas até então desconhecidas, estabeleceu contato com a comissão
Rondon em 1913 e foi extinto pela frente de expansão extrativista ainda na primeira metade
do século XX:
A fome de ferro que demovera as últimas resistências dos Nambikuára à
confraternização, confirmaria sua força junto de cada uma das tribos que a Comissão
encontrou em seus caminhos. Uma delas, os Kepkiriwát, tendo deparado, segundo
presumiu Rondon, durante suas andanças, com uma picada aberta pela Comissão a
golpes de ferramentas, decidira transferir-se para junto dela, na esperança de
surpreender um dia a gente que dispunha de tão extraordinárias ferramentas. Para
tribos que só contavam com machados de pedra, que cortavam, furavam, raspavam e
poliam com instrumentos feitos de ossos, dentes e conchas, um arbusto decepado
com um golpe de terçado devia representar alguma coisa de extraordinário capaz de
aguçar vivamente sua curiosidade. Esses índios confraternizaram-se com a
Comissão em 1913. Eram, até então, inteiramente desconhecidos (RIBEIRO, 1986,
p.121).

São distintas as situações pós contato com as frentes de expansão colonizadora, como
os remanescentes do povo Puruborá que vivem desaldeados e dispersos em cidades de
Rondônia, somando cerca de 200 indígenas (MONSERRAT, 2007). Já o povo Akuntsú11 e
um grupo Kanoé somente estabeleceram contato nos anos 90 do século XX:
O povo Akuntsú é remanescente de um genocídio ocorrido na última década do
século passado organizado por fazendeiros da região do sudeste do Estado de
Rondônia. No presente, os remanescentes Akuntsú vivem alternadamente em duas
aldeias, localizadas na Terra Indígena do Rio Omerê, onde também vivem
remanescentes Kanoê, que foram contatados aproximadamente na mesma época em
que foram contatados os Akuntsú (CABRAL, 2008, p.4).

O contato resultou na desagregação dos povos Tupí, expropriação de suas aldeias,
provocando rápido processo de depopulação. Como nos aponta Oliveira (1998), a colonização
instaurou novas relações das sociedades com seus lugares e terras demarcadas ou não,
deflagrando mudanças em múltiplos níveis de suas existências socioculturais, com
implicações em instituições e manifestações culturais, por conseguinte na esfera educacional.

Tempo da maloca: modos de vida Tuparí
Os Tuparí viviam em cerca de trinta aldeias de malocas nucleares, espalhadas pelo
vasto território além das cabeceiras do Rio Branco, segundo Franz Caspar (1957), a população
10
11

Língua classificada como Tupí-Tuparí.
Este povo não foi citado por Denise Meirelles e, desta forma não foi inserido no quadro 1.
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somava cerca de três mil pessoas.
Os relatos orais12 atestam que em tempos imemoriais o Tuparí usava instrumentos de
pedra e não conheciam o ferro. Eram agricultores e se organizavam em mutirões para
atividades mais dispendiosas como as de roçado, construção de habitações e caçadas. Tinham
suas técnicas de trabalho e proteção, como o uso de estrepes pontiagudos em armadilhas
colocadas nos limites das áreas de caça. Produziam fogo através da fricção de madeira seca,
usavam sal (ku`ut) extraído de ouricuri, uma resina queimada, cujas cinzas eram cozidas até
formar granulados salgados. Usavam a seringa (Hevea brasiliensis) para fazer bolas de
borracha para brincadeiras. São técnicas e saberes legados de uma geração à outra pela
transmissão oral e na prática diária do fazer e observar. A aprendizagem exigia atenção,
observação, dedicação pessoal e experimentação: “[...] um aprendizado gradual que exige o
aprimoramento dos sentidos, do saber ouvir, enxergar, sentir”. (JUNQUEIRA, 2002, p.60)
Na organização social do trabalho cabia ao homem fazer o roçado, a coivara e abrir
covas com o uso de varas e machados de pedra. Confeccionavam instrumentos musicais de
taboca, bancos de madeira e armas - bordunas, arcos e flecha -, indispensáveis para a caça de
animais de pequeno porte, principalmente macacos e aves. As mulheres plantavam, colhiam e
transportavam em maricos os produtos do roçado e da coleta. Confeccionavam maricos com
fibra extraída de palmeira, redes de algodão e adornos de sementes, flores, ossos e plumas de
aves. Eram ceramistas, produziam utensílios domésticos como panelas, jarras e recipientes
utilitários para o preparo de alimentos.
As relações sociais fundavam-se em laços de parentesco e em alianças e eram
polígamos. Estas regras eram legitimadas pela tradição Tuparí, criações simbólicas
construídas socialmente, como nos adverte (JUNQUEIRA, 2002, p.11) “[...] nada na biologia
do homem ou da mulher determina de antemão quantos cônjuges se deve ter. É a tradição da
sociedade que define e legitima as regras de uniões matrimoniais”.
Após a primeira menstruação ocorriam cerimônias pubertárias - com reclusão da
menina, quando seus cabelos cresciam, ocorria a consumação dos casamentos, mas as uniões
se tornavam estáveis após o nascimento de um filho. Os meninos ganhavam orifícios labiais e
nasais, simbolizando a passagem para a vida adulta, (ainda hoje são percebidos os orifícios
entre os mais idosos, mas sem adornos). Andavam nus, usavam adornos de plumagem,
sementes, ossos e pintura corporal feita com tinta de jenipapo e urucum, para os momentos
festivos.

12

Relatos coletados em atividade de campo, no mês de outubro de 2009.
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Tinham suas relações fundadas em vínculos solidários, conforme testemunha o
etnólogo Franz Caspar (1958) que vivenciou situações de reciprocidade, reveladas no trabalho
da roça, caça, nas festividades regadas a chicha e nas cerimônias de anfitrião e de convidados.
Cada homem tinha de aprontar a sua própria roça. [...] apesar de serem todos
obrigados a trabalhar nas plantações do chefe e de seu irmão, estas culturas não se
destinavam à alimentação de toda a tribo. Eram destinadas a possibilitar ao chefe
convidar todos os companheiros de choça para os festins, os mais abundantes
possíveis e que duravam sempre três dias inteiros (CASPAR, 1958, p.129).

Durante o ano inteiro convidar sua gente e os vizinhos para a festa, com muita
fartura, e ser considerado um bom anfitrião, era o maior empenho do chefe, representava sua
autoridade. O trabalho nas plantações do chefe revela uma regra de reciprocidade. As trocas
se manifestavam em diferentes dimensões da vida social, como a econômia, o direito, moral e
religiosa. As festas e o consumo da bebida chicha, cerimônias pubertárias, casamentos
exogâmicos e empreendimentos comuns contra tribos hostis constituíam oportunidades para
se estabelecer relações entre os diferentes grupos étnicos, facilitadas pelo uso da língua
Makurap13, que se tornara uma língua franca inter-tribal. As relações intersocietárias ocorriam
entre os povos da região do Rio Branco desde tempos imemoriais, conforme apontam os
estudos descritivos de sua cultura. Elas correspondiam a descrição de Mauss (2003), para
povos que viviam e se relacionavam sob o exercício das trocas simbólicas, confirmadas por
Caspar (1958, p. 112):
Os caçadores repartiram as suas peças de caça. Apesar do trabalho da derrubada e na
colheita, quase todos acharam tempo para caçar alguma coisa que guardaram para
ser comida nesta data festiva: peixinhos, larvas de besouros, macacos, tatus, quatis,
pacas, etc. Cada qual repartia o que tinha e recebia, em troca, outras iguarias.

Entre machados de pedra e de ferro: Tuparí e Tarupá
O contato ocorreu em 1927, conforme Meireles (1983) e Alves (2004) quando dois
seringueiros adentraram suas aldeias, acompanhados por um cacique Makurap e índios de
outras etnias, para convencê-los a trabalhar no seringal Paulo Saldanha, cujo barracão estava
localizado na margem esquerda do Rio Branco. Um grupo de homens Tuparí seguiu para o
seringal para trabalhar, em troca de machados e facões de ferro, que conheceram através dos
Makurap, uma vez que estes já tinham estabelecido relações de trabalho com seringueiros em

13

Hoje, todos os Tuparí idosos falam também Makurap e ainda lembram de canções nessa língua.
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troca de instrumentos de ferro e roupas.
Já no primeiro encontro contraíram doenças que fizeram suas primeiras vítimas.
Quando em 1934 o etnólogo alemão E. H. Snethlage visitou as malocas Tuparí, encontrou
250 habitantes, subdivididos em duas malocas comunais, com cerca de 30 famílias em cada
uma. Em 1948, Caspar conviveu durante seis meses entre os Tuparí, observando que os
contatos com os seringueiros eram temporários, grupos de homens se deslocavam
esporadicamente até os seringais para trabalhar em troca de produtos como machado de ferro,
Alves (2004, p.9). Eles não levavam suas mulheres, temiam doenças e violências. Viviam em
duas malocas, sob a chefia de Waitó e de Kuarumé, somavam cerca de 200 pessoas.
O mapa elaborado por Caspar em 1948 apresenta os grupos étnicos estabelecidos ao
longo do Rio Branco e afluentes da margem direita do Rio Guaporé. A figura a seguir retirada
de Caspar (1975), localiza os Tuparí, na ocasião da visita do pesquisador às suas aldeias:

Figura 1: Mapa da localização do Povo Tuparí em meados do século XX.
Fonte: Poliana Maria Alves (2004).

Na década de 1950 intensificam os contatos com seringueiros e foram atraídos para os
seringais. Em 1954, casos de envenenamento e epidemia de sarampo quase os levou a
extinção. Sobreviventes Tuparí refugiaram-se em suas antigas malocas, e em 1955 Caspar os
visitou novamente: somavam então 66 pessoas.
O contato implicou em mudanças importantes nos modos de vida Tuparí, como os
rituais pubertários interrompidos nos tempos dos seringais e os significados atribuídos a eles,
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conforme a classificação instituída por não indígenas: índio “brabo” e “manso”, “selvagem” e
“civilizado”, correspondendo aos que mantiveram e aos que abandonaram o modo de vida
tradicional. Esta dicotomia paulatinamente desapareceu à medida que os indígenas tornaramse trabalhadores nos seringais, adotando costumes “civilizados” e o uso da língua portuguesa:
Em 1955, na ocasião da segunda visita de Caspar, todos os homens possuíam calças
e camisas, alguns até vários exemplares delas e a maioria das mulheres tinha pelo
menos um vestido. Os Tuparí consideravam isso um grande progresso, visto que
dispunham agora de uma proteção bastante eficiente contra os mosquitos tão
incômodos. Porém essa não era a razão principal para que o povo fosse
gradativamente abandonando os seus hábitos e adotando os dos brancos. A função
essencial da roupa parecia ser a transformação do índio nu e selvagem no caboclo
civilizado, participante do mundo dos brancos. As roupas elevavam-lhes o status de
maneira decisiva (ALVES, 2004, p.22).

Se, de um lado, aspectos da cultura ocidental foram adotados no processo de
interação, outros considerados significativos para o Tuparí perduraram, como a língua
materna socialmente valorizada, o consumo da chicha e os núcleos familiares como unidades
autônomas. Diante da pressão colonizadora, adotaram estratégias de resistência que
combinam arranjos entre o tradicional e o novo, gerando outras soluções e dinâmicas
socioculturais. O uso da língua Makurap como língua franca, os mutirões de trabalho e os
casamentos interculturais favoreceram o multilinguismo e arranjos nas relações de poder entre
as etnias e na continuidade de suas representações étnicas.

Tempo dos seringais e do SPI
Na Amazônia, desde o início da colonização o extrativismo tornou-se atrativo
econômico, que oscilava ao sabor do mercado dos produtos, como observa Meireles (1989).
As mudanças ocorridas no final dos séculos XIX e XX, foram em grande medida
impulsionadas pela dinâmica do mercado europeu, num contexto de crescimento industrial e
ampliação dos modos de vida das sociedades “modernas”. No século XX, a Amazônia passou
a ser vista como recurso potencial para abundante produção agrícola e pecuária, tornando-se
então, pólo de atração de migrantes vindos do sudeste, sul e nordeste, rumo ao novo
“eldorado”, como ficou conhecida a região, Meireles (1983) e Mindlin (1987).
No final do século XIX a exploração de goma-elástica, principalmente borracha, atrai
para a região, nordestinos pobres que fugiam da seca e dos efeitos do latifúndio. A procura de
seringa deslocou seringueiros a lugares habitados por povos que ainda não conheciam “os
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civilizados”, nem tão pouco seus vírus e bactérias. “A instalação do Seringal Pernambuco no
início do século XX e do seringal São Luiz no alto Rio Branco deu início ao processo de
contato com os grupos Tupí da margem direita do Guaporé” (MEIRELES, 1989, p.30). O
Seringal São Luíz foi um centro de atração de diferentes povos, quando expropriados de seus
lugares tradicionais.
Povos e famílias foram divididos entre seringais e postos de atração do Serviço de
Proteção ao Índio - SPI. “Os Makurap mantiveram as suas aldeias até cerca de 1950, quando o
seringalista João Rivoredo os persuadiu a se concentrarem em definitivo no São Luís”
(MEIRELES, 1989, p.45).
Leonel (1984), afirma que o seringalista e representante do SPI, João Rivoredo
adquiriu14 todos os seringais do Rio Branco, impondo uma nova ordem, responsável pela
dispersão dos índios na região.
Em 1953 o povo Tuparí foi induzido pelo então inspetor do SPI – Rivoredo, que
enviou emissários às suas malocas com a orientação de que deveriam sair todos juntos e
deixarem suas terras, conforme testemunha Konkwat, filho de Waitó. Foram levados para a
localidade de Laranjal15, lugar distante oito dias de viagem de suas aldeias, para impedir que
retornassem como sempre faziam. Entre 1955 e 1970, os Tuparí foram definitivamente
expropriados de suas terras. Para os povos da margem direita do Guaporé, o representante do
SPI era ao mesmo tempo, o patrão nos seringais do Rio Branco.
Nos seringais, trabalhavam na agricultura, cultivando grandes plantações de arroz,
milho, feijão, macaxeira, cana e coleta de castanha. Pelo trabalho compulsório, recebiam
roupas e ferramentas de trabalho. Famílias Makurap, Wayoró (Ajurú), Jabuti, Arikapu, Aruá,
Canoé e Tuparí foram levadas para o Posto Indígena Ricardo Franco, hoje Guaporé, criado
em 1940 pelo SPI. Os procedimentos de trabalho usados para inseri-los em atividades
produtivas e promover sua sedentarização eram pautados por objetivos civilizatórios, como
proibição do uso das línguas indígenas, práticas de xamanismo, rituais pubertários e
mudanças nas relações produtivas.
Nos últimos anos de existência do SPI, sob domínio militar a instituição foi acusada
de ações degradantes contra indígenas. As ações do Estado favoreceram a grilagem de
territórios indígenas, expropriação, genocídio e formação de latifúdios. Em Rondônia, o
massacre do Paralelo Onze contra o povo Cinta Larga, desmoralizou o SPI que foi extinto e

14

Não encontramos fontes que esclareçam como Rivoredo adquiriu os seringais, uma vez que a maioria
localizava em áreas de perambulação, caça e aldeias indígenas, conforme nos aponta a figura 1.
15
Relatos de Konkuat e Maria Tuparí, coletados em 2009 e 2010.
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substituído pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI em 1967. Segundo Davis (1977,
p.107), a repercussão da violência contra os indígenas na comunidade internacional gerou
pressão sobre o governo brasileiro, num momento em que o contexto político do país não
favorecia movimentos de reivindicação e lutas fundiárias: vivia-se um período
antidemocrático, e os indígenas estavam sob a tutela do Estado.

Resistência nos seringais
A ordem nos seringais era mantida pelo patrão - o seringalista – por meio de grupos
armados de jagunços e capatazes. Segundo (CASPAR, 1953, p.59) “os barões da borracha
procuravam, entre seus empregados, os homens mais intrépidos e melhores atiradores. [...]
Nomeavam-nos protetores do barracão e de seus bens e sua pessoa. [...] eram encarregados
também de alguma ação de limpeza secreta”. Castigos e maus tratos eram freqüentes nas
práticas de “amansar índios”, até que um líder Makurap se revoltou e retornou com sua gente
para sua aldeia, conforme relato a seguir:
Patrão buscava o índio [na maloca], amansava e batia. O índio ficou com raiva,
fugiu de novo, não quis se amansar não, voltou aldeia. Branco mandou buscar,
amarrou ele. Menino desamarrou, Anderê pegou arma e matou tudo, primeiro o
branco que tava na rede. [...] Não era só Rivoredo que era dono não, tinha um
Regino também. Regino baixou (Guajará – Mirim), disse que índio tava manso.
(Maria Tawá Tuparí 16).

Os índios “mansos” eram aqueles trazidos de suas aldeias através de deslocamentos
forçados, e inseridos em trabalhos compulsórios em seringais do Guaporé, a coerção fazia
parte do método de desterritorialização das etnias da época.
O depoimento de Afogo, com ajuda de Konkua Tuparí, em sua narrativa (em língua
materna), traduzida pelo professor Raul, confirma a história de um guerreiro Makurap. O
seringalista Rivoredo havia contratado um boliviano severo para tomar conta do seringal “São
Luís”. O administrador, por sua vez, contava com um grupo de capangas armados, dispostos a
agir com violência. Usavam a estratégia de colocar um índio para tomar conta dos demais
membros de sua etnia, enquanto supervisionavam os trabalhos.
As mulheres eram obrigadas a manter relações sexuais com os seringueiros, sob
ameaça; além de trabalhos forçados, os índios eram submetidos a maus tratos, castigados com
chibatadas e humilhados. O índio Anderê Makurap se revoltou e foi embora com seus
16

Dados coletados em Alta Floresta do Oeste, em 2010.
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parentes para sua aldeia. O administrador ordenou que buscassem o cacique vivo ou morto.
Os jagunços foram até a aldeia Makurap, amarraram o cacique e os índios que ali estavam.
Aproveitando-se da distração de um dos capangas, Anderê falou em língua materna a uma
criança para cortar as cordas e livrar suas mãos. Quando a criança o libertou, matou o capanga
mais próximo que estava deitado em uma rede e, com a arma do morto, atirou no segundo que
estava no terreiro. Espiando através de buracos na maloca, aguardou o retorno dos dois que
estavam caçando macaco, só um escapou se embrenhando na mata. Era casado com uma
índia. Anderê seguiu para o barracão São Luís, matou o administrador e todos os brancos que
ali estavam.
O dono do seringal, que morava em Guajará-Mirim, enviou um pacificador para a
região, e ele mesmo esteve lá. Os índios contam que o cacique Makurap não sofreu retaliação.
Foi estabelecido um acordo, e nunca mais se ouviu falar em punições e castigos em São Luís
(CASPAR, 1953). A revolta do Índio Anderê resultou na instauração de nova ordem no
seringal. A etapa de “amansar”17 os índios nos seringais estava concluída, já usavam roupas e
estavam inseridos na sociedade moderna, trabalhando na extração de borracha, matéria prima
para indústrias.
Rivoredo vendeu os seringais com os indígenas ali vivendo, como parte do
patrimônio. O novo proprietário, Milton Santos, continuou a usar mão de obra indígena para
extração da borracha, até que o Posto Indígena Rio Branco foi reativado em 1980. O
indigenista Apoena Meireles libertou inúmeros índios do regime do barracão e, apesar de anos
de dominação, os índios ainda mantinham vivas suas tradições (MEIRELES, 1983).
Nos seringais, ocorreram casamentos entre índias e seringueiros, como Maria
Tuparí18, que afirma ter sido muito feliz em seu casamento com um soldado da borracha19.
Em 2009, visitamos uma índia Tuparí casada com seringueiro, vivendo na reserva extrativista
“Rio Ouro Preto”. Tais relações resultaram em casamentos, interações e influências de
elementos da cultura de seringueiros e indígenas:
Quando acaba a guerra e os soldados são esquecidos no “campo de batalha”,
impossibilitados de retornar, terminam criando um modo de vida próprio, copiando
práticas dos grupos indígenas com quem conviviam, criando outras, desenvolvendo
múltiplas táticas de sobrevivência, relacionando-se com a floresta, estabelecendo
aquilo que Levi-Strauss chamou de bricolage (OTT, 2002, p 30).

17

Enquanto os Jaboti, Makurap e Tuparí, conforme me explicou Julieta Wajuru, foram amansados pelo
seringalista Rivoredo, os Wajuru têm em sua história a presença indelével dos americanos [...] que teriam vindo
lhes tirar duas coisas: a língua e o ouro (PINTO, 2009, p.49).
18
Entrevista concedida em sua residência na cidade de Alta Floresta do Oeste.
19
Migrantes, em sua maioria nordestinos, atraídos como mão- de- obra para produção de borracha na Amazônia.
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A luta pela terra
Em 1960, o então presidente do Brasil, Juscelino Kubitschek, após a implantação de
Brasília, leva adiante a construção de grandes eixos viários, que a ligam ao Pará e ao Acre,
dando início à migração rumo à Amazônia. A abertura de estradas e projetos de colonização
empreendidos pelo Estado brasileiro aumentou as tensões na região nas décadas de 1970 e
1980. O intenso fluxo migratório se deu com a promessa de terras para agricultura e pecuária,
intensificando a grilagem de terras que até então eram consideradas “devolutas”, bem como
violência no campo, envolvendo posseiros, colonos e indígenas. No contexto da explosão
demográfica e dinamização da economia, o Território Federal do Guaporé deu lugar ao
Estado de Rondônia, criado em 1981.
Os conflitos entre colonos e indígenas se acirraram em plena execução do
POLONOROESTE, destinado a realizar o asfaltamento da BR-364, ligando Cuiabá a Rio
Branco, prevendo-se a demarcação de todas as Terras Indígenas do norte de Mato Grosso e
Rondônia. Em seguida veio o Plano Agropecuário e Florestal de Rondônia (PLANAFLORO),
que tinha como um de seus objetivos a proteção às populações indígenas.
A grilagem de terras e exploração de madeireiras avançou sobre territórios indígenas,
quando diversos povos foram definitivamente expropriados e passaram a viver no Posto
Indígena Rio Branco. Conforme registra Leonel (1984), empresas madeireiras formaram
grupos para pilhar terras e madeiras das reservas indígenas. Os órgãos públicos não
funcionavam em sintonia. Por um lado, a FUNAI atuava de modo ambíguo, ainda que
contasse com indigenistas comprometidos com os indígenas. Por sua vez, o INCRA distribuiu
terras mesmo tendo conhecimento da presença indígena na região.
Os indígenas, pressionados por colonos e vivendo entre seringueiros, organizaram-se
reivindicando a demarcação das terras. Segundo (LEONEL, 1984), “em 1976 a empresa
Plantel, encarregada da demarcação, enfrenta a resistência dos índios, que impediram uma
demarcação lesiva, e enquanto a FUNAI/RADAM procrastinavam, as invasões sucediam-se”.
Em 1977, nova tentativa de remover os índios para liberar as terras para seringalistas e
empresas madeireiras foi frustrada pela resistência indígena. Um grupo de índios liderados
por Anísio Aruá, Brasilino (Brasil) Tuparí, Anderê Makurap e Konkuat Tuparí, seguiu até um
seringal no Rio Preto disposto a fazer a retirada dos seringueiros, como relata um dos
participantes, professor Isaias Tarimã (2009): “Procuramos os seringueiros, desarmamos eles,
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falamos para irem embora. Tomamos as armas dos que estavam no Igarapé Preto e com as
armas deles, seguimos a pé, até o São Luís acompanhando os seringueiros até os limites da
reserva”. De posse de arcos e flechas os guerreiros indígenas fizeram a retirada pacífica dos
seringueiros, assegurando a posse da Terra Indígena Rio Branco para os Tuparí, Makurap,
Jabuti, Aruá, Kampé, Arikapu e Canoé. A história é confirmada no depoimento a seguir:
A FUNAI entrou e tocou aqui dentro, aí ficaram seringalistas no Colorado, nós aqui
e outros índios lá no São Luiz, o branco ficou no meio, aí que nós não gostamos, aí
nós reunimos e falamos, vamos tirar, vamos tirar, veio do São Luís o Sr. Anízio
Aruá e o velho Andere Makurap, muita gente! Falaram, vamos tirar. Eu levei o meu
pessoal daqui também, tudo armado. Fomos até São Luiz, aí nós viemos devagar, até
que nós tocamos essa gente, tomava as armas deles, com paciência, devagar, até que
nós tocamos toda essa gente fora da área, até Manduca. Até que o pessoal de
companhia começou a demarcar essa área. Porque o pessoal de fora vinha tomando
tudo, aí do São Luiz pra cima [...] (KONKUAT20).

