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apreSentação

O presente material didático faz parte do projeto Educação 

socioambiental voltado a gestão das Terras indígenas de Rondônia, 

no qual registrou-se os conhecimentos indígenas sobre seus 

territórios. O tema tratado é o Território e Terra Indígena, pelos 

povos indígenas ARIKAPU, KANOE, DJEREOMITXI, MAKURAP, 

TUPARI, que vivem nas Terras indígenas Rio Branco e Rio Guaporé. 



8

mapa de localização
daS terraS indígenaS de rondônia
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terra indígena rio Branco

História do território indígena tradicional contada por Francisco 

e Manoel Tupari

José Porité Arikapu

O Senhor Manoel conta que seu território era muito rico, tinham: 

caças e muitos frutos nativos, alimentos que seu povo plantava 

banana, mandioca, batata e outros.

Contou uma pequena história com muita emoção, que seu povo 

saíra de lá por causa dos inimigos. Outro povo atacou muitas vezes 

o povo Tupari, por esse motivo saímos do território de origem. E 

fomos para outro território, onde alguns mais velho têm certeza 

que onde é extremo do município de Vilhena -RO. Ali o povo Tupari 

tiveram seu segundo território, pois o povo Tupari por pouco tempo.

O povo Tupari vivia de caça, pesca e de frutas nativas e remédios 

tradicionais, produtos para consumo, como: chicha de milho, cará, 

batata doce, mandioca, para beber, sumos da mandioca, que os 

brancos lhe deram nome: de chicha, de milho, chicha de cará e 

chicha de macaxeira. 

Povo Tupari viviam em clãs. 

Assim nos contou o senhor Manuel Tupari, sobre o seu território 

tradicional.
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território tradicional e hiStoria de 
demarcação da rio Branco

Fernando M. Duarte Canoe 

Em dezembro de 1980 desceu uma equipe de indígenas da aldeia 

São Luiz para a cidade de Guajará-Mirim, a equipe era formada 

pelos seguintes lideres : Alfredo Makurap, Francisco Makurap, 

Alfredo Mourão Corumbiara, e Anízio Aruá e Marrip Makurap. 

Esse grupo de Guajara Mirim,  deveriam chegar a tempo na 

dita cidade para reivindicação da demarcação de suas terras 

tracionais, os mesmos deveriam se encontrar o mais rápido possível 

com o administrador Didimo Graciliano de oliveira. Os lideres e 

demais indígenas já não suportavam o trabalho escravo que eram  

submetidos pelos patrões seringalistas. 

Ao receber boas atenções do administrador os indígenas 

retornaram às suas aldeias, trazendo boas noticias para seus 

parentes, que os esperavam com muita fé de um dia se livrarem 

do malvado seringalista Milton Santos, e outros exploradores que 

ali se encontravam, só dois anos depois em 22 de outubro de 

1982 chega na Fazendo Pau d’óleo a companhia do 2ºDL vindo 

de Brasília comandada por João Hiroshi, major engenheiro, seu 

pelotão composto de dez sargentos oito cabos e cinco soldados e 

cem civis.
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A demarcação teve inicio no dia 23 de outubro de 1982 tendo 

participação dos seguintes indígenas: Fernando Canoé, Rui Canoê, 

Francisco Makurap, Samuel Tupari, Dorval Corumbiara, e outros 

que se infi ltraram mata a dentro com não índios a fi ns de conhecer 

melhor o seu território natal. Os militares e os indígenas que faziam 

parte dessa missão foram os mais bravos heróis enfrentando 

chuva, doenças e outros perigos. Pela sua frente os grileiros de 

terra, por outro lado alguns parentes brigavam com os seringueiros 

que habitavam as margens do rio branco, seringueiros com armas 

de fogo os indígenas apenas com arco e fl echa, mesmo assim os 

donos da terra não se intimidaram diante de seus terríveis inimigos 

seringueiros que difi cilmente deixariam de ser vencidos, mas com 

pressão indígenas e a presença dos militares os invasores foram 

retirados lentamente deixando suas colocações.

