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INTRODUÇÃO 

 

Antes da demarcação, a Terra Indígena Rio Branco era compartilhada com os 

seringueiros e com as outras etnias que viviam nessa região. Assim era a 

convivência dos Tupari, viveram entre os nãos indígenas, por muitos anos. 

Atualmente o povo Tupari habita a terra Indígena Rio Branco, e ainda compartilha 

essa Terra com outras etnias: Makurap, Aruá, Jabuti, Kampé, Arikapú, Kanoé, 

Diahoi, Akurabiat e Ajuru. As noves etnias que foram citadas acima, todas elas são 

minorias, os jovens já não praticam mais a sua língua materna e sometes alguns 

mais velhos ainda praticam a sua língua. O elo da convivência, compartilhando os 

mesmos territórios junto já é comum entres os grupos. Essa Terra, localiza-se no 

oeste do Estado de Rondônia, no afluente do rio Guaporé, próximo da divisa 

Boliviana. Fica entre os três munícipios: Alta Floresta D‟Oeste, São Miguel do 

Guaporé e São Francisco do Guaporé.  

O acesso ao atendimento burocrático em educação, e o atendimento em 

saúde e de outros benefícios são realizados no município de Alta Floresta. O acesso 

a Terra Indígena é feito através da linha km 47,5 e via linha 112, km 70. A primeira 

aldeia de nome São Luís está localizada a 70 km da cidade de Alta Floresta, já a 

última aldeia Tucumã fica a uma distância de 115 km desta cidade. A FUNAI 

interditou a área em 1980 e a demarcação desta terra iniciou entre 23 a 25 de 

outubro no ano de 1982. Ela foi registrada em 22 de março de 1984 e homologada 

somente no ano de 1986. A água do Rio Branco banha a Terra Indígena Rio Branco, 

onde estão localizadas as aldeias. No momento, o número das populações é de 

proximamente 444 pessoas, entre as crianças e adultos1.  

Historicamente os não indígenas fizeram uma tentativa de contato com os 

Tupari a partir de 1927, sendo que após esta primeira tentativa ocorreu outra em 

1930, quando um grupo de pessoas, seringueiros com a intervenção da etnia 

Makurap, invadiram o território Tupari. Segundo os mais velhos, foi nesta ocasião 

que conheceram um homem chamado Alemão e Nicolau Ramos. O Contato só foi 

oficializado definitivamente entre 1948 a 1958. 

                                                           
1 - Dados fornecidos pela FUNASA, em 2011: Fundação Nacional da Saúde. Polo Base de Alta 

Floresta D‟Oeste em Rondônia. 

 



  

        A maioria dos Tupari são bilíngues, sendo falante da sua língua materna e do 

Português ou monolíngue, falante só do português. 

Quando os Tupari foram tirados do seu primeiro território tradicional, eles 

moravam em um lugar chamado Paulo Saldanha e São Luís. Depois eles foram 

levados para a aldeia Laranjal, bem próximo da divisa Boliviana e do rio Guaporé. 

Assim, o Laranjal era o aldeamento do povo Tupari logo após do contato. Segundo 

os mais velhos, isso ocorreu no final da década de 50 até o final da década de 60. A 

aldeia Laranjal atualmente, pertence à Terra Indígena Massaco2, pertencente aos 

índios sem contato “no mundo da sociedade não indígena”.  Com a demarcação da 

Terra Indígena Rio Branco, essa localidade ficou abandonada até hoje. A razão do 

abandono, deu-se ao fato de que ela ficou fora da Terra demarcada.  

Rio Branco é o nome do rio, que passa entre a Terra Indígena, o nome Rio 

Branco foi dado a este rio pelo não indígena seringueiro, e Wareko é o nome dado 

pelo povo indígena. O rio se constitui um da afluente do rio Guaporé. A maioria das 

aldeias estão localizadas na margem direita e na margem esquerda deste rio. Todas 

as populações dependem desse rio, porque a maior parte dos alimentos são 

retirados de sua água. Além disso, o seu percurso serve para a navegação, tendo 

em vista que possibilita a saída de pessoas doentes para o acompanhamento 

médico, para fazer as compras de mercadorias e também para transportar as 

produções das aldeias. Portanto, dessa forma, o rio é símbolo da Terra Indígena Rio 

Branco. 

        Atualmente a FUNASA – Fundação Nacional de Saúde, é quem realiza o 

atendimento à saúde das populações, juntamente com suas equipes, que teve o 

início de seus trabalhos em 2000. Na área da educação houve uma mudança, 

quando a FUNAI – Fundação Nacional do Índio transferiu a responsabilidade para o 

MEC – Ministério da Educação, que por sua vez responsabilizou a SEDUC – 

Secretaria Estadual de Educação. Assim atualmente o MEC com a parceria do 

Estado são responsáveis pela educação escolar dos povos indígenas no momento. 

 

Porque esta pesquisa? 

                                                           
2
 Terra Indígena localizada nos municípios de Alta Floresta e Costa Marques, conforme publicação de 

sua homologação realizada pela Presidência da República em 11 de dezembro de 1998. Mais 
informações em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/dnn/Anterior%20a%202000/1998/Dnn7800.htm. 
Nesta Terra, provavelmente é habitada por indígena isolados conhecidos como Sirionó.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/dnn/Anterior%20a%202000/1998/Dnn7800.htm


  

A realização desta pesquisa é para identificar e compreender a trajetória da 

imigração do povo Tupari. Compreender os motivos de aproximação do contato no 

mundo da sociedade não indígena. Identificar mudança da educação tradicional 

(informal) para a educação escolar formal do povo. Registrar as informações 

memoriais dos mais velhos do povo, sobre a convivência da vida cotidiana antes do 

contato e após o contato. 

O resultado desta pesquisa, possivelmente irá contribuir para valorização da 

identidade cultural do povo Tupari, sendo um importante registro para as novas 

gerações. Pode servir como ponto de referência para os estudantes ou 

professores(as). Pode possibilitar ou despertar curiosidades oportunizando novas 

pesquisa sobre o tema. Sendo assim, o resultado da pesquisa vai contribuir para a 

cada um do leitor conhecer um pouco da trajetória do povo. 

Durante a pesquisa de campo, utilizei o método que foi indicado pelos 

autores, Quaresma (2005); Duarte (2004). A metodologia mais utilizada foi a 

entrevista. Cabe mencionar que muitas das questões apontadas nesta monografia é 

resultado de minha própria história, das conversas no cotidiano, das observações 

produzidas ao longo da pesquisa. 

 Antes de ir para a entrevista propriamente dita, fiz uma leitura do livro do 

Franz Caspar, intitulado: Tupari: os índios, nas florestas brasileiras, para tomar 

conhecimento de parte da história. Após a leitura fui, informalmente, realizando 

entrevistas com alguns membros da comunidade, trabalho feito somente com 

conversas seguido da escrita do que eu ouvia da comunidade. 

 Após esse trabalho utilizei algumas gravações para facilitar o estudo e a 

compreensão da entrevista, que em seguida transcrevia para o papel. Ao longo do 

trabalho ia reunindo os documentos (fotos antigas dos Tupari) que foram 

disponibilizadas através da fotógrafa Gleice Mere. 

 Esta monografia está organizada em três capítulos.  

 No primeiro capítulo faço um exercício de memória, escrevendo parte de 

minha história, as inúmeras situações que me fez tornar professor. No segundo 

capítulo efetivo uma revisão histórica do povo Tupari, mostro as situações 



  

decorrente do contato, das mudanças de território, das transformações sofridas pelo 

meu povo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

CAPÍTULO 1 

 

 Pegadas autográficas – minhas histórias 

 

Eu nasci no dia 1º de agosto de 1965 na aldeia Laranjal. Segundo o meu pai e 

a minha mãe, nesta localidade, eles ficaram morando por pouco tempo, talvez por 6 

ou 8 anos. Nesta época, o meu pai e a minha mãe trabalhavam no cultivo agrícola, 

juntamente com os outros grupos de talhadores. Essa era a única fonte de renda, ou 

seja, de ganhar a alimentação do dia - a - dia. Neste período todos os trabalhos que 

eram realizados, eram pagos com objetos, tais como: faca de cozinha, terçado, 

machado, espelho, pente, roupa, munição, caneca, prato, panela, colher, sabão, sal, 

açúcar, isqueiro, entre outros. 