Em 1981, a demarcação foi retomada, mas a demora favoreceu a entrada de
invasores, que abriam estradas entre aldeias indígenas e mantinham jagunços armados;
algumas deles contavam com apoio de políticos da região, mobilizados para liberar terras
devolutas, Mindlin (1993). A Terra Indígena Rio Branco após constantes reduções e
negociações, foi demarcada em 22 de março de 1984 e homologada em 1986.
A área projetada mostra a terra indígena em forma retangular, desconsiderados os
limites naturais, como rios e serras. Tal fato implica maior fragilidade diante das constantes
pressões externas, como atividades madeireiras e agropecuárias, em que ocorre a retirada da
vegetação protetora de nascentes de rios que são berçário de peixes, importantes para povoar
tributários do rio Branco e rio Guaporé. Conforme avalia corretamente João Tuparí, a
demarcação da terra deixou de fora a aldeia Palhau e a localidade de Laranjal, representando
vulnerabilidade a diversas ações antrópicas predatórias – invasões de madeireiros, pescadores,
garimpeiros, caçadores, coletores de castanha, lançamento de agrotóxicos e desvios de leito de
rios, gerando impacto sobre a Terra Indígena Rio Branco.
A exploração florestal avançou sobre terras indígenas, abrindo passagem para a
agropecuária, e na década de 1980, contou com o aval do então presidente da FUNAI,
Romero Jucá:
No início, predominava o roubo de grande quantidade de madeira de lei: a partir de
1987, a venda da madeira foi promovida pela própria FUNAI (gestão de Romero
Jucá), mediante contratos ilegais com as madeireiras ou mesmo estimulando
negociações diretas com os índios. São transações absolutamente desorganizadas,
em que os índios não levam nenhuma vantagem. [...] Neste período, estima-se que
tenham sido retirados em terras indígenas de Rondônia 1 milhão de metros cúbicos
de mogno (ROCHA, 1994, p.222).

20

Relato coletado em 2009, na Aldeia Cajuí.
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Madeireiros “negociavam” com lideranças indígenas oferecendo-lhes facilidades,
como veículos – alguns sem documentação de transferência de propriedade – e, ao encerrar a
extração de madeira, os requisitavam de volta. Os indígenas perdiam duplamente, pois não
tinham controle sobre a medição da madeira, cubicada à revelia da comunidade, recebendo
por ela valores irrisórios. Ademais, o uso de bebida alcoólica e doenças contraídas na cidade,
geravam a desmoralização de lideranças indígenas perante suas comunidades. Nos anos 90,
madeireiras voltam a pressionar, trocando madeiras de grande valor no mercado por gêneros
alimentícios industrializados. Por fim, a comercialização de madeira é interrompida quando as
espécies mais lucrativas já tinham sido completamente retiradas da região.
Somente a partir da abertura democrática do final dos anos oitenta, com a
promulgação da Constituição de 1988, pôde materializar-se parte dos componentes
reivindicatórios da sociedade civil, e novas relações do Estado brasileiro com os povos
indígenas foram estabelecidas, com desdobramentos na educação escolar indígena.

O Rio Branco e as pequenas centrais hidrelétricas (PCHs)
Em final dos anos de 1990 os povos indígenas do Rio Branco foram atingidos com a
instalação de PCH. As denúncias indígenas, conforme consta nos autos do processo número
nº 08121.000753/99-10, do Ministério Público Federal (MPU), que dispõe sobre
“anormalidades ocorrendo na Comunidade Indígena Rio Branco”, não conseguiram deter os
empreendimentos, que seguem com novos projetos.
Os indígenas afirmam que foram encontradas no local das obras de PCHs, urnas
funerárias e peças arqueológicas, em local de antiga maloca do povo Jabuti. O Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), por sua vez, reconhece a presença de
sítios arqueológicos naquela região:
Reconhecemos a presença de Sítios Arqueológicos Pré-Históricos no Município de
Alta Floresta do Oeste, porém, até o momento, sem nenhuma pesquisa arqueológica
por completo. A partir de uma denúncia houve um levantamento, não intrusivo, no
distrito de Rolim de Moura do Guaporé, do mesmo município em questão.
Acompanhados de um arqueólogo experiente, a equipe do IPHAN percorreu a área e
verificou a existência de dois assentamentos arqueológicos, que estariam sendo
impactados. Tais sítios possuem, também, urnas funerárias, [...] A medida que o
IPHAN tomou até o presente momento foi de enviar copia do parecer arqueológico,
citando quais as medidas cabíveis que a Prefeitura de Alta Floresta do Oeste deve
tomar para evitar um maior dano ao patrimônio arqueológico naquele município.
(IPHAN, 2010).
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Os povos da Terra Indígena aliaram-se aos movimentos sociais (MAB) em Brasília e
Porto Velho, bem como participaram de protestos, embora sem sucesso:

Figura 2 - Protesto dos Tuparí contra PCH, durante a Conferência da Amazônia.
Foto: Mário Roberto Venere, 2003.

Alegando prejuízo aos recursos hídricos, os índios afirmam que o peixe está
diminuído e outras espécies em risco de extinção – como o tracajá –, posto que as mudanças
provocadas no ciclo das águas inibem a reprodução de espécies da ictiofauna. A redução do
pescado ocorre em momento de franco crescimento populacional. Em agosto de 2010, eles
somavam 776 pessoas na Terra Indígena Rio Branco, conforme dados da Fundação Nacional
de Saúde – FUNASA/DISSEI Porto Velho.
Em 2009, presenciamos uma reunião na aldeia Cajuí, com representantes da FUNAI
e MPU, quando os indígenas pediram providências sobre as PCHs e compensação ambiental
pelos impactos gerados pela BR 429. Em julho de 2010, na aldeia São Luís, lideranças das
etnias da Terra Indígena Rio Branco reuniram-se com representantes da FUNAI e MPU, na
presença da SEDUC, FUNASA, UNIR e missionários da Igreja Mundial da Graça de Deus,
embora sem chegar a nenhum resultado concreto.
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Notas de viagem à terra indígena Rio Branco

Os Tuparí vivem na Terra Indígena Rio Branco, localizada no município de Costa
Marques21, no Estado de Rondônia. Pode-se ter acesso às aldeias partindo da cidade de Alta
Floresta do Oeste, distante 459 quilômetros da capital Porto Velho, seguindo duas horas de
viagem até a primeira aldeia, Bom Jesus, ainda distante cerca de oito horas de barco
“voadeira”22 pelo Rio Branco, até alcançar as demais aldeias fluviais, como Colorado, Cajuí e
Palhau. Pode ser acessada também por via fluvial pelo Rio Guaporé, a montante do Rio
Branco:

Figura 3: Localização da Terra Indígena Rio Branco
Fonte: Geoatlas Ambiental - SEDAM, 2001, organização:Graziela R. T. Gouveia

Para chegar até a Terra Indígena Rio Branco, da cidade de Alta Floresta do Oeste,
seguimos por uma estrada cascalhada, atravessamos uma ponte sobre o Rio Branco e um
movimentado canteiro de obras. Um técnico da SEDUC, que nos conduziu às aldeias dos
Tuparí, dava informações: mostrou o local que será inundado para ser transformado em lago,

21

O município foi desmembrado, fato que resulta na localização das aldeias nos municípios de Alta Floresta do
Oeste, São Miguel do Guaporé e São Francisco do Guaporé.
22
Barco de alumínio que impulsionado por motor de polpa, provoca a sensação de levantar voo.
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com a finalidade de instalar ali mais uma Pequena Central Hidrelétrica – PCH-; informou
ainda sobre a presença de sítios arqueológicos, como panelas de cerâmica e urnas funerárias.
Uma vasta área, hoje ocupada por fazendas, sítios e PCH, era território Djeromitxi, Arikapu,
Makurap, Aruá, Tuparí e Ajurú. Mais adiante, avistamos sítios, fazendas, gado e pastagens,
até onde a vista alcança. Já nas proximidades da Terra Indígena, atravessamos dois rios secos.
No período de verão, os rios amazônicos ficam com o nível das águas mais baixo, alguns
igarapés secam, mas estes, em consequência dos desvios dos leitos para as represas de
pequena central hidrelétrica – PCH, de iniciativa privada.
Passamos por plantações de café, milho, pastagens e um povoado na beira da estrada,
o distrito Nova Geaze. De um lado há um estabelecimento comercial, cujo proprietário é o
mesmo do caminhão de mercadorias que adentra a Terra Indígena Rio Branco para vender
produtos industrializados aos índios, que o denominam marreteiro. À esquerda, em frente ao
mercado, há uma escola que aparenta boa infra-estrutura e oferece o ensino básico, onde
estudam filhos de colonos que chegaram à década de 1980. Notamos a presença de
investimento público, como estradas, energia elétrica, escola e posto de saúde.
Finalmente, surge a placa da Fundação Nacional do Índio (FUNAI). A paisagem do
bioma floresta se revela com a exuberância da mata. Apesar da extração predatória de madeira
ocorrida nas décadas de 1980 e 1990, a floresta está de pé, sem madeira de lei como mogno,
cedro rosa, cerejeira e caixeta.
Ainda sem saber muito bem por onde começar, procuramos elaborar um esboço de
mapa das aldeias, localizando as escolas, procurando pistas de territórios sociais, que logo se
revelaram todos nomeados. Conforme Little (2002), cada povo indígena mantém relações
particulares com seus territórios, saberes ambientais, ideologias e identidades, criados
coletivamente, para reprodução de seus modos de vida. A cosmografia indígena inclui os
vínculos afetivos que mantém com seu território específico, a história de sua ocupação
guardada na memória coletiva, o uso social e as formas de defesa. O que estabelece a
diferença entre terra indígena demarcada e território social, o primeiro como resultado de
relações de poder mediadas pelo Estado que resultou na demarcação da terra, o segundo tem
dimensões simbólicas. Entre os povos que habitam a Terra Indígena Rio Branco, os territórios
sociais representam expressões identitárias.
Perguntávamos o nome e o pertencimento étnico dos moradores das habitações ao
longo da estrada, confirmando as informações com os indígenas que nos acompanhavam, o
cacique Samuel e Claudio Tuparí. Cruzamos informações sobre população e etnia fornecidas
pelos agentes indígenas de saúde. A atividade nos ajudou a compreender as relações sociais
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entretecidas entre aldeias e etnias.
Passamos pelas primeiras habitações indígenas da Aldeia Bom Jesus. Seguimos entre
roças de mandioca e plantações de banana e por uma cancela, que dá acesso à aldeia São Luís,
antiga sede do barracão de borracha - lugar onde ocorreu a primeira tentativa de implantar
uma escola da missão católica sediada em Guajará-Mirim. Um cruzeiro de madeira é o único
testemunho material do tempo da missão e do barracão do seringal São Luiz. A presença
missionária aparece nos relatos orais de Tawa Maria Tuparí e Konkuat Tuparí, com
características de uma colônia agrícola, havia engenho e energia a motor, com infra-estrutura
para produção de rapadura. A missão é citada por Poliana Alves (2004), a partir de
informações de Franz Caspar publicadas em alemão em 1957. Registra que, em 1952, o bispo
católico de Guajará Mirim, Monsenhor F. X. Rey, fundou uma missão em São Luiz,
exercendo atividades médicas e combatendo tratamento desumano dos indígenas pelos
seringalistas. Construiu uma escola que não chegou a funcionar, pois a população foi
dizimada por envenenamento e epidemias de sarampo.
O porto onde era embarcada a seringa (Hevea brasiliensis), movimentado conforme
a dinâmica do mercado do produto, no presente reflete outras lógicas e temporalidades
estampadas na imagem abaixo:

Figura 4 - Porto da aldeia São Luiz e o cruzeiro da missão católica.
Foto: Fonseca, 2010.
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O rio era como uma movimentada estrada por onde escoava a borracha, matéria
prima de indústrias dos Estados Unidos e Europa, produto que dinamizava o comércio na
região de Guajará-Mirim a Manaus. No presente, o Rio Branco é fonte de geração de energia
elétrica pela iniciativa privada, e tem a vazão de suas águas controlada. Na Terra Indígena,
ainda navegável, e usado para pescarias, banhos e brincadeiras de homens, mulheres e
crianças, para lavar roupas e vasilhas. O extrativismo é importante para a economia local, mas
diferente da lógica do mercado, segue dinâmicas próprias. A exploração de seringa não é mais
praticada.
Hoje, a aldeia São Luiz é um mosaico de etnias: Aruá, Arikapu, Ajurú, Kanoé,
Gavião, Jabuti (Djeoromitxii), Kampé, Makurap, Sakirabia, Tuparí e não indígena. São etnias
e gerações em contato, interagindo, compartilhando culturas e saberes, trocando trabalhos,
casamentos e antagonismos. Definem-se na fronteira (BARTH, 1998), na dicotomia nós e o
outro, estabelecendo a resistência possível, no conflito e na mediação, convivendo com novos
condicionantes que influenciam suas identidades culturais.
A aldeia tem o formato de uma praça, com habitações enfileiradas em duas linhas
paralelas. Há uma casa de cultura em construção circular, inspirada na arquitetura indígena,
em alvenaria e telha de barro, numa combinação de técnicas ocidentais e tradicionais; ao lado,
uma maloca Aruá, de palha, motivo de orgulho dos índios, símbolo de identidade e da
ancestralidade do lugar, remetendo ao tempo pretérito, de terras livre para perambulação.
Mais adiante, a casa do missionário23 e uma igreja evangélica24, com paredes de alvenaria e
cobertura de telha de barro, como exemplos a serem seguidos - uma religião, um modo de
vida -, formalizando a divisão entre cristãos e não crentes, moderno e tradicional.
O Rio Branco fica paralelo a uma rua de habitações do tipo palafita de madeira, com
cobertura de paxiúba, um modelo de habitação fruto da interação com seringueiros e de
técnicas de cobertura indígena. Há ainda um posto de saúde construído pela Fundação
Nacional de Saúde (FUNASA), uma casa da FUNAI, fechada, e um telefone público. A
escola de alvenaria, coberta com telhas de barro, tem salas de aula amplas, equipadas com
ventiladores e dispõe de instalação elétrica, embora sem fornecimento de energia, um
referencial de beleza e conforto, ali representando o desenvolvimento, (SACHS, 2000).
Na escola, funcionam turmas do 1º ao 7º ano do ensino fundamental. O quadro
docente é formado por um professor Aruá, dois Kanoé, um Tuparí e três professoras não
indígenas. Destes, somente um, o professor Tuparí, é usuário da língua materna de sua etnia.
23
24

Da missão UNIEDAS.
Igreja evangélica de denominação Universal do Reino de Deus
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O professor Aruá conta com o auxílio de seu avô, o cacique Anísio Aruá, para aprender e
ensinar sua língua materna na oralidade. A escola Boatti Gerainny é lugar para refletir sobre o
contexto multicultural, de fronteiras identitárias, de encontros de saberes distintos, o que
sugere um promissor encaminhamento específico da educação escolar.
Tomamos uma estrada à direita da escola, passando por pastagens de gado e aldeias
Makurap: Samba, Barranco Alto e Barreiro de Arara. São pequenas, têm currais, gado no
pasto, roças novas e áreas de derrubada recente. Dentre as habitações novas, na aldeia Samba,
uma chama atenção pela arquitetura – tem paredes de madeira, é coberta de telhas de barro e
dispõe de varandas ao redor da habitação, de Anderê Makurap e Juracy Makurap. Pela
organização do espaço, notamos diferenças entre os Makurap e as demais etnias. Suas aldeias
já ostentam características de sítios e fazendas, algumas com currais e gado em pastagens.
À direita da estrada, a escola Erapoaron Makurap, de madeira e coberta de zinco,
funciona com uma turma multisseriada do 1º ao 5º ano do ensino fundamental. A professora,
Alessandra Makurap, cursou magistério indígena no Projeto Açaí e é acadêmica do curso de
licenciatura Intercultural25. Foi a primeira mulher da Terra Indígena Rio Branco indicada para
o trabalho docente, a ser contratada pela SEDUC. Um professor Makurap trabalhou alguns
anos e concluiu o Projeto Açaí, mas foi dispensado pela comunidade, por apresentar conduta
considerada inadequada conforme as normas da etnia. Em 2010 uma mulher assumiu a
liderança da etnia, Ana Lísia Makurap, que é também agente indígena de saúde.
Mais adiante, à direita, avista-se roças de mandioca e plantações de bananeira da
aldeia Boa Esperança, do povo Kampé. Suas habitações, com arquitetura semelhante à Tuparí,
são de madeira com cobertura de palha paxiúba, cozinha separada e plantações de goiaba e
mandioca ao redor da aldeia. A escola Alfredo Asikep Kampé funciona em uma sala de
madeira coberta de paxiúba, com uma turma multisseriada. Os alunos são monolíngües em
português e o professor, José Purité Arikapu, acadêmico do curso de Licenciatura
Intercultural, é falante das línguas Tuparí, Makurap e portuguesa, lê e escreve Tuparí. Nessa
aldeia mora Pedro Kampé, único falante da língua, sem interlocutores. Segundo Isidoro
(2006), um grupo Kampé vive na Terra Indígena Rio Mequéns, mas não encontramos
evidências de que ainda possam existir outros falantes desta língua. Conforme afirmações de
Leonel (1987), o pajé Durafogo Kampé foi o último a resistir em local de suas malocas, junto
com sobreviventes Wajurú, na localidade de Serrito. Em 1984, foram levados pela FUNAI
para o Guaporé. A transferência dos indígenas favoreceu a grilagem de terras de povos que
25

Curso de graduação em licenciatura intercultural (relações multiculturais) para alunos indígenas da Fundação
Universidade Federal de Rondônia – UNIR.
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vivem hoje refugiados nas Terras Indígenas Guaporé e Rio Branco.
A estrada corta uma mata fechada por um bom trecho, até passar por plantações
novas de mandioca, pequenas manchas desmatadas para plantio e roças novas da aldeia
Morada Nova do povo Tuparí. O cacique Samuel Tuparí explica: quando se decide abrir uma
nova aldeia, primeiro se faz uma roça, para só então construir as novas habitações. Diversas
casas aparecem ao longo da estrada construída em 2004. Elas antes ficavam dispostas na beira
do rio Branco, que era a única via de acesso às aldeias. As mudanças fazem parte das práticas
culturais e, em geral, estão relacionadas às técnicas de manejo da floresta, a conflitos internos,
ou às questões de saúde. Os grupos contam com abastecimento de água de poços amazônicos,
retirada por motor, e isso lhes possibilita morar mais distante do rio. Outra razão que motiva
os deslocamentos em direção à estrada são as dificuldades de deslocamento pelo Rio Branco
no período de verão, quando a água fica represada e a vazão controlada.
Currais, pastagens e gado alteram a geografia do lugar, representando para os
indígenas um novo tempo. Carlos Tuparí afirma que eles significam a garantia de alimentos
futuros, pois já não têm a certeza de poderem contar com as dádivas do rio: o pescado. João
Tuparí considera uma necessidade aumentar a produção agrícola e pecuária, uma vez que a
população está crescendo. E acrescenta, a terra também deve ser ampliada, uma extensa área
da reserva fica alagada durante quase metade do ano, além disso, a Aldeia Palhau está
localizada fora dos limites da área demarcada, na Reserva Biológica do Guaporé, assim como
a localidade de Laranjal.
A mudança na economia ainda é recente, não se alterou substancialmente a
alimentação, o trabalho com a pecuária se faz segundo suas formas organizativas, através de
mutirões de trabalho e chichadas que reúnem diversas aldeias e etnias. A introdução da
pecuária está gerando expectativas, vai exigir soluções para o manejo, maior disponibilidade
de áreas para pastagens, e o desfecho do novo arranjo produtivo é ainda imprevisível. O gado
é da comunidade, como faz questão de explicar o cacique Pedro Tuparí da aldeia Colorado.
Uma idealização, pois ouvimos relatos sobre problemas com animais de propriedade de um
índio Tuparí, reclamações sobre gado e cavalo que estavam adentrando roças do vizinho.
Constatamos que a pecuária é introduzida com regime de propriedade coletiva e particular.
Novas demandas aparecem em conseqüência do contato. Das relações estabelecidas
com os não índios surgem necessidades que exigem respostas complexas, o que conduz os
Tuparí a buscarem soluções através de conhecimentos adquiridos via educação escolar,
utilizados como instrumentos de lutas e de projetos futuros. O esforço para manter jovens na
Escola Família Agrícola (EFA) no município de Novo Horizonte, é uma maneira de buscarem
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técnicas que possam ampliar suas estratégias produtivas e a perspectiva de trabalho
remunerado.
Na Aldeia Serrinha, avista-se a casa da chicha na beira da estrada, movimentada se o
pilão estiver cheio. As habitações enfileiradas são de madeira, com cobertura de palmeira
paxiúba, do tipo palafita. Em seu interior, uma parede de madeira separa a sala do quarto,
arcos, flechas e enfeites de plumas decoram as paredes. Cada casa dispõe de uma cozinha
separada, no mesmo estilo. Duas se destacam do conjunto de habitações; constituindo uma
incipiente diferenciação social, uma coberta de telha de zinco é do missionário indígena,
enquanto a outra com telhado de barro, pertence ao professor Joari Tuparí.
O professor estudou na escola Kap’sogo Tuparí, foi alfabetizado por Raul Tuparí e
cursa o Projeto Açaí II, ele assume as funções docentes, com uma turma de crianças do 1º ao
5º ano do ensino fundamental.
A aldeia Serrinha é do povo Tuparí. Somente Catarina é Makurap, casada com José
Mirim Tuparí e ambos nasceram na maloca. É onde vivem a filha Kabatoa, o neto Anning do
pajé Waitó e o pajé Raimundo, eles também vieram da maloca. A aldeia é ponto de parada da
equipe da SEDUC para desembarque de indígenas que viajam de carona e para entregar
encomendas. A recepção é calorosa, as crianças se aproximam e observam a conversa dos
anfitriões adultos, notícias que chegam pelo rádio amador, o convite para um cafezinho, e
para quem não tiver pressa, a conversa é boa.
Perguntamos a Raimundo se era doutor (pajé), e ele respondeu com interesse e
orgulho que já salvou o filho do cacique Samuel que estava doente e faz uma lista de curas.
Ele afirma que só trata quem o procura, e ainda toma rapé, mas não como antes, como seu pai,
que era pajé forte. Compartilha o rapé com o pajé da aldeia Trindade, Cícero Tuparí.
Demonstrando surpresa com nossas perguntas sobre seus parentes do tempo da maloca, os
índios mais velhos falavam em língua materna, o que traduzimos - “como ela sabe?”.
Mostramos uma cópia do livro de Franz Caspar –Tuparí, e este foi o nosso passaporte.
Contaram onde vivem os personagens do livro e mostraram fotografias registradas pelo autor.
Ali, ouvimos relatos de Anning Manoel Tuparí, sobre sua estada junto aos índios
isolados Canoé e Akuntsú. Nos informou que esses índios estão com medo, vivem assustados
porque fazendeiros atiraram e mataram seus parentes. Reparou que aqueles índios usam
urucum nos cabelos e moravam em malocas que foram abandonadas após o ataque. Os índios
são falantes de uma língua que ele entende. A língua Akuntsú integra a família Tuparí, do
tronco Tupí, juntamente com as línguas Tuparí, Makurap, Mekéns e Wayoró (Ajurú),
(CABRAL, 2010).
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São relatos de fragmentos da história de dois povos remanescentes de genocídio
ocorrido na última década do século XX, organizado por fazendeiros do sudeste do Estado de
Rondônia. Segundo nos informou Vicente, administrador da FUNAI em Rondônia, há uma
equipe de fiscalização acompanhando os índios que vivem na Terra Indígena Rio Omerê. A
instituição indigenista adota uma política de proteção aos índios isolados, sem interferência
em seus modos de vida. O contato com eles é feito só como última alternativa, diante das
pressões de frentes econômicas de fazendeiros, madeireiros, garimpeiros, o que implica a
interdição e a reserva de terras. Segundo Oliveira e Freire (2006), a FUNAI adotou esse
sistema em 1987, como nova política de estabelecimento de contatos, cujo processo se iniciou
em Rondônia com os povos Akuntsu e Canoé.
Seguimos até a margem do Rio Branco, por uma estrada que no período chuvoso fica
alagada, o que condiciona o acesso às aldeias Trindade e Nazaré somente pelo rio durante seis
meses no ano. Alunos das aldeias Serrinha e Nazaré, que estudam na escola Kap’sogo Tuparí,
realizam o percurso de barco durante seis meses, e quando falta combustível vão remando.
No porto, a professora não índia Eliane desceu do veículo com seus pertences e
atravessou de canoa até a outra margem, já na aldeia Trindade, para trabalhar durante uma
semana na escola Kap’sogo Tuparí, ministrando aulas de língua portuguesa e inglesa para
alunos do 6º ano. O professor Raul Tuparí já aguardava a equipe da SEDUC para conduzí-lo
até o porto Tucumã, onde começa a segunda etapa da viagem por via fluvial até a aldeia
Cajuí.
Na aldeia Trindade, as habitações estão dispostas em dois agrupamentos, no
primeiro, o posto de saúde ao centro de uma fileira em meia lua, com a frente voltada para o
porto. A casa da chicha está localizada na lateral direita, dando continuidade ao segundo
agrupamento, afastado do rio, e próximo ao campo de futebol e da escola. Todas são de
madeira com cobertura de paxiúba. O posto de saúde é de alvenaria e coberto de telha de
zinco e a escola em alvenaria e cobertura de telha de barro.
Para os estudantes, a aldeia “desenvolveu muito”, já tem posto de saúde e escola. A
escola representa desenvolvimento, permitindo sua inserção no contexto da sociedade
nacional, que valoriza o saber escolar, e o prédio é símbolo do poder atribuído ao saber
científico da sociedade ocidental e, naturalmente da presença do Estado:
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Figura 5 Estudantes na Escola Kap’sogo Tuparí.
Foto: Fonseca, 2009.

