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Resumo: O objetivo principal deste estudo foi investigar a trajetória política de mulheres 
Arara Karo antigamente e nos dias atuais. O estudo foi iniciado em março de 2019 e 
por causa da pandemia e outras questões foi interrompido, mas em 2022 retomamos e 
foi possível concluí-lo. Foi realizado na Aldeia I´Terap Yamoraxû, Terra Indígena 
Igarapé Lourdes  no município de Ji-Paraná, estado de Rondônia. A pesquisa foi 
caracterizada como qualitativa mediante uso da pesquisa narrativa tendo como fonte de 
dados a técnica da entrevista informal através da participação de três mulheres do povo 
Arara Karo, além de complementos da pesquisa documental. O estudo desenvolvido 
demonstrou que as mulheres Arara desde os tempos imemoriais possuem uma 
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destacada ação na comunidade nos espaços políticos de decisão. Têm voz ativa dentro 
e fora da comunidade e são muito respeitadas pelo seu povo.  
 
Palavras-chave: Mulheres Arara Karo. Interculturalidade. Atuação política. 
 
Resumo: Ma'pâyrap karorap mâyamât, mìn mamât tap at politica ma investìgar nã mèt 
wenwen kanã 'et . março de 2019 pe' wep kanã tiga yanè pandemia xa'tik kanã wa'ye' to 
petìgan yahmãm, 2022 mamõm wep kanã tìga kanã kãm tenã ka makãri nãn iga aldeia 
I'TÂRAP YAMÓRAXÛ pe' wep kanã tìga.terra indígena Igarapé Lourdes ji-Paraná 
Rondônia pe' kanã xet mãña komã pagon tóp tem wet ma'pây ña' to ma ga' to wero toba 
ña' to' kana xet mãn nãt okây wa'. wet kanã páy xet ma pesquisar nã kanã mãm to'wa. 
Mekõm to pâ ma'pâyarap karo et toba'kâga toat kanã xet toba tomãm ã to'wa mèt 
estudo 
 
Palavras-chave: Ma'pâyrap. Interculturalidade. Toat Kat Nã Xet Toy. 

 

Introdução 

 
As mulheres Arara com bastante frequência se encontram à frente dos trabalhos 

– na casa, nas escolas e na comunidade. São muito respeitadas e tem voz ativa nas 

reuniões e nos movimentos. Neste processo demonstram as suas diversas capacidades 

na construção das políticas públicas específicas para atender as necessidades do Povo 

Karo. Tenho observado que elas agem como preservadoras e guardiãs dos valores 

tradicionais e étnicos, ao mesmo tempo em que precisam lutar contra as desigualdades 

específicas de ser mulher no mundo político.  

Estas observações me incentivaram a realizar e aprofundar este estudo que foi 

desencadeado pelas seguintes perguntas: como as mulheres do Povo Arara Karo 

lutavam antigamente pelos seus direitos e ocupavam os espaços políticos na 

comunidade? E atualmente como ocorre este processo? Outro motivo para fazer esta 

pesquisa é que “[...] há insuficiência de pesquisas regionais/locais a respeito das 

mulheres indígenas”. (ALVES, 2018, p. 19). 

O estudo começou com a elaboração do Projeto de Pesquisa em 2019 e foi 

concluído em julho de 2022. Este tempo foi estendido por causa do surgimento da 

pandemia de covid-19, momento em que uma boa parte da pesquisa foi interrompida. A 

retomada dos trabalhos ocorreu no início deste ano por meio da escrita do texto, 

realização, transcrição e análise de entrevistas. A maioria das atividades foram 
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realizadas na Aldeia I´Terap Yamoraxû, Terra Indígena Igarapé Lourdes  e outras nos 

espaços da Universidade Federal de Rondônia, Campus de Ji-Paraná.  

O objetivo principal desta pesquisa foi investigar como as mulheres do Povo 

Arara Karo lutavam antigamente e como lutam na atualidade para garantir os seus 

direitos e ocupação nos espaços políticos na comunidade. Para alcançar esta 

finalidade, realizamos as seguintes atividades, apresentadas como objetivos 

específicos: realização de leituras e elaboração de fichamentos sobre o tema mulheres 

indígenas e atuação política; localização de estudos sobre as mulheres Arara Karo; 

levantamento de narrativas junto às mulheres sobre as suas lutas de ontem e de hoje 

para garantir os seus direitos e ocupação nos espaços políticos na comunidade e 

conclusão do estudo.  

A pesquisa realizada se caracteriza como qualitativa, essa metodologia envolve 

“[...] uma partilha densa com pessoas, fatos e locais que constituem objetos de 

pesquisa, para extrair desse convívio os significados visíveis e latentes que somente 

são perceptíveis a uma atenção sensível [...]”. (CHIZZOTTI, 2003, p. 221), é realizada 

no contexto onde ocorrem os eventos.  

As técnicas de coleta de dados que utilizamos foram a entrevista informal e a 

pesquisa documental. A entrevista informal foi adotada por sua característica dialógica, 

é o tipo “[...] menos estruturado possível e só se distingue da simples conversação 

porque tem como objetivo básico a coleta de dados. [...]”. (GIL, 2008, p. 109). Já a 

pesquisa documental trata da inclusão de materiais que não passaram por análise, 

caso de relatórios antropológicos, materiais de jornais e fotografias.   

As mulheres que entrevistamos foram, Luiza Arara, Marli Peme Arara e Jane 

Arara a partir das orientações da Resolução 510/2016 que trata da ética na pesquisa. 

Todas autorizaram o registro de seus nomes reais, tendo em vista a necessidade de 

ampliação de registros escritos sobre o povo Arara. Elas foram escolhidas pelas ações 

que desenvolvem na comunidade: Marli Peme Arara é professora, foi coordenadora da 

Educação Escolar Indígena na Secretaria de Estado da Educação (SEDUC) de 

Rondônia, foi candidata à vereadora em 2020 pelo Partido dos Trabalhadores (PT), 

atualmente é cacica na Aldeia I´Terap Yamoraxû e presidente da Associação de 

Mulheres do Povo Arara.  
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Já Luiza Arara, tem uma forte atuação na comunidade e colaborou com o relato 

sobre a atuação política das mulheres nos tempos passados; Jane Arara é estudante 

do ensino médio e faz parte do movimento indígena estadual - a Associação das 

Guerreiras Indígenas de Rondônia (AGIR). Estes gestos parecem mostrar que as 

mulheres perceberam que era preciso ir à luta: 

[...] por muito tempo se contentaram em exercer a agência sociopolítica 
sobre seus companheiros na intenção de que eles as representassem 
perante o coletivo, iniciam uma caminhada por espaços de 
representatividade feminina na política, estudando, participando e 
falando publicamente em reuniões [...] pensando em estratégias para o 
enfrentamento dos desafios vivenciados cotidianamente. (ALVES; 
SILVA, 2019, p. 224).  
 

Nosso desejo é que outras pesquisadoras indígenas possam estudar com e 

sobre as mulheres de seus povos, um esforço que pode significar ampliação dos 

estudos de gênero, entendido neste trabalho como um conceito “[...] ressignificado e 

traduzido em diferentes formas de ação, e passa a ter um caráter transversal e de 

presença obrigatória [...], articulando atores até então distanciados”. (SACCHI, 2003, p. 

104).  

Entendemos que estudos como esse podem contribuir para destacar a presença 

das mulheres indígenas na política além de fortalecer a identidade feminina tradicional 

e seu trabalho dentro da comunidade. Neste sentido, é que venho construindo esta 

pesquisa para aprofundar minha compreensão sobre a importância das mulheres Arara 

Karo na comunidade e sua atuação no cuidado dos filhos, da casa e da aldeia como um 

todo.  

        

1 – Contextualização: meu olhar para o Povo Arara Karo – ensaios de escrita 

decolonial 

                                                                                                       

 Desde menina tenho ouvido que meu Povo foi o ocupante tradicional da região 

que hoje é identificada como o município de Ji-Paraná. Foi neste território que meus 

ancestrais construíram seus modos de vida: ali caçavam, pescavam, construíam suas 

malocas, guerreavam, casavam, tinham seus filhos e se comunicavam exclusivamente 

na língua que pertence ao tronco linguístico Tupi da família Ramarama. Estas reflexões 

fazem parte desta primeira seção em que apresentarei os Arara a partir de minha visão, 
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do colaborador Firmino Arara, meu pai e liderança do povo, bem como das leituras que 

foram realizadas.  

Figura 1 – A menina Angela Arara. 

 
Fonte: Audiovisual Povo Arara - Betty Mindlin (1993). 