Com o alastramento da extração da borracha, o meu pai resolveu ir morar em 

outra localidade chamado morro Pelado. Na época este lugar era uma colocação3 de 

seringueiros, lugar de extrair de borracha. Neste lugar, fiquei morando por alguns 

anos, até os meus 15 anos de idade. Ainda lembro muito bem de quando eu era 

pequeno. Gostava muito de brincar de arquilho4 e flechinha, fazendo treino de 

artilharia e de imitação de caçadores, bem como imitação de pescadores. Imitava 

também um bom guerreiro entre as florestas. Assim cresci neste lugar e aprendi a 

fazer um pouco de cada trabalho. Sempre caminhava junto com o meu pai: no 

trabalho da roça, na extração da borracha e da castanha. Assim, eu fui adquirindo o 

meu conhecimento sobre o mundo que está cheio de surpresa. Era dessa maneira 

que eu vivia. Eu tinha curiosidade de aprender a falar fluentemente a língua 

portuguesa, porque não conseguia entender e compreender o que era falada pelos 

não indígenas. Para mim era incompreensível, porque existe algumas palavras do 

                                                           
3
 Autores como Filho (2014, p. 01) fala que uma colocação é “[...] compostas por uma humilde casa 
construída numa pequena clareira com produtos da floresta e adaptada à vida amazônica [...]”. A este 
respeito, podemos inferir que uma Colocação é um lugar construído por apenas uma casa, conhecida 
como também como Tapirí. Neste lugar habita apenas um seringueiros ou no máximo dois 
seringueiros. Informações disponível em: http://www.memoriaoperaria.org.br/revistaeletronica/a-luta-
dos-seringueiros.pdf. Acessado em: 08 de Fevereiro de 2014. 
 
4
 Miniatura de um arco grande, geralmente feito por crianças que buscam imitam os arcos dos 

caçadores e guerreiros. 

http://www.memoriaoperaria.org.br/revistaeletronica/a-luta-dos-seringueiros.pdf
http://www.memoriaoperaria.org.br/revistaeletronica/a-luta-dos-seringueiros.pdf


  

português que têm outro sentido em Tupari, como por exemplo: a palavra bater, tem 

o sentido de matar em nossa língua, e escreve-se da seguinte forma: yõpà. 

Ante de me inserir no mundo da escrita, trabalhava na extração da borracha, 

auxiliando o meu pai. Essa era a única fonte de renda para ganhar o pão de cada 

dia, desde os períodos da minha infância. Eu só fui conhecer a escrita quando no 

período de 17 para 18 anos, entre os anos de 1982 a 1983 fui trabalhar junto com as 

equipes que estavam fazendo a demarcação da Terra Indígena Rio Branco. 

            O meu primeiro professor era um soldado (ele se chamava Isaias) que fazia 

parte da equipe do exército de Brasília. O primeiro prédio da escola era as copas 

das árvores. Embaixo delas que sentávamos para conversar sobre o processo de 

funcionamento da escrita, como as vogais, os consoantes, as famílias silábicas e a 

transformação do conjunto de letra em frases e textos. A partir deste momento, foi 

que tive a noção básica do conhecimento sobre a escrita das letras e dos números. 

Depois deste período, fiquei sozinho, sem nenhum professor, entretanto, aumentou 

a curiosidade em me aperfeiçoar mais no conhecimento da escrita, porque neste 

tempo não havia ninguém por perto a qual eu pudesse recorrer para tirar dúvidas e 

ampliar meus conhecimentos. Havia muitas dúvidas na minha cabeça quando fazia 

uma leitura do texto escrito. Por exemplo, a palavra (exame), eu não conseguia 

compreender a pronuncia correta, na minha compreensão era (ezame). Eram essas 

as dificuldades que eu carregava comigo até iniciar a minha formação no contexto 

da escrita. 

 

 IAMÁ – Instituto de Antropologia e Meio Ambiente 

 

No ano de 1992, surge no Estado de Rondônia, a ONG - Organização não 

Governamental, com o nome de IAMÁ - (Instituto de Antropologia e Meio Ambiente). 

Ela tinha o objetivo de formar, capacitar os indígenas, para eles (as) atuarem na 

área da educação e na saúde dentro da própria aldeia. No entanto, fui nesta ocasião 

que o cacique da comunidade, saudoso Brasilino Abiroí Tupari, me indicou, para 

estudar na área da educação. Como naquela época, ainda não havia ninguém que 

tivesse vontade de encarar o desafio, eu fui nomeado para esta função.   



  

 Assim iniciei a minha formação de educador, participando dos cursos que era 

promovido pela instituição. Como naquela época o IAMÁ ainda estava em fase de 

adequação no atendimento indígena, somente a região de Ji-Paraná, Cacoal e Alta 

Floresta foram incluídos para serem atendidos com o programa. Com a sequência 

dos maus planejamentos na execução dos recursos financeiras dos gastos, logo a 

ONG foi à decadência e foi à extinção no estado de Rondônia, antes mesmo de 

concluir o seu objetivo em 1997. Desta a participação no IAMÁ foi a primeira 

experiência que tive no processo de formação de professores indígenas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 01: (1º curso de formação, IAMÁ; Isaias Tupari e Armando Jabuti, 1993, 

cidade de Cacoal-Ro.) (Contando da 1ª fileira da direita é possível vê-lo Isaias Tupari 

e na esquerda Armando Jabuti)  

                                                              

Projeto AÇAÍ 

 

Após três anos já passados, surgiu o projeto (AÇAI) Magistério Indígena em 

1998, com objetivo de formar, capacitar os professores (as) em uma qualificação na 

área da educação escolar, em nível de Ensino Médio. Este curso de formação foi 

oferecido pelo estado, com o recurso de governo federal, MEC. 

Durante as etapas do curso, eram oferecidas todas as disciplinas e os 

conteúdos básicos, que posteriormente eram trabalhados na sala de aula com os 



  

alunos nas aldeias. De acordo com a sequência, os conteúdos eram introduzidos 

pelos ministrantes. Sendo assim eu fui adquirindo mais conhecimento sobre a 

escrita e a leitura teórica. Com isso, eu fui aperfeiçoando mais a minha prática de 

ensino, ou seja, de passar os conteúdos para os alunos, agora com mais segurança.  

Portanto, a partir do projeto Açaí foi que percebi a importância do estudo 

teórico e passei a valorizar mais a cultura do meu povo Tupari. Porque no estudo de 

textos, as professoras explicavam a importância da cultura de cada grupo étnico. 

Nesse sentido, foi muito bom ter nascido o projeto, através dele, eu tive contato e 

conhecimento de outras etnias que antes não havia conhecido. Essa aproximação, 

fez com que passássemos a trocar ideias uns com os outros grupos. Em 2005 após 

a conclusão do magistério indígena, foi promovido um cerimonial de entrega de 

diploma, em Ouro Preto. Esta cerimônia foi realizada no CENTRER – Centro de 

Treinamento Embater, onde todos os cursistas receberam a seu diploma, 

comprovante de conclusão do curso. Como a turma era muito grande, foi dividido em 

dois polos. 1º polo ficou com a região de: Ji-Paraná, Alta Floresta D‟Oeste, Cacoal, 

Pimenta Bueno, Espigão D‟Oeste, Vilhena e Jaru. 2º polo ficou com Porto Velho e 

Guajará Mirim. Esse foi o primeiro passo da conquista de conclusão da minha 

formação, com o investimento do Governo Federal, MEC com a parceria com o 

governo do estado de Rondônia.  

 

 

 

 

 

 

 

       

Imagem: 02 (Formando do projeto Açaí, nível médio, Ouro Preto, IMATER-RO, Polo 

Ji-paraná, 2005.) 



  

 

Vestibular Intercultural-UNIR\RO 

 

Em 2009, no Estado de Rondônia, foi realizado o vestibular para todos os 

professores indígenas. Após a realização, veio o resultado dos aprovados, ou seja, 

dos candidatos que iriam iniciar o curso no âmbito da Universidade Federal de 

Rondônia.  Para a minha surpresa, na classificação final eu fiquei em 1º lugar. 

Sabendo que eu fui aprovado, senti uma emoção muito grande, uma imensa alegria. 

Assim, no dia 23 de novembro de 2009, eu estive pela primeira vez no prédio da 

Universidade, agora como universitário indígena.  Nos primeiros dias de aulas, os 

outros grupos, acadêmicos não indígenas, ficaram impaciente com a presença dos 

grupos indígenas, talvez esta impaciência estava relacionada ao fato de que nunca o 

espaço da Universidade havia foi compartilhado com indígenas. Historicamente na 

lógica colonial, ou seja, para alguns dos não indígenas, os indígenas são incapazes 

de aprender os conhecimentos teóricos e científicos que são problematizados no 

campus de uma universidade.  