Na escola Kap’sogo Tuparí, o professor da turma do 1º ao 3º ano é Maurício Tuparí,
que mora na aldeia Nazaré. Ele trabalha com alfabetização bilíngüe, e a disciplina “língua
materna” na sexta feira. O professor Geovane trabalha com turmas de 4º e 5º ano. E na sala de
aula faz uso da língua portuguesa como língua de instrução. Utiliza como material didático os
livros do Programa Nacional do Livro Didático (PNL). Nas turmas do 6º e 7º ano, trabalham
Raul Tuparí, Alisson Canoé e três não índias.
A aldeia Trindade reúne a extensa família de Peronha, ela viveu na maloca e é mãe
do cacique Samuel e do professor Raul Tuparí. A aldeia foi uma “colocação” de seringueiro,
assim como Nazaré, Serrinha e Colorado, após a retirada dos seringueiros, foram “abertas” as
aldeias mais antigas.
Os professores indígenas que atuam do 1º ao 5º ano do ensino fundamental, foram
chamados pela SEDUC para prestar exames de supletivo em Alta Floresta do Oeste. O ensino
fundamental completo era requisito para ingressarem no Projeto Açaí II. Alguns professores
tiveram que repetir os exames até passar, entre os exames de supletivo e a primeira etapa do
Projeto Açaí II, não houve aula na Escola Kap’sogo Tuparí para as turmas do 1º ao 5º ano,
nos meses de outubro e parte de novembro de 2009.
Informada de que naquela semana não haveria aula nas turmas do 1º ao 5º ano nas
escolas das aldeias Trindade e Colorado, decidimos seguir o percurso realizado pelo professor
Raul Tuparí, que trabalha em três escolas de aldeias distantes entre si. Era uma oportunidade
para visitar as escolas, fazer o mapa das aldeias e gravar narrativas dos idosos que viveram
nos seringais e nas malocas. Seguimos por um bom trecho de mata, passamos por um curral
com gado no pasto na aldeia Jatobá dos Tuparí, percorremos mais três quilômetros e
encontramos estudantes que moram entre dois e seis quilômetros distantes da escola, a qual
está localizada entre as aldeias Jatobá, Tucumã e Bom Sossego, todas Tuparí.
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Chegamos ao Porto do Tucumã, onde Isauro Tuparí fez sua habitação nova. Ali
estava o professor Isaias Tarimã Tuparí, que passou o final de semana pescando com o
coordenador da educação escolar indígena da SEDUC de Alta Floresta. Embarcaram mais de
uma dúzia de peixes grandes na caminhonete, em caixa de gelo, destinados à Escola Família
Agrícola (EFA) como pagamento de dívida de mensalidade dos alunos indígenas que lá
estudam, dos quais dois são filhos de Tarimã. A equipe da SEDUC retornou a Alta Floresta,
levando também alunos que estudam na EFA. Toda semana, segundas e sextas-feiras,
professores indígenas e não indígenas são conduzidos pelo motorista da SEDUC de Alta
Floresta até o porto Tucumã, ida e volta.
As escolas das aldeias não ofertavam os anos finais do ensino fundamental. Em 2003
jovens indígenas procuraram dar continuidade aos estudos na EFA, e outros seguiram para
Alta Floresta em busca de escolas. Alguns, por razões diversas - gravidez, falta de recursos
financeiros para mantê-los na escola - voltaram antes de concluír esta etapa da educação
básica. Os professores Alisson Canoé e Geovane Tuparí concluíram o ensino fundamental e
retornaram, já atuando como professores nas escolas das aldeias. Um Canoé concluiu sua
formação em técnicas agrícolas, foi aprovado em concurso da prefeitura de município vizinho
e não voltou para sua aldeia. O jovem Claudio Tuparí integra a equipe da coordenação de
educação escolar indígena, na SEDUC. Em 2010 era acadêmico de uma faculdade da rede
particular de ensino. A experiência aponta a expectativa dos jovens em relação à
escolarização: trabalho remunerado na Terra Indígena ou fora dela.
Para algumas lideranças, como Samuel Tuparí, tal fato inspira um projeto semelhante
de escola pólo26 na Terra Indígena, já que a saída dos estudantes fora da reserva constitui um
problema e afasta os jovens do convívio na aldeia e da ajuda aos pais nos trabalhos cotidianos.
A acolhida calorosa rompeu com nossa apreensão inicial e um sentimento bom de
estar entre amigos nos animava. Seguimos com o professor Raul, Isaias Tarimã e sua esposa
Eva com a filha, de barco “voadeira” navegando no Rio Branco, cujas águas barrentas exalam
um cheiro ruim. Os índios reclamam que o Rio está muito baixo e superpovoado por jacaré27.
Informam que estão com sérios problemas, os impactos causados pelas usinas de PCH
chegaram e são motivos de preocupação. Com a diminuição do pescado, temem a extinção de
espécies de peixes, tracajá e de tartaruga. A navegação no tempo da seca fica comprometida
26

Modelo experimentado pela educação do campo e pelo povo Zoró. Trata-se de uma estrutura física que
aglutina estudantes de diferentes comunidades. Utiliza a pedagogia de alternância: tempo escola e tempo
comunidade.
27
Gerson Tuparí atribui a superpopulação de jacaré, à proibição do abate, antes praticada por jacarezeiros, que
comercializavam a pele para exportação.
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com o volume de água baixo, um risco para o deslocamento de doentes, em casos de
emergência. Os danos aos ecossistemas fluviais, apontados pelos povos da Terra Indígena Rio
Branco, ainda não foram estudados em suas dimensões sociais, ambientais, culturais e
econômicas. As observações empíricas dos Tuparí apontam ocorrência de desequilíbrio nas
fontes de alimentos dos povos que ali habitam, em conseqüência da redução do pescado:
Nosso mercado é o rio. Era muito farto, com facilidade pegava o peixe, agora
diminuiu muito, principalmente esse cará amazônia, a gente pegava com muita
facilidade, hoje, pra pegar tem que pescar muito. Tucunaré, pintado, vários peixes
diminuíram. O que aumentou foi o jacaré. Antigamente quando os Tuparí vieram pra
cá, fizeram uma colônia de retirar resina de borracha e, nesse tempo, também tinha o
jacarezeiro, que matava o jacaré para exportar a pele. Depois que não podia provocar
extinção, fizeram lei de proteção aos animais, o jacaré aumentou. Tem o problema
sério de PCH, começou em 1996. Já denunciamos no Ministério Público. Isso
ajudou fracassar o peixe. Vários peixes a gente não consegue pegar com facilidade
mais.Vem aquela enchente que, com cinco dias, começa baixar. O peixe aproveita
quando o rio está enchendo para desovar. Quando a água baixa esquenta, morre, até
o peixe morre se não escapar; no poço, a água esquenta e o peixe morre. Mesma
coisa tracajá; desova e vem a água também e fica úmido por causa da água; o
volume da água baixa e, com o sol, esquenta a areia debaixo da areia úmida e os
ovos estragam, goram. Tracajá diminuiu muito! Cada tracajá põe vinte e cinco ovos,
nenhum sobrevive.Tartaruga está muito difícil. Ela põe de 150 a 200 ovos e nenhum
também sobrevive com a vazão da água. Enquanto o jacaré nasce quase 100 ovos,
quase cem por cento sobrevive. Gerson Tuparí 28 (2009).

Isaias Tarimã e sua esposa Eva, desembarcaram na aldeia Colorado. Naquela semana
não haveria aula na escola Hap’bit Tuparí, o professor segue a tradição do resguardo
masculino – a “couvade”29 pelo nascimento da filha.
Do porto avistamos as habitações, distribuídas em formato de meia lua, e a escola em
local mais afastado, de alvenaria, que segundo os indígenas está condenada por apresentar
irregularidades em sua construção. O posto de saúde e o campo de futebol estão localizados
entre o Rio Branco e a área central da aldeia: a casa da chicha e ao lado dela a maloca,
construída especialmente para a festa que ocorreu em setembro de 2009, estão no centro da
aldeia:

28

Entrevista realizada na Aldeia Colorado, 2009.
No resguardo masculino não pode fazer serviço pesado como cortar árvore, matar cobra e onça ou comer ovos,
durante duas semanas.
29
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Figura 6 - Aldeia Colorado
Foto: Fonseca, 2010.

Seguimos rio abaixo, Raul pilotando o barco, com a agilidade de quem conhece cada
curva do rio, onde desviar para não bater em banco de areia, tronco de árvore ou desvios.
Durante o percurso, contou episódios da festa que ocorreu na Aldeia Colorado em setembro
de 2009, onde se reuniram índios de todas as etnias da Terra Indígena Rio Branco. Três dias
de festas, danças tradicionais, chicha, canções, pescarias, caçadas, comida tradicional,
cerimônias e rituais de pajelança na recém construída maloca, feita especialmente para o
evento. Os índios mobilizaram-se em regime de mutirão para receber os convidados,
moradores de todas as aldeias e etnias da reserva. Conforme manda a tradição as mulheres
prepararam a chicha e alimentos, enquanto os homens cuidaram das pescarias e caçadas.
A festa faz parte de um projeto social voltado para a valorização cultural das etnias
participantes, sob a coordenação do professor Isaias Tarimã. Foram realizados rituais e
cerimônias tradicionais que há muito tempo já não eram praticados, numa retomada
ritualística da cosmologia Tuparí e dos demais povos que compartilham a Terra Indígena Rio
Branco, como a aspiração de rapé e o ritual da chicha. Para os indígenas, a festa representou
uma reafirmação da identidade cultural, encontro com suas raízes culturais. Para Raul, o povo
fica mais forte. Para os velhos de diversas etnias, foi um reencontro com as tradições. Os
jovens tiveram uma oportunidade de conhecer e aprender sobre suas histórias e culturas.
Alguns indígenas, já convertidos ao protestantismo, argumentaram que a religião não proíbe
suas práticas culturais. Outros não compareceram, porque evitam tomar chicha e alegam que
faz mal, além disso, não aprovam cerimônias de pajelança. No final do mês de setembro, um
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pastor visitou as aldeias, fazendo batizados, um caminho inverso ao projeto de valorização
cultural.
Na aldeia Cajuí, permanecemos por uma semana. Fazendo o passeio matinal pela
aldeia como recomenda Malinowski (1986), procurando ver detalhes da vida familiar,
visitamos a casa daquele que imaginávamos ser o cacique da aldeia, Konkuat Tuparí. A
notícia da morte recente do pajé Mamoa Arikapu30 e da sua curiosa decisão de recusar
tratamento em hospital, foi dada por Konkuat que lamentava a falta do amigo, com quem se
comunicava em língua Makurap. Perguntamos se era “doutor”31 como foi seu pai Waitó.
Surpreso porque conhecíamos a história do livro Tuparí de Francisco como Caspar é
conhecido, mostrou fotografias de seu acervo pessoal, contou histórias e segredos dos
personagens do livro e do autor. Foi o começo de longas conversas e gravações de narrativas
sobre suas memórias do contato e da escola.
Retornamos a casa da chicha já movimentada, homens amolando ferramentas e
mulheres limpando a casa. Raul nos apresentou falando em língua materna e pediu para
explicarmos sobre a pesquisa, o que repetimos em todas as aldeias. Primeira lição aprendida,
as informações devem ser compartilhadas com todos os moradores. Carlos Tuparí teceu o
seguinte comentário: “é bom a universidade se interessar pelos índios do Rio Branco, ver de
perto os problemas”. Enquanto isso, barcos e canoas chegavam, trazendo homens, mulheres e
crianças. Os homens amolaram ferramentas e as mulheres - que traziam em seus maricos
batata doce e amendoim para o preparo da chicha. Descascavam a mandioca já amontoada e
levavam ao fogo em grandes panelas de alumínio. Os homens saíram em direção oposta ao
Rio e o professor os acompanhou. Quando retornaram para o almoço, Raul nos informou que
estava participando do mutirão, para brocar o mato e fazer pasto para o gado da comunidade.
Todos os estudantes participaram das atividades, os homens roçando com facões e motosserra
e as mulheres fazendo chicha e preparando os alimentos: carne bovina assada e arroz.
Durante três dias, um movimento intenso na casa da chicha chamou atenção, nos
intervalos do trabalho no roçado, assuntos importantes eram discutidos ali. Notícias que
chegavam pelo rádio amador, informações sobre reunião do conselho de saúde indígena e
sobre uma esperada visita de representantes da FUNAI e do Ministério Público da União
(MPU).
Procuramos uma aproximação com as mulheres, ajudando descascar mandioca e
amendoim, sem sucesso, apenas respondiam o que perguntava. A estudante Janaina, foi
30
31

Último falante da língua Arikapú, da Terra Indígena Rio Branco.
Pajé
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colaboradora, inteligente e crítica, na escola parece tímida, no espaço doméstico a conversa
fluiu. Conversamos sobre namoro, religião e de seus sonhos em estudar para ter uma vida
melhor. A universidade é para a juventude indígena, algo distante, mas faz parte de seus
sonhos.
Procurando informações sobre educação escolar, encontramos nas memórias de
Konkuat Tuparí - filho do cacique e pajé Waitó - respostas para questões sobre a história e
cultura do povo Tuparí, confirmadas por Afogo, Etxoe Etelvina e Tawa Maria Tuparí. Ao
perguntar quando começou a escola, tivemos como resposta de que foi como o desenrolar de
um fio entretecido entre fatos históricos quase simultâneos, no tempo em que foram expulsos
da terra, em 1953, e levados para os seringais. A construção de uma escola da missão católica
no barracão São Luiz, que não chegou a funcionar, em 1954, mortes por doenças e
envenenamento, reduziram a população Tuparí, Makurap, Jabuti, Arikapu, Ajurú e Aruá,
cujos sobreviventes retornaram às malocas como refúgio. Uma nova visita de Franz Caspar
ocorreu em 1955, quando da população restavam apenas 66 indivíduos. Nesse período foram
ameaçados de morte e forçados a abandonarem as malocas. Foi quando Rivoredo32 os levou
para a localidade de Laranjal - lugar distante de seus lugares - para que não retornassem e
quando perderam suas terras e foram viver em barracões e colocações de seringais, conforme
atesta o relato abaixo:
Antigamente, era o padre que ia fazer, construir escola, ele se animou porque tinha
muito criança, aí ele se animou e pediu pra gente: eu vou construir escola, e fez
mesmo, coberta de cavaco. Tudo pronto, ele serrava a madeira para tirar tábua, fazia
cadeira, mesa, todo mundo se animou, eu também queria estudar. Aí, o patrão pediu
prá gente ir tirar castanha, saímos mês de abril, ele pediu para fazer casa, depois
fazer a broca. O padre tinha baixado para Guajará Mirim. Rivoredo era patrão.
Então, tudo o pessoal foi pro mato tirar paxiúba, aí tribo de Jabuti só ficar sentado só
olhando, baixado, assim não tem quem agüenta o pajé Jabuti. Aí que meu cunhado: porra, rapaz, eu vou te matar, o cara só pescoço assim - ê rapaz, “vamo trabaiar”!
Cada um levou ripa de paxiuba pra casa, então, Jabuti ficou pra trás, ele que era
macumbeiro ficou com a cuia, chegou cansado! mas ele não trabalhou? Até que
pessoal dormindo. Dá dez horas, parece que ele veio e fez fogo e queimou, como era
pajé, ele foi embora tomar rapé, deixou fumaça. Ai o pessoal tudinho ficou doente
até eu, o pessoal morrendo, rapaz, mas morreu tanta gente, criança já morreu tudo,
acabamos. Depois, o padre chegou, encontrou o lugar limpo, rapaz, o padre ficou
brabo, derrubou tudo. Foi embora. Aí nós ficamos, depois ninguém pensava mais
fazer escola. Konkuat33 (2009).

Para o povo Tuparí, as causas das doenças, após o contato, não são decorrentes de
vírus e bactérias, mas da força e do poder do pajé, dono de conhecimentos sobre ervas
32

Inspetor do SPI em Guajará Mirim, tomou posse dos seringais do vale do Guaporé, colocando os índios como
seus empregados.
33
Entrevista de Konkuat Tuparí – Aldeia Cajuí, casa da chicha – outubro/2009.
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venenosas e de poderes sobrenaturais, capazes de matar, (LOPES DA SILVA, 2001). São
verdades incontestáveis, descritas por homens e mulheres Tuparí que vivenciaram as cenas de
doenças e mortes, não encontrando explicações para elas senão num plano sobrenatural
acessível somente aos pajés. Nos relatos, aparecem índios Jabuti que também adoeceram e
morreram com os mesmos sintomas. Há evidências de que as mortes foram causadas por
doenças e também por venenos desconhecidos dos indígenas, com o propósito de desocupar
as terras.
Uma professora Makurap atribui, as mortes a roupas contaminadas levadas por não
índios. Explicação de seu avô, que era seringueiro casado com uma índia Makurap. Entre os
mais idosos, Etxoe Etelvina Tuparí e Tawa Maria Tuparí, oferecem em suas narrativas pistas
que possibilitam atribuir as mortes em série a envenenamentos provocados por não índios,
prática recorrente na região. Etelvina Etxoé lembra que o processo começou quando um índio
manifestou sua decisão de retornar para sua aldeia. Em seguida, os índios começaram a
apresentar sintomas de envenenamento descritos por Etelvina Etxoé: morriam gritando,
adultos saudáveis dormiam e acordavam defecando na rede e rapidamente morriam, nariz
sangrava, andava, andava e morria, havia fumaça, ficava vermelho quando morria. Em todas
as versões, as causas das mortes foi envenenamento. Fato semelhante ocorreu com o povo
Cinta Larga, com o qual foi comprovado o uso de arsênico nos alimentos oferecidos por
fazendeiros aos índios, (ABRANTES, 2007).
Entre os Karipuna de Rondônia, as mortes em série do seu povo são atribuídas a
veneno que não índios teriam colocado no feijão: quem comia defecava sangue, quem se
recusou a comer o feijão, sobreviveu. As versões Tuparí e a dos Karipuna são exemplos de
como os indígenas elaboraram os problemas pós-contato, conforme a cosmovisão e
experiência histórica vivida por cada povo. São mostras das diferentes maneiras de estar no
mundo e interpretá-lo que cada povo constrói, como aponta o relato de Etxoe Tuparí:
Nasci na maloca. Primeiro, menina, assim. Pessoal bom né? Se pinta jenipapo
porque tá bom. Tá bom ainda não tá doente. Pintado jenipapo bonito. Depois de
manhã cedo morto né. Pintado ainda bonito, tem gente bom, bom mesmo, e
amanhecia morto. Não era gripe não, era veneno, essa fumaça que fizero, fumaça de
folha doida pra matar mesmo que fizeram. Aí que tá bom. Nem cozinheira nem
chamou ninguém. Vai pegar comida lá cozinha, aí cozinheira falava tem comida
não, aí voltava, andava, andava, até deixava prato e deitado e morria. Rivoredo tava
pra baixo cidade (Guajará Mirim) pra trazer coisa pessoal. Ai ficava com raiva nós
tudinho Tuparí, esse Jabuti que to falando ficou com raiva de nós tudo Tuparí, ele
que Pajé tira tabaco brabo e misturaram com folha brabo, ai queimaram, isso que
matou queima pra matar logo. Ai chorava. Primeiro mesmo que aconteceu foi meu
cunhado, a noite toda ficou pedindo, quero ir embora! Por que você vai embora? Tá
de noite, não pode andar de noite não, mulher dele falou. Mas eu vou, eu vou, tu fica
aqui, eu vou sozinho, aí amanheceu e morreu, morreu a mulher minha tia. Minha
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irmã também. Minha tia falou: eu vou cozinhar macaxeira, parece bom cascando e
coloca panela no fogo pra cozinhar, ai, no fogo; terminou de cascar macaxeira toda e
foi deitar, aí, morreu também. Pessoa bom e morria, cagava, cagava porque
envenenaram, colocava veneno na comida. Acho que foi branco mesmo que
mandou, aquele que fez isso já morreu, mataram ele. Ele era mato-grossense, era
preto como preguinho. Ele morava nossa maloca, ele que fez isso. Etxoe
34
EtelvinaTupari (2009).