 

 Essa escrita foi possível a partir das minhas memórias, bemdas lembranças de 

Firmino Arara mediante o uso da pesquisa narrativa, pois, “[...]. As pessoas vão 

contando suas experiências, crenças e expectativas e, ao mesmo tempo, vão 

anunciando novas possibilidades, intenções e projetos”. (CUNHA, 1997, p. 188), além 

de complements da pesquisa documental. Inicialmente, observamos que os registros 

escritos confirmam informações orais que dão conta que: 

Os Arara (cuja auto-denominação é Karo, ou seja arara, na própria 
língua) são um caso peculiar de reagrupamento tribal depois de anos de 
vida dispersa nos seringais. Entraram em contato com os civilizados, ao 
que parece, na década de 50, antes dos Gavião, ao visitarem os 
seringais próximos à sua área tradicional, nos igarapés Lourdes e 
Prainha, na cercania de Ji-Paraná. O contato se deu com seringueiros e 
moradores da região, sem interferência do SPI (Serviço de Proteção aos 
Índios), que não os conhecia. (MINDLIN, 1983, p. 3). 

 

 Pertenço, portanto a este contexto indígena, autodenominado Karo. Sou Angela 

Naki Wirin Arara, filha de Firmino Arara e Rosimar Arara. Nasci em 1989 na Terra 

Indígena Igarapé Lourdes, no município de Ji-Paraná, estado de Rondônia. Fui criada 

na floresta, acompanhando meus pais na roça, nas andanças pelo território. Em minha 

infância gostava de brincar no rio, de bonequinha feita de espiga de milho, pescar, ir 
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para a roça, correr e ficar perto dos meus pais. 

 
                                     Figura 2- Com a tia Marli e a mãe Rosimar. 

 
Fonte: Marli Arara (1991) 

 
 No início,  a escola não era considerada importante para o povo, pois o nosso 

modo de viver era semi-nômade e a escola impedia isso porque exigia a frequência 

diária em sala de aula.  

                                
Figura 3 – Escola e adolescência. 

  
Fonte: Marli Arara (1994; 1999). 
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 Iniciei meus estudos quando tinha de 6 a 7 anos, mas a escola não era um local 

que eu gostava, apesar de brincar com os livros, de inventar historinhas de fazer de 

conta que sabia ler baseada nas figuras, em companhia de minha irmã. Não sabia que 

estava ensaiando minha futura profissão: ser professora. 

 Lembro que minha primeira professora foi a Laudineia, uma docente não 

indígena, ela era possivelmente contratada pela FUNAI. Ficou certo tempo, mas depois 

foi embora. Em minha memória de criança o que ficou é que era brava com as crianças, 

ficava irritada quando a gente ria ou conversava na língua. Essa situação nos afastava 

da escola. O tempo passou e retomamos para o mato novamente. Depois de certo 

tempo chegou na aldeia Iterap, o segundo professor, o Manuel. Assim como a 

professora anterior, ele também castigava as crianças com beliscões, puxão de orelha e 

impedia conversas na língua materna.  

 Essas situações fizeram com que novamente parasse de frquentar a escola. 

Isso só mudou com a chegada da Marli Arara, foi com ela eu aprendi a ler e escrever. 

Sou muito agradecida por isso. Depois o professor foi o meu tio Sebastião que 

prosseguiu o trabalho, mas a escola só passou a ser importante quando completei 12 

anos. Descobri um livro e a partir dele passei a estudar sozinha e entendi um poouco 

mais do sentido do saber escolar e não não parei mais de estudar.  

 Lembro que depois passei a me interessar por cursos de formação continuada, 

mesmo sem ser professora ainda. Eles aconteciam na aldeia Iterap através da 

Secretaria de Estado da Educação (SEDUC) e da Universidade Federal de Rondônia 

(UNIR). As atividades eram realizadas pelas professoras Marcia Gomes, Edineia Isidoro 

e Josélia Neves,as vezes duravam 3 dias ou uma semana, ali também aprendi muita 

coisa sobre educação escolar. Nesta época tinha 16 anos, foi quando fui estudar no 

Projeto Açaí que habilitava para o magistério indígena. Depois dessa experiência 

ingressei como professora na sala de aula, no cargo professor classe A com habilitação 

docente em nível médio.  

 Em 2015 fui aprovada no vestibular diferenciado da UNIR e passei a estudar no 

curso  Licenciatura em Educação Básica Intercultural. Foram muitas as aprendizagens, 

dentre elas realizei o Estágio Supervisionado em 2017 em uma escola da cidade, mas 

no ano seguinte foi possível realizar na escola indígena de minha comunidade, o que foi 
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importante para meu crescimento profissional, pois pude aprofundar ainda mais o 

trabalho na Educaçáo Escolar indígena. 

 
Figura 4 - Estágio Supervisionado na Aldeia. 

 
Fonte: Angela Arara (2018). 

 

 Além das disciplinas de sala de aula participei de projetos específicos como o 

Programa Institucional de Iniciação Científica (PIBIC) e o Programa Institucional de 

Bolsas de à Docência (PIBID), ambos sob a orientação da Professora Josélia Gomes 

Neves. A participação como bolsista no PIBIC ocorreu de 2018 a 2019 por meio do 

Plano de Trabalho: “Histórias e culturas indígenas no currículo escolar público de Ji-

Paraná: um olhar para os produtos do PIBIC 2013-2016 elaborados no GPEA”.  

 Neste tempo estudei um pouco mais sobre a Lei 11.645/2008 que tornou 

obrigatório o estudo da temática indígena nas escolas de educação básica. No decorrer 

deste trabalho verificamos que as escolas em Ji-Paraná ainda trabalham este conteúdo 

de uma forma muito distante das realidades indígenas: 

[…] verificamos que mesmo após a publicação desta normativa, em 
2008, ainda existe um explícito desconhecimento da Lei 11.645/2008 
devido principalmente à ausência de formação sobre o tema [...]. Em 
função disso, o trabalho didático limita-se ao livro didático que em 
algumas situações reproduz estereótipos temporais, por exemplo, o de 
representar os indígenas apenas na data do “descobrimento”, um 
marcador do processo colonizatório. [...]. Assim, ficou perceptível que a 
pouca oferta da formação docente produz impactos para o efetivo 
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cumprimento da Lei 11.645/2008 […]. (SANTOS; ARARA;  NEVES, 
2019, p. 229). 

 
Quanto ao PIBID Diversidade atuei como bolsista de 2015 a 2017 no Sub Projeto 

Interdisciplinar “Entrelaçamentos Interculturais: Projeto Político Pedagógico e 

Alfabetização como aquisição e apropriação da cultura escrita nas escolas indígenas”, 

sob a supervisão da Profª. Mestre Simone Alves Scaramuzza. Juntamente com outros 

colegas pertencentes a outros povos realizamos atividades tanto no período das etapas 

de aula – Tempo Universidade e também quando estávamos nas aldeias  no Tempo 

Comunidade. 

Uma das atividades desenvolvidas ocorreu na Escola Municipal de Ensino 

Fundamental Jandinei Cella, que fica próxima à Universidade Federal de Rondônia – 

Campus de Ji-Paraná. O objetivo era conversar com as crianças de uma turma de 

alfabetização sobre a cultura Arara. Um dos assuntos que mais chamou a atenção das 

crianças não indígenas foi a nossa língua materna, queriam conhecer por exemplo, 

como se fala e escreve a palavra banana que em Tupi Ramarama é iwa, a pronúncia é 

iuá.  

Figura 5 – Pibid Diversidade. 

 
Fonte: Neves (2015). 

 

Outra atividade que fizemos foi realizada na aldeia I’Terap com minha própria 

sala de aula. Envolveu o desenvolvimento de uma tarefa na escola indígena 
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envolvendo a língua materna em atendimento aos objetivos do PIBID Diversidade 

conforme dados de meu relatório: 

Sou professora em uma turma de 4º ano do ensino fundamental na 
Escola Iterap na Aldeia Iterap na Terra Indígena Igarapé Lourdes. São 
12 estudantes, 6 meninos e 6 meninas. Neste mês trabalhamos uma 
aula com o tema Língua Materna, onde as crianças desenvolveram a 
seguinte atividade; pesquisar alguns nomes de animais que conhecem e 
que servem para a alimentação, nas cartilhas, tais como: porco, 
macaco/, paca, mutum, anta/na’to, veado, jacaré e outros. Observei que 
a maior parte conseguiu localizar as palavras que conheciam. Outros 
ainda não conseguem escrever na língua, o que nos leva a concluir que 
a alfabetização foi na língua portuguesa. Preciso trabalhar mais a leitura 
e a escrita na língua materna. (ARARA, 2015, p. 3).  
 