Mais isso foi superado, mostrando a capacidade de cada um dos indígenas 

que estiveram lado a lado, com o mesmo objetivo e, com o mesmo interesse dos 

acadêmicos não indígenas. A nossa participação na Universidade é importante 

porque possibilita conhecer as teorias sobre os conhecimentos do mundo das 

sociedades envolventes, estudar, pesquisar e compartilhar com os conhecimentos 

indígenas, para universidade. Assim foram três anos estudando os conhecimentos 

básicos, onde nossa turma era composta de aproximadamente 50 acadêmicos. 

Depois, foram solicitados que cada acadêmico escolhesse uma área para se 

especializarem, sendo que este período durou mais dois anos. Minha escolha foi a 

área de Educação Escolar no Ensino Fundamental e Gestão Escolar. No curso, são 

trabalhos a perspectiva de promover a compreensão e a respeito da 

interculturalidade, sensibilizando os acadêmicos indígenas, sobre a importância das 

culturas dos outros povos. Foram trabalhadas várias metodologias de como se 

ensinar na sala de aula e de produzir os materiais didáticos. A cada etapa do curso 

tinha o período de duração de dois meses, sendo que eram realizadas duas etapas 

anuais.  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 03: 

(Isaias, biblioteca, UNIR, Novembro de 2009) 

 

          Portanto, a minha carreira de educador iniciou em 1993, fui quando comecei a 

trabalhar via subordinação da SEMED – Secretaria Municipal de Educação do 

Município do São Miguel do Guaporé. Após pedir a minha demissão da Secretaria 

da Educação Municipal, fui contratado novamente, pela Secretaria de Educação 

Municipal de Alta Floresta D‟ Oeste, RO (SEMD). Em 2000, o contrato passou para a 

responsabilidade do Governo de Estado, com isso, a escola e o professor ficou sob 

a responsabilidade da SEDUC. 

   

 

 

 

 



  

CAPÍTULO 2 

 

 

O POVO TUPARI ANTES DO CONTATO COM NÃO INDÍGENAS 

 

 

Reconstruindo uma história 

 

  

 Antes do contato com os povos não indígenas, o povo Tupari habitavam as 

regiões de Vilhena e Mato Grosso. Os mais velhos relatam que ali eles viveram por 

vários séculos. Talvez tenha sido desde o período paleolítico, período quando os 

seres humanos, ainda não dominavam a técnica de domesticar os animais e nem as 

plantas, e também não praticavam o cultivo da agricultura, tendo em vista que eles 

não conheciam a técnica de cultivo. Naquela época eles viviam só da coleta das 

frutas silvestres que eram encontradas da natureza, ante da descoberta da origem 

da macaxeira, milho, cará, taioba, banana, amendoim, entre outros. 

 Como naquela época os Tupari ainda eram nômades, eles não moravam em 

um lugar fixo. Dessa forma, eles moravam de regiões em regiões, diferentes. Neste 

tempo, o povo só utilizava as ferramentas de trabalho que eram fabricados por eles, 

da pedra, de osso do animal, da madeira, entre outras matérias-primas que era 

encontrada na natureza. Assim era a vida cotidiana do povo. No entanto era dessa 

maneira que o povo vivia no início, quando eles ainda estavam aprendendo a 

dominar a técnica de plantar e mais tarde produzirem para a sua sobrevivência. Com 

o passado do tempo, eles foram aperfeiçoando as técnicas de fabricar as 

ferramentas de trabalho, como o machado (wì), da pedra (wa‟i), a espada 

(potpetara) da lasca de palmeira (sut), a técnica de acender o fogo, (kopkàp), fez 

com que as famílias Tupari se preocupassem mais com os cultivos das plantações 

das roças e da proteção dos seus territórios tradicionais.  

Nessa época o povo Tupari ficava pouco tempo nos lugares, provavelmente 

entre 2 a 3 anos e depois mudavam para outra região. Assim, eles deslocavam de 

regiões para as outras regiões diferentes. Era dessa maneira que o povo prosseguia 

a sua vida cotidiana. De acordo com a evolução de domínio de conhecimento da 



  

domesticação de planta agrícola e também domesticação de criação de animais de 

estimação, fez com que ele adota se a técnica e o sistema de trabalho, isso vinha 

sendo praticado por muito e muito anos. Trabalhar dessa maneira era muito sofrido, 

porque as ferramentas que eram utilizadas não eram cortantes como a de ferro ou 

de aço. Até pouco tempo essa prática de trabalho de cultivo da roça ainda era 

realizada. No entanto, era dessa forma que o povo vivia e trabalhava. Para 

minimizar o avanço de serviço, quase todas as atividades eram realizadas em 

coletivo, como mostra as imagens abaixo em que é possível visualizar a realização 

de plantio da macaxeira, (Mãy), em uma roça. 

 

 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 04: Franz Caspar, 1948. 

(Tupari no período de plantio, plantando macaxeira em uma roça) 

 

A existência dos povos não indígenas 

 

Segundo os mais velhos do povo falam que, muito antes do contato com a 

sociedade não indígenas, eles sabiam da existência do não indígena pela lógica 

histórica que era passado da herança do conhecimento dos mais velhos para as 

outras gerações. Porquê na lógica de surgimento da humanidade, para o povo 

Tupai, havia surgido vários grupos diferentes na humanidade. Foi quando o criador 

havia indicado um lugar ou uma terra para cada uma das etnias. Ensinando para 



  

cada grupo a sua própria, organização social e também, sua inteligência de viver 

humanamente e solidariamente com os outros. Mesmo sabendo da existência de um 

grupo não indígena, o povo não imaginava de onde eles moravam e quais eram 

seus costumes. Também nunca imaginavam que o mar, servia como um muro que 

protegia a passagem das pessoas, mas que estavam prestes a chegar para tirar a 

tranquilidade e o sossego dos povos indígenas habitantes do continente brasileiro. 

 

Contato entre indígenas 

 

         Há relatos dos mais velhos que existia o contato com outros povos das regiões 

mais próximas, como o povo: Xavante, Nambikwara, Suruí, entre outros povos da 

região. Essa aproximação, ocorreram naturalmente, sem imposição do outro. 

Segundo os mais velhos do povo, na época era comum a realização de uma grande 

festa na aldeia para receber os visitantes de outros povos, onde cada um fazia uma 

apresentação das músicas e das danças tradicionais de seus povos. No encontro 

era servido um cardápio variado, tais como a bebida chicha (uape‟asi). Esta bebida 

fermentada é derivada de macaxeira, milho, amendoim, batata doce e cará. O 

vizinho mais próximo considerado era: Makurap, Aruá, Arikapú, Jabuti, Sakurabiat e 

Ajurú. Historicamente sempre os Tupari foram hospitaleiros de outros povos, mas 

quando havia uma desavença, era guerra na certa. Os mais velhos afirmam que 

estes povos habitavam as regiões de Rolim de Moura e da Alta Florestado D‟O este, 

na cabeceira do Rio Branco, afluente do rio Guaporé, em Rondônia. 

 

A presença dos não indígenas  

 

  Os mais velhos do povo relatam que um grupo de homens caçadores, haviam 

saído da sua aldeia para a outra região para caçar, como eram os costumes. Foi 

nesta ocasião, que os Tupari tomaram o conhecimento da presença dos não 

indígenas, e que estes povos já estavam próximo do território Tupari. Eles 

presenciaram uma aterrisagem e decolagem de um avião, ouviram um barulho 

ensurdecedor. Depois de alguns minutos já passados, o homem resolveu subir em 

uma árvore bem alto e derrubar o macaco-preto, que havia morrido em cima, após a 

flechada. Foi quando novamente, veio o avião sobrevoando em acima das copas 

das árvores e por muito pouco o homem não caiu com a força do ar, causado pelo 



  

avião. Com essa novidade, os caçadores retornaram para a sua Aldeia. Ao 

chegarem em casa, reuniu-se entre eles, para decidir o rumo do refúgio. Opinaram e 

decidiram a estratégia para não confrontar com os não indígenas. Esse fato 

provalviamente teria ocorreu durante o processo da abertura da estrada, atual BR 

364, que liga Mato Grosso ao Rio Branco que veio cortando e devastando a floreta 

virgem. Isso fez com que o povo recuasse para região oeste de Pimenta Bueno, 

atual município do Estado de Rondônia. Ali eles permanecerão morando por alguns 

anos, foi quando eles ouvirão a notícia da presença dos não indígenas, dados pelos 

Makurap.           