A  T. I. Rio Branco se localiza no extremo noroeste do Brasil 

divisa com Bolívia , nos municípios de Alta Floresta D’oeste, São 

Miguel do Guaporé , São Francisco do Guaporé, com acesso pela 

linha 47/5 via Nova Geaza  d’Oeste, sua extensão é de 236.137.11 

hectares. Foi demarcada em 1982, homologada em 1986, registrada 

em cartório em 1987. Essa área ocupada hoje pelos povos: Tupari, 

Makurap, Aruá, Kampé, Jabuti, Kanoe e Arikapu. 
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território e terra indígena      

Fernando M. Duarte Canoe 

A terra indígena da atualidade, para nós indígenas tem muita 

diferença, primeiro que a mesma tem um tamanho limitado, não 

tem a expansão de outrora, os indígenas não terão o direito de 

mudar suas aldeias de um lugar para outro, muito pelo contrario, 

procura-se um bom lugar e fixar sua aldeia.

Na terra indígena Rio Branco, o espaço já é pouco, devido a 

quantidade de pessoas que aqui vivem ou habitam. A outra 

diferença é que quase todas terras indígenas são cercadas de 

fazenda, dificultando assim a mudança as caçadas e outras 

atividades que antes eram costume constantes.

A terra indígena da atualidade, não é propriamente do mesmo, é 

claro que temos o direito de desfrutar dos seus recursos naturais 

que ali existe, mas não podemos vender trocar, alugar etc.

A terra indígena da atualidade é cheio de leis e mudança no 

ambiente, os próprios indígenas aprendem costumes diferentes 

deixando o seu habito tradicional e passa a usar aquele que não é 

dele, enfim a diferença é completamente imensa, tudo que temos 

hoje é da atualidade, crença, costume, hábitos, muitos outros.
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Que bom se tudo voltasse como era antes, nos tempos de meus 

avós.

Entre terra indígena atual e território tradicional, para mim 

Fernando Maria Duarte Canoé sempre tenho comigo que na 

época do território tradicional a vida era mais livre, mais doce, 

mais harmônica, mais direito, mais saudável, mais saúde, não 

tínhamos preocupação com doença, com invasão, com preconceito 

enfi m éramos mais a vontade, éramos mais natural sem mistura. 

Veja a seguir tamanho do território que nós indígenas ocupamos, 

a liberdade que tínhamos para andarmos, caçar, pescar, morar, 

fazer nossas roças, nossas malocas, nossas festas, nossos ritos, 

nossas pajélancia, nossas comidas, e bebidas tradicionais. Não 

dependíamos de dinheiro, roupas e de outros objetos que hoje 

usamos.

 A grande diferença também é que na época do território 

nós tínhamos troca de mercadoria e compromisso, não éramos 

vitimas de nenhum preconceito, o nosso espaço era bem maior, 

não tínhamos que fi car preso em um pequeno quadrado de terra; 

o gosto de vida era melhor. A comida era natural, o ar livre sem 

a poluição, a agua, longe da poluição ou impureza, bem longe da 

sujeira que enfrentamos hoje. Nossos dias eram mais claro, mais 

brilhante, nossas matas, mais verdes, são épocas que não voltam 

mais. Saudades.



16

organização da aldeia Kanoe      

Rosilene Canoe  

Na maloca as casas eram organizadas em forma de circulo coberta 

de palha e de paxiuba. Toda aldeia fi ca distante da outra. Há vários 

nomes das malocas tradicionais que estão fora de demarcação da 

terra indígena, essas terras tradicionais que estão fora são povo 

Oro Waram.

Antigamente o povo Kanoe morava tudo ao redor de uma maloca 

só, mas agora não existe mais isso, porque o Kanoe não tem sua 

terra tradicional, mas cada família está tudo misturado com outras 

etnias. Mas mesmo assim não deixaram de fazer o seu artesanato, 

até hoje praticamos a nossa cultura. 

Nós povo Canoe fomos retirado de nossa terra tradicional do 

Omerê onde fi ca localizado na cidade Corumbiara. A história do 

meu povo é muito triste.
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organização da aldeia     

Fernando Duarte Canoe

Os povos indígenas da Terra indígena Rio Branco se organizam 

em aldeias separadas cada família vive em sua casa. Existe oito 

povos diferentes por isso cada povo tem seu modo de se organizar. 