As relações interculturais contribuíram para que construíssem explicações distintas,
sobre as causas das mortes. Um conflito com indígenas da etnia Jabuti foi realçado para
atribuir ao pajé a autoria das mortes por vingança. Do seringalista veio a explicação com o
intuito de desmoralizar o bispo atribuindo-lhe a autoria de praga, para atingir seu desafeto.
Entretanto, outras versões foram apresentadas, estabelecendo relações com ameaças para
deixarem as malocas e naturalmente, o medo de novas tragédias recomendava cautela para
falar sobre o fato ocorrido. Foi de Etxoé Etelvina a afirmação de envenenamento provocado
por não indígena.
As memórias de Maria Tuparí - filha de Kuarume uma liderança do tempo do
contato- são de uma sobrevivente de guerra, uma criança de aproximadamente oito anos, que
fugiu de inimigos invisíveis, vírus e veneno, procurando refúgio na aldeia onde nasceu. Sua
forte história apresenta a resistência possível para viver, trabalhando nos seringais e
convivendo entre os Makurap, com não índios nos seringais - seringueiro soldado da borracha
com quem se casou e teve filhos - e na cidade de Alta Floresta do Oeste onde atualmente
reside. Os relatos oferecem elementos que permitem relativizar os efeitos da relação entre
indígenas e seringueiros, tensas e também de encontros:
Papai trabalhava com muita gente, toda tribo ele trabalhava. Minha irmã mais velha
fugiu com Jabutizada por aí. Aí ficaram com raiva do meu irmão ir buscar minha
irmã e tomou dele né, aí ficaram com raiva do meu irmão e envenenaram ele,
colocaram veneno para meu irmão. Meu irmão morreu envenenado! Provocando
sangue, provocando sangue, covarde! Aí meu pai não quis mais comandar, entregou
pra meu tio. Mas não demorou muito tempo ele comandar não. Tempo que foram
enganar papai e disse que militar ia atacar maloca ia matar tudo lá, disse que não ia
mais ficar ninguém ia derrubar tudo mato. Rivoredo mandou enganar o pessoal lá.
Disse que militar ia invadir maloca. Eu era menina, mas me lembro e vi quando
endoidaram o pessoal e deixaram tudo criação tudo, nos viemos embora pra cá
trabalhar aqui São Luiz. Tempo que Rivoredo que era patrão, botou pessoal pra
quebrar castanha, ai pessoal foi trabalhar aí pra cima no Gregório. Papai adoeceu
veio embora pro barracão São Luiz, papai morreu sozinho. Mamãe tava pra cima
ainda. Aí nos soubemos que papai tinha morrido, eu não acreditava era menina.
Aí nos viemos embora, nesse tempo tinha um bispo que comandava. Tinha tudo,
energia era bonito São Luiz nesse tempo. Bispo que comandava era Dom. Rei,
morava aí São Luiz antiga. Aí mandou fazer escola para educar cumo hoje né, pra
criançada né. Aí Rivoredo quase se agarravam, quase se mata, eles dois, aí suvinou
nos para o bispo. Quase se mataram. Rivoredo falou para o bispo que não era pra
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Entrevista com Etxoe, Aldeia Colorado, casa da chicha – Novembro/2009. Ela faleceu em outubro de 2010.
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ensinar o índio, não era para índio dele aprender português não, Rivoredo falou para
o bispo. Aí que aconteceu aquela tragédia! Eu não gosto nem de contar! Eu era
menina, pessoal morria como galinha quando pega mal morre, mesma coisa né.
Assim, morria, morreu tanta gente! (pausa) Mamãe disse, vai minha filha, foge
minha filha, pra ver se tu escapa! Mamãe mandou eu fugir. Não sei como escapei eu
falo pra minha filha. Vi tanta gente morta cruzando, ia sozinha cruzando nem onça
me comer eu cruzava os outros morto, no Igarapé morto era meu irmão que tava
morto aí, eu ainda bebi água. Meu alimento só era água, nada comida tinha. Eles me
deixaram me abandonaram foram embora. Sozinha cruzava morto.
Eu tava sozinha em pé na capoeira de papai. Minha irmã que me achou, não
considerou eu gente não, eu tava só caveira. Mamãe mandou que eu fugisse para
escapar por dentro do mato. Eu dormi na folha de bananeira um frio, sem nada sem
pano sem nada. Aí minha irmã foi, minha irmã que me encontrou, disse que foi atrás
de cará. Eu fiquei escutando vem gente. Ela se assombrou será que é minha irmã
mesmo que ta aqui? Eu tava caveira, ela me abraçou, tu tá viva! Eu tô perdida! Tudo
se mudaro escapar de mal, eu não sabia onde que morava. Eu andava sozinha por ai.
Ninguém sabe, que doença que era essa que deu não, dizem que foi bispo que jogou
praga. Diz que sarampo. Sarampo nada! Sarampo não é assim? Você acredita que eu
vi uma senhora ai no São Luiz, a minha mãe levou nós pra tomar chicha dela, a
mulher estava fazendo a chicha coando a chicha, achando graça, conversando rindo
ela foi lá fora varreu, quando ela ia voltando caiu e morreu, bonzinho, bonzinho,
sem doença nenhuma, essa mulher morreu. Diarréia dava pra algum. Alguns
morriam de repente. O meu cunhado passou o dia trabalhando cortando arroz, aí
chegou de tardezinha, não tinha comido nada. Ele chegou e conversando com
mulher dele caiu e morreu. Na mesma hora minha sobrinha morreu com oito anos.
Por isso que diz quando acabou essa doença, acalmou essa doença que acabou tudo.
Quando gerente que era Dário tava deitado quando ele se levantou pra beber água,
viu o meu cunhado que morreu apareceu visão, eu acho que ele tava com prato na
mão pedindo a bóia porque ele morreu com fome. Morreu muita gente, é triste
aconteceu aquele ano. Depois que tava calmo isso tudo aí, tudo melhor, eu tava com
oito ano eu tava dentro de nove ano eu já tava gorda, engordado de novo, ai
apareceu de novo esse Francisco de novo (Franz Caspar) tudo índio gostava dele, ele
falando bem a gíria de índio, ele chegou lá falando, ele passou tempo lá de novo, aí
ele foi embora porque Rivoredo brigou com ele, porque disse que ele estava
pegando os enfeites dos índios dele, que índio era dele, não era pra tá cabeciando
índio dele não. Suvinou, é! Rivoredo era assim! Nunca mais tive noticia. É muito
triste eu conta, minha mãe morreu meus irmãos tudo morreu tudo enterrado aí São
Luiz. Meu pai morreu outra doença. Alguns dava diarréia, alguns era assim de
repente. Só água que tomava só água que alimentava. Minha mãe que me criou está
enterrada no mato, meu pai criação está enterrado no Laranjal. Eu fiquei por aí
jogada, por aí no mundo. Eu morava com meu tio- esqueci nome dele- Raimundo
Aura parece, esqueci nome dele (riso), ele é único que me dava de comer. Eu vivia
por aí sozinha, jogada, no meio do Makurap. Ai Rivoredo levou tudo os outros pro
Laranjal para trabalhar. Quando veio do mato foi primeiro levou para o Paulo
Saldanha depois que trouxe da maloca depois levou Laranjal. Eu fiquei por ai no
meio do Makurap sozinha por aí, vivia por aí, trabalhando cozinhando para ganhar
prato de bóia. Antigamente ninguém ganhava como hoje, trabalhava pra comer.
Trabalhava, capinava, cozinhava. Eu tava 14 anos. Trazia muito seringueiro,
caucheiro, aí nesse tempo filho de seringueiro queria ser meu marido, ele se
engraçou comigo e casou comigo. Ele era seringueiro acompanhava o pai dele, a
mãe dele era maranhense. Meu marido era piauiense, tempo do soldado da borracha,
o pai dele era soldado da borracha, trouxe ele e a mãe dele. Ele se engraçou comigo
e casou comigo. Tratava bem, foi bom pra mim. Ele foi bom marido, casei e fomos
embora pra Guajará- Mirim. Eu tive oito filhos, fora aborto. Meu marido foi pescar e
morreu afogado. Criei meus filhos tudim sozinha, não quis arrumar padrasto para
não fazer meus filhos sofrerem. Casei com outro branco, nunca morei com índio
não. Era acreano, ele que me trouxe pra cá. Eu tava buchuda desse Luiz e ele
morreu, faltava três meses pra eu ganhar, ele morreu. Depois eu tive Leonice.... Eu
fala Makurap, Tuparí um pouco, já esqueci (risos).... Lugar mai velho São Luiz,
primeiro que morava mais antigo era Makurap, depois era esse Jabuti e depois
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Arikapu. Eu era pequena papai me carregava, tinha serra, espalhamos. Na maloca
tinha muita gente, muito Tuparí. Cada um separado aldeia dele. Hoje tudo
misturado. Antigamente Tuparí não queria misturar outro sangue não. Makurap ia
festa Tuparí não. Só Jabuti e Arikapu que ia festa Tuparí. Papai era filho de Xavante.
Depois que misturaram tudo.... Usava pena de papagaio e arara o homem né, mulher
só usava pintura mesmo. Mulher não usa arco e flecha só homem. Mulher faz
marico bolsa que fala e faz chicha. .Aprendia olhando e fazendo, não batia em
35
criança, só homem mau batia na mulher. Maria Tuparí (2010).

No contexto sociocultural presente na Terra Indígena Rio Branco, a escola Tuparí é
recebida como um meio de ordenar o caos após o contato. No presente, a escola representa
uma síntese das particularidades culturais e das relações interculturais.

Terra Indígena Rio Branco: um território multi-étnico

Os Tuparí vivem na Terra Indígena Rio Branco, que se estende pelos municípios de
Alta Floresta do Oeste, São Miguel do Guaporé e São Francisco do Guaporé, em Rondônia,
compartilhada com as etnias Makurap, Aruá, Arikapu, Kampé, Canoé, Sakirabiat, Ajurú e
Jabuti (ou Djeromitxi). Estão distribuídos entre as seguintes aldeias: Bom Jesus, São Luís,
Samba, Barreiro de Arara, Boa Esperança, Morada Nova, Serrinha, Trindade, Nazaré, Bom
Sossego, Jatobá, Tucumã, Colorado, Encrenca, Castilho, Cajuí II, Cajuí, Estaleiro, Morro
Pelado, Arikapu e Palhau, esta última localizada na Reserva Biológica do Guaporé. As aldeias
mais antigas, como Colorado, Encrenca, Serrinha, Nazaré, Trindade e Estaleiro, foram sede
de colocações de seringueiros.
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Entrevista Tawa Maria Tuparí - Alta Floresta, 29 de julho de 2010.

52

Figura 7 Mapa das aldeias da Terra Indígena Rio Branco
Fonte: Geoatlas Ambiental - SEDAM, 2001.
Organização:Graziela R. T. Gouveia e Mary Gonçalves Fonseca

Estas etnias compartilham elementos culturais, como o uso do marico e as chichadas,
embora mantenham vivas tradições, como histórias míticas e regras sociais que lhes confere
alteridade. Apresentam realidades sociolingüísticas distintas em cada aldeia. A língua Tuparí
conta com mais de duzentos falantes, um indicador de vitalidade; os Makurap são também
falantes da língua materna, enquanto os Aruá, somente entre os mais velhos, são encontrados
falantes do tupí mondé, um indicador de risco de se tornar uma língua morta entre o Aruá. O
povo Kampé é monolíngüe em língua portuguesa. Os Arikapu são bilíngües, falam Tuparí e
português, sendo que o último falante Arikapu da Terra Indígena Rio Branco faleceu em
2009. Na aldeia Trindade, observamos que filhos de mãe Kampé e pai Tuparí são falantes
Tuparí, filhos de pai Kampé e mãe Tuparí também.
As alianças entre as etnias garantem relativo equilíbrio nas relações de poder entre os
homens, conferindo aos Tuparí maior representatividade por ter uma população mais
numerosa. Há uma distribuição dos cargos remunerados - professor (com a remuneração mais
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alta), agente indígena de saúde, de saneamento e barqueiro - que contempla um membro de
cada família. Além dos aposentados e demais portadores de benefícios, como viúvas e
deficientes físicos, missionários indígenas também recebem remuneração de suas respectivas
igrejas. Os conflitos surgem em momentos de indicação para funções remuneradas, quando
acionam redes de influências.
As mediações familiares do sistema de parentesco atenuam tensões tanto nas
questões internas das aldeias quanto nas relações com os não índios, embora ocorram atritos
por motivações religiosas e políticas. A presença da missão UNIEDAS, que se apresenta
como religião indígena Terena, já instalada na aldeia São Luiz, e a Igreja Universal do Reino
de Deus, labutam pela conversão dos indígenas ao cristianismo. A influência religiosa é
analisada pelo professor Isaias Tarimã Tuparí como um elemento desagregador, que interfere
nas relações de poder como aparece em sua narrativa: “impressiona como as mulheres
defendem a religião crente, quando estão discutindo assuntos importantes na comunidade
ficam caladinhas, se é sobre religião, falam e defendem, nunca vi igual, se fosse costume
nosso não teria igreja”. A aldeia Colorado resiste à conversão religiosa, tanto as mulheres
quanto os homens.
Os indígenas são convidados a participar de cursos de formação de missionários em
Mato Grosso e Pimenta Bueno em Rondônia. Em fevereiro de 2010, encontramos na sede da
FUNASA em Alta Floresta, alunos da aldeia Cajuí que ali estavam para prestar exames de
validação dos estudos da escola da aldeia. O jovem Waitó Tuparí nos informou que ele e seis
alunos da escola Konkuat, estavam saindo da aldeia para estudar em Pimenta Bueno, a
convite e sob os cuidados de um pastor. Há evidente pressa no trabalho de conversão: cultos,
visitas regulares às aldeias e encontros em Pimenta Bueno são freqüentes, além de
contribuições como doações de barcos, telhas de amianto e caronas para o transporte entre
aldeias. Também atuam na reserva indígena duas missões: Jovens Unidos por Uma Missão
(JOCUM) na elaboração de uma cartilha na língua Makurap; e o Conselho Indigenista
Missionário (CIMI) que atua na mobilização do movimento indígena no Estado.
No campo político os votos dos indígenas são disputados, pois influenciam os
resultados das eleições municipais. Em período eleitoral, os candidatos a cargos eletivos ou
seus representantes, visitam a reserva em busca de votos. Os representantes das etnias por seu
lado, evitam posições radicais, num constante exercício de diplomacia, o que explica as
dificuldades que forças políticas e econômicas externas têm de provocar cisões, apesar do uso
recorrente às alianças com os líderes. Nas eleições de 2008 eram 288 os eleitores indígenas e
seus votos foram decisivos para eleger um vereador no município de Alta Floresta.
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Uma liderança Kampé é presidente do Conselho Local de Saúde Indígena, o que lhe
confere prestígio, mas não sobrepõe lideranças tradicionais. Em junho de 2010 ocorreu uma
assembléia, quando foram eleitos o cacique geral Adriano Tuparí e vice o professor Raul
Tuparí, permanecendo representantes de cada etnia, mantendo-se o cacicado em cada aldeia.
Os Makurap indicaram pela primeira vez uma mulher, Ana Lívia Makurap, para assumir as
funções de cacique, o que indica mudanças importantes nas relações de poder.
A exemplo das instituições exógenas, surgiram associações indígenas: Wâypa e
Doatxato, gerando novos papéis. Gradativamente, lideranças tradicionais são substituídas por
jovens que estabelecem relações políticas com grupos e instituições do município de Alta
Floresta, rendendo prestígio perante as sociedades indígenas. Os professores indígenas
gradativamente vão assumindo papeis de lideranças e ocupando espaços de poder, gerando
tensões entre lideranças tradicionais.

Organização social Tuparí
As relações intersocietárias resultam em casamentos exogâmicos, embora a filiação
seja patrilinear. Entre os Tuparí os casamentos são endogâmicos, mas ocorre também a
exogamia36, sendo a residência pós-marital patri e matrilocal. A base da organização social do
povo Tuparí é a família extensa, articulada em torno de um patriarca, reunindo em uma aldeia,
as famílias dos filhos e filhas, dos genros, das noras, cunhados e netos.
O contexto multiétnico, provoca ambigüidade na definição de pertencimento étnico
de filhos nascidos de união entre conjuges de diferentes etnias, embora filhos de índias com
não índios sejam considerados mestiços. São raras as uniões entre indígenas e não indígenas e
quando ocorrem, em geral, o casal vive fora das aldeias, mas mesmo assim, esta regra pode
ser flexível.
As aliança articulam os rituais da chicha, festas, mutirões, criação de “gado da
comunidade”, distribuição de peixes e da caça. Eles não trocam apenas bens econômicos,
também trocam trabalho e amabilidades. As atividades produtivas são organizadas conforme a
dinâmica social e princípios de reciprocidade. As trocas estabelecidas pela coletividade de
forma voluntária, por meio de presente, não são livres nem desinteressadas, sob pena de
exclusão social. A ajuda nos trabalhos convocados37 e convites para chicha, não são uma

36
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Ocorrem uniões entre Tuparí e Kampé, Aruá, Makurap, Arikapu e Suruí.
A palavra é usada com freqüência quando se referem aos mutirões e ou convites para trabalhos e reuniões.
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obrigação, mas a recusa é evitada, garantindo a reciprocidade e solidariedade (MAUSS,
2003).
Do ponto vista das relações econômicas e ecológicas os Tuparí detêm e compartilham
conhecimentos sobre o lugar onde vivem, sobre técnicas e manejo dos recursos naturais. São
saberes elaborados e aprendidos através da educação tradicional, observando e fazendo,
conhecimentos empíricos transmitidos oralmente, ou na prática e reelaborados na vivência
cotidiana.
A combinação de diferentes estratégias produtivas, com base no manejo da
biodiversidade, na agricultura diversificada de pequeno porte, no trabalho em mutirão,
caracteriza o sistema de produção agrícola dos Tuparí, reconhecido como ambientalmente
sustentável. Isto é, eles possuem conhecimento dos processos naturais - adquiridos através da
observação e experimentação, de práticas adaptativas e de dinâmicas - que atravessam
gerações, resultando em técnicas de manejo particulares. São elementos da cosmografia
Tuparí relacionado ao uso social do território, Little (2002).
Em campo, identificamos algumas destas práticas e técnicas de manejo do ambiente
da floresta: as roças em pequenas áreas, são familiares e trabalhadas em sistema de curto
ciclo. Feita a roça em dado local, usam a área por cerca de dois anos e a abandonam, deixando
a terra descansar por um tempo, para regeneração natural e pousio, e depois usam-na
novamente para produzir. No manejo da floresta, utilizam técnicas tradicionais de produção e
uso de uma variedade de sementes, que lhes garantem autonomia econômica e segurança
alimentar:

Figura 8 - Casal retornando da roça
Foto: Fonseca, 2009
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Entre os Tuparí, papeis e especializações são determinadas por diferenças de sexo e
idade. Assim como a caçada é uma atividade só para homem, levar em maricos os produtos da
roça é tarefa de mulheres e crianças. Homem usa cesto e mulher marico, mulher tem vergonha
de usar cesto e homem tem vergonha de usar marico. É tarefa dos homens a caça e a pesca,
das mulheres o preparo da chicha e a transformação do cru em cozido.
As relações de poder são manifestadas nos espaços definidos entre mulheres e
homens. A mulher exerce influência nos espaços domésticos, o homem em espaços públicos,
como no ritual da chicha, quando a mulher prepara a bebida e o homem recebe os convidados.
No que se refere a escola, enquanto espaço público e de poder, é de domínio do masculino,
mas a presença de professoras Tuparí em cursos de formação de magistério e na docência,
significa ampliação de espaços de poder feminino.
Toda mulher Tuparí deve ter um marico, indispensável no trabalho diário, usado para
transportar produtos da roça e da coleta. Sua confecção é exclusivamente feminina, uma obra
de arte que exige capricho e tempo para tecer, e que as mulheres mais jovens estão
abandonando, embora continuem fazendo uso diário. Meninos também usam, mas o homem
somente em casos excepcionais. Ouvimos Isauro Tuparí contar durante uma festa da chicha
que sua mulher ficou ofendida, chorou e ameaçou se separar, porque ele havia guardado o
marico no mato e a saúva cortou. A dona do marico, Maria Tuparí, explicou suas razões de
queixa: é que ela o usa em diversas atividades cotidianas, demora para tecer outro e considera
o descuido com seu marico uma atitude de indelicadeza.
Os homens confeccionam cestos feitos de taquara, usados na coleta e transporte de
produtos da roça, além de arpões feitos de madeira para flechar peixe – ipot miam (peixe
furador) - e esteiras feitas com folhas de palmeira trançada, utilizadas para se assentarem no
chão. É também deles o trabalho de construção das habitações. Os meninos observam,
experimentam e aprendem.
As mulheres servem-se de sementes e flores para fazer adornos como colares, aneis,
pulseiras e brincos. Mulheres e crianças usam pintura corporal, feita com tinta de sumo de
jenipapo verde – uu - mastigado. Usam também, tinta de breu de resina de árvore – pasíng. As
crianças e jovens se pintam com freqüência, é um referencial de beleza, se arrumam e
enfeitam, em ocasiões especiais. Consideram a atividade prazerosa e de proteção dos Tarupás.
Os Tuparí não usam mais enfeite labial e nasal, abandonaram o costume quando
foram viver nos seringais, assim como adornos plumários e os rituais de reclusão e de
guerreiro. Os homens atualmente usam enfeites plumários em ocasiões específicas, durante
reuniões importantes, ou ainda para representar o povo fora da aldeia. Em suma, quando
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consideram necessário expressar visualmente sua identidade étnica.
As mulheres idosas lamentam a perda dos territórios tradicionais, onde encontravam
a argila específica para os ofícios de ceramistas. Do uso de grandes panelas de cerâmica ficou
o costume de cozinhar e assar o peixe sobre pedras ou tijolos paralelos. O espaço doméstico é
domínio da mulher, que prepara os alimentos e cuida das crianças. Elas educam as crianças
com métodos que não incluem castigos ou repressão. As crianças as acompanham em
atividades domésticas e no roçado até adquirirem autonomia, o que ocorre gradativamente.
Em todas as atividades as crianças participam acompanhando, olhando e experimentando.
Entre mães e filhos há uma comunicação através do olhar, não fazem usos de castigos físicos
ou ameaça verbal. As crianças raramente choram, somente quando se machucam. Aprendem e
conhecem os riscos do rio e da mata, seguindo os pais nas pescarias e roçado, mas em suas
atividades diárias acompanham as mães.
As mulheres desempenham papel importante na economia Tuparí: plantam, colhem e
participam da coleta, preparam dos alimentos e cuidam das crianças. Aparentam não se
envolver nas questões políticas, mas a indiferença manifestada durante as reuniões, quando
emudecem, é compensada nas discussões domésticas, quando expressam suas opiniões,
influenciando decisões posteriores.
No trabalho agrícola cabe ao homem levar suas armas e a mulher o acompanha
carregando seu marico. Ele tem o papel de guerreiro, explorador do ambiente, de garantir a
segurança da família na ocorrência de qualquer perigo. Ao homem é permitida a mais ampla
participação da vida cultural, tanto na aldeia quanto fora dela. As funções atribuídas às
mulheres limitam as disponibilidades para viagens e estudos fora da Terra Indígena. Nesse
sentido, o contato intensificou a subordinação da mulher (STEARNS, 2007).
As instituições introduzidas após o contato reforçou o poder do homem, convidados
para participar de reuniões e trabalhos nas cidades. Na Terra Indígena Rio Branco, as técnicas
de enfermagem e enfermeiras são mulheres, mas o cargo de chefia é ocupado por homem. O
chefe de posto e o coordenador de educação escolar indígena são homens. Entre os
professores, cinco são mulheres, apenas duas são indígenas, e treze professores indígenas são
homens, isto porque a função de professor é sociamente valorizada e representa poder.
Quando nasce uma criança, os pais fazem resguardo, os pais não devem ingerir
certos alimentos, como paca, jabuti ou peixe grande. O homem não deve fazer serviço pesado,
matar onça, gavião ou cobra venenosa, derrubar árvore grande nem palmito, acreditam que o
espírito da vegetação pode fazer mal à criança. A cosmologia Tuparí tem intensa relação com
o ambiente natural, animais e árvores estão relacionados a espíritos que influenciam a vida.
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O ritual da Chicha

A chicha é uma importante instituição do povo Tuparí, articulando as relações sociais
entre aldeias, quando reafirmam vínculos, valores e normas de reciprocidade, fundamental
para manter a coesão social entre as etnias. Tem papel cerimonial de dimensões para além do
social, político, econômico e estético, ocorrendo em comemorações, como aniversários,
mutirões de trabalho, mobilizações políticas e atividades de lazer. As trocas de trabalho são
sempre mediadas pela chicha, o que garante o equilíbrio das relações solidárias da etnia:

Figura 9 - Colheita de macacheira – maniva: Cacique Pedro e Eliete Tuparí.
Foto: Fonseca, 2010

Tanto o homem como a mulher pode decidir fazer chicha. Primeiro o casal vai ao
roçado colher macacheira, que é transportada em maricos pelas mulheres. Para o preparo, o
homem providencia a lenha e a água, a mulher descasca a macacheira com a ajuda de
mulheres e crianças da aldeia. Depois de cozida a macacheira com amendoim e batata doce
mastigada, é moída em um pilão. No dia seguinte, a dona da chicha côa em uma peneira
quadrada, adicionando água e devolve o líquido ao pilão para fermentar:

Figura 10 - Preparo da Chicha, aldeia Colorado
Foto: Fonseca, 2010

A dona da chicha vai de casa em casa convidar as mulheres para tomarem chicha
doce, que também é servida às crianças. Se tiver combinado mutirão, o homem faz o convite e
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no dia seguinte antes de iniciar os trabalhos oferece rodadas de chicha. Quando fermentada é
mais apreciada e a casa da chicha fica movimentada até o pilão secar.
Na casa da chicha, o anfitrião oferece um pilão a um convidado: se tiver grande
quantidade, pode oferecer a outros convidados para servirem a chicha. A doação estabelece a
reciprocidade do presente, quem recebe o convite retribui. A oferta de um pilão de chicha a
alguém é uma manifestação de prestígio, honra para quem recebe, que se empenhará para
retribuir com fartura. Receber bem é o desejo de um bom anfitrião, que procura ser simpático,
brincalhão e fazer o possível para que os convidados se sintam bem, quem não é convidado
não é bem vindo. Deve oferecer abrigo e alimento, pois receber bem representa prestígio,
possível se a mulher se empenhar, porque é quem prepara a chicha. A mulher é a dona da
chicha, até o momento cerimonial em que o homem assume o papel de anfitrião. Os
convidados são membros da rede familiar e das alianças políticas:

Figura 11 - Casa da Chicha, aldeia Colorado
Fonte: Fonseca, 2010

A bebida é servida de maneira cerimonial, com cuias limpas esteticamente dispostas
em fileiras sobre o banco, com os convidados assentados e o anfitrião servindo conforme a
etiqueta Tuparí, a todos – homens, mulheres e crianças -, pois, se estão ali é porque vão tomar
chicha. A recusa da chicha é uma indelicadeza, uma ofensa ao anfitrião. Simboliza a norma
que define as relações solidárias, as trocas de trabalho, distribuição de peixe, de produtos da
caça, coleta e de convites. Conforme a descrição de Mauss (2003) são trocas simbólicas que
não são livres nem desinteressadas. Mesmo que alguém queira romper as regras, não o fará,
porque elas não envolvem apenas trocas de trabalhos, alimentos e visitas, a exclusão do
convívio social e o isolamento é algo que todos evitam a qualquer custo. Evitar a exclusão é
fator de manutenção do equilíbrio das relações Tuparí.