 Segundo pesquisadores (CASPAR, 1948; FONSECA, 2011), a primeira 

tentativa de contato do não indígena com o povo Tupai ocorreu em 1927, sem 

sucesso, provavelmente o povo não aceitaram a proposta. Conforme Fonseca 

(2011, p. 24) este primeiro contato teria ocorrido assim “[...] quando dois seringueiros 

adentraram sua aldeia, 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”.  Assim eles preferiram se 

manter bem distante dos não indígenas. Há relatos que neste período, o povo 

contraiu muitas doenças dos não indígenas, tais como gripes muito forte. Muitos 

idosos e crianças recém nascida morreram.  Nestes períodos, os Makurap já haviam 

feito contato com os não indígenas seringueiros, entretanto os Tupari, sempre 

mantiveram distância da convivência com não indígenas. 

         Na década de 19305, ouve outra imposição dos não indígenas no sentido de 

integrar o povo com a sociedade não indígena. Desta vez, as conversas surtiram os 

efeitos esperados. Após esse segundo encontro, alguns aventureiros Tupari 

começaram a frequentar o estabelecimento dos seringalistas que eram localizados 

na cabeceira do rio Branco, por nome de Paula Saldanha. Há informações que a 

vezes as pessoas viam trabalhar por sua vontade própria e trocavam a força de seus 

trabalhos por ferramentas dos não indígenas.  

Em função desta aproximação dos não indígenas, mais uma vez o povo foi 

vítima de epidemias de gripes, reduzindo o número da população, que neste período 

eram cerca de 3 (três mil) indígenas, segundo alguns pesquisadores (CASPAR, 

1948; FONSECA, 2011). 

                                                           
5
 Para Fonseca (2011, p. 25) estes novos contatos foram realizados no ano de 1934. 



  

Pela primeira vez os Tupari tiveram a informação do povo não indígena dada 

pelo povo Makurap. Os Makurap disseram para os Tupari que os não indígenas não 

eram pessoas más, que eles possuíam ferramentas de trabalho muito melhor e, com 

muita durabilidade. Para isso, mostraram um machado, um terçado6 e uma faca de 

ferro, com o gume muito afiado e cortante. Para quem vivia séculos e séculos 

trabalhando com as simples ferramentas de pedras, madeiras e ossos fabricadas 

por eles, as ferramentas de aço e ferro, representava muito melhor do que as 

ferramentas tradicionais que no passo foi muito importante na vida do cotidiano do 

povo. Segundos os mais velhos, eles conheceram também uma arma de fogo, que 

tinha uma potência de longo alcance.  

 Assim, os Tupari viveram por muito tempo morando na sua aldeia, sempre 

mantendo distância da convivência com os nãos indígenas, levando a sua vida 

cotidiana em uma perfeita tranquilidade. No início do breve contato amigável, 

aparentemente tudo era maravilhoso. Ninguém imaginava que um dia, eles 

(indígenas e não indígenas) iram disputar os mesmos espaços territoriais, porquê na 

lógica do povo indígena, eles eram o dono das terras. Considerando que os povos 

indígenas já eram os donos das terras, supunha que não precisavam de um carimbo 

do cartório para provar que as terras eram deles, como são exigidos atualmente. 

Tais fatos intensificaram as desavenças entre os indígenas e não indígenas. 

 Nesse sentido, o pesquisador Caspar, na década de 40, relata o depoimento 

do cacique, Wa‟ito Tupari que diz. “[...] no meu tempo de criança, os Tupari não 

sabiam que ao oeste viviam homens brancos e pretos. Só nós, os Tupari, vivíamos 

nesta região, e à nossa volta, as tribos vizinhas. Éramos todos bons amigos. Nossos 

pais só travaram lutas ferozes com os selvagens hamnõ” (CASPAR, 1948, p.146).  

Os mais velhos do povo, relatam ainda que, o Ta‟upãy, havia ganhado um machado 

usado como uma amostra e, levou para aldeia e para a maloca do seu povo. Assim 

o homem retornou para a sua aldeia levando com ele uma novidade muito valiosa, 

que poderia mudar os destinos dos Tupari a partir deste instrumento de trabalho 

obtido. Este fato foi descrito pelo o pesquisador Caspar, ao falar que “[...] vimos os 

machados e facas que os Makuráp receberam dos estrangeiros. Estes eram muito 

mais duros do que os nossos de pedra, com os quais trabalhávamos e não se 

quebravam com o uso. As facas também eram muito melhores do que as nossas de 

                                                           
6
 Nome popular dado ao facão, instrumento cortante e muito utilizado por pessoas do campo, 

moradores de floresta, entre outros) 



  

bambu e talo de cana7, com que cortávamos a carne e as penas das setas” 

(CASPAR, 1948, p.146).  

  Após este breve contato, o aventureiro - Ta‟upãy fez observações das 

características dos não indígenas, e retornou a aldeia contando aos Tupari. Após os 

relatos os Tupari deram o nome de Tarupa que significa não indígena, ou homem 

branco que é o mesmo nome dado para o espírito mau da floresta. Essa foi a 

comparação que o povo Tupari fiz.  Nas observações, ele falou das barbas 

compridas, as roupas muito grandes, cheios de bolsos, os cabelos diferentes uns 

dos outros, loiro, preto, comprido, curto, liso, enrolado e a língua eram 

incompreensíveis para os Tupari. Dessa maneira os nãos indígenas pensaram uma 

estratégia de sensibilizar as pessoas, dando os presentes, para conquistar a 

confiança de cada. 

          Um dia um grupo de homens chegou à aldeia dos Tupari, de surpresa, 

atormentando as mulheres e as crianças. Os não indígenas estavam acompanhados 

por Makurap. Assim fui relatado o depoimento do pajé Wa‟ito, “[...] ainda não 

havíamos visto um Tarüpa8 e nos assustamos muito. Agarramos nossos arcos e 

flechas e as Mulheres fugiram com as crianças para a mata, ou se esconderam na 

choça, gritando e chorando” (CASPAR, 1948, p. 147). Com base do depoimento 

coletada Podemos observar o papel do Makurap como primeiros e principais 

interlocutores com a sociedade não indígena. 

Assim o povo pela primeira vez recebeu a visita dos não indígenas na sua 

aldeia, e esta foi a primeira invasão territorial, o qual os Tupari não sabem 

exatamente a data destes acontecimentos. Provavelmente estes fatos acorreram na 

década de 30. Passado o susto dos Tupari, os não indígenas distribuíram entre os 

Tupari, os presentes que eles haviam levado para fazer uma lavagem cerebral em 

cada um dos que estavam no momento. Ao perceber isso, os afugentados foram 

chegando um por um, e se aproximando dos donos dos presentes Caspar (1948). 

Depoimentos coletados por Caspar (1948) mostram que em uma determinada 

situação “[...] muitos foram com os Tárüpa para derrubar o mato. Estavam 

trabalhando já há alguns dias, quando uma árvore caiu sobre um branco moço e o 

matou. Os Tupari ficaram com medo e fugiram. Muitos trouxeram machados para 

                                                           
7
 Não existia plantio de cana na cultura do povo Tupai, o informante para se fazer entender, comparou 

bambu com a cana. 
8
 Tárüpa significa não indígenas (espírito da floresta na língua Tuparí) 



  

casa. Foram os primeiros machados bons que tivemos”. (CASPAR, 1948, p. 147).  

Nesta situação, os Tupari mandaram um representante para conhecer de perto os 

objetos e as ferramentas que seriam útil para solucionar e amenizar os problemas 

do povo Tupari. Sempre eram os caciques dos Makurap que davam as ferramentas 

que já estavam usadas para os caciques dos Tupari. Estas doações eram feitas 

quando os Makurap ganhavam novas ferramentas. Assim os Tupari foram 

percebendo uma diferença muito grande ao trabalharem com as ferramentas de 

ferro, que tinham mais durabilidade e eram mais cortantes. Com isso, o trabalho de 

cultivar as plantações nas roças, rendia mais, aumentando as produções e 

garantindo os sustentos das famílias e da comunidade Tupari. 

Registros cosmológico do povo Tupari dão conta de que mesmo antes de 

conhecerem pessoalmente os não indígenas, os povos já imaginavam que 

possivelmente estes (os não indígenas) existiam. Tais compreensões podem ser 

vistas na descrição do mito de criação Tupari ao narrar que, o Deus toba com seu 

irmão Eroyte, reuniram todos os grupos étnicos do Planeta Terra em um local só. Em 

seguida eles fizeram uma divisão por grupo de cada povo, ou seja, por etnia.  Povos 

Indígenas em geral e povos não indígenas. O outro passo mais importante, foi 

quando o nosso criador passou uma sabedoria, uma inteligência para cada grupo 

étnico, para que eles seguissem esse conhecimento, passando esses 

conhecimentos de geração a geração. Assim foi ensinado uma língua diferente para 

cada grupo, ensinou à religião, os costumes, os alimentos e o respeito à natureza. 

Assim as sabedorias e as inteligências ficaram sob as responsabilidades de cada 

grupo étnico. 