As casas geralmente são construídas nas margens do rio e dos 

Igarapés. As casas são coberta de palha e cercado de ripa de 

paxiuba. Sua organização ainda é feito no costume tradicional, 

reúne em mutirão para realizar seus trabalhos, de roça, limpeza, 

de caminho e outras atividades. Ainda é usado suas bonitas festas, 

pintura e comida tradicionais. 
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entorno da terra indígena rio Branco     

Fernando Duarte Canoe

A Terra Indígena Rio Branco, situa-se no extremo noroeste do 

Brasil, no sul do estado de Rondônia, numa área com extensão de 

236 137 11 ha. 

No seu entorno, localiza-se a reserva biológica do Guaporé, no 

entorno sul localiza-se a reserva dos índios isolados (Massaco). Em 

frente as fazendas, existem as grandes quantidades de pastagens, 

roças plantio de café e outros cereais, que são cultivado pelos 

não índios que vivem no entorno da Terra indígena Rio Branco. 

As cidades mais próximas: Nova Brasilândia do Oeste, Santana 

do Guaporé e São Miguel do Guaporé. Na frente leste da terra 

indígena Rio Branco temos mais fazendas, pastos e plantio de café 

e demais criações. O rio Branco que corta a reserva de leste a 

oeste, banhando todas as aldeias. No mesmo rio Branco, encontra-

se com três PCHs e mais uma em construção, as águas que passam 

em frente às aldeias são contaminadas de agrotóxico, vindo das 

cabeceiras do rio Branco. Não se pode mais ser consumido. São 

águas que vem das represas das PCHs neste rio não contamos 

mais com as biodiversidades que antes havia naquele rio, que hoje 

considera-se agredido pelo homem.
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propostas para o entorno

Primeira proposta que teremos que propor para o 

nosso órgão FUNAI, que cria um grupo de pessoas, 

para fi scalizar, assim proibindo os povos vizinhos para 

não penetrar em nossos territórios, não fazendo mais 

derrubada, não queimando as matas.

Reativar as demarcações, não deixando mais que o 

mato cresça, assim fi camos mais visíveis as linhas que 

limita a Terra Indígena com a do não índio.

Proibir invasões de pescadores, caçadores, 

agricultores que penetram em área de proibido acesso.

Pedir ao órgão competente a presença de agente 

ambiental para a proteção dos rios, contra a poluição e 

o desmatamento da Mata Ciliar.
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Elaboração 
Guilherme Bessa 
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Elaboração 
Guilherme Bessa 
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Elaboração 
Guilherme Bessa 
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entorno da terra indígena rio Branco 
e oS proBlemaS amBientaiS 

Alessandra Makurap

A Terra Indígena Rio Branco esta passando por grandes problemas 

ambientais, no entorno dela estão as fazendas de gado derrubando, 

queimando a fl oresta e poluindo  o entorno da nossa terra indígena.

Mas o maior problema são as construção de hidrelétrica que  estão 

sendo construídas no rio que passa  dentro  da terra .Com essa  

construção o rio de onde tiramos o peixe  e fazemos o transporte 

de pessoas, esta  fi cando cada vez mais difícil de navegar, por que 

na época  da seca  o rio fi ca muito seco e os peixes morrem com o 

calor da água o barco encalha e difi culta  na vegetação. Na época 

da enchente vem outro problema a falta de peixe e a morte dos 

tracajás, porque as águas que estão represadas nas usinas.
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criação e expanSão doS rioS  

Isaias Tupari , Raul Tupari

Para o povo Tupari a superfície do planeta terra era totalmente 

coberta de floresta e terra firme. Nessa época existiam poucos 

igarapés e não existiam rios maiores, existiam somente alguns 

igarapés pequenos, onde vivia o povo Tupari.

Certo dia duas irmãs moças resolveram preparar uma chicha, 

bebida para as suas famílias beberem durante o cotidiano das 

famílias. Enquanto a irmã mais velha ficou cuidando do tacho e a 

mais nova foi buscar água num igarapé. Ao observar a correnteza 

da água, ela avistou uma fruta cajá, flutuando e descendo o rio 

abaixo, sendo carregada pela correnteza. 