CAPÍTULO 3 - Políticas de educação escolar indígena

Políticas de educação escolar indígena no Brasil
Durante séculos de colonização, atingindo até as duas últimas décadas do século XX,
as políticas de educação voltadas para os indígenas não escondiam seus objetivos
civilizatórios. Os povos indígenas eram considerados como problema, e a solução encontrada
pelo Estado era desenvolver ações para que deixassem de ser o que eram. As questões sobre o
papel que os índios poderiam desempenhar na formação da sociedade brasileira conduziram a
teorias a eles dirigidas. Eram classificados entre bom ou mau selvagem, vistos como entrave
para o progresso, devendo ser civilizados, salvos enquanto indivíduos mas aniquilados
enquanto povos culturalmente diversificados, (GRUPIONI, 2006); (OLIVEIRA, 2006).
No período do Brasil Colônia, a educação para índios era pautada em valores
ocidentais cristãos, a serviço dos projetos colonialistas. Do império ao período republicano,
mudaram-se os métodos, mas os objetivos civilizatórios permanecem. Somente na década de
1980, grupos organizados da sociedade passaram a trabalhar com as populações indígenas,
buscando alternativas à sua submissão, tais como a garantia de seus territórios e formas de
relacionamento respeitoso entre elas e com outros segmentos da sociedade nacional. Ao lado
das questões fundiárias e de saúde, o movimento indígena conquistou garantias de direito à
diferença, à manutenção de suas línguas, culturas e processos próprios de elaboração e
transmissão de conhecimentos, com autonomia para definir objetivos e currículos escolares
conforme seus projetos societários, no que foi definido por Lopes da Silva (2001) como
educação diferenciada38. Institui-se no âmbito legal, a possibilidade da escola indígena
contribuir para o processo de afirmação étnica e cultural, valorizando os conhecimentos e
saberes tradicionais sem negar o acesso aos conhecimentos e bens culturais universais.
O novo cenário da educação escolar indígena, apresenta princípios ideológicos
definidos por Maher (2006) como emancipatórios, assentados no enriquecimento cultural e
lingüístico, que estimula o uso da língua ancestral para instrução em todo o processo de
escolarização, e que busca a promoção do respeito às crenças, saberes e práticas culturais
38

Diferenciada aqui é entendida como educação enraizada nos contextos socioculturais de cada povo e cada
escola indígena.
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indígenas. Uma mudança que contou com pesquisas, conjugadas com ação de consultores e
assessores de diferentes áreas, para contribuírem na elaboração de projetos de escolas das
aldeias ou na formação de professores indígenas. Surge uma nova mentalidade sobre
educação escolar indígena, voltada para o respeito à interculturalidade, ao multilinguismo e à
etnicidade. E é nesse campo das idéias e ações que a antropologia vem contribuindo para
ampliação do debate crítico, a reflexão teórica e política, para análise fundamentada em
pesquisas de realidades específicas sobre educação escolar indígena (LOPES DA SILVA,
2001).
O professor indígena assume o papel de protagonista nesse novo cenário de idéias e
políticas públicas. A sua formação envolve um compromisso político e cultural com o projeto
de educação escolar de suas comunidades e desafia instituições formadoras para um processo
de aprendizagem dialógica. Uma formação que lhes permita uma atuação responsável e
crítica, em contextos interculturais e socioculturais em que a escola está inserida (GRUPIONI,
2006).
Em 1991 a educação escolar indígena foi transferida da FUNAI ao Ministério da
Educação – MEC, através do decreto nº 26 de 1991, da Presidência da República,
estabelecendo políticas educacionais com a participação de indígenas nas formulações de
propostas, definindo objetivos e valores conforme o contexto de cada escola indígena. A
acolhida das políticas e o reconhecimento através de ações por parte das Secretarias de Estado
de Educação e ou Prefeituras, ainda é tarefa desafiadora. Por um lado, o emaranhado
burocrático que caracteriza tais instituições dificulta ações que possibilitem um trato
diferenciado às escolas indígenas. Ainda permanece uma tendência à uniformização das ações
voltadas para as escolas indígenas, influenciada pela ideologia integracionista:
Na base dessas dificuldades está o não-reconhecimento de que os povos indígenas
têm direito a uma educação diferenciada, o que significa que cabe a eles a definição
do que deve ser o papel da escola, com métodos, conteúdos e finalidades próprias a
cada etnia, de acordo com seus projetos futuros. Ao Estado não cabe impor modelos
prontos, mas oferecer os meios para que os povos indígenas possam formular
livremente e sem constrangimento seus projetos de escola. (GRUPIONI, 2001,
p.91).

Desta forma, o Projeto Político de cada escola indígena deve ser pensado e elaborado
por cada povo, fruto de reflexões e adequações, tendo o professor indígena papel fundamental
no processo de formulação, junto com suas comunidades. Mesmo com o amparo da
legislação, a operacionalização da proposta é difícil, demanda tempo, o que muito contribui
para soluções rápidas e nem sempre produto de reflexão. Luciano da etnia Baniwa, afirma que
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escolas diferenciadas devem pensar e construir os processos e projetos político-pedagógicos a
partir das realidades sóciohistóricas de cada povo, com a necessária autonomia das
comunidades, na gestão, na definição de políticas e ações pedagógicas (LUCIANO, 2006,
p.158).
Os diversos textos legais e Diretrizes Nacionais para as Escolas Indígenas (MEC,
1998), que orientam ações voltadas para implantação e implementação de políticas de
educação escolar indígena, amparam a efetivação do respeito à diversidade. Mas há também a
resistência a esses direitos pela burocracia e política de instituições, como algumas Secretarias
Estaduais, Municipais e Conselhos Estaduais de Educação, que procuram normatizar e
homogeneizar a educação escolar indígena, negando os direitos que garantem a diversidade e
especificidade (LOPES DA SILVA, 2001, p.112).
No presente, a educação escolar tem sido vista como possibilidade e instrumento para
reafirmação da identidade cultural. Práticas alternativas à ação do Estado, respaldada por uma
legislação recente, modificaram o pensamento e foram incorporadas como pauta de uma
política pública por parte do governo brasileiro (GRUPIONI, 2001). Fruto da mobilização
social ocorrida nas últimas décadas do século XX, que apontou novos rumos para a educação
escolar indígena, com ênfase no respeito e valorização da diversidade de culturas, línguas e
processos próprios de ensino e aprendizagem. O que se vislumbra no campo das políticas do
MEC, é a implantação de Territórios Étnicos Educacionais.

Educação escolar indígena em Rondônia
Na região que hoje constitui o Estado de Rondônia, missões religiosas
desempenharam papel fundamental nas disputas fronteiriças entre as coroas portuguesa e
espanhola. As tentativas de reunir indígenas em aldeamentos eram motivadas por interesses
geopolíticos, instalando-se missões religiosas na margem direita do Rio Guaporé no século
XVIII. Nos aldeamentos, os indígenas eram inseridos em atividades produtivas e catequese
com objetivos civilizatórios (MEIRELES, 1989). Na década de 1940 o SPI adotou a prática
de reunir grupos étnicos diversos em um mesmo posto indígena, as colônias agrícolas. A
primeira foi criada no Guaporé, para onde foram levados diversos povos, como os Tuparí,
Ajurú, Makurap, Jabuti, Aruá e Arikapu. A igreja católica mantinha uma escola na localidade
de Sagarana, ensinando aos estudantes indígenas a ler, escrever, contar e rezar.
As ações da instituição indigenista oficial na região, voltadas para educação escolar
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indígena, foram tímidas. Os professores eram contratados sem formação e, em geral, leigos,
que em pouco tempo desistiam, caracterizando um trabalho descontínuo e ineficiente para os
propósitos integracionistas (PAULA, 2007). Diante do fracasso das tentativas de
escolarização, o SPI e posteriormente a FUNAI, retomam a prática de escola missionária,
firmando parceria com missões protestantes, através de convênio com o Instituto Summer de
Lingüística – SIL, para levar adiante um ensino bilíngüe até as aldeias, conjugando
alfabetização com evangelização (MEIRELES, 1986). Uma vez atingidos os objetivos de
aquisição de leitura e escrita em língua materna, com o uso de dezenas de cartilhas,
introduzia-se o ensino em português. A instituição parceira reunia indígenas mais velhos que
já falavam e entendiam um pouco a língua portuguesa, para facilitar o trabalho de
alfabetização e tradução do Novo Testamento.
Um efeito da escolarização missionária ou laica é o fato de que indígenas
alfabetizados tornam-se lideranças, professores e agentes de saúde em suas comunidades.
Conforme Paula, “a primeira experiência de letramento do povo Gavião foi desenvolvida
pelos missionários e gerou fato bastante raro, uma vez que alguns membros da comunidade
alfabetizaram-se apenas em Língua Materna e são hoje as mais velhas lideranças tradicionais
daquele povo” (PAULA, 2007, p.51).
Na década de 1970 a FUNAI contratou professores não índios para atuarem nas
aldeias, mas em vista das dificuldades de transporte, baixos salários e sem formação
metodológica e lingüística, em pouco tempo desistiram, interrompendo o funcionamento das
escolas. O resultando foi a desvalorização do etno-conhecimento e adoção do ensino em
português (REIS, 1998, p.14). Ademais, os indígenas foram inseridos no ensino escolar, como
monitor do professor não índio e do missionário.
Por força do movimento social indígena, a coordenação das ações de educação
escolar indígena foi transferida, em 1991, da Funai para o MEC e, supletivamente, para
Estados e Municípios. Com a nova atribuição, a SEDUC não dispunha de estrutura para
realizar o atendimento escolar das trinta e duas etnias39 em Rondônia. Não havia um quadro
técnico especializado, como lingüistas e antropólogos, para implantar políticas que
considerassem as especificidades desta modalidade de ensino. Soma-se ainda a falta de
dotação orçamentária específica para implantação de programas voltados para a escolarização
indígena. A SEDUC contratava professores não indígenas para atuarem nas aldeias, mas não
havia veículos para realizar os deslocamentos, o acesso era precário, e as poucas escolas que
39

Não há concordância sobre o exato número de etnias existentes em Rondônia, o quantitativo varia conforme a
instituição consultada, posto que algumas etnias estão em processo reconhecimento.
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haviam eram instalações precárias, muitas vezes espaços cedidos 40 pelos indígenas. Os únicos
materiais que encontravam em grande quantidade eram cartilhas feitas por missionários das
Novas Tribos do Brasil, um braço do SIL. Muitos professores desistiam tão logo começavam
a trabalhar.
Do ponto de vista institucional, a oferta de educação escolar nas aldeias promoveu
uma importante mudança na SEDUC: a promoção de um curso de formação em serviço de
professores indígenas, assim como a presença física de indígenas no quadro técnico da
instituição. A formação de professores, principal política com vista à educação escolar
indígena diferenciada em Rondônia, teve início através de um projeto do Instituto de
Antropologia e Meio Ambiente (IAMÁ), oferecendo cursos de curta duração para etnias como
Tupari, Arikapu e Suruí, que estudavam e ensinavam nas escolas das aldeias o que aprendiam.
Era uma proposta de educação laica, significando que o índio deixava a condição de monitor e
assumia as funções docentes nas escolas das aldeias.
Em 1998, a SEDUC realizou a primeira etapa do curso de formação de professores
indígenas, denominado Projeto Açaí. O curso foi realizado em dez etapas presenciais e uma
etapa nas aldeias e concluído em dezembro de 2004, com a formação de 123 professores
indígenas de 32 diferentes etnias. Transformado em programa, em 2009 iniciou o Projeto Açaí
II.
Surge assim, uma nova categoria profissional nas aldeias: o professor indígena,
gerando um novo arranjo nas relações de poder local, muitas vezes sobrepondo formas
tradicionais de organização. Eles estão envolvidos nos processo de transformação das culturas
orais, que resultam em mudanças nas cosmologias, concepções políticas, papéis sociais e
condições materiais. Nas relações interculturais são mediadores entre os conhecimentos
tradicionais e ocidentais e, também pressionados pelo modelo de desenvolvimento em curso,
transitam na fronteira entre o tradicional e o moderno.
Em 1990 foi criada a Organização de Professores Indígenas de Rondônia e Noroeste
de Mato Grosso – (OPIRON), que objetiva ampliar a participação e o diálogo com as
instituições públicas e indígenas, para contribuir na formulação de propostas de políticas
relacionadas à saúde, educação, território e sustentabilidade. O movimento ora avança, ora
recua conforme a conjuntura política. Durante as etapas do Projeto Açaí, eram realizadas
assembléias com participação de professores, lideranças indígenas e indigenistas, seminários e
reuniões, onde se discutia temas de interesse dos cursistas. Após a conclusão do curso ocorreu
40

No presente, metade das escolas da Terra Indígena Rio Branco ainda funcionam em instalações precárias,
cedidas pelos indígenas.
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o isolamento dos professores indígenas em suas aldeias e a conseqüente desmobilização.
Entre as suas conquistas destaca-se a aprovação da lei nº 578 que assegura o acesso através de
concurso público específico para professores indígenas ao quadro da rede pública estadual e
direito à carreira do magistério.
As políticas de educação escolar indígena estão centradas na oferta de ensino
fundamental nas escolas das aldeias e formação de professores indígenas em magistério
indígena e licenciatura intercultural. Registra-se em 2010 oitenta e duas escolas indígenas em
Rondônia, das quais cinco são municipais, contando com cento e cinqüenta professores
indígenas e quarenta e três não índios (SEDUC, 2010).
Um desafio posto é a publicação de material didático específico, o apoio e a acolhida
institucional de projetos políticos pedagógicos, conforme o contexto de cada escola e
aspirações de cada etnia. Neste campo, marcado pela contradição, muitas vezes conquistas
legais são negadas por meio de portarias e leis estaduais, que instituem orientações
curriculares estranhas a educação escolar indígena diferenciada.
As relações de poder presentes no processo em curso, de políticas públicas e políticas
das aldeias, geram mediações, ainda longe de garantir a autonomia referendada em diversos
textos legais, necessária para a construção do Projeto Político Pedagógico autônomo. Ao que
parece ainda está distante a adequada tradução das garantias legais em práticas para inventar
uma educação contextualizada, com um pé na aldeia e outro no mundo.

O Projeto Açaí
O Projeto Açaí, cujo objetivo era a formação em nível médio de professores
indígenas, representantes de etnias41 de Rondônia e noroeste de Mato Grosso, foi criado
atendendo às diretrizes nacionais amparadas na legislação educacional, visando à
consolidação de uma política de educação escolar indígena coerente com as especificidades
culturais e com o contexto das escolas. Foi realizado durante seis anos, em dez etapas
presenciais e intermediárias, além de uma etapa denominada “Açaí nas Aldeias”, realizada em
cada Terra Indígena. O projeto foi aprovado pelo Conselho Estadual de Educação com
validade regional, com recomendações para que se procedesse a adequações, realizadas ao
longo do processo formativo, a partir de discussões e avaliações constantes, contando com
41

Fizeram parte do curso as etnias: Aikanã, Amondawa, Arara, Arikapu, Canoé, Cabixi, Cao Oro Waje, Cinta
Larga, Gavião, Jabuti, Kampé, Karitiana, Kaxarari, Karipuna, Kwazá, Makurap, Mamandê, Nambikwara, Oro
At, Oro Eo, Oro Não, Oro Waram, Oro Waram Xijeim, Suruí, Tuparí, Uru Eu Wau Wau e Zoró.
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participação de docentes e discentes, conforme sinalizavam as diretrizes nacionais de
educação escolar indígena. Tendo como eixos a identidade, cultura e autonomia, o curso foi
desenvolvido na perspectiva de construção de uma educação diferenciada e do
reconhecimento da diversidade étnica e cultural presente no Estado de Rondônia (PROJETO
AÇAÍ, 2004).
A tarefa de levar adiante um curso de formação para uma diversidade de povos, com
línguas, culturas e processos sociais e históricos de relações interculturais distintas, levou a
equipe de execução do projeto, da qual fazíamos42 parte, a compartilhar a coordenação
pedagógica do curso com profissionais experientes em formação de professores indígenas,
vinculados a diversas universidades brasileiras e às instituições indígenas e indigenistas que
compõem o Núcleo de Educação Escolar Indígena de Rondônia (NEIRO). Foi o que
possibilitou tanto do ponto de vista político quanto metodológico, uma tentativa de respeitar a
diversidade cultural e valorização das identidades étnicas, embora ministrado em língua
portuguesa.
Desta forma, ocorreram encontros dialógicos entre ministrantes e suas práticas
pedagógicas, voltadas para a formação de professores/pesquisadores, com orientações para
construção de projetos políticos pedagógicos que contribuíssem na formulação de políticas
lingüísticas em suas aldeias. Foi também utilizada a arte como um caminho possível para criar
e acolher métodos próprios de ensino e aprendizagem para o trabalho de alfabetização e de
valorização identitária.
Mas isso não se processou sem resistência. Havia um clima constante de tensão
manifestada pelos cursistas que, em alguns momentos, questionavam a qualidade da educação
diferenciada, argumentando que gostariam de aprender língua portuguesa e matemática. A
experiência do bilingüismo de transição experimentado anos a fio deixou marcas profundas na
autoestima do professor indígena, inseguro em sua prática pedagógica em decorrência de sua
atuação como monitor de missionário, e uma postura negativa em relação a língua materna. O
aprendizado da língua portuguesa ocorria paralelamente a processos de valorização de saberes
e conhecimentos tradicionais. Compreendiam a necessidade do registro e sistematização de
tais saberes, traduzindo em ações pedagógicas nas aldeias, conquistando o apoio das
comunidades.
Havia relatos de que professores indígenas, missionários e alguns funcionários da
FUNAI, assim como membros das comunidades, avaliavam o Projeto Açaí, como uma volta
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Coordenadora do Projeto Açaí, no período de 2001 a 2004.
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ao passado. Ao mesmo tempo, os professores foram assumindo postura crítica e positiva em
relação às suas culturas e identidades, e começaram a pesquisar sobre a história de seus povos
e a estabelecer relações com o contato e seus territórios tradicionais.
As aulas de diferentes disciplinas, como práticas de ensino e literatura indígena,
dialogavam com antropologia, língua indígena, artes, geografia, história e contribuíram para
que os cursistas assumissem postura positiva sobre suas identidades culturais, na medida em
que foram estimulados a assumir o trabalho docente nas aldeias, e a tomarem decisões junto
com suas comunidades sobre o ensino da língua materna na escola. As aulas ofereciam
conteúdos para a escolarização dos professores cursistas, e dar ênfase na alfabetização, o que
produzia desdobramentos nas escolas das aldeias.
Durante o curso, foram realizadas ações voltadas para o desenvolvimento de
habilidades para elaboração de materiais didáticos específicos, escritos em língua materna,
bilíngüe ou em português, alfabetização, literatura indígena, geografia, ciências, história, artes
e matemática. A falta de sistematização e publicação desses materiais desencorajou os
indígenas a continuarem produzindo. O curso enfatizava ainda variadas ações: projeto político
pedagógico com a participação das respectivas etnias, formulação de políticas lingüísticas
considerando o processo histórico de cada povo e suas relações interculturais. Mas, os
desafios eram constantes, como nos aponta Pimentel (2004), professora de práticas de ensino,
em relatório da VIII etapa do projeto Açaí, sobre a necessidade de planejar a etapa seguinte
dando ênfase no projeto político pedagógico:
Uma política de valorização de línguas pela escola deve alicerçar-se na realidade
sociolingüística da comunidade, só assim teremos meios para definir a metodologia
e o tipo de ensino a ser adotado: monolíngüe, bilíngüe, trilíngüe etc., mas de que
tipo? O que vai determinar a modalidade do ensino é a realidade sociolingüística da
comunidade. Por exemplo, numa comunidade trilíngüe, como é o caso dos Jabuti e
dos Makurap, o ensino deveria ser trilíngüe, pois há crianças na escola falantes
dessas línguas, e o mais interessante é que há professores de cada grupo desses
atuando na escola, mas, infelizmente, por falta de um projeto político-pedagógico, a
realidade ainda é pouca observada no cotidiano da sala de aula, embora os
professores começam a construir uma metodologia que leva em consideração o
contexto sociohistórico da comunidade. A língua portuguesa é ainda a língua mais
valorizada na escola. Já o Jabuti é a 2ª língua mais falada e usada na escola. Há um
apagando quase que total do Makurap. Em Rondônia, a situação escolar é
complexa. Há professores que fala uma língua e ministra aula para comunidade que
fala outra. Nesse sentido, pouco contribui para a manutenção da língua materna dos
alunos (p.2).