Em outro momento o nosso criador fez uma outra divisão, desta vez foi das 

regiões e dos lugares. Ele indicou o lugar e a região para cada grupo étnico habitar. 

Esta é a razão pela qual as pessoas tiradas da caverna subterrâne da terra, por 

Toba e Eroyte, não ficaram vivendo todos, nos mesmos lugares. A partir desta 

indicação, cada grupo foi para a região de: Leste, Oeste, Noroeste, Sudeste, 

Sudoeste, Sul e entres outras regiões do planeta terra do mundo. Essa era a 

informação que o povo Tupari tinha sobre os nãos indígenas em seu imaginário. 

Eles sabiam que nos períodos passados, os não indígenas existiam, mas não 

sabiam de qual lado da planta terra os nãos indígenas moravam. Essa informação 

era passada, entre o povo Tupari, geração a geração, a creditando sempre na 

hipótese narrativa da oralidade, achando que as existências dos não indígenas do 



  

planeta terra, fosse uma história ou um mito, contado pelo o povo. Era assim a 

explicação que o povo Tupari dava sobre o aparecimento da humanidade no planeta 

terra. Vejamos aqui o depoimento de um cacique e pajé captado por Gaspar, [...] Há 

muito tempo, não existiam na terra nem Tupari nem qualquer outra pessoa. Nossos 

antepassados viviam debaixo da terra, onde o sol nunca aparece. Sentiam muito 

fome, pois não tinham de comer senão frutos da palmeira. Uma noite, descobriram 

um buraco na terra e saíram (CASPAR, 1948, p. 213). 

 

A visita dos não indígenas na aldeia dos Tupari 

 

 Registros históricos dão conta de que uma outra tentativa de contato ocorreu 

nos anos de1934, provavelmente no 2º ciclo da borracha. Para Fonseca (2011) 

neste período “[...] quando em 1934 o etnólogo E. H. snethlage visitou as malocas 

Tupari, encontrou 250 habitantes, subdividido em duas malocas comunais, com 

cerca de 30 famílias em cada um [...]” (FONSECA, 2011, p. 24). Foi por meio do 

etnólogo. E. H. Snhethlage, que os Tupari, tiveram a nova tentativa de integração.  

Mais uma vez, os Tupari resistiram a integração no mundo das sociedades não 

indígenas, ou seja, dos seringueiros. Relatos produzidos por Caspar em 1957, 

mostram que os Tupari em 1927 chegavam a mais de 30 malocas, com umas 

populações de cerca de 3 mil pessoas. Os Tupari, mais velhos (as) lembram que as 

bisavós relatavam que sempre recusavam a sua integração no mundo das 

sociedades não indígenas. Segundos eles existiam alguns homens aventureiros que 

iam trabalhar na agricultura e no estabelecimento do seringal, na cabeceira do Rio 

Branco, afluente do rio Guaporé. Segundo Manoel Tupari, entrevistado em 2013, 

lembra que nesse período exista dois pontos estratégicos de concentração dos 

patrões do seringal, lugar aonde servia como deposito de produções e dos gêneros 

alimentemos: São Luís, atual aldeia Rio Branco e Paulo Saldanha, atual área dos 

fazendeiros. O proprietário de Paulo Saldanha chamava-se Júlio Mendes, sendo que 

foi este homem que trouxe pela primeira vez algumas cabeças de gados e devido 

esta criação, foi utilizado muito vezes mão de obra indígenas, por parte do” 

proprietário deste lugar.” 

Muitas vezes as necessidades obrigavam os homens a saírem das suas 

aldeias para trabalharem no cultivo agrícola, em troca de algumas ferramentas 

modernas feitas de ferro. Enquanto isso, as mulheres e os filhos (as) dos homens 



  

guerreiros permaneciam nas aldeias, cuidando das moradias, das plantações e da 

criação dos frangos. Assim os Tupari, as vezes, iam trabalhar para os não indígenas 

por vontade própria, ficando 6 a 8 meses ajudando nas aberturas das novas roças, 

plantando, colhendo e ajudando nas construções das casas e depois, voltavam para 

as suas aldeias. Para alegria da sua comunidade, eles levavam consigo as 

ferramentas e os objetos, ganhados em trocas dos trabalhos. Esse forramento de 

trabalha conseguido com a troca de trabalho, era um luxo para os Tupari. Assim 

ocorreram os primeiros contatos do povo no período entre 1934 a 1948. 

 

A integração no mundo das sociedades não indígenas 

 

De acordo com depoimentos dos mais velhos, a primeira pessoa do povo 

Tupari a se integrar no mundo das sociedades não indígenas, foi um homem, 

chamado de Ta‟upãy, nome dado em Tupari cuja tradução foi João em Português – 

nome dado pelos seringueiros. Ele tinha desmembrado do seu povo, devido um 

desentendimento com o chefe da etnia, pajé que jurou a sua morte. E por esta razão 

ele ficou trabalhando como barqueiro, ajudando transportar as mercadorias que 

eram compradas em Guajará Mirim e trazidas de barco grande até a entrada do Rio 

Branco. Eles trazia também as pessoas que iam trabalharem na extração da 

borracha, na extração da castanha, e na retirada de outras produções para 

comercialização. Como nesse período a realização do transporte das produções em 

barco movido a motor eram muito difícil, os transportes de barcos eram realizados 

por um grupo de homens remadores que buscavam facilitar a navegação. No início 

da descoberta da nova área de extrativismo vegetal, o acesso fluvial não oferecia 

condição adequada para escoamento das produções extrativista produzidas na 

região. O rio era muito estreito e muito pequeno. Na época o leito era incerto, em 

alguns períodos ficava fundo, em outros períodos ficava baixo. No período chuvoso 

o trafego fluvial era melhor, pois o rio cheio amenizava a situação de navegação. No 

período da seca, a situação ficava muito precária, tendo em vista que a pouca água 

inviabilizava transportar as produções, como as borrachas que era o principal 

atração de comercio. Sendo assim as produções das borrachas eram muitos 

grandes, como pode ser percebido na imagem.               

 



  

 

Imagem 05. 

(Borracha resultado de trabalho dos seringueiros: não indígenas e Indígenas) 

                                                                                                                 

    Sendo assim, era preciso formar dois ou três grupos de homens, remadores, 

que, eram eles responsáveis em levarem e trazerem as mercadorias e as 

produções, tanto para a venda como o consumo. O percurso para a realização do 

transporte das mercadorias levava de 10 a 12 dias de remada. Considerando que o 

tráfego no rio era muito difícil, os barqueiros sempre ficavam dormindo na beira da 

barranca do rio, correndo risco de ser morto, pelos jacarés, sucuris e também das 

onças. 

Em 1984, Mauro de Mello Leonel Júnior relatou possível surgimento da 

primeira instalação de seringal nesta região” [...]O primeiro seringal instalado na 

região foi, provavelmente, no rio Branco, próximo ao rio Guaporé, em 1910 Em 

1912, um alemão abriu um outro seringal no rio Colorado. Em 1927, a empresa 

norte-americana Guaporé Rubber Company abriu um seringal em Paulo 

Saldanha[...]” Como este relato indica, é percebido a presença de seringueiros e dos 

patrões já teve um efeito decisivo, trazendo doenças para a aldeia para o povo neste 

período.  Provalviamente Pôs que tenham visto o homem branco pela primeira vez 



  

no período de 1910,1912 e na década de 1920. Desde então, passaram a manter 

um contato com seringueiros e outros não-indígenas. 

   

Existe ainda relatos que, Por volta de 1934, ex-funcionários do SPI (Serviço 

de Proteção ao Índio) ajudou a fundar um novo seringal no Rio Branco e mantinha 

um ponto de estratégia no São Luís, atual posto indígena Rio Branco. Somente em 

1980 que a Funai (órgão indigenista que substituiu os patrões do seringal, instalou 

um Posto Indígena na região do rio Branco e que os direitos territoriais do Tupari. 

Foi quando transformaram o local do Rio Branco para Posto Indígena após a 

chegada da Funai 

 

Em 1948 chega a aldeia  São Luís o pesquisador Caspar 

 

Registros mostram que no dia 21 de maio, à tarde, chega à São Luís o 

pesquisador Suíço Franz Gaspar.  Este lugar era o ponto estratégico do seringalista, 

o centro do seringal do Rio Branco, barracão como era chamado. Nessa ocasião 

estava presente o administrador, por nome de Ângelo. À noite, Franz Caspar se 

encontrou com o grupo dos Tupari que estavam trabalhando na colheita de arroz e 

esperando receber o pagamento que foi prometido para eles, em troca do trabalho, 

realizado anteriormente. Para a surpresa de Caspar, estavam presentes uns 30 

homens Tupari. Ao perceber que ali se tratava presença dos Tupari, Sem perder a 

oportunidade o pesquisador fez uma “arte de aproximação”, tentando uma 

comunicação utilizando-se de um objeto atrativo. Pegou o rádio e deixou ligado no 

chão, curiosamente os Tupari foram se aproximando de curiosidade, foram conferir 

de perto as vozes misteriosas, observaram e não encontraram ninguém, ouviram 

somente os sons de vozes misteriosas saiam dentro de uma caixa e deram o nome 

de: (Emã‟  iap), significa a caixa de voz.       