 A vivência na Universidade Federal de Rondônia através do curso Licenciatura 

em Educação Básica Intercultural foi muito importante para a minha formação. Ali pude 

aprofundar assuntos estudados no Projeto Açaí. Pude entender melhor o trabalho 

docente, conhecer outras experiências dos parentes indígenas e saber que a educação 

crítica ajudou a entender que o conhecimento é importante para nossa lutas: “O 

educador democrático não pode negar-se o dever de, na sua pratica docente, reforçar a 

capacidade crítica do educado, sua curiosidade, sua insubmissão.” (FREIRE, 1996, 

p.14). 

 Sobre o Povo Arara sempre ouvi dos mais velhos que era numeroso, mas, após 

o contato com os homens dos seringais a população diminuiu por causa das doenças e 

dos conflitos:  Depois fui tomando conhecimento que muitas mudanças aconteceram no 

momento dos primeiros contatos do Povo Arara com os seringalistas por volta de 1920 

a 1940, tempos que ainda nos levam a fazer muitas perguntas: 

Os Arara-Karo [...] são sobreviventes destes tempos, testemunhas das 
situações difíceis, confusas e violentas pelos quais passaram e que 
ainda são relembradas nas narrativas orais. Talvez um esforço para 
tentar compreender o que aconteceu: quem era aquela gente estranha 
que se apossou de suas terras? Porque morreram tantas pessoas 
queridas – crianças ficaram órfãs, mulheres ficaram sem os maridos e 
os filhos jovens? Que estranhas doenças eram aquelas que nem o 
poder do pajé dava jeito? Por que os extrativistas adotavam suas 
crianças? Que problema havia com suas línguas maternas, qual a razão 
do impedimento em utilizá-las? Porque achavam tão ruim seu 
relacionamento com os espíritos da floresta e impunham a eles e elas, 
um livro chamado bíblia? [...]. (NEVES, 2009, p. 25). 

 
 Nesta época, arrancaram nossas terras, transformaram nossas aldeias em 
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seringais, tomaram conta de tudo, escravizando nosso Povo. O trabalho forçado 

obrigava meus parentes a trabalharem de sol a sol sem descanso, a qualquer hora eles 

tinham que trabalhar para os “patrões” que mandavam neles.  A única coisa que o povo 

Arara recebia pelo seu trabalho era um pouco de alimento para o sustento de seus 

familiares conforme relato que segue:    

Quando o povo trabalhava no seringal os patrão não pagava com 
dinheiro então eles não tinham conhecimento do dinheiro só depois que 
começaram a trabalhar por conta e começaram a vender os seus  
produtos. O povo trabalhou no caucho, na seringa pegando gato 
vendendo couro isso era o meio de sustendo deles ganhando seu 
próprio dinheiro. Depois eles começaram a comprar espingarda, facão, 
roupa, rede era o meio de se proteger,  depois eles trabalharam  
sossegado sem ameaça dos patrão4. (Firmino Arara). 

 

         Assim, o povo Arara sofreu na mão dos seringalistas durante muito tempo, os 

homens faziam os trabalhos de caça, roça e extração da borracha e as mulheres 

trabalhavam na cozinha para os patrões. As violações ocorriam de muitas formas, pois 

além do trabalho forçado, meu Povo era proibido de se comunicar na língua indígena. A 

situação mudou com o processo do realdeamento:  

Eu não sei de dizer o ano certo só sei que a FUNAI pegou o povo de 
volta das mãos dos seringueiros, eles entregaram para a FUNAI todos 
os familiares que estavam com eles. O velho seringueiro Firmino foi 
quem entregou primeiro os Arara na mão da FUNAI, meu pai trabalhava 
para ele, mas eu nunca trabalhei no seringal. De lá que os Arara 
começaram a trabalhar por conta própria ganhando seu dinheiro pois 
antes o povo não conhecia o dinheiro. (Firmino Arara). 

 

          O relato de meu pai me fez refletir bastante, principalmente a expressão que “a 

FUNAI pegou o povo de volta das mãos dos seringueiros”. Não fiquei indignada pela 

forma que meu pai falou mas com a frase, porque talvez esse era o jeito preconceituoso 

de falar dos índios antigamente, como se a gente fosse coisa. Assim, essa palavra 

‘pegou”, para mim não existe. Significa dizer que os Arara não são objetos de órgão 

nenhum, somos livre não temos donos, pertencemos a nós mesmos.  

 Quando conversamos sobre os tempos difíceis vivenciados nos seringais, não 

podemos deixar de denunciar a violência sexual que atingiu principalmente as mulheres 

que foram obrigadas a se relacionarem sexualmente com os seringalistas e/ou 

 
4 Relato coletado pela pesquisadora Ângela Naki Wirin Arara no dia 11 de abril de 2019. O relato durou 
uma meia hora de gravação e o colaborador foi meu pai Firmino Arara, Ji-Paraná-RO . 
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seringueiros5, geralmente na ausência dos maridos quando estes estavam cortando 

seringa. As mulheres não aceitavam fazer a vontade do patrão e eram ameaçadas por 

eles. Deste modo, não contavam para os seus maridos que eram vítimas de abuso 

sexual por medo de que também sofressem ou até perdessem suas vidas.  

 Então a vida do povo não era fácil, pois vivia embaixo da ameaça dos patrões: 

expulsão territorial, trabalho forçado nos seringais, proibição de comunicação na língua 

indígena, perseguições sexuais, adoção de crianças indígenas que foram arrancadas 

de suas famílias, dentre outros prejuízos.  

 Muitas famílias tiveram seus filhos e filhas roubados por seringueiros ou 

seringalistas e levados para criar fora do seio materno. Imagino as mães que devem ter 

sofrido caladas sem poderem fazer nada por medo do patrão. Tudo isso levava as 

famílias a se espalharam pelos seringais em busca de tratamento mais humano. Talvez 

por isso ainda seja preciso pesquisar melhor a exploração ocorrida neste tempo de 

coleta da borracha e a saída desta situação: 

Quando o povo ainda trabalhava para os patrão era só mando não tinha 
hora para trabalhar, trabalhava embaixo de chuva, do sol era muito 
sofrimento para eles... Quem trouxe meu pai e meus tios foi um 
seringueiro chamado Benedito Brígido, foi ele quem libertou o povo 
trazendo eles para o Rio Prainha e nunca mas voltaram para trabalhar 
no seringal. (Firmino Arara). 
 

 Apenas em 1960 o Serviço de Proteção do Índio (SPI) conseguiu reagrupar a 

etnia novamente, foi quando saímos do controle dos seringueiros e chegamos ao rio 

Prainha onde habitamos até hoje. Mas, depois de vinte anos em 1981, voltamos a ter 

problemas muito sérios com outros invasores. Agora não eram mais os patrões dos 

seringais, mas os colonos que foram incentivados a vir para Rondônia pelo Estado 

brasileiro.   

 Nos anos oitenta quando foi criado o estado de Rondônia em 1981, mais uma 

vez passamos por momentos muito difíceis com a invasão em nosso território por conta 

dessa ação do governo, conforme apontam os registros da época: “De 1981 a 1984 

cerca de 50 famílias instalaram-se ao sul da área, 37 por um erro do INCRA, às 

 
5 Na memória Arara são comumente citados em suas relações boas ou ruins tanto os trabalhadores de 
seringais (seringueiros) como os proprietários dos barracões (seringalistas). Na maioria dos relatos não 
há esta distinção, assim o termo seringueiro é uma designação geral para o não indígena existente nos 
seringais. 
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vésperas da campanha eleitoral de 1982”. (LEONEL JR., 1986, p. 3).  

Durante três anos as pessoas foram ocupando a Terra Indígena Igarapé 

Lourdes, isso foi um dos impactos da colonização que afetou intensamente o modo de 

viver indígena. Diante da demora das autoridades de resolver o problema, os Arara e 

Gavião decidiram agir: “Os índios atacaram os colonos, fazendo 17 reféns. A 

intervenção da Funai evitou mortes. Após uma custosa e difícil operação, os invasores 

foram retirados”. (LEONEL JR., 1986, p. 15).  

 
Figura 6 – Invasão 

  
Fonte: Diário de Minas, 17.04.1984 e Alto Madeira 29.08.1984. 

 

Os registros apontam que nem todos os invasores eram pessoas humildes que 

precisavam de um pedaço de terra para viver, muitas destas pessoas eram da cidade 

de Ji-Paraná, que viram a situação como uma forma de tomar partes do território 

tradicional dos Arara: 

Das cerca de 700 marcações feitas no sul da A. I.do Lourdes, afinal 
apenas 49 colonos eram realmente desfavorecidos e caracterizados 
como sem-terra [...]. Os demais eram comerciantes e moradores da 
cidade de Ji-Paraná, que se aproveitaram da omissão da Funai em 
manter os limites da área indígena. Havia entre eles vários assalariados 
de madeireiras e agropecuárias em ação de espoliação e grilagem; 
pequenos comerciantes, donos de farmácias, lojas e armazéns de Ji-
Paraná; cabos eleitorais de políticos influentes no Estado de Rondônia; 
grileiros profissionais que lotearam, com papéis falsos, parcelas de terra 
indígena vendidas a migrantes ingênuos vindos do sul do país [...]. 
(LEONEL JR., 1986, p. 3).  
 