O projeto político pedagógico foi trabalhado em seus aspectos teóricos, ficando
como atividade de pesquisa para os professores indígenas, juntamente com suas comunidades
construírem uma versão preliminar do projeto de suas escolas. O trabalho demandava
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continuidade tanto por ser de natureza delicada, como porque exige ser alimentado através de
análises, reflexões e adequações. Como sugere Nobre (2004) em seu plano de trabalho de
práticas de ensino:
Objetivar a conclusão de uma versão preliminar do Projeto Político Pedagógico,
contendo:
Histórico da comunidade
Histórico da escola
Concepção de homem
Concepção de escola.
Concepção de Ensino /Aprendizagem
Política lingüística
Política cultural
Gestão e organização escolar
Proposta curricular (NOBRE, 2004, p.1)

A descontinuidade das ações previstas nas etapas intermediárias, e após o término do
Projeto Açaí, por motivos de rotatividade de equipes das coordenações locais ou falta de
apoio logístico, o acompanhamento pedagógico foi fragilizado, impedindo a elaboração do
Projeto Político Pedagógico (PPP) de dezenas de escolas. As ações do Projeto Açaí não
tiveram continuidade para levar adiante o trabalho que havia iniciado.
A etapa intitulada “Açaí nas Aldeias”, rica pela possibilidade de participação das
comunidades indígenas, que apresentaram suas concepções de educação e perspectivas
futuras, foi também oportunidade para se conhecer realidades específicas em cada escola, em
cada Terra Indígena. Nas aldeias, as comunidades avaliavam não apenas o curso, mas também
os professores indígenas. Foi também nesta etapa, na qual fazíamos parte da equipe técnica do
curso, que conhecemos de perto os Tuparí, o que chamou nossa atenção para as escolas em
contexto multiétnico e multilingue. As nossas limitações teóricas para compreender a
complexidade do trabalho, nos levou a escolher a Terra Indígena Rio Branco como o lugar de
nossa pesquisa.
Durante o Açaí nas Aldeias, constatamos a diversidade de situações das línguas
indígenas, a maioria delas exigindo assessoria especializada e orientação laica aos professores
indígenas. Não há descrição das línguas Aruá, Arikapu e Kampé, que contam com
pouquíssimos falantes. Outra constatação foi a diversidade sociocultural presente no interior
das Terras Indígenas, no Rio Branco e em aldeias situadas no município de Guajará Mirim,
onde

diversas

etnias

compartilham

território

ampliado:

lugares

tradicionais

dos

assentamentos, cemitérios e fronteiras de caças, anteriores ao contato com representantes da
sociedade ocidental e aos territórios instituídos como terras demarcadas .
Nas Terras Indígenas ocorriam problemas distintos, como impactos de queimadas,
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pequenas centrais hidrelétricas, invasão de madeireiros, garimpeiros e grileiros. Havia ainda
povos com a segurança alimentar comprometida, em conseqüência das alterações nos modos
de vida tradicionais. Em sua maioria apresentavam demanda para ampliação da educação
básica nas aldeias.
O trabalho dos professores indígenas nas aldeias, um desdobramento do Projeto
Açaí, tem apresentado como característica a criatividade, a alfabetização por meio da arte,
valorização cultural, interesse e pesquisa sobre o povo e, em algumas etnias, definição de
políticas lingüísticas, como ocorre com o povo Zoró:
O ensino ministrado por professores indígenas é bilíngüe (língua pangyjẽj e
portuguesa), sendo a língua materna a da alfabetização até a 2ª série, e a língua
portuguesa estudada a partir da 3ª série. A formação desses professores varia desde a
4ª série do Ensino Fundamental até o curso de magistério indígena oferecido pelo
Estado do Mato Grosso, chamado Projeto Hayô, como também pelo Estado de
Rondônia, com o nome de Projeto Açaí (LISBOA, 2008, p.98).

A formação de professor indígena em serviço, concomitante com sua própria
escolarização, tornou-se o principal mecanismo para viabilizar a construção de uma educação
escolar, coerente com as especificidades de cada povo. Proporcionou espaços para
mobilização indígena e formação política conduzida pelos próprios indígenas, como a criação
da Organização de Professores Indígenas de Rondônia (OPIRON). Entre suas atividades,
constaram seminários sobre temas variados, como “garimpo em terra indígena”, políticas
lingüísticas, critérios de avaliação do Projeto Açaí e cursos de formação. Além de elaborarem
documentos reivindicatórios, como construção de escolas e material didático, iniciaram
discussões sobre a continuidade de seus estudos, apontando a necessidade de formação
continuada e de um curso de graduação específico para professores indígenas.
Concluído o Projeto Açaí, foi apresentado ao Conselho Estadual de Educação um
relatório-memória do curso, com parecer antropológico e o projeto reformulado como
programa de formação de professores indígenas. Como o curso era autorizado com validade
regional, era necessário fazer nova análise e parecer. As leis são resultados de disputas
políticas, forças que se chocam em explícito confronto de interesses. O Projeto Açaí
encontrou resistência não apenas de grupos externos, como certas missões religiosas, como
também do Conselho Estadual de Educação e de alguns segmentos da SEDUC, contrários a
possibilidade de formalizar e normatizar a educação escolar indígena como modalidade de
ensino plural, com características próprias, específicas e diferenciadas. Novo parecer foi
aprovado em 2005, mas a certificação só foi concedida aos indígenas em 2007. Esta
morosidade para receberem a certificação do curso ocasionou desânimo aos professores
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indígenas, emaranhados na teia burocrática, aceitando portarias e ações uniformizadoras
voltadas para a educação escolar indígena.
Que forças políticas estavam em disputa? Por um lado, missões religiosas
empenhadas em continuar suas práticas fundamentalistas, com a hegemonia de lingüistas
missionários, que viram contestados seus campos de atuação. Por outro lado, havia também
agentes econômicos empenhados interessados na exploração de recursos naturais, defendendo
a integração dos indígenas ao capitalismo, para facilitar seus negócios. O discurso
institucional – CEE e SEDUC – ancorava-se na “escola diferenciada não tem qualidade” ou
ainda “significa voltar ao passado”, “educação deve preparar o aluno para competir com o
branco”. Havia ainda o NEIRO que acompanhava o movimento social, embora sem
unanimidade quanto à educação diferenciada.
O Projeto Açaí segue como programa de formação de professores em magistério
indígena, apresentando em sua versão atual, um currículo semelhante aos cursos regulares
para não indígenas.
No plano jurídico de reconhecimento e proteção da diversidade cultural, devem ser
reconhecidos os avanços, valorização e respeito, no plano administrativo ainda haja muito por
fazer, especialmente quanto ao gerenciamento do sistema de ensino e dos recursos financeiros
e técnicos adequados para atender à demanda indígena. Se plano legal foram lançadas as
bases e princípios para a construção de uma escola diferenciada e de qualidade, no campo
burocrático resta à acolhida por parte dos sistemas de ensino para possibilitar sua edificação.
Aos professores indígenas, junto com suas comunidades, impõe-se o protagonismo no
processo de construção de uma escola indígena de fato, que possa contribuir para seus
projetos futuros, mantendo suas línguas e tradições, com autonomia e dignidade.

CAPÍTULO 4 - Papeo Nîkap Hek: Casa de escrever no papel

Tecendo fios da história da educação escolar Tuparí
A escola acontece em contexto multiétnico, um lugar de mediações das etnias que
atravessam fronteiras, delimitam e evidenciam diferenças, fazem releituras de saberes quando
aprendem e reinventam novos conhecimentos como resultado de encontros entre culturas e
saberes. Antonella Tassinari (2001) ao discutir as contribuições de Barth (1969) sobre a
escola como fronteira, oferece sugestões para concebê-la como espaço de interação, contato,
fluxo de pessoas e de conhecimentos. Assim, a escola pode se constituir como lugar de
trânsito entre saberes, onde ocorrem interações, que devem ser avaliadas cautelosamente, pois
há o risco de valorização da cultural ocidental sobre a cultura Tuparí. A escola representaria
um dos locais onde as interações ocorrem e produzem diferenças sociais que
permanentemente são construídas, desconstruídas e reconstruídas.
De acordo com relatos orais43 a instituição escolar chegou à Terra Indígena Rio
Branco na década de 1980, quando a FUNAI, em parceria com prefeituras, contratou
professores não índios de Guajará- Mirim, que ficavam no cargo por cerca de três meses e
desistiam. Os estudantes não os entendiam e eles por sua vez não entendiam os alunos. Isso
porque a língua utilizada pelos docentes, era exclusivamente a portuguesa.
Em 1988, foi criado o núcleo de apoio da FUNAI em Jí-Paraná, que assumiu a
responsabilidade de oferecer suporte técnico educacional na Terra Indígena Rio Branco,
embora sem diretrizes para a educação escolar indígena, seguia o modelo de ensino da
educação rural. Ensinar a ler, escrever e contar, eram os objetivos para estudantes que
habitando em espaços não urbanos eram vistos como rurais.
De um novo debate compartilhado entre indígenas e grupos da sociedade civil
organizada, surgiram alternativas à política de educação oficial. Experiências inovadoras de
projetos de educação indígena foram objetos de reflexão teórica, e inspiraram propostas de
políticas públicas. Para Lopes da Silva (2001) foram pontos de inflexão em busca de novos
rumos, em oposição a ideologia integracionista. Para Grupioni (2001) é um novo paradigma,
43

Dados coletados na Fundação Nacional do Índio Jí-Paraná, em 2010, confirmados pelos professores indígenas.
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da integração dos indígenas para a proteção e valorização da diversidade étnica e cultural, e as
mudanças que ocorreram, são respostas ao novo pensar e aos novos modos de fazer.
Entretanto, o cotidiano das escolas das aldeias Tuparí evidencia mudanças
circunstanciais, não ruptura: concomitância ao invés de alternância. Ao que parece, a
ideologia integracionista surge com nova roupagem da ideologia desenvolvimentista. Ainda
que se afirme os avanços na esfera legal, a autonomia dos indígenas nas decisões sobre a
escola é limitada pelo aparato burocrático e normativo, assim como orientações pedagógicas e
ideológicas divergentes quanto à valorização cultural, currículo, conteúdos e processos de
ensino e aprendizagem.
Fazendo parte dessa nova ideologia de educação diferenciada, em 1989 o IAMÁ
realizou um diagnóstico na Terra Indígena Rio Branco, com a proposta de formação de
professores indígenas em parceria com a FUNAI. Foi quando as comunidades indicaram
indígenas para formação inicial, quase todos semi-alfabetizados: Naru Canoé, Isaias Tarimã
Tuparí, Paira Arikapu, Luiz Kwarume Tuparí, Armando Jabuti e Samuel Tuparí 44 na cidade
de Cacoal. Segundo Reis (1998), foram realizados seis cursos intensivos, reunindo estudantes
das etnias Tuparí, Makurap, Gavião, Arara, Canoé, Kampé, Arikapu, Jabuti, Zoró, Suruí, e
Cinta Larga, nas Terras Indígenas Rio Branco, Igarapé Lourdes e Zoró. Além destes, foram
realizadas assessorias nas escolas das aldeias. O curso influenciou de maneira positiva
mudanças nas políticas de educação escolar indígena no Estado, como analisa a indigenista
Lígia Neiva da FUNAI: “foi o divisor de águas na educação escolar e valorização dos
professores

indígenas.

O

trabalho

com

assessoria

de

lingüistas,

antropólogos,

etnomatemáticos, músicos e pedagogos proporcionou uma formação de professores índios e
de técnicos da FUNAI e SEDUC”. Entre os cursistas estava Isaias Tarimã que nunca havia
freqüentado escola, aprendeu as primeiras letras com um oficial do exército, no acampamento
da equipe da qual fazia parte, na demarcação da Terra Indígena Rio Branco.
Consegui aprender a escrever e a ler fora da escola. Nunca tive oportunidade de
estudar na escola, quando eu queria estudar junto com os outros alunos, o professor
da escola não deixava, dizia que eu era maior de idade, assim foi passando o tempo.
Em 1982, conheci Isaias cabo do exército, trabalhamos junto na demarcação da
Terra Rio Branco. Foi aí que o Isaias se tornou meu primeiro professor. Com ele que
eu aprendi a conhecer as letras do alfabeto da língua portuguesa. Como eu estava
trabalhando com a equipe que estava fazendo a demarcação da Terra Rio Branco,
quase eu não tinha o tempo de estudar. Mas sempre ele arrumava um tempo, à noite,
para me ensinar a ler e escrever. Foi assim que eu consegui aprender a escrever
algumas palavras, frases e pequenos textos, estudando a noite com duração de
horários de 15 a 20 minutos. Essas aulas eram realizadas num acampamento, na
mata. O meu segundo professor fora da escola foi o cacique Brasilino Abiroi Tuparí.
44

Foi substituído por seu irmão Raul Tuparí.
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Depois que parei de trabalhar com a equipe do exército, fui trabalhar junto com
Brasilino, na abertura da pista de avião na aldeia São Luís, em 1983. Nesse tempo
que eu passei com ele, fui aprendendo mais um pouco da leitura e a escrita. Foi
assim que eu fui aprendendo, um pouco a cada tempo. (TARIMÃ TUPARÍ).

Em seu memorial, Isaias Tarimã atribui a aquisição da leitura e escrita ao esforço
pessoal. Ele iniciou a formação de professor, em curso no qual, segundo suas memórias, os
conteúdos abordados foram: língua indígena, português e matemática. Participou de mais
cinco cursos promovidos pelo IAMA, sendo o último em 1995, nos quais estudou língua
indígena, portuguesa, artes, história, geografia e matemática.
A contratação de professores indígenas foi o passo seguinte, mas havia um impasse:
a jurisdição territorial da Terra Indígena Rio Branco abrangendo três municípios. A FUNAI
intermediou a contratação, no município de Nova Brasilândia, também de professores não
índios para dar suporte aos indígenas. Em 1993, Tarimã foi contratado pelo município de São
Miguel do Guaporé, para o trabalho docente na escola da aldeia Colorado. Os professores
indígenas assumiram o equivalente aos anos iniciais do ensino fundamental. Para as escolas
das aldeias Trindade, São Luís e Cajuí foram contratados professores não indígenas.
O professor indígena instaurou uma nova categoria profissional nas aldeias, gerando
um novo arranjo nas relações de poder local, sobrepondo formas tradicionais de organização.
Ele assume a liderança em diversos espaços de poder, novos papeis e funções lhes são
atribuídas, como elaboração de relatórios de reuniões, projetos e abaixo assinados. Atua
enfim, como um mediador de relações entre índios e não índios, como tradutor entre dois
mundos. Não são raras as tensões entre lideranças tradicionais e professores indígenas, mas
também novos arranjos surgem com mediações de alianças familiares.
Por força do decreto nº 26/1991, a coordenação das ações educacionais em terras
indígenas foi transferida para o MEC. Mas foi apenas em 1996 que a coordenação das ações
nas escolas da Terra Indígena Rio Branco foi transferida para a Representação de Ensino da
SEDUC de Alta Floresta do Oeste.
Como desdobramento das políticas nacionais, a formação de professores indígenas
foi o passo seguinte. Em 1996, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento
(PNUD) desenvolveu um projeto de cooperação técnica ao PLANAFLORO – projeto
BRA/94/007, de capacitação de professores indígenas. Uma das ações foi desenvolvida na
Terra Indígena Rio Branco, com um curso realizado em outubro e novembro de 1996. Os
participantes eram professores indígenas e não índios, estudantes indígenas e o chefe do Posto
da aldeia Cajuí, conforme o quadro da figura abaixo, construído a partir de dados de relatório
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do PNUD:
Quadro 2 - Escolas, professores e vínculo institucional em 1996.
Professor

Naru Kanoé
Valéria I. Martins

Contrato

SEDUC
Floresta

Alta

Escola

Boatty Geraine

Aldeia

São Luiz

Raul
Pat´Aore
Tuparí

Isaias
Tarimâ
Tuparí

Messias
Akugi
Kampé

José Purité
Arikapu
Leonísia
Brugnolli

Luiz
Kwarume
Tuparí
Altair
Brugnolli

Município
São Miguel
do Guaporé

Município
São Miguel
do Guaporé

Município
Alta
Floresta

Município
Alta
Floresta

SEDUC

Kapsogo
Tuparí

Habib
Tuparí

Alfredo
Kampé

Konkwat
Tuparí

Sautó Tuparí

Trindade

Colorado

Estaleiro

Cajuí

Alta Floresta

Palhau

Fonte: Projeto BRA/94/007, PLANAFLORO (PNUD/2006)

O Projeto de Educação Escolar Indígena Bilíngüe e Diferenciada, desenvolvido pelo
PLANAFLORO, foi uma ação tímida, considerando a magnitude dos impactos dos projetos
de colonização e abertura de estradas, para os povos indígenas. Contudo, proporcionou
discussões sobre as novas Diretrizes Nacionais para Educação Escolar Indígena e inspirou a
organização escolar mais flexível nas aldeias.
Foram trabalhadas as disciplinas de matemática, língua portuguesa, língua indígena,
história, metodologia de ensino e processos de comercialização. Também foi
trabalhada a elaboração de calendário escolar, levantamento lingüístico, do trabalho
escolar no ano de 1996 e calendário de produção. Reuniões, oficina de materiais
pedagógicos, em um total de 127 horas/aula. Com os não índios foram trabalhadas
separadamente noções de lingüística, noções de antropologia, Diretrizes para a
Educação Escolar Indígena no Brasil em um total de 20 horas/aula. [...] Em língua
indígena só foi possível o desenvolvimento de atividade com a língua Tuparí, uma
vez que ainda não há uma proposta de ortografia para as línguas Makurap, Aruá e
Arikapu,
presentes
neste
território
(RELATÓRIO
PNUD/PROJETO
BRA/PLANAFLORO, 2006, p.2/3).

O currículo apresentado, nesse período, justificava-se em função das necessidades
pós-contato: a disciplina comercialização respondia a uma necessidade momentânea em que
viviam os indígenas, envolvidos com a exploração de madeira. A educação escolar era vista
como necessária para evitar o engodo no comércio da madeira, exigindo cálculos
matemáticos, de modo que a educação era concebida nos seus aspectos mais utilitários e
imediatistas.
Os cursos favoreciam o encontro de representantes de diferentes etnias, durante os
quais os indígenas procuravam apropriação e ordenação do novo discurso indígena, formação
política e autonomia. Assim, a instituição escola ampliava a função social, como um meio de
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valorização cultural e de autodeterminação.
Em 1998, os professores da Terra Indígena Rio Branco Isaias Tarimã, Raul Tuparí,
Alessandra Makurap, José Purité Arikapu, Messias Kampé e Fernando Canoé ingressaram no
Projeto Açaí, concluído em 2004. Como resultado, suas práticas no processo de escolarização
foram modificadas, tanto para professores quanto para as comunidades indígenas. Eles
transitavam entre conhecimentos local e global, entre suas especificidades de aldeia e os
saberes universais, selecionando o que consideravam útil para os projetos futuros de suas
respectivas etnias.
A assessoria pedagógica estimulava os professores indígenas a registrarem suas
práticas pedagógicas, planejarem e refletirem sobre suas experiências. O uso de cadernos de
registro, elaborado durante o Projeto Açaí, substituía os diários de classe padrão da rede
pública de ensino. Os cadernos foram sugeridos como meio para fomentar a reflexão e ação
do professor indígena sobre sua prática pedagógica (MONTE, 1996) e, dessa forma, construir
a proposta curricular e o calendário, conforme as especificidades de cada aldeia. Os
professores experimentaram pedagogia de projetos, realizando planejamento de trabalho e
pesquisa em suas atividades docentes, envolvendo estudantes e as comunidades, elegendo
temas como arte e cultura indígena. Conforme averiguamos nos registros dos professores, os
projetos contribuíram para expressão e valorização da identidade cultural. Canções e rituais
foram retomados e valorizados pelos alunos, que assumiram uma postura propositiva em
relação às manifestações artísticas e da organização social das etnias.
No presente, as orientações pedagógicas apresentam tendências a ações homogêneas,
como o uso de diário de classe padrão adotado nas escolas da rede pública, registrando-se
freqüência dos estudantes, conteúdos trabalhados e notas. O planejamento e registro das
práticas foram abandonados pelos professores, desencorajados a refletir sobre o trabalho e
prosseguir na construção de proposta curricular.
Em campo observamos que os professores indígenas recebem da orientação
pedagógica da SEDUC sugestões de conteúdos e atividades, indicando o tema e a página dos
livros fornecidos pelo Programa Nacional do Livro Didático, ou mesmo atividades
mimeografadas. Em sua maioria são temas descontextualizados da realidade dos estudantes.
Indagamos aos professores se estavam seguindo o planejamento sugerido; e eles informaram
que selecionam e trabalham somente o que consideram importante, porque trabalham com
segurança e criatividade.
Tal procedimento pode caracterizar uma proposta curricular descontextualizada da
realidade dos povos indígenas. Paula (2007) indica que:
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É com facilidade que se observa equipes pedagógicas direcionando os calendários
das escolas indígenas [...] e orientam a utilização, sem qualquer critério, do livro
didático ofertado pelo Programa Nacional do Livro Didático/PNLD [...] organizam a
estrutura documental do aluno indígena nos mesmos padrões da escola não-indígena
(p.43).

As evidências empíricas permitem afirmar que a educação escolar Tuparí é
construída por professores indígenas, comunidades, técnicos e professores não indígenas, em
escolas de ensino fundamental. O número de estudantes revela um avanço, no sentido de que
não há restrições para o funcionamento de uma escola com reduzido número de alunos,
conforme o quadro a seguir:
Quadro 3 - Escolas da Terra Indígena Rio Branco, 2009.
ALDEIAS

ESCOLAS

Colorado
Rapbit Tuparí
Barranco Alto Erapoaron Makurap
Boa Esperança Alfredo Asikep
Kampé
Cajuí
Konkwoat Tuparí

10
12

NÃO
ÍNDIO
Isaias Tarimã
Alessandra Makurap -

6

José Purité Arikapu

-

1º ao 5º

Ermelinda Tuparí
Alisson Canoé
Raul Tuparí
Arlene Tuparí
Fernando Naru Canoé
Edimar Aruá
Alisson Canoé
Raul Tuparí
Maurício Tuparí
Geovane Tuparí
Raul Tuparí
Alisson Canoé
Messias Kampé
Carlos Tuparí
Joari Tuparí
Leonice Tuparí

Eliane
Ieda

1º ao 6º

-

1º ao 5º

Eliane
Ieda

1º ao 6º

ALUNOS PROF. INDÍGENA

14
Palhau
São Luiz

Sawjo Tuparí
Boatt Gerainny

15
45

Trindade

Kap’ sogo Tuparí
25

Estaleiro
Encrenca
Serrinha
Jatobá

Mekiton Tuparí
Amem KoareTuparí
Anomãe Tuparí
Kuba Tuparí

Eliane
Ieda

19
13
11
20
Total: 190
Fonte: Projeto de Estatística e Pesquisa – SEDUC, 2009 - e dados coletados em campo.