Vendo isso diante dela uma fruta tão rara e maravilhosa, a 

menina pegou, pôs-se na boca, começou a saborear e de repente 

ela deu-se conta que ela tinha engolido o caroço do cajá.Após 

isso saiu da água toda sorridente e foi falar do acontecimento, 

descrevendo o que tinha ocorrido de surpresa. Passado alguns 

dias a família percebeu uma mudança no corpo da menina, 

suspeitando de gravidez. Interrogaram a moça, Interrogaram a 

moça mas ela dizia que era virgem que ainda não tinha namorado 

com nenhum homem. Assim, a barriga foi crescendo. A partir daí 

que ela desconfiou sobre a fruta que tinha engolido o caroço.
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Assim chegou o momento do parto.  Em vez do bebê humano, 

nasceram cobrinhas. A primeira foi uma jararaca, assim foram 

nascendo várias espécies das cobras.Entre várias, a mãe escolheu 

e fi cou com uma só. Esse era o arco-íris.Durante o crescimento 

dele, ensinou a mãe mágica de como pescar durante a invernada. 

Deitando sobre o rio, atravessando. Assim secava uma parte do rio. 

A mãe ajuntava muitos peixinhos para as famílias se alimentarem. 

Ensinou também aplicação da pintura corporal para o povo. A 

aplicação da pintura o arco-íris fazia com os dentes.

Para receber a aplicação da pintura, tinha que entrar na boca 

Ca cobra dos pés até os ombros. Certo dia ele engoliu a sua tia, 

porque ela não ter obedecido a regra da pintura. 

Sabendo isso, o tio dele deu-se uma surra de borduna. Assim ele 

fi cou muito doente e triste e resolveu ir embora, levando com ele 

sua mãe. Durante o trajeto de sua viagem, ele foi criando os rios 

maiores, de acordo com o crescimento do tamanho do corpo. 

Assim ele foi descendo rumo ao leste formar os oceanos, os 

mares. 
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terra indígena rio guaporÉ
 hiStória do poVo dJereomitxi

Armando Jabuti

O povo Djereomitxi há muitos anos habitavam o Rio Branco e 

seu afl uente na região do município de Alta Floresta/RO. Antes do 

contato com os não-índios. Com a chegada dos homens não-índios 

a saíram de seu território original para outro lugar, aproveitando 

como mão-de-obra gratuito na extração de borracha, castanha.

Em lugar construindo por seringalista eles passaram a morar e 

trabalhar. Trabalho escravo. Os índios foram proibidos a praticar 

todos os eventos que praticavam antes do contato e até produzir 

seu próprio alimento de sua cultura.

Os índios sem liberdade fi caram trabalhando a troca de poucos 

alimentos que recebiam, nesta mesma época veio o sarampo 

e matou a maioria dos índios, foi quando uns dos índios que 

sobreviveram resolveram fugir do lugar onde estavam a procura 

de um lugar melhor. Do Rio Branco os índios saíram com direção 

ao Rio Guaporé onde pegaram um barco e desceram o rio Guaporé 

até o rio Mamoré, onde fi caram sem lugar para morar por alguns 

tempos.

Retornaram novamente para o rio Guaporé, quando habitaram 

uma terra que na época o SPI tinha para colocar índios tirado de 

suas terras e lá morar.
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As pessoas que lá ficaram retornaram para Rio Branco em busca 

daqueles que ficaram, mas muitos já tinham falecido e trouxeram 

os que restaram para o lugar onde hoje habitamos Terra Indígena 

Rio Guaporé.

Para os mais velhos a diferença entre terra indígena e território 

indígena é isso, hoje a terra indígena tem limite e está demarcada 

em nome daquele grupo indígena que ali habita. 