 Pensar sobre tudo isso é importante para a nossa luta enquanto sociedade 
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indígena, pois: “Quando uma pessoa relata os fatos vividos por ela mesma, percebe-se 

que reconstrói a trajetória percorrida dando-lhe novos significados. [...]”. (CUNHA, 1997, 

p. 188). Fico refletindo sobre como a história do Povo Arara ainda é pouco discutida nos 

espaços públicos. Estou me referindo à escola, pois ali ainda prevalecem as 

informações apenas na visão dos “brancos” e que é distante do que o Povo vivenciou. 

Os livros didáticos que chegam na aldeia ainda contam que o tempo do seringal, que 

chamam de 1º e 2º ciclos da Borracha não mostram nada sobre os povos originários, 

isso precisa ser mudado. É preciso constar nos livros escolares informações como esta 

apresentada pelo Cacique Pedro Arara: 

Meu pai estava trabalhando no seringal do Mario Piloto – naquela época 
era o Barroso o dono. Alguém falou para os seringueiros, vamos acabar 
com os índios todos. Nesse tempo os índios não tinham apoio, não dava 
para pedir socorro a ninguém, não existia nem SPI. Minha mãe ouviu os 
seringueiros dize rem: “Vamos acabar com os índios, nós ficamos com 
tudo, com as terras”. Meu pai já estava muito doente. Ali mesmo onde 
meu pai está enterrado, como eu contei para você, minha mãe ouviu 
dizer que iam acabar conosco. Os seringueiros todos se ajuntaram, 
minha mãe contou, vieram de todas as colocações, foram chamados 
para o barracão. Os Arara trabalhavam no meio deles, entendiam tudo 
que falavam. Minha mãe tirou meu pai de noitezinha, ele nem conseguia 
andar, fizeram rabo de jacu para carregar ele, mas não aguentou, 
quando foi de noite ele faleceu. Só ela e o cunhado que meu pai tinha, 
irmão dela, é que estavam junto para carregar. (MINDLIN, 2016, p. 326). 
 

 Então isso é muito importante, conhecer nossa trajetória de forma crítica. E neste 

processo histórico, sabemos que o povo Arara e principalmente as nossas avós e 

tataravós passaram por muitas dificuldades com o contato e as agressões da 

colonização. Passaram por experiências dolorosas que afetaram de forma específica as 

mulheres como violências sexuais, viol~encias maternas – quando arrancaram seus 

filhos e filhas do convívio e maltrataram seus maridos. 

Na atualidade reorganizamos nossas lutas como mulheres e como povo, como 

em outras experiências: “[...] os homens necessitam das mulheres para cumprir suas 

ações transformadoras e criadoras dos universos atualmente vivenciados por seu povo. 

No mito Sataré Mawé, por sua vez, a mulher é responsável pelo suporte politico da 

comunidade”. (SACCHI; GRAMKON, 2012, p. 19). 
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2 – Sobre as mulheres indígenas Arara Karo na pesquisa bibliográfica e 

documental 

Ma’pây 
Mây mãm mapây ga ‘ep to ‘ût ´âra to xãp pû kãyã ep. Kanay i’xap pû’ 
kãyã wa’ye toxawaba pôg to’wa kanãy i’ya owe wa’ye totôra xahwip tem 
wãk tem i’ke owe ‘et to’wûya mãy mãm xo kanãy i’yat taburabe i’xãp pû 
mabitât tem to’wa kanãy pe; Toto néw wa’ye ma’pây ga ‘ût mapára i’kug 
pe’tenã kanãy pe’i’ût ‘et to wûya wãk tem tenã te ‘et tabet. Mây ye: yet 
i’ke to’wa Toto néw et tabet.  Marli Peme Arara6 
 

 A escrita deste tópico foi possível a partir das leituras de textos acadêmicos que 

de várias formas apontaram para as especificidades das mulheres Arara Karo. 

Geralmente em textos sobre o nosso povo encontramos registros a respeito das 

mulheres, como por exemplo, informações atribuídas ao coletivo feminino observadas 

no início dos anos oitenta em um relatório antropológico: “As mulheres sabem costurar 

e fazem roupas à mão. O artesanato quase não é vendido. Ainda fazem e usam colares 

de contas pretas e redes de algodão”. (MINDLIN, 1983, p. 127).  

 Sobre o tema, citamos também o relato de Pedro Arara demonstrou que sua 

sobrevivência e a de seu irmão só ocorreu por causa da ação de uma mulher: “Minha 

mãe foi para a beira do rio, depois que meu pai morreu, ela ficou comendo castanha 

com a gente lá no mato, comendo quase nada, porque não podia ir para o seringal com 

medo do branco nos matar”. (MINDLIN, 2016, p. 327).  

 Esta constatação foi importante para buscar informações em estudos 

acadêmicos locais sobre as representações a respeito das mulheres Arara. Para tanto, 

selecionamos alguns aspectos que aparecem em 5 (cinco) trabalhos produzidos por 

pesquisadoras que conhecem e convivem com os Karo há certo tempo e que 

identificaremos pelo primeiro nome (ISIDORO, 2006; PAULA, 2008; NÓBREGA, 2008; 

NEVES, 2009; ALVES, 2018).  

 Conforme estudo da professora Edineia, durante certo tempo as mulheres do 

povo Arara eram maioria entre o povo: “A média de nascimentos de meninas é de 60 %, 

 
6 Tradução: Mulher. Antigamente a mulher engravidava na batata da perna. Quando chegava no dia de 

nascer, o bebê abria a perna da mãe. Daí o bebê já nascia andando, mas as mulheres não gostavam de 

engravidar na perna, elas achavam pesado carregar o bebê na perna. Por isso que o Totonew castigou 

as mulheres. Totonew falou para elas:  agora vocês vão carregar os bebês na barriga, só que vocês 

mulheres vão sofrer muita dor na hora dos partos, para vocês aprenderem a me obedecer. Por isso a 

mulher sente muita dor na hora do parto. (RONDÔNIA, 2004, p. 109) 
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considerando que, de cada dez crianças que nascem, seis são do sexo feminino, 

observação esta referente aos anos de 2001 a 2004”. (ISIDORO, 2006, p. 45). Na 

atualidade temos observado no dia a dia que essa situação mudou, a maioria das 

crianças que têm nascido ultimamente são do sexo masculino: 

 
Figura 7 – Dados Populacionais (gênero) – Povo Arara 

 
Fonte: Isidoro (2006). 

 

Esta autora constatou também que as mulheres Arara possuem uma importante 

atuação quanto à resistência cultural e linguística do povo. Outros registros nesta 

direção demonstram que a língua era falada mesmo no difícil contexto do seringal: 

“Meu irmão Manuel diz que eu não falava a língua, mãe e os irmãos falavam comigo 

mas eu não respondia, não aprendia, me recusava a falar. Manuel e os outros dois, 

todos mais velhos que eu, falavam com mamãe”. (MINDLIN, 2016, p. 328). Verificou a 

preferência quanto a utilização da língua materna nas atividades comunicativas, tanto 

nos espaços da aldeia como nos centros urbanos, como uma marca de valorização do 

Tupi Ramarama: 

[...] a situação da mulher como guardiã da cultura é a própria resistência 
à língua portuguesa. Observamos que elas preferem usar sua língua 
materna, mesmo em contexto não Arara, como, por exemplo, nas 
cidades. Essa resistência das mulheres em relação à língua majoritária 
foi observada por ocasião da comparação das respostas dadas à 
entrevista e as nossas anotações em campo. No cotidiano das 
comunidades, verificamos que elas utilizam bem menos a língua 
portuguesa que os homens. (ISIDORO, 2006, p. 70-71).  

 

O estudo da professora Edineia demonstra ainda que as mulheres Arara então 

por toda a parte na aldeia dizendo o que pensam a respeito das coisas. São lideranças 
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atuantes em cursos, reuniões, palestras, por exemplo. Uma prova disso tem relação 

com a indicação da comunidade para a profissionalização docente. Esse aspecto foi 

observado também na realização do primeiro Projeto Açaí – curso de formação docente 

em nível médio – o magistério indígena, que foi concluído em 2004. As mulheres Arara 

do tronco Tupi Ramarama eram as únicas representantes do gênero feminino na turma 

dos Tupi Mondé formada pelos povos Gavião, Surui, Zoró e Cinta Larga: 

[...]. Elas participam das reuniões, emitem opinião, são ouvidas pela 
comunidade. Um exemplo dessa participação e importância é a 
comunidade ter escolhido três mulheres para exercerem atividades de 
professoras. O mesmo não acontece na maioria das comunidades Tupi, 
com as quais trabalhamos em que a grande maioria dos professores é 
homem. Remetendo-nos a outros povos com os quais temos contato, 
observamos que essa atitude politicamente ativa da mulher na 
comunidade não é tão comum. (ISIDORO, 2006, p. 109).  
 