ANO
1º ao 5º
1º ao 5º

ORGANIZAÇÃO
Multisseriada
Multisseriada
Multisseriada
Seriada
Multisseriada
Multisseriada
Seriada
Multisseriada

1º ao 6º
1º ao 5º
1º ao 5º
1º ao 5º
1º ao 5º

Seriada
Multisseriada
Multisseriada
Multisseriada
Multisseriada

Os povos da Terra Indígena Rio Branco, usaram como critério para nomear as
escolas o nome do fundador da aldeia, indicando também seu pertencimento étnico.
As comunidades indígenas apresentaram suas demandas à SEDUC, observando que
os estudantes, ao concluírem a 4ª série, interrompiam os estudos ou se deslocavam até a
cidade de Alta Floresta ou para a EFA, em Novo Horizonte, para continuarem seus estudos, o
que provocava inquietações e demandava reivindicações da implantação dos anos finais do
ensino fundamental à SEDUC. A ampliação desta etapa da educação básica, ocorreu em 2009,
em três aldeias: São Luiz, Trindade e Cajuí, em formato modular, nas escolas - Kap’sogo
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Tuparí, Boati Gerainny e Konkwat Tuparí -, reunindo alunos de diversas etnias e aldeias. A
polarização em três aldeias é vista com entusiasmo pelos estudantes e pais, apesar da falta de
infra-estrutura (como combustível para viabilizar o transporte fluvial dos estudantes das
aldeias distantes, alojamento para alunos e professores, merenda e livros didáticos).
Os indígenas avaliam que as saídas de seus filhos para estudarem na cidade não é o
tipo de educação escolar que desejam, pois descontextualizada dos modos de vida nas aldeias,
semelhante à ministrada para alunos camponeses, que não os instrumentaliza para viver no
campo. Essa escola conduziria ao êxodo dos indígenas. A partir desta avaliação, observando
os fatos já ocorridos entre os índios da reserva, as comunidades reivindicam escola na Terra
Indígena, que ofereça educação básica, e ao mesmo tempo a continuidade da educação para a
vida na aldeia, conforme suas leituras do mundo. O projeto de escola defendido pelos pais é
que ela funcione seguindo a pedagogia de alternância, na qual os estudantes permaneçam um
tempo integral na escola e um tempo integral na comunidade, no espaço escolar com aulas
teóricas e nas aldeias no vivido deles.
Arranjos inspirados nas relações sociais, como a mobilização das aldeias para
garantir a presença dos alunos do 6º e 7º ano na aldeia Trindade, são exemplos de formas
organizativas tradicionais e de escola com feições étnicas. Para a escola Kap’sogo Tuparí
convergem alunos das aldeias Nazaré, Serrinha, Tucumã, Colorado, Jatobá, Bom Sossego e
Morada Nova. São aldeias enredadas por laços de parentesco e/ou de alianças com a aldeia
Trindade. Os alunos são Tuparí, Kampé e Arikapu, crianças e jovens.
Diante da tarefa de inventar uma educação comprometida com a valorização dos
diversos saberes, culturas e identidades, os professores indígenas se apropriaram da escola,
procurando dar a ela feições étnicas, transitando entre os saberes locais e ocidentais. Entre
técnicos da SEDUC, professores da UNIR, técnicos da FUNASA, políticos, missionários e
pesquisadores, os conflitos emergem e envolvem os indígenas, no estabelecimento de alianças
e também de tensões.
No presente, os professores indígenas de Rondônia são contratados como ocupantes
de cargo comissionado, enquanto aguardam a realização de concurso público, conforme a Lei
complementar nº 578 de 1º de junho de 2010 que estabelece a carreira de magistério aos
docentes indígenas além de reiterar conquistas históricas como o aprendizado na língua
materna e por meio de formas próprias de construção de saberes.
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Da oralidade a escrita Tuparí
A elaboração da grafia Tuparí teve início durante o projeto de formação de
professores indígenas do IAMÁ, que contribuiu com a proposta da escrita da língua materna.
Trabalho considerado desafiante, pois o fato do não índio dominar técnicas da escrita levava
os índios a acreditar que conheciam menos a língua indígena do que o lingüista:
[...] os Tuparí não tinham tido qualquer experiência de escrita em sua língua, e o
único material disponível sobre a mesma era o trabalho “Análise Fonológica
Preliminar da Língua Tuparí”, de Poliana Alves (1991), no qual foi tratada a
fonologia segmental da língua. [...] É importante sublinhar que desde o início
desenvolvi com os Tuparí uma experiência de elaboração da grafia em que os
falantes tiveram um papel central na reflexão e tomada de decisões. [...] Os próprios
conflitos contribuíram para a valorização do conhecimento da língua por parte dos
falantes, para a conscientização dos professores quanto à sua capacidade em
desenvolver a reflexão sobre a língua e assumir o papel de agentes no trabalho de
elaboração da grafia e na condução do processo educacional. (SEKI, 2000, p.9).

Em 1998, Isaias Tarimã foi convidado pela lingüista Lucy Seki para participar de
curso de extensão “Lingüística para Indígenas”, realizado na Unicamp, conforme registra em
seu memorial no Projeto Açaí:
O 1º curso que participei [...] achei muito difícil e tinha muita dificuldade de
elaborar texto maior, só sabia escrever a frase e palavras, isso já sabia fazer. Me
sentia incapaz de aprender a escrever, mas com ajuda da minha professoras e
professores que tiveram muita paciência comigo, eu superei a minha dificuldade.
[...] Esses seis cursos que participei do tempo do IAMÁ, me ajudou muito, fez com
que me aperfeiçoasse mais o meu conhecimento da leitura e da escrita. [...] No ano
de 1998, eu participei do curso de lingüística em Campinas, São Paulo. Esse curso
foi realizado no período de 09/02/98 a 20/02/98. Este curso da linguagem de estudo
de fonologia fez com que eu me aperfeiçoasse mais com a relação do estudo de
fonologia da língua do povo Tuparí ao qual pertenço. (TARIMÃ TUPARÍ, 2004.)

Os professores Tuparí foram adquirindo segurança quanto à capacidade de refletir e
tomar decisões sobre a descrição da língua materna, e de assumir as funções docente. Durante
a formação no Projeto Açaí, foram encorajados a discutir políticas lingüísticas com suas
comunidades, e alfabetizar em língua materna.
Em 1999 um projeto denominado “IU UTE”45, proposto pela associação do povo
Tuparí, foi aprovado pelo Ministério da Educação e Cultura, para realização de assessoria
lingüística aos professores Tuparí. Em 2000 foram realizadas oficinas e elaborados materiais
em língua materna, que resultou na escrita, ilustração e publicação do primeiro livro de

45

Elaborado pela associação indígena com assessoria da geógrafa Rosângela das Dores Reis, em parceria com a
FUNAI.
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alfabetização em língua materna: “TUPARÍ’EMA’E”, contribuindo para valorização da
língua, e provendo material de consulta para alfabetização em língua materna.
Os professores manifestam interesse em pesquisar suas línguas e histórias, como José
Purité Arikapu, que fala e escreve em Tuparí, entende Makuráp e sonha dominar os códigos
lingüísticos para realizar um projeto pessoal de recuperar, mesmo que parcialmente a língua
de sua etnia, hoje com apenas um falante que reside em Ricardo Franco, sem interlocutores. O
povo Aruá, de língua do tronco Tupí mondé, conta com menos de vinte falantes, também se
preocupa, as crianças já são monolíngue em português, um indicador de risco e fragilidade da
língua Aruá. Uma questão ainda sem resposta: como evitar que línguas como Aruá e Makurap
se apaguem, como ocorreu com Kampé? Tal questão evidencia fragilidade nas políticas de
proteção ao patrimônio cultural brasileiro. O IPHAN, através do decreto nº 7.387 de 2010,
institui o inventário nacional da diversidade linguística, entretanto, as ações são tímidas.
A diversidade étnica e linguística existente na Terra Indígena Rio Branco se
manifesta de várias formas, com realidades sociolinguísticas particulares no contexto de cada
aldeia. Encontram-se comunidades de maioria Tuparí, outras de Makurap, Kampé, e outras
ainda de convívio de várias etnias. O povo Tuparí é bilíngüe, mas a língua franca entre
membros da etnia é a língua materna, poucos são monolíngues em português. Nas aldeias
Colorado e Trindade, todos entendem a língua materna, embora os jovens estejam se
comunicando em português com mais frequência. Todas as crianças são falantes da língua
materna. Entre as mulheres, três não falam Tuparí, mas entendem; uma delas é Makurap. Na
aldeia Trindade, a língua materna é o Tuparí, mas o português vem ganhando espaço cada vez
maior. Homens e mulheres Kampé não falam e entendem Tuparí, já seus filhos são bilingues.
Foi adotada a alfabetização bilíngüe ainda no início do processo de educação escolar
dos Tuparí, as tensões são explicitadas, motivo de preocupação de jovens lideranças, como
Claudio Tuparí que nos informou: “o aluno chegou pra mim e falou: rapaz _eu não vou pra
escola pra estudar língua materna não, já sei falar! Pra que aprender escrever?”. Questionam
porque não fazem uso social da língua escrita, a falta de estímulo e de material didático em
língua materna justifica a atitude do aluno, que não vê sentido escrever em uma língua cuja
função social e espaços especializados estão ao alcance da oralidade, e não da escrita. O
aparente desinteresse dos jovens é um reflexo do valor atribuído pela educação escolar aos
saberes locais, de ausência de políticas voltadas para incentivo a autores indígenas. São
fragilidades que fortalecem a ideologia integracionista. No processo histórico de “amansar” os
índios, estes eram proibidos de se expressarem em língua materna. Outro fator importante é o
estigma velado ainda presente entre os não índios em relação à cultura indígena, como
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sinônimo de atraso.
Nas escolas Rapbit Tuparí e Kap’sogo Tuparí, dois professores índios têm sólida
formação lingüística, sem influência de denominação religiosa, o que explica a autonomia na
condução das práticas e métodos de ensino de natureza laica, enraizados na cultura do povo.
Os professores indígenas dessas escolas usam como língua de instrução oral e escrita as
língua materna e portuguesa; utilizam a cartilha Tuparí e elaboram seus próprios materiais e
estratégias didáticas, alfabetizam por meio da arte, com desenho e artesanato. Fazem consulta
constante ao dicionário Tuparí Português46, já inserido como material de apoio ao professor.
Em 2010, os professores Tarimã e Raul iniciaram a realização de cursos de lingüística para
ensinarem aos demais professores, como atividade do projeto de pesquisa e extensão do curso
de licenciatura intercultural da UNIR. Acompanhamos os professores nas aldeias Serrinha,
Cajuí II, Encrenca e Estaleiro, para a realização de reuniões com as comunidades e
professores indígenas, quando explicaram os objetivos do curso, observamos que na primeira
aldeia, falaram em língua materna, já na segunda, Estaleiro, em língua portuguesa,
dispensando atenção aos demais povos, ao contexto das aldeias, seguindo as regras como o
respeito aos velhos, ao mesmo tempo em que são recebidos com distinção. As reuniões
ocorreram nas casas de chicha e, em todas elas foram oferecidas cuias da apreciada bebida.

Figura 12: Raul e Isaias Tarimã Tuparí na aldeia Estaleiro
Fonte: Fonseca, 2010.

Os indígenas manifestaram aprovação da iniciativa, já que consideram Raul e Isaias
Tarimã seus lingüistas e a atitude de ensinar aos demais professores Tuparí, importante para o
fortalecimento da língua materna.
46

A língua Tuparí foi pesquisada por Poliana Alves que defendeu sua tese de doutorado com o título: “O léxico
do Tuparí: proposta de um Dicionário Bilíngüe”.
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A escola Tuparí como afirmação da identidade étnica
A questão fundamental que se coloca neste estudo é se a educação escolar contribui
para afirmação da etnicidade Tuparí? Para elaborar possíveis respostas, é necessário
compreender a trajetória educacional dos Tuparí. Data de 1992 o ano em que Isaias Tarimã
começou suas atividades docentes de leitura e escrita na aldeia Colorado. Em suas
considerações, a terminologia utilizada, evidencia apropriações da proposta de alfabetização
construtivista:
Meus alunos eram todos pré-silábicos (grifo nosso), entre crianças e adultos.
Trabalho com dois grupos separados, adultos e crianças. [...] Usei bastante texto e
frases, Exemplo: desenho um pato e peço para eles escreverem frases sobre o pato.
Esta atividade eu uso muitas vezes. A atividade de matemática, trabalho com
números de 1 até 10 (este é para crianças), e para adultos, trabalho com unidade,
dezena e centena, uso bolinhas, feijão e milho, jogo de dado, trilha, bingo de
números. Foram estas as atividades que usei com meus alunos, eles gostaram muito
do meu trabalho, porque quando eu comecei a trabalhar na escola, eles eram todos
pré-silábicos e agora tem alguns que estão na quarta etapa (TARIMÃ, 1993).

Ele revela a passagem de um povo ágrafo para a aquisição das primeiras letras, com
informação sobre a organização da escola, de turma dividida em dois grupos, e não série ou
ciclo. Há referências a “adultos e crianças”, e não há referência a jovens, porque era uma
categoria que não havia na aldeia, embora já não praticassem os ritos de passagem.
Anexo a esse registro, encontra-se o que pode ser definido como uma proposta de
currículo no âmbito da alfabetização: “Ler alfabeto, fazer letras; Ler alfabeto, fazer os nomes;
Desenhar, fazer os números; Ler alfabeto, escrever alfabeto; Fazer os nomes, desenho; Fazer
letras, desenho; Escrever os nomes, desenho; Ler alfabeto; fazer as letras; Escrever alfabeto;
desenho; Fazer os números; Escrever as famílias e as sílabas”. O que chama atenção é a
relação entre as palavras e os desenhos, presumivelmente de objetos que fazem parte do
cotidiano dos estudantes, não fazendo referência a livros ou cartilhas.
Havia seis alunos em 1992, todos listados com o nome em língua portuguesa seguido
da etnia. Na lista de 1993, aparecem quatorze alunos, homens e mulheres, com nome em
língua portuguesa o nome indígena e a etnia. A escrita do nome dos alunos segue a forma
como foi solicitado na ficha de matrícula enviada pela FUNAI: nome do aluno – nome na
língua materna, pai, mãe, data de nascimento e série. Esta classificação valoriza o nome em
Tuparí, mas conduz a uma organização de turma não mais dividindo-a em criança e adulto. O
relatório evidencia a aprovação do trabalho de Tarimã: dos quatorze alunos matriculados,
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somente dois não concluíram a 4ª série.
Uma prática pedagógica de feições indígenas era estimulada, como a apresentação
dos conteúdos de textos e atividades de alfabetização sobre o cotidiano indígena. Nos
registros dos professores, encontramos um projeto com o título “Música Tuparí”, com
objetivo definido: “valorização cultural”. A justificativa é coerente com as percepções de
mudanças que estavam ocorrendo nas aldeias. O projeto previa o envolvimento da
comunidade nas pesquisas e atividades pedagógicas, recuperando canções, danças, pinturas,
mitos e história do povo:
Escola Kap’Sogo Tuparí
Data: 02 de outubro de 2003
Aula da tarde: aluno de 2ª a 3ª série
Objetivo: fazer os alunos pesquisar e entrevistar com os mais velhos sobre música e
dança.
Fazer os alunos escreverem um texto sobre a história da música e dança.
Convidar as pessoas mais velhas e pedir que ela conte uma história e eles vão
escrevendo no caderno.
Importância dos alunos conhecerem a música tradicional do povo.
Conteúdo: projeto de música e dança indígena, língua portuguesa, produção de
texto, entrevista.
Desenvolvimento: Vou trabalhar com os alunos sobre o projeto, envolver uma
escrita, produção de texto sobre a música do povo Tuparí e fazer entrevista. Produzir
um texto sobre a história contada. E também fazer a revisão do texto. Explicar para
os alunos oralmente sobre a música, qual a importância da dança e música do povo.
(TUPARÍ, Raul, 2003).

O professor Raul demonstrou, em sua prática, que também estimula os estudantes a
realizarem pesquisas que contribuem para valorização da cultura Tuparí. Ao realizar o
planejamento, faz reflexões sobre sua prática, propondo conteúdos coerentes com os objetivos
e modos de fazer o que é significativo para seu povo. O registro de Raul apresenta um
caminho para construção do currículo de uma escola que se pretende específica e
diferenciada. Um currículo que, segundo Monte (1996), se expressa em dois campos de
saberes necessários para uma formação pós-contato: um voltado para as tradições e valores,
no presente, como a língua materna, canções, histórias e rituais; e outro voltado para os
espaços externos à aldeia, da sociedade regional e nacional, como a língua portuguesa e a
cultura brasileira, da qual os indígenas se sentem participes como cidadãos.

Relatório da aula do dia 02-10-2003. Pesquisa de história sobre a música. Fizemos
uma pesquisa com mais velhos sobre música. Os alunos entrevistaram Peronha
Tuparí na sala de aula, perguntaram como surgimos e quem foi o cantor e cantora.
Peronha disse quando surgimos ninguém sabia cantar música indígena [...] E assim
Peronha contou a história para os alunos e os alunos foram relatando também a
história, e assim terminou a aula de hoje. Texto sobre a música – como surgiu.
Quando nós povo Tuparí surgimos no mundo não sabiamos cantar música indígena.
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Uma pessoa queria ensinar cantar mas o povo Tuparí não conseguiu aprender, outros
povos aprenderam, por isso aprendemos música de outro povo. Aprenderam cantar
só música do espírito guerreiro, cantavam quando faziam guerra. Essa música tem
significado porque depois ser guerreado eles cantavam e dançavam a noite toda, isso
para se defender do espírito de uma pessoa que ele matou, assim o povo cantava.
Tem música que é cantada somente para festa, outras para guerra e para o trabalho
principalmente a música da mulher, que é cantada na época de trabalho da roça,
limpeza e na coleta de alimentos. A música é cantada somente no dia da chichada,
numa grande festa comemorativa ou em trabalho coletivo. É por isso que cantamos
no dia da festa para alegrar até mesmo para se divertir. A dança surgiu junto com a
música, se não tivesse música não teria dança. É por isso que quem canta dança. A
dança é variado, círculo ou pareado. O homem dança entre eles e a mulher também
entre elas (TUPARÍ, Raul, 2003).

O registro da aula apresenta o resultado da pesquisa, a história da música, o
significado, o ritual, a performance, a divisão social do trabalho e a de relações de gênero. A
música e a pintura significam proteção, e o cheiro da tinta protege o Tuparí e impede os
espíritos Tarupá de se aproximarem. A pintura corporal é também referencial de beleza.
Assim como o projeto de música se estendia às práticas culturais que explicitam as
relações sociais, a pesquisa com o ritual da chicha permitia vislumbrar na prática pedagógica
Tuparí elementos de valorização da identidade do povo:
E.E.E.F. Kap’Sogo Tuparí
Alunos de 2ª e 3ª série. Data: 14 de outubro de 2003
Objetivo: Pedir para os alunos escreverem texto sobre como faz a chicha; Ensinar
por onde começa, e quem arranca a mandioca para fazer, e quem faz a chicha. Pedir
para os alunos irem a roça arrancar mandioca para fazer chicha. As mulheres
carregam.
Conteúdo: português, produção de texto sobre a chicha.
Escrever texto na lousa, o texto na lousa tem que fazer revisão com os alunos
coletivamente. Também pedir que os alunos conte uma história sobre como é feito a
chicha oralmente. Depois escrever para os alunos cópia no caderno. Avaliar os
alunos, observar na escrita, vê se ele está entendendo, fazer pergunta oral e escrita.
Passar atividade para eles responderem no caderno. Depois fazer correção no
trabalho de cada aluno.
Relatório da aula do dia 14 de outubro de 2003
De manhã trabalhei com os alunos na sala de aula, com texto, dentro do projeto de
música e a dança. Pedi para os alunos produzir texto no caderno sobre como faz
chicha. Eles escreveram o texto na língua portuguesa, cada aluno elaborou seu texto
sobre a festa. Depois eu fiz correção no texto de cada aluno no caderno. E também
expliquei para os alunos que vamos encerrar o trabalho projeto no dia 17 de outubro.
Eles me perguntaram com vai ser feito, falei que a tarde vocês vão arrancar
macaxeira e assim foi a aula de manhã. A tarde as 15:h e 15 minutos os alunos
foram para a roça arrancar macaxeira, homem foi arrancando e as mulheres
carregando. Também os homens carregaram lenha para cozinhar. Todos os alunos
participaram de trabalho de arrancar e carregar (TUPARÍ, Raul, 2003).

.
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Figura 13: Representação da colheita da mandioca, por aluna da segunda série
Fonte: Acervo pessoal de Valéria Inácio, 2003

Relatório de trabalho - No dia 16 de outubro os alunos começaram o trabalho
carregando água para esquentar pra coar chicha. No trabalho de coar chicha só as
mulheres que trabalham porque só as mulheres que fazem. Todas as mulheres
participaram tanto como alunas e outras mulheres. Enquanto as mulheres coavam
chicha, eu professor convidei 4 alunos para pescar. E saímos para pescar, no
pescaria pegamos 16 peixes e 3 porcão. Nós estávamos no motor rabeta. Assim foi o
trabalho do dia 16. No mesmo dia os alunos convidaram as pessoas de outras aldeias
como: aldeia Serrinha e aldeia Nazaré para participar da festa. (Raul Tuparí, 2003).

Figura 14: Representação do ritual da chicha por aluna da 2ª série
Fonte: Acervo pessoal de Valéria Inácio, 2003

O ritual da chicha totaliza as relações sociais Tuparí, entrelaçadas pelas trocas
simbólicas. Ele articula a rede de relações dos “parentes”, no estabelecimento de alianças
políticas, no trabalho agrícola e nas festas. Receber e retribuir o convite são regras sociais
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presente nos textos e desenhos dos estudantes, que explicitam o valor que atribuem ao ritual,
(MAUSS, 2003). A divisão social do trabalho por gênero e idade, separando os espaços
femininos e masculinos, também está presente, indicando pistas das relações de poder, da
mulher nos espaços domésticos e do homem em espaços públicos (LARAIA, 2002).
A cerimônia de anfitrião e convidado, mediada pelas trocas trabalho, de dádivas
Mauss (2003) é a garantia da autonomia econômica que articula a rede de influência da
família extensa, nas práticas agrícolas e festas de chicha. A reciprocidade é apresentada como
a lei e a ordem no universo cultural Tuparí. O ritual da chicha é um contexto especializado
para expressão cultural, como as canções, danças, histórias e aspiração do rapé.
Nos registros do professor Raul Tuparí, aparece o planejamento desse ritual,
informando conteúdos, métodos de ensino e aprendizagem:
E.I.E.E.F Kapsogo Tuparí Data: 20 de outubro de 2003
Alunos de 2ª a 3ª série
Objetivo: Trabalhar com os alunos pedir para fazer desenho ilustrando o trabalho de
elaboração da chicha.
1ª – fazer o desenho de arrancar macaxeira e carregando. 2ª – Fazer o desenho das
mulheres fazendo chicha. 3ª – Desenho de coar a chicha para deixar fermentando. 4ª
– Desenhar festa, pessoas dançando e bebendo. Conteúdo: arte e música, dança.
Metodologia: Entregar 4 folhas de papel sulfite para cada aluno. Explicar o que vai
ser desenhado nesse papel. Explicar oralmente o trabalho para os alunos na língua
materna. Fazer o desenho no papel individual depois pintar o desenho com lápis de
cor.
Avaliação: Avaliar o desempenho do aluno nos seguintes aspectos: atenção,
participação, interesse nas atividades escrita e oralmente (TUPARI, Raul47).

O ritual da chicha é representado na sala de aula não só por seu caráter festivo e de
consumo da bebida, mas como forma de transmissão de saberes e afirmação da etnicidade.
Num cenário em que o professor indígena tem o papel de pesquisador e de fazer escolhas
junto as suas comunidades é importante que ele opte por atividades que articulam a relação
entre os saberes tradicionais e ocidentais. Ao mesmo tempo em que o estudante pratica a
escrita, a arte e a descrição, reforça a reflexão sobre o significado dos rituais tribais. Esta
situação foi descrita de modo mais geral:
Como se sabe, nas sociedades indígenas há contextos apropriados para a transmissão
desses saberes, o que lhes confere sentido. [...] os cantos, por exemplo eram no
contexto das próprias cerimônias rituais. Portanto, em tese, ao serem incorporados à
escola, esses conhecimentos estariam sendo dissociados de seus contextos legítimos
de transmissão. No caso do Humaitá, porém, a maior parte dessas cerimônias não
vinham sendo realizadas; em decorrência da longa vivência nos seringais, a
“animação”, um fator constitutivo das festas antigas, assumiu outras formas.[...] o
aprendizado da escrita, agora é o aparato escrita-escola que tem proporcionado o (re)
aprendizado dos saberes “tradicionais” (WEBER, 2006, p.220).
47

Arquivo pessoal de Valéria Inácio Martins, 2003.
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Merecem destaque os métodos de trabalho do professor como o tempo e o espaço
para a realização das atividades, que ultrapassam o período da aula e o prédio da escola.
Parece haver fluidez, em lugar da rigidez típica das atividades escolares, com horários e locais
delimitados. Além disso, o estudante realiza as atividades conforme suas possibilidades e a
avaliação ancora-se mais na participação, no esforço pessoal pela aprendizagem, do que na
criação de escores com notas e conceitos. O Tuparí valoriza não as punições, mas a
dedicação, a expressão oral e escrita. Em seus registros percebe-se a ausência de reclamações
do professor sobre possíveis indisciplinas dos alunos48.
No caderno de registro do ano de 2004 aparece uma das atividades propostas pelo
professor Raul aos alunos: escrever um mito contado pelos mais velhos. Veja-se o texto
produzido por uma aluna, sobre a origem da música.
Quando surgimos nós, povo de várias tribos não sabíamos cantar a música indígena.
Antes de ensinar teve uma pessoa que antes de ensinar cantar primeiro mandava
tomar água para ser músico, ninguém sabia cantar só eles que sabiam, por isso
tentou ensinar o povo Tuparí cantar mas não conseguiram aprender, acharam difícil
só outros povos que aprenderam cantar, esse povo se chama Korobiara e nós Tuparí
não aprendemos depois de muito tempo os Tuparí começaram aprender cantar
música de outros espíritos de guerreiro. Quando o povo Tuparí precisava de música
eles iam na aldeia do espírito guerreiro nisso eles aprenderam cantar e sabem cantar
até hoje. (Elizete Ta’ut Tuparí, 2004).