 Já o território indígena é diferente porque antigamente 

não tinha limite para onde eles iam era o seu território, não era 

demarcada e iam para onde queriam não tinha impedimento de 

alguém para dizer que era dono daquele lugar: isso foi que falou os 

mais velhos.
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organização eSpacial 
daS aldeiaS 

Armando Jabuti

Antigamente as aldeias eram formadas de acordo com o aumento 

da população, quando a família crescia que nasciam, eles eram 

obrigados a fazer uma casa para sua família ou então faziam até 

um outro lugar para morar mais afastado do grupo maior, isso era 

até para administrar melhor.

Desenho 
Rosilene Canoe 
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no tempo do contato 

Alina Jabuti

Acho que a maioria dos indígenas passaram por muito sofrimento 

após o contato com os brancos. Como aconteceu com o meu povo 

fomos obrigados a sair de nosso território tradicional porque o tio 

já falecido Raimundo jabuti resolveu fugir do patrão seringalista. 

Ele percebeu que estava sendo enganado e então planejou a 

fuga. Em seguida veio o meu pai Saturnino Jaboti ainda pequeno 

e meu pai sofreu grandes consequências porque aquela época os 

meus avos paterno faleceram. 

Eles moravam em vários lugares como Guajará Mirim, Sagarana, 

Baia Da Coca, Ricardo Franco. Com alguns anos de sua trajetória 

o meu tio foi embora para baia das onças daí meu pai também 

foi e até hoje estamos morando lá. Eles não viviam longe uns dos 

outros pois só a morte fez com que se separassem.

A nossa terra indígena rio Guaporé já é demarcada desde o ano 

de 1976. Analisando a historia de minha avó Isabel Jaboti e de 

Francisco Canoé ela um dia me falou que o primeiro indígena a 

morar em Ricardo franco foram eles.
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Porque as pessoas que já moravam lá eram os não índios até 

mesmo os bolivianos. Aos poucos o SPI serviço de proteção ao índio 

trouxe os outros povos indígenas como Makurap. Jaboti, Wajuru, 

Arikapu, entre outros. 

Os meus parentes também foram obrigados a não falar na língua 

materna a grande maioria da população principalmente os homens 

foram escravos dos seringalistas e enquanto isso as mulheres 

também sofriam fazendo roça e eram muitas vezes obrigadas 

a entregar seu corpo para os homens brancos. Nessa época de 

seringais os povos indígenas foram separados de suas parentes 

e fi caram longe um dos outros trabalhando nas colocações. Esse 

trabalho é muito interessante pois foi momento da gente refl etir a 

história de nossos parentes e pensar a nossa.
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poVo maKurap

hiStória da origem do território

Agnaldo Makurap

Antes do contato os Macurap viviam livres e não tinham limites 

de território. As aldeias se localizavam nas proximidades das 

cabeceiras do rio Colorado em Rio Branco no município de Alta-

Floresta RO. Em 1920 os povos Macurap tiveram o primeiro contato 

com os não indígenas.

Os contatos não foram amigáveis, houve muitos confrontos, 

houve roubos de mulheres, castigos e até morte. Mas os Macurap 

era atraídos pelos material de alumínio, metal, tecidos e cereais. E 

começaram a frequentar mais os barracões dos seringalistas. Os 

patrões que não era bobo, passou a usar a mão de obra indígena em 

lavouras, em engenho de cana-de-açúcar. Mais tarde os mesmos 

passaram a extrair látex da seringueira para produzir borracha. 

Em 1972 já com a FUNAI no comando, algumas famílias Makurap 

foram transferidas da sua terra tradicional para uma outra área 

chamada Ricardo Franco antiga sede do SPI. Junto com os povos 

Makurap, vieram os povos Arua, Tupari, Wajuru. Nesta colônia já 

viviam os povos Canoé, Massaká e Cujubim.

Assim os grupos étnicos se juntaram e formaram uma só 

comunidade.
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E a partir daí juntos começaram a lutar pela demarcação da 

terra.

Em 1978, foi feito o primeiro levantamento e mapeamento da 

área. Mas somente em 1994 foi demarcada e organizada e passou a 

se chamar Terra indígena Rio Guaporé, onde hoje habita 10 povos 

de etnias diferentes, mais cada povo preservando a sua língua 

costume, e tradições.
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a aldeia ricardo Franco

Maisa Makurap

A aldeia Ricardo Franco está situada na Terra Indígena Rio 

Guaporé, na margem direita do Rio Guaporé no estado de Rondônia. 