O conhecimento sobre as práticas tradicionais quanto a educação das meninas e 

mulheres Arara foi registrado pela pesquisadora Jania. Embora este costume  não faça 

mais parte da cultura Arara na atualidade, pois este processo é dinâmico, passa por 

alterações, entendemos que é bom saber que durante certo tempo existia este ritual 

que preparava as adolescentes para a vida adulta, conforme o relato abaixo:  

Antigamente... também tinha ritual no caso da  primeira  menstruação...  
a  moça  tinha  que ficar ali  no tempo dela né! Tem menina  que é  três  
dias... às  vezes  quatro dias...  nesses  dias  que ela  tava doente...  ela  
tinha  que ficar guardada num canto... ela  não podia  tomar banho...  
fazer nada... ficava só presa  dentro dum quarto que  era  dentro da 
maloca  mesmo. Só que  eles faziam uma  paredinha  onde 
ela ficava sozinha... a mãe  ia lá ver ela... levar comida... só podia tomar 
banho depois que ficasse boa... se tomasse banho antes... diz  que a 
mulher engravidava... a história do Arara é assim.  [...] as velhas que 
tinham filhas também deixavam elas ficarem em reclusão.  [...]. Marli 
Arara. (PAULA, 2008, p. 164). 

 
Outra informação muito importante para os estudos a respeito das mulheres 

indígenas e sua relação com espiritualidade está presente no trabalho da socióloga 

Renata. Em seu estudo sobre os projetos hidrelétricos do Rio Machado, em Rondônia, 

a autora analisou os impactos da barragem na Terra Indígena Igarapé Lourdes na visão 

indígena. Entre estas vozes, há importantes registros sobre a Pajé Antônia Apây Merey 

Arara uma mulher que atuou em um espaço que tradicionalmente apenas os homens 

têm ocupado.  
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Figura 8 – Pajé Antônia Arara 

 
Fonte: (NÓBREGA, 2008). 

 

Sobre a possibilidade da construção de uma barragem ela questionou o 

empreendimento e fez a defesa do território por meio de sua língua materna, que em 

português teve a seguinte tradução: “Onde que a gente vai morar depois que a gente 

perder essa terra? Eu não aceito a proposta do governo por causa disso”. (NÓBREGA, 

2008, p. 166). No intuito de buscar mais informações sobre a pajé Antônia Apây Merey 

Arara, conversamos com parentas próximas, a professora Sandra Arara dialogou com 

Maria Tereza Arara, esta última, a sua neta, que  narrou um pouco de sua história:  

Minha avó contou que certo dia apareceu uma pessoa a ela que de 
longe parecia o Pajé Cícero Arara. Mas, depois  ela percebeu que era 
ele. Surgiu do nada na floresta. A partir desta aparição ela passou a ser 
Pajé. Após este ocorrido, ela, momento que foi socorrida pelos não 
indígenas que a levaram para fazer tratamento no barracão de um 
seringal.  Essa enfermidade quase provocou sua morte. Depois de sua 
recuperação passou a trabalhar como Pajé. Em uma destas atividades 
ela deixou eles e foi sozinha a pé até a aldeia Igarapé Lourdes. 
Entretanto, não lembra dela fazendo processo de cura ou alguma reza 
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para curar alguém. Era conhecida por seus cânticos,  gostava de cantar 
e compor músicas em sua língua indígena7. Maria Tereza Arara, 2022. 

 

Apesar de não ter sido possível coletar mais informações sobre a Pajé Antônia 

Apây Merey Arara, principalmente por causa dos prazos para término do TCC, 

entendemos que é de grande importância aprofundar estudos a respeito de sua história, 

pois essa atuação no campo espiritual parece ter sido pouco realizada pelas mulheres. 

Mas, o registro de sua atuação, pode significar que outras mulheres ocuparam espaços 

de maioria masculina, só não tiveram os registros disso, pois: “Expulsa inicialmente da 

narrativa histórica, como se estivesse fora dos acontecimentos, [...] a tarefa da 

contemporaneidade é trazer à cena a mulher e sua voz, resgatar memórias, 

ressignificar horizontes”. (SILVEIRA, 2018, p. 56). 

A pesquisa de Neves (2009) também registrou a ação de uma mulher Arara na 

luta pela criação do curso Licenciatura em Educação Básica Intercultural. Ela 

demonstrou que no documento que foi encaminhado ao Professor Nelson Escudero, 

chefe do Departamento de Ciências Humanas e Sociais (DCHS), da Universidade 

Federal de Rondônia – Campus de Ji-Paraná, solicitando reunião para tratar do 

assunto, dentre as seis assinaturas da Comissão, apenas uma era de mulher: 

Nós professores indígenas, Gavião e Arara, da representação de Ji-
Paraná nos reunimos no dia 29 de março de 2007 para discutirmos 
sobre o ensino superior indígena aqui na nossa região vimos que a 
discussão que estava sendo realizada pela comissão instaurada 
anteriormente e que vinha se reunindo em Porto Velho não estava 
avançando, resolvemos nos mobilizar aqui no nosso município. [...]. 
Sendo assim, temos a honra de convidá-lo para a segunda reunião que 
acontecerá no dia 27 de abril na representação de ensino de Ji-Paraná 
[...]. Esperamos contar com a presença de todos e assim fortalecer o 
movimento indígena em prol da educação. Atenciosamente, A 
Comissão. Josias Gavião, José P. Gavião, Ernandes Arara, Marli Peme 
Arara, Iran Gavião e Sebastião Gavião. [...]. (NEVES, 2009, p. 75, grifo 
nosso).  
 

Outra análise importante foi feita pela professora Isabel, estudiosa do tema, que 

apontou que a atuação das mulheres Arara articula atividades da tradição do povo e as 

demandas atuais. Em sua pesquisa, ela verificou que tanto o trabalho na roça como na 

 
7 A professora Sandra Arara colaborou com nosso estudo, dialogando com Maria Tereza Arara em 

setembro de 2022. O resultado desta conversa foi reproduzido em um áudio enviado por meio do 
aplicativo de WhatsApp o que possibilitou a transcrição para este trabalho. 



20 

 

sala de aula, por exemplo fazem parte de suas responsabilidades tendo em vista as 

exigências interculturais: 

[...] essas mulheres vão assumindo uma parte significativa de todo o 
processo de construção da vida na comunidade, dando continuidade a 
uma tradição, cujo papel da mulher é cuidar da roça, plantar, 
acompanhar o crescimento e colher alimentos, direcionando ao lar. Num 
contexto de relações interculturais essas mulheres se desdobram 
assumindo a função docente no contexto da escola que vai suprir as 
necessidades de aprendizagens destinadas aos conhecimentos que 
preparam os indígenas para compreender a escrita indígena e não 
indígena, dando a oportunidade de interpretação das legislações, das 
políticas públicas, dos projetos de “desenvolvimento” local e suas 
aproximações à realidade indígena.  (ALVES, 2018, p. 112).  
 

Assim, os registros analisados mostram que em diferentes momentos, as 

mulheres indígenas do povo Arara têm se destacado por suas atuações políticas, seja 

em defesa da vida, como guardiãs e educadoras da língua materna, como pajé, no 

cuidado com a casa, nas atividades da roça e na sala de aula.  

Isso confirma que, mesmo em momentos muito difíceis para o povo, as 

mulheres, “[...] apresentam uma grande capacidade de reinvenção, organização e 

mobilização coletiva, em que essa visão comunitária permitiu a construção de 

estratégias de resistência, através dos movimentos sociais e coletivos indígenas  [...]”. 

(NICHNIG, 2021, p. 12). 

 

3 – Narrativas das mulheres indígenas Arara Karo sobre seus papeis políticos 

ontem e hoje 

Esta história em construção está sendo escrita e refletida pelas próprias 
mulheres indígenas que, ao se organizarem em coletivos e assembleias, 
[...], propõe que suas experiências e trajetórias marcadas por lutas e 
resistências, sejam conhecidas e ouvidas para que, transformadas em 
luta coletiva, sejam efetivamente respeitadas como sujeitas históricas e 
de direito que são. Para que sejam marcadas por respeito, 
conhecimento e reverência pela sua importância, força e potência, e não 

mais marcadas por violências e exclusões. (NICHNIG, 2021, p. 13).  
 