A aprendizagem é apresentada como de natureza xamanica: ir até a aldeia do espírito
para aprender é, de maneira análoga, fazer como o professor indígena, que vai até as escolas e
cursos aprender com os tarupá, os professores não índios. São fios da cultura Tuparí
incorporados pela educação escolar de forma positiva, que busca os saberes em diferentes
fontes de transmissão, na escrita e na oralidade.
Exemplos recentes devem ser considerados. Da observação em trabalho de campo dos
professores índios e não índios na escola Kap’sogo Tuparí, pode ser selecionada para análise
o conteúdo trabalhado nas aulas de História na turma de 6º ano: a origem do homem, a préhistória e a contagem linear do tempo. O tema foi apresentado conforme a teoria evolucionista
da ciência, mas também do ponto de vista criacionista cristão. Ocorre, no entanto, que o povo
Tuparí também possui teorias de mundo, sendo uma delas o mito de origem da humanidade. É
possível apresentar as diversas versões, evitando o etnocentrismo e relativizando as verdades.
O uso de narrativas orais e escritas orgulha os indígenas. Para eles, a escola deve
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No presente, todos os professores fazem uso do diário de classe adotado pela SEDUC, onde são registradas
notas, presença e conteúdo, para uma finalidade burocrática e não para uma reflexão sobre a prática.
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contemplar os diferentes conhecimentos. Uma aluna havia passado a manhã lendo o livro
“Mitos Indígenas” e a professora propôs aos alunos que representassem a versão da etnia
sobre a origem da humanidade. À tarde, no início da aula, mães e professores indígenas
chegaram para assistir a representação.
Um aluno usando pintura corporal e falando em Tuparí representava o personagem
que levantou a pedra e permitiu a saída da humanidade do buraco do mundo. Uma estudante
narrava em língua portuguesa: “As pessoas foram saindo da terra, Arikapu, Ajuru, Makurap,
Aruá, Tuparí e Tarupá. Uma índia mais bela esqueceu a peneira dela. Os irmãos soltaram a
pedra e fechou o buraco do mundo, depois fez esteira e ensinaram cantar só o início”. As
mães interagiram na apresentação, ajudando os alunos a cantar a música que os dois irmãos
ensinaram aos Tuparí.
O exemplo ilustra possibilidades de mostrar que a história é relativa, tem diferentes
versões. Os alunos devem ter acesso aos conhecimentos científicos, mas é também importante
valorizar sua cosmovisão, seus saberes. A apresentação apenas da teoria evolucionista e do
mito cristão, excluindo a versão indígena, pode fazê-los incorporar valores discriminatórios e
atitudes negativas em relação às suas formas tradicionais de ler o mundo.
O homem da pré-história, como é apresentado em livros didáticos, com
comportamentos rudes e agressivos, é uma imagem construída do outro. Para além da
informação científica pode-se aproximar os povos indígenas de um homem pré-histórico
ágrafo, perverso, nômade, sem domínio de técnicas modernas. Para um povo que não tinha
escrita até a década de 1980 o uso descuidado destas imagens implica em estigmatizar os
indígenas, caracterizados como pré-históricos.
Na escola Kap’sogo Tuparí há desenhos dos alunos expostos nas paredes, conforme
figura a seguir. Em um painel, as malocas estão representadas com o título “O homem
primitivo e o homem atual”. Os textos comparam: “O homem primitivo vivia de caça, pesca,
coleta, trabalhava junto e morava na maloca. O homem atual caça, pesca, trabalha em suas
próprias roças, cria gado e mora em casas”. Como a escola não é neutra, desempenhando
papel importante na representação de comportamentos, atitudes e valores, o que se inscreve
nas entrelinhas é uma visão ideológica, um modo de vida moderno e desenvolvido a ser
copiado:
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Figura 15: Painel de alunos sobre o homem primitivo e o homem atual
Fonte: Fonseca, 2009

O que está em discussão são os valores embutidos nos conteúdos obrigatórios, postos
sem reflexão com os envolvidos no processo, índios e não índios. O resultado pode ser uma
nova versão integracionista, que incorpora um discurso de valorização cultural, mas que
discrimina modos de vida.
Todos os que passaram pelos bancos escolares sabem que receberam, além de uma
gama diversificada de informações, valores componentes de um sistema de idéias,
regularmente inculcado ao longo dessa trajetória. Esses valores tomam a forma de
representações que são fundamentais para a orientação na vida cotidiana e para a
ordenação do mundo que nos cerca. Dispomos de representações para categorizar
diferentes situações e grupos de pessoas. Em geral, o que diverge ou contrasta com
nossa realidade é um bom material para a construção de imagens e representações.
Estas, positiva ou negativamente acionadas, têm como característica fundamental o
fato de se prestarem a uma comunicação efetiva e a um conhecimento partilhado e
difundido na vida social (ROCHA, 2003, p.53).

O Projeto Político Pedagógico (PPP) de uma escola indígena deve ser pensado
cuidadosamente pela comunidade e pelos professores indígenas (LOPES DA SILVA, 2001).
Não deve ser um projeto preenchido com currículo carregado de ideologia, que sutilmente
legitima o poder do Estado. Neste sentido, D'angelis (2009, p.66) defende que “o PPP de uma
escola indígena deveria dar mais atenção aos valores, atitudes e princípios – ao que define
uma cultura – do que aos conteúdos curriculares”.
Em Rondônia, o currículo é determinado pelo Estado, através da portaria nº 0562/08,
que dispõe sobre a operacionalização do Curso de Ensino Fundamental do 1º ao 5º ano nas
escolas indígenas. Em seu artigo 4º, define que o currículo será constituído pelos seguintes
componentes curriculares da Base Nacional Comum: língua portuguesa, língua materna,
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matemática, ciências, história, geografia, artes, educação física e educação religiosa. Esta
última como disciplina obrigatória remete a práticas adotadas no passado, com objetivos
integracionistas.
Indagado sobre o que considera importante que os alunos aprendam na escola, o
professor Isaias Tarimã responde “o que os alunos aprendem nas escolas dos brancos. Tenho
preocupação de ensinar português para preparar os alunos para o 6º ano”. Sua resposta referese à qualidade do ensino, o aluno deve aprender ler e interpretar bem o português.
Demonstrou isso muito bem, ensinando conteúdos étnicos em língua portuguesa, se
empenhando para ensinar pontuação, estimulando a produção de textos, transitando entre o
tradicional e ocidental sem reduzir um ou outro a condição de melhor ou pior. Confirmando
assim o que sugere Lopes da Silva (2001, p. 12):
As escolas, enquanto instrumento para a compreensão da situação extra-aldeia, e o
domínio de conhecimentos e tecnologias específicos que elas podem favorecer
parecem estar incorporados de modo bastante forte à maioria das pautas de
reivindicação de povos indígenas no país.

Para um jovem aluno do sexto ano: “a aldeia desenvolveu muito, tem a escola, o
posto de saúde”. A escola representa para a juventude não só a possibilidade de acesso a uma
ocupação remunerada, mas o reconhecimento de cidadania. A educação escolar indígena
assume papel relevante na formação de jovens e adolescentes e com desdobramentos nos
projetos societários.
Em uma aula de história e cultura indígena para alunos do 6º ano, em agosto de 2009,
o professor Raul Tupari escreve o tema: “sentir ser índio”. Os estudantes, entre os quais três
da etnia Kampé, preparando-se para produzir textos e ilustrações, ouvem as explicações em
língua materna e portuguesa. Perguntado por que estava trabalhando aquele tema, o professor
responde: “Tem pessoas que a gente percebe que tem vergonha de ser índio. Falo para os
alunos que tem que ser firme e não ter vergonha de defender seu povo. Ser firme e não ter
vergonha de dizer que é índio”. Observamos nos registros documentais que o mesmo tema foi
trabalhado em 2003 e a sua retomada parece indicar que faz parte do currículo Tuparí, com o
objetivo de desconstruir estigmas e valorizar a alteridade.
Em outra aula de história indígena, em outubro de 2009, o professor pede aos alunos
para produzirem textos sobre histórias e mitos que conhecem e que ouviram os mais velhos
contar. Para motivar, lê histórias produzidas por dois estudantes Tuparí. Os alunos se
organizam em grupos embaixo das árvores, escrevem e ilustram suas histórias sobre o tempo
em que os animais eram gente, do surgimento do milho, de pajé e de chichada. O professor
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recolhe e seleciona os textos com os seguintes critérios: história do Tuparí e Kampé, aldeia
Cajuí; história do Tuparí, Kampé e Arikapu, aldeia Trindade; história Aruá, Makurap e
Tuparí, aldeia São Luís. As histórias e mitos diferem conforme a etnia, aparecendo festas de
chicha e “animais” convidando outros para chichadas. Os alunos conhecem bem os mitos,
histórias e expressam interesse em registrá-las com capricho. Quando concluem, todos
seguiram para a casa da chicha onde naquela manhã estava ocorrendo o preparo da bebida
para servir aos participantes do mutirão de limpeza do roçado.
Os estudantes produzem textos sobre histórias que ouviram dos velhos, transmitidas
oralmente pelos contadores tradicionais, traduzidas em escrita e ilustradas, compensando
através da imagem o que perderam em entonações e gestos dos especialistas, numa
reinvenção do contar, com a mágica das letras no papeo. O professor estimula os estudantes a
pensarem sobre o tema, escrevendo no quadro: “O que está sendo preservado? Onde há
problemas?”, seguido de um texto, copiado de uma apostila49 que ele leu e selecionou para
uso em sua prática docente, por considerá-lo útil para os estudantes da Terra Indígena. A aula
problematiza sobre questões concretas no Rio Branco, leva a pensar sobre o trabalho. Pouco
registra em seu planejamento, ainda muito ligado à cultura oral. No ambiente da sala, ele sabe
o que vai trabalhar, como e para que, estabelecendo seqüências lógicas e articulando os
conteúdos com o contexto da aldeia.
Na escola Hap’Bit Tuparí observamos uma aula de artes para uma turma
multiseriada, o que exigiu um esforço adicional do professor para atender às especificidades
da turma. Para os três alunos do 5º ano e um do 4º ano a atividade estava centrada na
produção de textos, enquanto para os dois alunos do 2º ano eram ditadas palavras relativas aos
animais e objetos dos desenhos em língua portuguesa e materna. À aluna em fase de
alfabetização cabia relacionar palavras aos desenhos respectivos. Cada aluno em suas
carteiras é orientado pelo professor que observa a escrita, corrige palavras, explica em língua
materna, adicionando exemplos relacionados ao contexto da aldeia. O conceito de arte é
explicado em língua materna e traduzido: “os seres humanos fazem artes porque têm
imaginação”. Um livro com fotografias de diferentes obras de arte funciona como apoio
didático, permitindo explorar os muito significados do conceito, como a construção de escolas
e de estradas. A aula é também ilustrada com fotografias de objetos Tuparí, feitas em 1948
por Franz Caspar. Os alunos recebem cartolina e tinta para executar a atividade: fazer pinturas
inspiradas na arte Tuparí ou sobre o que consideram importante para o povo, escrevendo
49

Organizada por Jânia Maria de Paula, como sugestão para estudo preparatório para o vestibular intercultural,
em 2009.
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textos em língua materna e português sobre a importância do que pintaram.
Ele havia planejado a aula, selecionado o material de apoio e definido os objetivos da
aula. Os alunos pintam cartazes, desenhos de cuia, panela de barro, pilão, flecha, floresta,
animais e o Rio Branco, representando o cotidiano da aldeia como uma peça teatral em atos
simultâneos em diferentes cenários: nas pescarias, distribuição de peixes, nos mutirões de
trabalho e no preparo e consumo da chicha. A aluna de alfabetização pinta um tracajá que
parece estar sobre uma árvore, uma impossibilidade natural, mas dialogando em língua
materna explica que o tracajá está tomando sol sobre uma árvore caída na beira do rio,
afastando o surrealismo da pintura e restituindo a criatividade.
Observamos que os professores planejam mentalmente as aulas, antecipando o que
vão trabalhar e que material usarão em sala. Os registros em cadernos constituem seu acervo
pessoal, e embora não ocorra planejamento participativo entre os professores indígenas, em
campo constatamos semelhança na prática pedagógica dos docentes, caracterizando um
currículo, ainda que oculto, de conteúdos étnicos. Acrescente-se que eles participam das
dinâmicas sociais das aldeias, nos mutirões e reuniões da comunidade, com ou sem os alunos,
nas festas, rituais da chicha e de encontros com as instituições com as quais estabelecem
relações de trabalho como FUNAI, FUNASA, SEDUC e MPF.
O professor tem segurança para realizar seu trabalho, pensa, elabora e analisa os
resultados, mas não está livre do risco da avaliação externa dos técnicos não índios, do
“diagnóstico e prognóstico”, dos critérios e métodos de uma pedagogia exógena. Ele está
submetido às influências da ideologia integracionista, nem sempre explícita, às políticas de
educação do Estado, que busca a homogeneidade cultural com o discurso de inclusão.
Há um grande descompasso entre, de um lado, a educação diferenciada como
projeto e como discussão e, de outro, a realidade das escolas indígenas no país e a
dificuldade de acolhimento de sua especificidade por órgãos encarregados da
regularização e da oficialização de currículos, regimentos e calendários
diferenciados elaborados por comunidades indígenas para suas respectivas escolas
(LOPES DA SILVA, 2001, p.12).

Este descompasso é especialmente notado no que se refere ao material didático
disponibilizado pelas agências oficiais. As escolas Tupari recebem o mesmo material que os
alunos brasileiros do 1º ao 5º ano e com exceção da cartilha de alfabetização publicada pela
FUNAI em 2003 e um exemplar do Dicionário Tupari-Português elaborado por Poliana Alves
em 2004, não há material específico de ciências, matemática, geografia ou história. Isto
significa que a educação bilíngüe preconizada pela Constituição Federal fica comprometida,
posto que a leitura será sempre em livros de língua portuguesa.
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No âmbito interno das aldeias a existência do professor, posição ocupada em sua
maioria por indivíduos do sexo masculino, redimensiona a organização social, instituindo
novas hierarquias e desigualdades, posto que se trata de atividade remunerada. O professor
assume o papel de liderança em suas comunidades, resultado da influência do contato, sem
que houvesse antes esta posição nas hierarquias tradicionais, gerando-se contradições,
ambigüidades e tensões no cotidiano dos indígenas.
Ao mesmo tempo, nossas observações de campo atestam práticas de afirmação da
identidade étnica por parte dos professores indígenas. Eles fazem uso de narrativas míticas e
históricas e da oralidade, privilegiando o uso da linguagem como um processo que incorpora
elementos da realidade cultural do educando e valorizam as formas tradicionais de relações
sociais baseadas na reciprocidade. Mais importante do que a manutenção do patrimônio
cultural – a persistência de um índio idealizado, que fala a língua materna, caça e pesca de
arco e flecha, tece marico e bebe chicha – são as ações e reações que uma etnicidade forte
provoca nas relações dos Tupari com outros grupos (LAPIERRE, 1998).
Em uma organização social que não cessa de evoluir e em uma relação de contato
cada vez mais freqüente com múltiplos atores e diferentes instituições, não será suficiente a
transmissão das regras de conduta e dos padrões de significados entre gerações. A grande
questão que se coloca para o povo Tuparí é como manter os limites que os distinguem dos
outros, em meio a mudanças sociais, políticas, econômicas e culturais de sua história. Os
modos de atuação da escola e da educação escolar indígena podem contribuir, decisivamente,
para demarcar as fronteiras de suas identidades étnicas.

Conclusões
Os povos indígenas viram chegar a escola como imposição, como parte das ações de
projetos integracionistas. Entretanto, os Tuparí receberam a escola por curiosidade,
necessidade de conhecer, de saber, de aprender novas técnicas e códigos após o contato. A
educação escolar era percebida como meio para ajudá-los a se relacionarem com os não índios
em condições mais favoráveis. A escola, já em sua gênese, apresentava função social, não
apenas para entender o que o não índio falava, mas para aprender o que a curiosidade
instigava, para responder a suas questões, sobretudo para conhecer o outro, o não índio.
A condição em que se encontrava o povo Tuparí era idêntica à de diversos povos
indígenas, em muitos aspectos, com uma trajetória de pós-contato caótica. Viviam livremente
em lugares antigos que denominam Ek, quando foram forçados a abandonar seus
assentamentos e viver em seringais. Estiveram sob tutela do Estado, assistiram à chegada dos
colonos no âmbito dos projetos de desenvolvimento de Rondônia, até garantir a demarcação
da terra. Emergiram novas questões e relações interétnicas e de poder com os não índios,
novas instituições e políticas públicas. Neste contexto a escola aparece como um caminho
possível para ordenar o caos.
Os povos Tuparí, Arikapu, Makurap, Kampé, Aruá, Jabuti e Ajurú, no período póscontato enfrentaram um mundo desconhecido e confuso, exigindo que suas lideranças junto
com suas comunidades, na década de 1980, lutassem pela construção da educação escolar
indígena, que paulatinamente tornou-se um projeto de autonomia, com ênfase na valorização
de suas identidades culturais e da defesa da terra.
Embora a Constituição de 1988 expresse a necessidade de uma educação escolar
específica e diferenciada para os povos indígenas do Brasil parece haver diferentes
compreensões desta diferenciação. A escola nunca é neutra, carregando consigo ideologias,
valores e práticas que simbolizam o poder do Estado, podendo negar os saberes locais ou
ampliar o diálogo entre distintos saberes, interculturais.
Em Rondônia, a educação escolar indígena, enquanto modalidade de educação
diferenciada, ainda enfrenta resistência em diferentes instâncias institucionais para ser
reconhecida. As Portarias e Instruções Normativas são criadas com a finalidade de
uniformizar as ações, muitas vezes contrárias as políticas votadas para assegurar uma
educação plural.
Para que as respostas dadas pelas políticas públicas à questão da educação escolar
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indígena estejam em consonância com o que as comunidades demandam, não basta que os
sistemas educacionais de ensino reconheçam a diversidade cultural e étnica dos povos
indígenas. É necessário rever instrumentos administrativos e burocráticos, uma vez que foram
instituídos para sociedades que apesar da complexa diversidade, tendem a ser consideradas
como homogêneas. Sem que isso aconteça, dificilmente poderão ser viabilizadas propostas em
conformidade com os avanços da legislação e as diretrizes nacionais para a educação escolar
indígena.
O Documento Final da I Conferência de Educação Escolar Indígena, ocorrida em
2009, promovida pelo MEC em parceria com a FUNAI e CONSED, reconhece que: “A escola
indígena, em uma perspectiva intercultural, faz parte das estratégias de autonomia política dos
povos indígenas e deve trabalhar temas e projetos ligados a seus projetos de vida, à proteção
da Terra Indígena e dos recursos naturais e deve dialogar com outros saberes”. (CONEEIA,
2009, p.6). Sobre estes propósitos não há discordância, mas a dificuldade parece estar
relacionada à sua operacionalização no cotidiano das salas de aula.
O ensino adotado nas escolas enfatiza a escrita e conteúdos dos livros didáticos, que
têm pouca relação com a realidade social da etnia. Há livros didáticos sobre a Idade Média
ocidental, mas nenhum sobre a história do contato, o tempo do seringal e a luta pela
autonomia. Cabe ao professor enfatizar, junto com suas comunidades, a valorização da
identidade cultural. Neste sentido, ele elabora conhecimentos produzidos nas relações de
contato, examinando e reformulando saberes, sempre buscando respostas em diferentes fontes
e acompanhando - mesmo que em ritmos temporais próprios - mudanças que ocorrem no
mundo globalizado e seus desdobramentos, já que, direta ou indiretamente, eles exercem
influência sobre suas relações locais.
A Escola Tuparí é uma instituição que precisou ser re-significada, de integracionista
para lugar de escrever o “papeo”, suprindo novas necessidades. Ela é um lugar para
apropriação de conhecimentos complementares ao seu sistema de educação tradicional, onde
saberes e técnicas ocidentais são aprendidos, apreendidos, avaliados e articulados aos saberes
locais, contribuindo na melhoria da qualidade de vida da aldeia: conhecimentos úteis para
seus projetos de autodeterminação.
Para além do aspecto utilitário, a escola pode ser percebida também como lugar de
valorização das expressões identitárias, que emergiram das relações pós-contato, na
convivência e reorganização social que explicita a diferença nas relações com os outros: o
patrão, o seringueiro, o colono, o madeireiro, os assessores, a equipe da FUNAI, SEDUC,
FUNASA, UNIR e missões religiosas. Ela articula as fronteiras e medeia contradições,
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antagonismos e disputas nas relações de poder entre os diferentes atores. Ao mesmo tempo
em que se reconhecem seus benefícios, ela evidencia contradições, representando risco para a
manutenção de seus valores e reprodução dos modos de vida.
Nenhum argumento pode ser mais expressivo do que o depoimento de um professor,
consciente da ambigüidade que a escola gera:
Logo depois, quando surgiu a primeira escola na aldeia, depois do contato com os
não-indígenas a nossa comunidade entendeu que se as crianças estudassem na
escola, do jeito do não-índio, aprender a ler e escrever em português era muito
importante. Assim os alunos que puderam estudar na escola, iam poder registrar no
papel todos os conhecimentos do povo por escrito para não esquecer nunca mais.
Esse era a necessidade da comunidade. Mas, mesmo que fosse trazer as coisas boas,
ao mesmo tempo, era trazer as coisas ruim para o futuro das crianças. Exemplo: não
poderão mais aprender a conhecer os remédios da mata, não poderão mais caminhar
na mata para buscar o seu sustento. Essa foi a preocupação da comunidade
(TUPARÍ, Tarimã, 2004).

Em seus projetos futuros de autodeterminação os Tuparí revelam a expectativa de
formar profissionais indígenas que possam atuar nas aldeias, em atividades e cargos ocupados
historicamente pelos não índios, uma vez os ocupantes dessas funções representam o Estado e
consequentemente poder. Desse modo, encontram nesses “espaços de poder” uma
oportunidade para resignificar essas relações, com autonomia e comprometidos com o
desenvolvimento, conforme seus projetos de mundos, que incluem a valorização de suas
culturas e identidades.
A escola não é redentora, capaz de dar todas as respostas que os índios esperam, mas
é um lugar que os professores indígenas e suas respectivas comunidades vão transformando,
ao definir que tipo de educação escolar, que valores ela deve priorizar. Quando afirmam que
querem uma escola que ensine o que o aluno não índio aprende, esperam a qualidade, as
condições materiais e recursos humanos desfrutados por outros brasileiros.
A construção de projetos políticos pedagógicos, pelos professores indígenas e suas
comunidades, aponta um caminho possível para a concretização dos projetos futuros da etnia.
Para garantir o que já encontra amparo em inúmeros textos legais, a participação das
comunidades na definição da gestão da escola, da proposta curricular coerente com o contexto
social e cultural. Ao professor indígena é atribuída a responsabilidade de construir os projetos
políticos da escola, junto com suas comunidades, de fazer escolhas entre o ocidental e o
tradicional. Ele poderá exercer mais plenamente seu papel quanto melhor for sua formação de
professor indígena: crítica e comprometida com os projetos identitários de seu povo, com a
formação de indivíduos que possam exercer a cidadania plena como cidadãos brasileiros e no
interior das aldeias.
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A preocupação que os indígenas dispensam à luta pela preservação do território, pela
manutenção da memória histórica já faz parte do currículo. Isso significa que a escola é lugar
de resistência aos impactos ambientais e estratégia para garantir sustentabilidade em todas as
suas dimensões: culturais, sociais, políticas e econômicas.
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