É uma aldeia habitada por várias etnias diferentes como: Makurap, 

Jaboti, Kanoé, Wajuru, Cujubim, Aruá, Tupari, Kassupá, Arikapú 

e Oro-Nao. As etnias da comunidade se casam entre o próprio povo, 

mas maiorias dos casamentos são com outras etnias da própria 

comunidade e conforme o casamento a mulher passar a conviver 

com as famílias do marido, pois as etnias sempre juntos, mas cada 

povo tem seus lugares onde fazem suas casas perto uma da outra, 

para manter sempre as relações familiares em conjunto. A aldeia 

está dividido em duas partes sendo que uma parte pertencem aos 

pessoal de cima e outra parte aos pessoal de baixo, por isso foram 

construídas duas casas de festas uma pra cada lado. 

Tem também a área de lazer que todos os finais de semana a 

comunidade inteira se diverte tanto os homens, as mulheres e 

as crianças e a diversão de todos é o futebol. A comunidade é 

composta de aproximadamente 66 famílias, sendo que algumas 

famílias moram distante da aldeia, ou seja, moram em sítios. Mesmo 

com essa diversidade cultural dentro da aldeia, todos os grupos 

étnicos se respeitam e mantém sempre uma relação harmoniosa 
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entre todos os povos. No mapa as casas estão pintadas de acordo 

com as divisões das etnias que habitam na aldeia, por exemplo: 

as vermelhas pertencem ao povo Makurap, as amarelas ao povo 

Wajuru, as azuis ao povo Kanoé, as laranjadas ao povo Jaboti, 

preta o povo Arikapú, as cinzas o povo Aruá, as roxas o povo 

Cujubim, as marrom o povo Oro Naó e a rosa o povo Kassupá. 

Terra Indígena Rio Guaporé só reconhecida como T.I. a partir do 

momento que as etnias passaram fazer uso da terra e isso faz com 

que ela seja terra tradicionais das etnias que habitam nessa área.
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Aldeia Ricardo Franco - Maisa Makurap
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o entorno da terra indígena 
rio guaporÉ

Maisa Makurap

No entorno da Terra Indígena Rio Guaporé ainda e bastante 

preservado, mas está ocorrendo um pequeno impacto negativo que 

é a invasão de madeireiro de acordo com estudos feitos em 2012-

2013 pela equipe da Funai, policia ambiental, antropóloga e os 

membros das comunidades.

A equipe suspeita que são os próprios vizinhos do Distrito de 

Surpresa. 

Outro impacto que ocorre é a dos os pescadores profi ssionais 

que vivem pescando nos rios, baias e nos lagos retirando grande 

quantidade de peixes mesmo na época da piracema. Há também 

fazendeiros próximos a terra demarcada cada ano os fazendeiros 

fazem grande derrubada perto da Terra Indígena.
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a aldeia Baia daS onçaS

 Alina jabuti 

A aldeia Baia das Onças está situada na Terra Indígena Rio 

Guaporé, além dessa aldeia existem outras aldeias, a Ricardo 

Franco e a Baia da Coca, essas aldeias pertencem ao Município de 

Guajará Mirim no estado de Rondônia. 

Na aldeia Baia das Onças convivemos entre 121 pessoas, segundo 

o censo da população que fiz, são 27 famílias, nem todos são da 

etnia Djeoromitxi, somos igualmente salada de frutas, onde todos 

casam com outras etnias, a vontade de cada um é livre, todos tem 

o direito de escolher o seu parceiro, ou, a sua parceira. Por isso em 

nossa comunidade tem outros povos como: Macurap, Cujubim, 

Aruak, Oro At, Wajurú, Canoé, Arikapú e Massaká.

A localização das casas não depende das etnias, todos estão 

morando juntos. Apesar de tantas etnias em nossa comunidade as 

nossas convivências são muito divertidas e animadas onde todos 

se respeitam.
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Aldeia Baia das Onças 
Desenho: Alina Jabuti
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Limites da T.I. Rio Guapore
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Elaboração Maik Silva 