    



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 06. Franz Caspar, 1948. 

(Tupari admirando rádio) 

 

Enquanto os Tupari estavam ocupados no trabalho da colheita de arroz e de 

novas construções de casas,  Caspar foi conhecendo os gerentes do barracão – 

deposito, espécie de almoxarifado.  Além do Ângelo, ele conheceu: Eugênio e 

Regino. Eles eram responsáveis pelas divisões de trabalho e das ferramentas. 

Existia também uma espécie de capataz, chefe do trabalho que era exercido pelo 

próprio indígena da etnia Makurap este capataz chamava- se Alfredo Dias. Ele era o 

braço direito dos patrões, comandando os grupos de trabalhadores indígenas em 

geral. Para garantir confiança dos patrões, esses capataz comandava todos os 

serviços que envolvia mão de obra indígenas. No relatos de Caspar falam que no dia 

13 de junho de 1948, pela parte da manhã, finalmente os Tupari concluíram o seu 

trabalho e partiram para a sua aldeia e com eles foi o pesquisador Caspar.  Este 

momento foi relatado pelo próprio pesquisador, ao mostrar que na “[...] manhã do dia 

13 de junho apenas começaram, quando os Tupari se reuniram em frente à 

administração. Tinham terminado o trabalho e queriam partir. Cada um trazia sua 

rede enrolada na cabeça. Carregava na mão um cesto de folhas de palmeira 

trançada e esperavam o pagamento para colocá-lo no cesto (CASPAR, 1948, p.54-

55). 



  

 A caminhada de volta as suas malocas levavam de 8 a 10 dias, uma médias 

de 200 quilômetros de distância. Com a base nas informações dos Tupari mais 

velhos, provavelmente Caspar deve ter chagado na aldeia dos Tupari nos dias 20 a 

21 de junho de 1948. Segundo as informações do povo, Caspar teria passado uns 

três meses na aldeia dos Tupari, no sua primeira missão. Durante esse período ele 

fez alguns estudos sobre a gramática da língua, registrou em fotografias e por 

escrito alguns momentos de atividades que eram realizados no cotidiano do povo 

Tupari.  

Como um bom estudioso, Caspar logo a prendeu a falar a língua do povo. 

Graças a ele que o povo tem alguns registros que contam como era antes da 

integração definitiva no mundo dos não indígenas ocidentais, europeias. Logo 

Caspar teve que retornar para a Suíça levando a informação sobre os fatos que 

ocorreram durante a sua viagem, cheio de aventura e bem distante da civilização, 

entre a selva e indígena, como pode perceber na imagem. 

 

 

Imagem 07, Franz Caspar,1955. 

(Da esquerda para a direita, cacique Wa‟ito Tupari, Franz Caspar e  Airawa Tupari, 

membro da comunidade). 

 

 

 



  

A segunda missão do Caspar 

 

 

Depois de quatro anos longe dos Tupari, Caspar retornou novamente a aldeia 

em 1955, sendo que quando ele chegou à aldeia, as populações dos Tupari ficou 

muito contente com sua volta a comunidade. Desta vez Caspar conviveu por mais 

tempo, 9 meses, entre os Tupari na floresta virgem. Segundo o Antônio Konkoat 

Tupari no depoimento dele: “O Caspar era uma pessoa muito boa, a prendeu a falar 

a língua Tupari com a maior facilidade. Ele caçava e matava os macacos com a 

arma de fogo que ele tinha e comia junto com os Tupari, não tinha preconceito com 

ninguém. Ele bebia, bebida. (Chicha é bebida tradicional do povo Tupari, derivada 

da macaxeira e milho fermentada) Ele dançava e cantava conosco, ajudava no 

trabalha da roça. E por esta razão o meu pai Wa‟ito entregou uma esposa para ele, 

ela se chamava de Tõgã, ele não quis assumir o casamento, mas os dois eram 

amantes, nunca tiveram nenhum filho. Ele quase se tornou cacique chefe do povo”. 

Percebe que Franz Caspar, fez um papel muito importante na vida do povo e por 

esta razão que ele quase assumiu um cargo muito importo importante de 

responsabilidade de comando do povo Tupari (ENTREVISTA: 2013). 

 Segundo os Tupari, após, da saída de Caspar da sua aldeia, não tiveram 

mais vontade de viverem isolados na floresta, como era antes. Os Tupari relatam 

ainda que nesse período a maior parte da população fizeram uma escolha de 

integração nos sistemas de extração da borracha, da agricultura e da castanha. Pós 

neste período eles já conheciam os objetos fabricados pela indústria e já possuíam, 

como mostra a imagem. 

                 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

Imagem 08. Credito: Franz Caspar,1955.  

(Momento de carregamento de cartucho de arma de fogo). 
Da esquerda para a direita Pajé Wa‟ito Tupari, vestido só de bermuda, sem camisa, 

Airoawa Tupari, vestido de calça comprida e camisa branca. 
 

Tragédia 

 

                Para os não indígenas, a razão da diminuição do povo foi causada por 

uma epidemia de sarampo que quase dizimou a população, restando somente 60 

pessoas, entres crianças e adultos. Segundos os moradores mais velhos, isso 

ocorreu em 1956, na localidade chamada São Luís, atual aldeia. Para o povo Tupari, 

a causa de uma epidemia foi causada por uma pessoa feiticeira ou feiticeiro. Nos 

relatos dos mais velhos (as) afirmam que presenciaram um bate-boca, um 

desentendimento que tinha ocorrido durante o trabalho na mata, entre os membros 

do povo Tupari com o povo Jabuti. Os Tupari mais velhos lembram quando o 

homem da etnia Tupari, fez uma encenação de golpe do machado sobre a cabeça 

do um homem, mas não atingiu. A pós isso, o homem se levantou e saiu rumo a sua 

casa, resmolgando com outro homem, protendo uma vingança. Esse 

desentendimento ocorreu por motivado pelo fato de que o outro não ajudava nos 

serviços que eram realizados em coletivamente. Ao chegar em sua casa, o homem 

pegou o seu pertence e partiu na direção da aldeia dos Jabutis, sentido o Rio 



  

Figueira, no distrito de Alta Floresta D‟ Oeste em Rondônia. De acordo com a 

hipótese dos Tupari mais velhos, o homem que tinha jurado uma vingança, teria ido 

embora, mas a noite ele teria voltado para aldeia, enquanto as pessoas estavam 

dormindo. Assim ele teria queimado as folhas da planta, (planta venenosa) que 

servia de feitiço e em seguida, voltou para a sua aldeia, para aguardar o resultado 

da maldade e a crueldade que ele tinha cometido, tirando a vida do seu próprio 

parente inocente. 

 Assim, ele permaneceu na aldeia, fingindo  ser inocente, como se nada 

tivesse acontecido. A pós passar 24 horas, o feitiço começou a surgir e as pessoas 

começaram a morrer. Foi uma epidemia terrível que a cada hora morriam crianças e 

adultos. Ninguém podia fazer nada para salva-los.  Uma pessoa sadia poderia estar 

conversando sentado ou deitado em uma rede e de repente ele (a) estava morto. 

Ninguém estava a salvo, todos os indígenas estavam condenados a morte. Algumas 

famílias fizeram uma tentativa de voltarem para a sua aldeia, com a esperança de 

salva as suas famílias e a si próprio, mas muitos deles acabaram vencidos pela 

morte, entre o caminho da aldeia, entre a floresta virgem (selva) 

 

 

Reestabelecimento 

 

 

              De acordo com os relatos dos mais velhos (as) do povo, no período de 

1956, foi o período que eles tiveram que se reestabelecerem dos traumas que foram 

causados, pela epidemia do sarampo ou feitiço. Com a ausência dos outros que já 

tinham partido para outro mundo, o restante da população do povo Tupari, opinaram 

para a integração definitiva com a sociedade não indígena. Assim o restante da 

população do povo, tiveram a sua aproximação definitiva para com o mundo das 

sociedades ocidental europeia, em 1957. 