              Antigamente as mulheres indígenas Arara Karo não ocupavam posição de 

destaque político na comunidade provavelmente por conta do machismo mas também 

das ideias das tradições. Apenas os homens tinham direito a opinar sobre as coisas e 

tomar as decisões da comunidade, as mulheres não tinham a voz ativa. Havia um 
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entendimento que lugar de mulher não era na política muito menos o de tomar decisão 

sobre questões políticas de interesse do povo Arara. Então naquela época as mulheres 

não expressavam suas opiniões na comunidade, uma coisa que ocorria também entre 

outras etnias: 

O estudo dá visibilidade ao papel das mulheres no contexto 
do universo indígena, os impactos das transformações do 
contato na organização social dos povos indígenas e o 
reposicionamento das mulheres em decorrência deste 
processo são objetivos das mulheres de reflexão no 
entendimento de diferentes sociedades indígenas, 
demonstrando etnograficamente a centralidade de Gênero e 
da sexualidade no cenário interétnica. (SACCHI; GRAMKON, 
2012, p. 17). 

 

         Depois do contato com os não indígenas, as mulheres Arara tiveram coragem de 

lutar para conquistar o seu espaço no meio político, aprenderam que não há conquista 

sem luta. Assim, as mulheres Arara cada vez mais  vem quebrando essa rede de 

preconceito sobres elas. Entendo que muitas delas ainda têm medo de enfrentar os 

desafios, no entanto, mesmo em meio as dificuldades conseguem conquistar espaços 

sociais, em que o diálogo tradição e atualidade está sempre presente: 

O tema de gênero nos grupos étnicos coloca a discussão sobre a 
relação ambivalente estabelecida entre as mulheres indígenas e a 
sociedade não indígena e suas diversas instituições, assim suas 
identidades étnicas proporcionam espaços de feminilidade por meio da 
“tradição” enquanto simultaneamente, pode haver a necessidade e/ou 
desejo dos valores da modernidade. (SACCHI; GRAMKON, 2012, p. 18). 
 

          Sabemos que não é fácil lidar com  o preconceito – por muito tempo a mulher 

indígena foi vista como incapaz, do sexo frágil, mas é possível ser mais do que isso,  

somos capazes de enfrentar as situações sem medo e deste modo, fazer a sua própria 

história. Chega um momento em que é preciso acreditar na nossa capacidade de 

assumir a linha de frente das lutas, pois: “A ênfase nas trajetórias das mulheres 

indígenas, líderes comunitárias ou assumindo cargos em organizações, é fundamental 

para entender os valores próprios de seu gênero que facilitam ou dificultam a sua 

experiência no mundo da política”. (SACCHI, 2003, p. 107).  

             Ser mulher é algo desafiador, significa romper essa barreira de sair da aldeia 

para ocupar espaço e mesmo assim precisa enfrentar o racismo e o preconceito na 



22 

 

cidade por ser  indígena, assim, a discriminação está em toda parte tanto dentro da 

aldeia como fora dela.   

              Assim, nós mulheres indígenas enfrentamos a violência deste o princípio, 

começamos a sofrer desde que o colonizador chegou em nosso território, foi aí que a 

violência iniciou. Foi uma violência contra todos, mas principalmente  contra as 

mulheres indígenas, ignorando os seus direitos de viver de forma específica de acordo 

com a cultura do povo. Enquanto o preconceito e o machismo continuar e a mulher for 

vista como incapaz, é preciso questionar para lutar pelo nosso direito e mostrar que 

temos capacidade de ser o que quisermos.  

Nossa principal preocupação de pesquisa foi resumida na seguinte pergunta: 

qual era o papel das mulheres indígenas do Povo Arara Karo antigamente dentro da 

comunidade? Como ocorria sua participação no mundo político? Elas tinham a voz ativa 

no tempo em que o povo vivia nas malocas? E como esse trabalho acontece na 

atualidade? 

Desde março de 2019 estamos trabalhando na Aldeia I´Terap Yamoraxû, Terra 

Indígena Igarapé Lourdes, em Ji-Paraná, Rondônia, procurando compreender quais 

eram as atividades desenvolvidas pelas mulheres Arara antigamente e na atualidade 

nos espaços políticos da comunidade. Temos realizado leituras teóricas e documentais 

e já foi possível coletar três relatos sobre o papel das mulheres indígenas do Povo 

Arara Karo ontem e hoje dentro da comunidade e aos poucos temos entendido como 

tem ocorrido sua participação no mundo político. 

Penso que esse estudo exigido como Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 

pela Licenciatura em Educação Básica Intercultural da Universidade Federal de 

Rondônia (UNIR), precisa ser realizado para registrar e valorizar também por meio de 

material escrito e desenvolvido por uma pesquisadora indígena os trabalhos feitos pelas 

guerreiras Arara. 

Além disso, é uma forma de socializar para a comunidade e a futura geração 

estes conhecimentos marcados por muitos desafios, pois: “[...] a construção das 

identidades das mulheres indígenas as coloca na posição de ter que preservar os 

valores tradicionais e afirmar sua tradição étnica, ao mesmo tempo em que tem de lutar 

contra desigualdade específica de seu gênero”. (SACCHI; GRAMKON, 2012, p. 18). 
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Significa dizer que assim como as mulheres de outras sociedades, também temos que 

mostrar ao mundo para que este reconheça que nós também podemos ajudar a 

resolver os problemas da comunidade. 

 

3.1 – Maria Luiza Arara 

Figura 9 – Luiza Arara 

 
Fonte: Isidoro (2006) e Festa do Jacaré (NEVES, 2009). 

 

A entrevista com Luiza Arara começou com a pergunta a respeito de como era o 

agir das mulheres em tempos mais antigos. Ela respondeu que as indígenas Arara 

obedeciam aos seus maridos porque gostavam muito deles, só por isso, elas faziam de 

tudo como todas as mulheres fazem dentro da sua casa esperando os seus esposos 

chegarem com a caça do dia. Mas, falou também que em seu ponto de vista isso era 

uma bobagem porque apanhavam do mesmo de jeito. Na sua visão, as mulheres 

aceitavam apanhar caladas sem dizer nada, não podiam pedir ajuda a ninguém e que 

para os pais isso era coisa da cultura, os maridos baterem nas mulheres:  

 
Naquele tempo quando nós ainda morávamos na maloca o povo Arara 
bebia muito mesma chicha azeda. Eu já vi muita mulher apanhando dos 
maridos, não gostava de ver, aquilo me dava muita raiva de vê mulher 
apanhar daquele jeito, elas sangravam... Todas machucadas, eu era 
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muito jovem naquela época não sabia o que estava acontecendo ali, 
mas sentia muita raiva mesmo. (Luiza Arara)8. 

 

Em relação à violência doméstica, Luiza  apresentou uma informação muito 

importante que nem todos aceitavam essa situação desta forma. Em seu relato afirmou  

que recebia orientação de sua mãe a esse respeito. Ela dizia que quando ela se 

casasse não era para obedecer a homem nenhum porque ninguém pode mandar em 

ninguém, conselhos que foram importantes para a sua vida: 

Eu tenho que agradecer a minha mãe por isso ela me ensinou a ser 
dona da minha própria vida. Quando me casei, no início do meu 
casamento, o meu marido me bateu pela primeira vez, eu deixei, 
pensava que ele não ia me bater mais, só que ele me bateu de novo 
mas na terceira vez eu enfrentei ele pela primeira vez. Peguei um 
pedaço de pau e bati muito nele, foi quando disse: “bater é bom, mas 
não é bom apanhar!” Enquanto eu batia nele, eu falava assim: “você vai 
me bater outras vezes? Ele me respondia: “não, nunca mais eu vou 
bater em você”. Nesse dia me deu vontade de ri muito, porque tinha 
enfrentado o meu marido,  fiquei com um pouco de pena dele porque ele 
ficou muito machucado, depois tive que cuidar dele, mas pelo  menos  
ele nunca mas ia me bater de novo. (Luiza Arara). 

 

Além do enfrentamento dentro de casa, contra a violência doméstica, Luiza Arara 

informou que as mulheres Arara também lutavam fora do espaço do lar. Afirmou que 

sua mãe era uma mulher muito corajosa e valente. E foi neste contexto que lembrou de 

algumas coisas que ela falou sobre a vivência nos seringais. Em uma destas situações, 

sua mãe decidiu enfrentar a violência no seringal: 

A minha mãe soube dessa história; Um patrão chamado Barroso, era 
muito ruim mesmo, todo mundo tinha medo dele, mas a minha mãe foi a 
única mulher corajosa que enfrentou o Barroso. Ele pegou a arma, 
queria atirar nela, mas ela tomou a arma da mão dele e libertou todos 
que estavam lá. Ela não brincava não, era muito brava, defendia mesmo 
os seus parentes dos seringueiros. Essa é a história da bisavó de vocês, 
aprendi muito com a minha mãe por isso que não tenho medo de nada, 
de ninguém porque ter medo se você pode lutar, se defender e nós 
somos mulheres guerreiras. (Luiza Arara). 
 