      De acordo com informação. Por volta de 1934, ex-funcionários do SPI (Serviço 

de Proteção ao Índio) chegou e ajudou a fundar um novo seringal no rio São Luís 

(que em 1980 foi transformado no local do Rio Branco Posto Indígena após a 

chegada da FUNAI na área) Nesse período o proprietário do seringal do Rio Branco, 

era João Freire de Rivorêdo. 



  

De acordo com a informação coletado. Rivorêdo era funcionário do S.P. I. 

Serviço à Proteção aos Índios. Recém-chegado no local chamado São Luís, logo os 

Tupari foram remanejado para a outra localidade, eles foram embarcados em e 

levados para a localidade, conhecido como Laranjal, próxima a divisa da Bolívia. 

Existem relatos que mostram que o administrador do S.P. I. João Revoredo, queria 

unificar a aldeia, só para os Tupari, alegando que existia uma desavença entre as 

outras etnias, que às vezes causavam maldade e envenenamento do outro, por 

parte de raizeiros. Segundo a informação obtida que essa aldeia Laranjal, era 

composta por 23 famílias Tupari. A lista abaixo mostra alguns dos nomes das 

pessoas que formavam as famílias neste período: 

 Wa‟ito Tupari, Kèyya Tupari, Gregori Airowa Tupari, Mariquinha Otkup Tupari, 

Pam k Tupari, Maria Maeroka Tupari, Luiz Mo‟am Tupari, Etelvina Etxoe Tupari, 

José Turai Tupari, Marilza Kabato‟a Tupari, José Mirim Koraibi Tupari, Armando 

Tapùk Tupari, Aurina Papkon Tupari, Antônio Konkoat Tupari, Pa‟urata Tupari, 

Rufino Mãy yõwari Tupari, Wíta Tupari, AbdiasKup‟eoy Tupari, Joana Sa r sa Tupari, 

Nicolau Kùba Tupari, Marta Sa‟uyyo Tupari, Raimundo Kapsogo Tupari, Paulina 

Pawa Tupari, Raimundo   be Tupari,Dominga Son‟im Tupari, Cisto Sito Tupari, 

Makoro AyyapTupaturi,Adilon Erat Tupari, Rafael Apokgo Tupari, Miranda Akawãy 

Tupari, Laura Naoreta Tupari, Mãr wãta Tupari, Regino Yãriba Tupari, Sirete 

PaporoTupari, Perõy Tupari, Jurandir Aubat Tupari, Luiz Mãy‟aop Tupari, Manoel 

Amana  Tupari, Elvira Mãy yõrita Tupari. 

Nesta localidade, mais uma vez, os Tupari foram submetidos aos sistemas de 

cultivos agrícolas, comandados pelo administrador chamado Edelson e depois 

substituído por outro administrador por nome de Francisco Augusto. Pois eram eles 

os responsáveis pelas produções dos alimentos para os trabalhadores de outras 

localidades, como os seringueiros, os castanheiros, os barqueiros, os 

administradores, entre outras. De acordo com os relatos dos mais velhos, Laranjal 

era uma colônia pequeno povoado, formado por famílias indígenas Tupari e famílias 

dos não-indígenas. Neste local, eram produzidos: Farinha da macaxeira, arroz, 

feijão, farinha de tapioca9 entre outras. Essas produções abasteciam os dois 

grandes barracões do seringal: Colorado e São Luís.  

                                                           
9
 Existe diferença entre a farinha e farinha de tapioca. A farinha de tapioca é feita de polvilho de 

mandioca, apresenta aspecto mais fino do que a farinha comum que é feito da massa da mandioca 
que apresenta aspecto mais grosso. 



  

Esses eram os dois pontos estratégicos dos seringalistas. De acordo com os 

domínios técnicos de cada pessoa, era feita a divisão do trabalho, formando 

equipes: barqueiro, responsável de transportar as produções e mercadorias, 

mateiro, responsável em localização das seringueiras e castanheiras. Poaieros10 

responsável de extrair as raízes de uma planta, medicinal poaia. Farinheiro, 

responsável pela fabricação da farinha de macaxeira. Construtor, responsável pela 

construção das casas para os seringueiros.  

Nesse processo as mulheres também tiveram as suas participações.  Elas 

eram responsáveis de transportarem as mercadorias dos seringueiros na parte de 

acesso terrestre, cada uma carregando aproximadamente 40 a 50 kg de 

mercadorias nas costas. Percorrendo umas distâncias de 10 a 15 quilômetros da 

mata adentro. Depois de ter passado alguns anos, cada família foi dividido em uma 

colocação, local de extração da borracha, a partir disso cada uma das famílias 

ficaram morando a uma distância muito longe uma das outros. 

 O trabalho era uma garantia de sobrevivência e de sustento de cada uma das 

famílias, pois todos os trabalhos eram trocado em objetos e mercadorias e nunca 

foram remunerados. Com isso, as famílias foram enfraquecendo os hábitos de 

repassarem os conhecimentos tradicionais para os jovens.  

É necessário mencionar que antes do contato a transmissão dos 

conhecimentos do povo era repassado em coletivamente, como por exemplo: uma 

dança e o canto da música são ensinados coletivamente. Entretanto, mesmo com a 

dificuldade de se reunirem, os mais velhos ainda mantiveram vivo as suas danças, 

suas músicas e a sua língua que é o mais importante. É necessário destacar 

também que a língua do povo Tupari foi preservada e praticada por cada família, 

assim, foi possível mantê-la viva. Apesar dos obstáculos de acesso entre as famílias 

que moravam longe, sempre davam um jeito de se reunirem, aproveitando os 

feriados que eram comemorados pelos seringueiros não indígenas. Os feriados mais 

comemorados eram: Sete de Setembro - data de independência do Brasil, Natal, 

Ano Novo e Carnaval. Eram nestas ocasiões que os Tupari realizavam a sua 

festinhas, separado das festas dos não indígenas, mas às vezes os não indígenas 

                                                           
1. 

10
 Poaieros refere-se a uma expressão local que significa aquele que extrai a raiz chamada poaia – 

nome científico – Psychotria ipecacuanha Standl,  que serve para a confecção de remédios 
tradicionais.  

http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=2&cad=rja&sqi=2&ved=0CC8QFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.sbpmed.org.br%2Fdownload%2Fissn_05%2Fartigo_2_v7_n1.pdf&ei=uYP2UtOII5CMkAfR6IG4BQ&usg=AFQjCNHzwumjIORXDBgF0QqU8EAkZY_TZQ


  

obrigavam os Tupari a realizarem uma festa coletiva, aos modos das festas 

ocidentais.  

Muitas vezes a prática da utilização da cultura e da língua materna era 

reprimida por parte da sociedade ocidental, dizendo que a língua falada pelo povo 

era uma gíria, sem valor na utilidade social e comercial. 

 

A conquista da terra 

 

No ano de 1980 a Terra Rio Branco foi interditada pela FUNAI, o órgão oficial 

da instituição indígena. Fundação nacional do Índio. A Partir da denúncia feita pelo 

cacique da etnia, Makurap, José André Makurap e cacique da etnia Aruá, Anízio 

Aruá. Essa denúncia surgiu a partir dos maltratos que o seringalistas e os capatazes 

cometiam contra os indígenas trabalhadores. A partir deste ato, foi encaminhado o 

processo da demarcação dessa Terra. Entre 23 a 25 de outubro de 1982 foi iniciada 

a demarcação, mas o tempo não foi suficiente para concluir o trabalho. Em 1983, as 

equipes regressaram novamente para concluir a abertura da picada, dessa forma as 

aberturas das picadas só foi concluída no final de 1983. Aterra só foi registrado e 

homologado em 22 de Março de 1984, pelo decreto 99. 074|86. A terra ficou com 

superfície de 236.137 há. Pertencem municípios de Alta Floresta D‟ Oeste, São 

Miguel do Guaporé e São Francisco do Guaporé. Segundo CIMI, conselho 

Indigenista Missionário- Regional Rondônia, em 2002. PANEWA (p. 71,)  afirma que: 

“Aterra Indígena Rio Branco tem uma superfície de 236.137 ha. Foi demarcada em 

22|03|84 e homologada pelo decreto 93.07|86 e registrada no mesmo ano”.  Mesmo 

com a terra demarcada e com a ordem judiciária da desocupação da Terra, os 

capatazes do seringalista e os seringueiros continuaram trabalhando normalmente 

no seringal. E ainda faziam ameaça em uma tentativa de intimidar os indígenas e o 

Milton Santos, proprietário provisório de terra, mentiam seus seringueiros e o 

barracão no lugar chamado Colorado, o ponto estratégico do seringalista.  