 
8 Relato coletado pela autora no dia 20 de maio de 2019, na Aldeia I’Terap, Terra Indígena Igarapé 

Lourdes em Ji-Paraná-RO. 
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Disse que quando o território Karo foi invadido expulsaram alguns parentes e 

obrigaram outros a trabalhar como escravos nos seringais. Não recebiam nada pelo 

que faziam, apenas um prato de comida e assim não tinham como manter as suas 

famílias. Cada colônia tinha os seus patrões e seus trabalhadores. Os patrões  

humilhavam seus trabalhadores, dentre outras coisas, botavam arma na cabeça dos 

índios, chamavam eles de preguiçosos, então falou que o tempo com os seringalistas 

foi muito difícil. 

Figura 10 – Luiza contra a barragem. 

 
Fonte: Nóbrega (2008). 

 

O relato de Luiza Arara aponta que havia mulheres indígenas do povo Arara Karo 

que sofriam violência dos maridos, isso era visto como prática cultural. Mas, outras 

mulheres nunca aceitaram espancamentos e aconselhavam as filhas para não se 

submeterem a isso.  

Em determinadas situações enfrentavam até a violência dos seringais, o que nos 

lembra a atuação política de Tuíra Kayapó que “[...] levantou-se da plateia e encostou a 

lâmina de seu facão no rosto do diretor da estatal em um gesto de advertência, 
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expressando sua indignação. A cena foi reproduzida em jornais de diversos países e 

tornou-se histórica. (FLEURY; ALMEIDA, 2013, p. 142-143). Ontem e hoje as mulheres 

indígenas lutam pelo direito de se manifestarem diante das injustiças.  

 

3.2 – Marli Peme Arara 

Figura 11 – Marli Arara - Festa do Jacaré e candidatura política. 

 
Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

A professora Marli Peme Arara apresenta um pouco da caminhada que vem 

desenvolvendo na formação da nova geração. Ela trabalha na Escola I’Târap 

Yamoraxy, Aldeia I’Târap. E recentemente participou de campanha eleitoral em 2020 

como candidata a vereadora municipal. Contou a experiência de sua primeira 

participação pública na formação docente em Rondônia, organizada pelo Instituto de 

Antropologia e Meio Ambiente (IAMÁ), na época um espaço formado por uma maioria 

de homens: 

Meu nome é Marli Peme Arara, sou professora do povo Arara vou contar 
minha história [...]. Quando eu comecei a participar da educação, o 
primeiro curso que fiz foi pelo IAMÁ. Eu fui a primeira mulher Arara a 
participar deste curso. Não tinha experiência, não conhecia a cultura dos 
brancos e ali naquela formação eu era a única mulher no meio de muitos 
homens dentro da sala de aula. Não tinha ninguém para conversar 
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comigo nem outra mulher assim eu ficava sozinha no quarto mas nem 
por isso desisti do curso. (Marli Peme Arara) 9. 
 

Além de ter estudado no Instituto de Antropologia e Meio Ambiente (IAMA), 

organização não governamental coordenada pela antropóloga Betty Mindlin, a 

professora Marli Arara foi uma das primeiras professoras indígenas a se habilitar por 

meio do projeto Açaí: 

[...] em 1992 surgiu o primeiro curso organizado pelo poder público que 
foi o Projeto Açaí. Entrei neste curso e continuei estudando. Foi muito 
difícil na época porque tive que deixar minha família e minha mãe pela 
primeira vez. Chorei, sofri muito por causa disso... Eu sempre falo: eu 
vim do mato mesmo não tinha conhecimento dos brancos, então tudo 
isso era uma cultura muito diferente da minha realidade já que na cultura 
do povo Arara não era certo os pais deixarem a filha sair de casa tão 
cedo. Então tudo isso era novo para mim, só assim pude conhecer uma 
outra cultura muito diferente da minha, então  foi muito difícil acostumar 
com tudo isso eu era uma apenas uma jovem. (Marli Peme Arara). 

 

Na visão da professora Marli Arara, essa experiência foi importante por isso não 

se arrependeu de ter saído de casa jovem, pois cada passo que deu foi uma conquista.  

Entende que em nenhum momento desvalorizou sua cultura. Reconhece que a saída 

de casa para estudar foi difícil por causa do preconceito contra a mulher, pois tinha 

muito homem e práticas machistas. Para ela, alguns homens viam a mulher apenas 

como um objeto sexual, um pedaço de carne. Para ela até os dias de hoje é difícil para 

as mulheres indígenas enfrentar este tipo de situação, mas afirma que lutou contra o 

preconceito porque teve muita força de vontade para ir em frente tendo em vista a luta 

coletiva: 

As práticas das mulheres indígenas visam ao bem coletivo, 
portanto, sua igualdade político e conquistada quando podem 
preservar sua identidade feminina tradicional, priorizando, em seu 
trabalho, o bem comunitário. Ocupar posições de lideranças 
interfere em muitos aspectos implica em desafios na vida das 
mulheres, desde o relacionamento com as lideranças masculinas, 
a sobrecarga de trabalho -por estarem á frente das tarefas -e as 
dificuldades em articular as mulheres, devido a obstáculo com 

 
9 Relato coletado pela autora no dia 25 de maio de 2019, na Aldeia I’Terap, Terra Indígena Igarapé 

Lourdes em Ji-Paraná-RO. 
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alimentação, meios de transportes e comunicação. (SACCHI; 
GRAMKON, 2012, p. 19). 

 

Participou de reuniões, palestras e cada participação era uma oportunidade de 

aprender mais e isso foi lhe fortalecendo. Lutou e foi atrás de seu sonho, do que queria 

e sonhava: conquistar o espaço na política. Lembra que tinham outras mulheres 

também no curso, mas elas tinham medo ou insegurança de falar ou até mesmo medo 

dos homens. Analisa que, certo ou errado ela tomava a frente e falava, mesmo sob as 

piadinhas e deboches dos homens. Com o tempo, foi quebrando o preconceito e tudo 

isso contribuiu para a sua atual formação, inclusive em relação ao casamento: 

Sempre a gente ouve dos homens que a mulher é apenas para casar - 
ter filhos, cuidar da casa e cozinhar só isso que os homens pensam das 
mulheres. Sabemos que na cultura do povo Arara antigamente as mães 
preparavam as filhas para se casar muito cedo, a minha mãe, por 
exemplo, me preparou para casar, mas nunca sonhei em me casar do 
jeito que ela queria, sempre fugi desse tipo de casamento arranjado 
nunca que eu ia me casar dessa maneira, sempre fui rebelde. Fui 
quebrando a regra da cultura por isso que  sou vista como uma pessoa 
que quebrei a regra da cultura, a minha visão era outra, era um olhar 
diferente.  

 

Assim, as decisões que Marli Arara foi tomando ao longo de sua vida nem 

sempre era algo esperado por uma mulher em relação ao sonho de estudar e a ideia de 

casamento. Se considera uma indígena que pensava e pensa diferente tendo a sua 

própria regra e sendo independente. Ver nos estudos as armas do conhecimento, 

meios para construir sua liberdade, o que mostra que: “[...] está ocorrendo um processo 

amplo de mudança interna nas comunidades indígenas, resguardando porém tradições 

e características sociais e culturais relacionadas com as estruturas familiares e sociais 

de cada grupo estudado e de sua identidade”. (p. 370).  

Estas situações contribuíram para que se sentisse mais poderosa, uma forma de 

questionar as regras da cultura e lutar pelo seu espaço, forma também de abrir 

caminhos para outras mulheres. Lembrou que no Projeto Açaí via pouca mulher 

estudando, e se perguntava: por que tem tão pouca mulher e tantos homens no curso? 

Daí que começou a falar nas reuniões que aconteciam, falou que precisava ter mais 

mulheres na formação. O curso ajudou a ter a ter um olhar de valorização para o 

conhecimento.  
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Depois quando ingressou na Universidade, na Licenciatura Intercultural 

continuou suas lutas que fortaleceram ainda mais a defesa pelo espaço da mulher 

dentro e fora da comunidade. Hoje entende que há uma conquista muito grande que é 

ver as mulheres Arara lutando contra o preconceito e conquistando o seu espaço. Para 

ela os direitos para mulher e homens são iguais, pois compreende que do mesmo jeito 

que o homem tem capacidade a mulher também tem, ela é capaz de lutar pelos seus 

direitos. Afirmou que o curso intercultural ajudou a pensar dessa forma e a olhar mais 

para o lado das mulheres. Isso não significa  discriminação aos homens, mas um jeito 

de pensar nas especificidades das mulheres, dessa forma buscar o bem-estar coletivo e 

assim poder trazer benefícios para todos.  

Para ela é preciso incentivar outras mulheres para continuarem a luta por direitos 

iguais. Enxerga as mulheres Arara como guerreiras que lutam pelos seus espaços e 

que,por outro lado, os homens Arara nunca deixaram as mulheres de lado, na hora da 

briga está todo mundo junto brigando pela mesma causa isso é importante para as 

mulheres, pois: “A comunidade, para funcionar, necessita que homens e mulheres 

desempenhem suas diversas atividades, sendo todas elas igualmente importantes”. 

(GRUBITS; DARRAULT-HARRIS; PEDROSO, 2005, p. 371).  

 

3.3 – Jane Arara 

Figura 12 – Jane Arara 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 
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Jane Arara, atua no movimento social indígena por meio da Associação das 

Guerreiras de Rondônia (AGIR). Iniciou seu relato dizendo que como mulher sempre 

sonhou em conquistar o seu espaço, pois entende que o machismo precisa ser 

enfrentado o tempo todo. Afirmou que tem a sua própria visão em relação ao espaço 

conquistado  pelas  mulheres indígenas. Fica admirada cada vez mais com as lutas das 

mulheres em suas organizações e as defesas de questões nacionais e locais: 

Ao mesmo tempo em que passam a participar das discussões e das 
campanhas reivindicatórias mais gerais dos indígenas com o Estado 
brasileiro (como o direito territorial; o direito à saúde; o direito à 
educação escolar adequada; o direito a um ambiente saudável; o direito 
ao controle e à autodeterminação sobre os recursos naturais e à 
biodiversidade localizada nos seus territórios; o direito à proteção e ao 
apoio dos órgãos do Estado de defesa dos direitos humanos), as 
mulheres indígenas trazem novas pautas e preocupações. Enriquecem o 
debate interno do movimento, trazendo para o coletivo as avaliações e 
demandas dos espaços específicos em que atuam como mulheres. 

(VERDUM, 2008, p. 9).  
 

Disse que nunca irá desistir de conquistar espaço dentro da comunidade para 

assim se tornar uma liderança respeitada. Mas para isso, falou que terá que enfrentar 

os preconceitos dos homens da comunidade e de outras mulheres, talvez por causa da 

dependência emocional e econômica que ainda têm mente fechada a respeito das 

conquistas femininas:  

Existem mulheres que ainda dependem muito dos seus maridos,  elas 
pensam que eles vão resolver tudo por elas, mas nós sabemos que isso 
não é certo pois as mulheres têm direito de tomar suas decisões e ter 
sua liberdade. Sempre a gente ouve dos homens que lugar de mulher 
não é nas demandas políticas nas linhas de frente das batalhas, mas 
lugar de mulher é cuidando de filhos, ficando na cozinha e cuidando do 
marido. É comum a gente ouvir essa crítica, mas o lugar da mulher é 
onde ela quiser estar, em qualquer lugar, esse é meu ponto de vista. 
Jane Arara10. 
 

No decorrer da entrevista falou que se casou cedo, teve dois filhos e por conta 

disso teve que parar de estudar por um tempo para poder cuidar deles, mas nunca 

 
10 Relato coletado pela autora no dia 2 de junho de 2019, na Aldeia I’Terap, Terra Indígena Igarapé 

Lourdes em Ji-Paraná-RO. 
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pensou em desistir do sonho de estudar. Um dia, como outras mulheres da aldeia quer 

chegar até a universidade. Entende que o  estudo é o melhor caminho para seguir na 

atualidade, ele ajuda a conquistar a liberdade, a adquirir conhecimentos e a conquistar 

espaços quebrando os preconceitos de gênero.  

Jane informou que antes não se interessava por política, não dava importância 

para isso. No entanto, passou a se interessar quando percebeu algumas situações na 

aldeia como a venda de madeira ilegal, por exemplo:  “O meu povo estava vendendo as 

suas riquezas e entregando a natureza nas mãos dos madeireiros, percebi que 

precisava fazer alguma coisa a respeito disso. Assim, pela primeira vez enfrentei as  

lideranças  da comunidade na reunião”.  

Mas, recebeu críticas por isso, alguns disseram que ela não era homem para 

enfrentá-los ou agir daquele jeito. Quando pensa nisso agora acha engraçado e nem 

sabe de onde tirou tanta coragem para se posicionar daquele jeito. Esta situação 

ampliou ainda mais a sua visão de mundo quanto aos problemas dos povos indígenas: 

Assim, não penso em ser só dona de casa, pois também penso nas 
dificuldades que nós estamos enfrentando  hoje com esse governo que 
está querendo acabar com os direitos dos povos indígenas. A mulher 
tem capacidade sim de defender os seus direitos essa é a minha 
opinião, não pretendo parar por aqui vou muito além disso porque vou 
lutar pelo meu povo, coragem tenho muito. Jane Arara. 

 

As reflexões de Jane Arara demonstram que as novas gerações estão dando 

continuidade ao  trabalho das gerações mais velhas. Sua paticipação nas reuniões da 

comunidade e na atuação do movimento indígena estadual,  

Nossa principal preocupação de pesquisa foi resumida na seguinte pergunta: 

qual era o papel das mulheres indígenas do Povo Arara Karo antigamente dentro da 

comunidade? Como ocorria sua participação no mundo político? Elas tinham a voz ativa 

no tempo em que o povo vivia nas malocas? E como esse trabalho acontece na 

atualidade? 

Os relatos destas três mulheres Luiza, Marli e Jane Arara, de diferentes 

gerações, mostra um pouco dos obstáculos que enfrentaram e enfrentam para fazer 

valer suas perspectivas de forma que suas vozes possam ser ouvidas. Cada vez mais,  

“[…] essas mulheres vêm ampliando suas atividades/responsabilidades nas relações 
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interculturais, ocupando espaços/lugares distintos dos antes vivenciados pela tradição 

[...] negociando e/ou mantendo representações de identidade entre novas/velhas 

significações”. (ALVES, 2018, p. 20). Entendemos ser necessário a continuidades 

destes estudos para conhecermos dada vez mais os trabalhos e a importância destas 

mulheres para suas sociedades. 

 

Considerações Finais 

 

O estudo desenvoldido nesta pesquisa qualitativa buscou compreender como 

ocorreu  a trajetória política de mulheres Arara Karo antigamente e nos dias atuais 

atraves da visão de três representantes desta etnia. O trabalho foi produzido de março 

de 2019 a julho de 2022 na Aldeia I´Terap Yamoraxû, Terra Indígena Igarapé Lourdes  

no município de Ji-Paraná, estado de Rondônia.  

O estudo desenvolvido demonstrou que as mulheres Arara desde os tempos 

imemoriais possuem uma destacada ação na comunidade nos espaços políticos de 

decisão. Têm voz ativa dentro e fora da comunidade e são muito respeitadas pelo seu 

povo. Avaliamos que na identidade das mulheres Arara há atividades que vão além dos 

cuidados com a casa, os filhos (as) e o marido.Elas atuam nas decisões nos projetos da 

comunidade relacionados a economia, cultura, participam de todas as decisões como 

cidadãs indígenas nos espaços públicos. Com isso demostram o poder de se colocar 

na posição de pensadoras e influenciadoras nos destinos do Povo. 

Assim a presente pesquisa buscou aprofundar um maior conhecimento sobre as 

mulheres Arara de ontem e de hoje. E neste processo refletimos sobre o preconceito 

que é uma barreira grande na caminhada. Mas, sabemos que em qualquer lugar onde a 

gente vai encontrará situações assim de discriminação. O machismo vai sempre tentar 

impor onde deve ser o lugar da mulher, mas, já aprendemos que qualquer lugar é da 

mulher e mesmo o machismo existindo contra as mulheres, nós não podemos abaixar a 

cabeça, é preciso lutar pelo direito da mulher seguir em frente. 

Pretendo continuar lutando porque este estudo não vai parar por aqui, é só o 

começo. Cada vez que converso com uma mulher Arara para registrar suas histórias 

percebo como houve sofrimento e violações, as mulheres foram violentadas pelos 
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colonizadores. Conheço algumas mulheres que ainda sofrem violências, ou seja isso 

ainda existe mas a gente não pode abaixar a cabeça por isso resolvi estudar a histórias 

das mulheres pois entendo que somos capazes de fazer qualquer coisa e escrever 

sobre este tema pode fortalecer outras mulheres. Entendo que quando uma mulher lê 

uma história de outra mulher ela vai criar coragem, vai querer buscar o seu direito e 

assim poderemos pensar em um mundo com voz para todas. 
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