Neste lugar ficavam os estoques das ferramentas de trabalho, as 

mercadorias, os vestuários, calçados, arma de fogo, munições, bebidas, utensílios 

de cozinha aparelhos de som, entre outros objetos que era trocado com a produção 

da borracha e da castanha. Essa era a única fonte da renda de ganhar o pão de 

cada dia. Como na época ninguém conhecia o direito trabalhista, acusação de não 

mais fornecer as mercadorias, ante da entrega de produto, era natural ouvir, 



  

ninguém reagia contra o fornecedor, ao contrário, incentivava mais o indivíduo a 

produzir mais. Só assim as pessoas conseguiam satisfazer as suas necessidades 

básicas e continuavam a produzir mais, depois posteriormente os produtos eram 

trocadas novamente com as mercadorias. Ninguém sabia o valor real das coisas 

porque todos era trocado com a produção. 

 

 

  

Mapa produzido por Alex Mota 

Fig. 01 (Mapa da Terra Indígena Rio Branco) 

 

Entram em ação os caciques tradicionais 

 

Cansados de ouvir a ameaça do capataz do seringalista, as Tupari reuniram 

com as lideranças e com o cacique da etnia para tomaram uma providencia, uma 

decisão no sentido de expulsarem os seringueiros da terra Rio Branco. A reunião 

secreta ocorreu em uma localidade chamada Tucumã. Lá foi montada a estratégica 

da chegada para a outra localidade. Após uma breve conversa, os guerreiros 

seguiram viagem mata adentro, levando uma caminhada de 10 a 12 horas, para 

chegar ao posto da FUNAI em São Luís. Estes fatos contou também com a minha 



  

participação. Reunimos com as outras lideranças das outras aldeias e com o 

funcionário da FUNAI: Nazareno, ele era chefe do posto São Luís, residência do 

funcionário.  Outros funcionário da FUNAI que estavam presentes era o Jorge 

Mercado e José Marques. Para eles, foi feito o pedido de uma tomada de 

providência mais firme no sentido de retirarem os seringueiros, mas o pedido não foi 

atendido. Assim, os caciques tradicionais e as lideranças das comunidades se 

revoltaram e tomaram a decisão. Ignorando totalmente a interversão da FUNAI, 

deram um prazo de 24 horas para que os seringueiros deixassem a terra indígena. A 

noite foi o preparo de uma estratégica, liderado por: Antônio Konkoat Tupari, 

Brasilino Tupari, Abdias Tupari, José André Makurap, Anísio Aruá, os jovens foram 

todos convocados para um campo de batalha, armado com arcos, flechas e armas 

de fogo.  

Enquanto um grupo dos guerreiros estavam levando o barco grande, para 

embarcar as pessoas e os pertencentes dos seringueiros, outra equipe de guerreiros 

estava fazendo a frente, intervindo na negociação, dando a ordem de desocupação 

das casas e fazendo o desarmamento das pessoas. Existia uma tentativa de 

existência por parte de algumas pessoas, mas quando percebiam que ninguém 

estava com brincadeira, logo eles se rendiam. Assim concluímos a nossa missão, 

com o diálogo ninguém saiu machucado.  

Depois das divisas da Terra demarcada, próximo ao rio Guaporé, no lugar 

chamado Manduca, os caciques deram a ordem de despejo dos seringueiros, as 

mercadorias e os seus pertences. As armas de fogo foram devolvidas para os 

donos, cumprindo o acordo prometido. Isso ocorreu no mês de junho de 1985. A 

tomada de decisão de expulsar os invasores da terra, levou a um descontentamento 

de algumas pessoas da comunidade, que eram cumplices dos seringalistas e dos 

seringueiros. Mas, isso ocorreu logo no início da mudança, quando finalmente os 

indígenas foram libertados dos trabalhos semiescravo, para o trabalho em liberdade. 

Após 28 anos já passados, alguns guerreiros ainda estão entre nós, vejamos os 

nomes: Antônio Konkoat Tupari, Anízio Aruá, José Mirim Tupari, Luís Mãy‟aop 

Tupari, Manoel Tupari, Paulo Tupari, Severino Tupari, Isaias Tupari, Marcelo Aruá, 

Jocélio Jabuti, Francisco 2 mil, entre outros. E outras pessoas guerreiras já não 

estão entre nós, por força de doenças, entretanto estes guerreiros sempre vão estar 

em nossa memória, são eles: Brasilino Abiroi Tupari, Armando Tupari, Regino 

Tupari, Cicero Tupari, José Turaí Tupari, Abdias Kup‟eoy Tupari, Cecílio Makurap e 



  

José Anderé Makurap, João Tupari. No entanto a bravura e a coragem de cada um 

dos guerreiros, vão estar na memória de cada um do povo Tupari. 

 

 

Credito: Isaias Tupari, 2005 

Imagem 09 (Da esquerda para a direita, cacique do povo Aruá, Anízio Aruá, vestido 

de camiseta branca. 2ª fileira da esquerda, cacique do povo Tupari, Brasilino Abiroí 

Tupari, vestido de camiseta listrada) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

CAPÍTULO 3 

 

Educação informal dos Tupari antes do contato com a escrita.  

 

De acordo com os depoimentos dos mais velhos do povo: Desde muito antes 

do contato com a sociedade não indígenas e da introdução da escola, povo Tupari 

vem elaborando, ao longo de sua história, complexos sistema de pensamento e 

modos próprios de produzir, guardar(armazenar)expressar, transmitir, avaliar e 

elaborar seus próprio conhecimentos e suas concepções sobre o mundo que 

vivemos e o sobrenatural. Dessa forma, antes do contato com a sociedade não 

indígena, o povo sempre tiveram a sua educação de modo especial e de maneira de 

eles introduzir seus conhecimentos e sua concepção sobre o mundo, o homem e o 

sob natural. Percebe que o resultado são valores de conhecimento o cientifico e 

talvez conhecimentos filosófico próprios. Dessa maneira eles elaboravam condições 

únicas, definindo métodos adequados e formulando a partir de pesquisa. Essa 

educação era passada pelas pessoas mais velhas da comunidade, no cotidiano, na 

convivência entre o povo. Naquela época, eles não conheciam o símbolo da escrita, 

como as letras e os números, mas nunca precisaram desses símbolos para educar 

uma criança ou pessoa. Também eles nunca precisaram de um prédio e nem do 

professor assalariado. Todos os lugares existentes ou do espaço do ambientes 

como florestas, rios, roças, eram espaços de ensinamentos e de aprendizagem. 

Onde cada uma da criança e o jovem era educada, através da orientação, diálogo e 

através de pratica da realização de qualquer atividades, seja na festa, dança, 

confecção de artesanatos, pescaria, caçada, fabricação da bebida, preparo do 

terreno de plantio agrícola, entre outro. 

Não existia professor diplomado, mas existia sim, a pessoa muito sábia, 

conhecedor da educação do povo. Nesse sentido todas as crianças e pessoas eram 

educadas conforme o funcionamento da organização da cultura. A introdução da 

educação era passada no cotidiano de realização das atividades do povo. Assim era 

passado a educação, tudo na prática, sem preocupação nenhuma com o tempo e 

nem com a carga horária de 800 horas e de 200 dias letivos. Porque educar é 

sensibilizar, o envidou, conscientizar, capaz de observar e refletir sobre a natureza, 

sobre a vida social e de mistério da existência humana, da natureza e de sobnatural. 



  

 Com isso as crianças e as pessoas iam se educando naturalmente ou 

gradualmente, participando das atividades de brincadeira do cotidiano, trabalho, 

pescaria, caçada, reunião, entre outros. Assim para o povo Tupari, não existe 

denominação de palavras, trabalho escravo, porque tudo o que se faz e uma 

aprendizagem para a sobrevivência do indivíduo. No entanto, ante da introdução da 

escola, o indivíduo se educava para a respeitar, amar, valorizar o seu próximo. 

Dessa forma, todos os conhecimentos sobre a educação de comportamento eram 

introduzido de geração a geração. Às vezes existia uma divisão da educação, de 

acordo com o sexo masculino e sexo feminino. Com isso existia ensinamento 

especifico, separado para ambos, como pode ser viabilizado através das imagens, o 

espaço onde era mostrado as técnicas de conhecimentos específicos das realização 

de atividades que envolviam somente presença dos masculinos.   

 

 

 

Crédito: Franz Caspar. 
Imagem 10 (Preparo de artesanato, feito apenas pelos homens em 1948). 

 

Assim era o processo de ensinamento, sempre acompanhando o processo do 

crescimento dos adolescentes. Existiam ensinamentos especiais, referiam-se a 

como tralhar, caçar, pescar, respeitar, valorizar, amar, entres outros ensinamentos. 

Assim, eles eram educados para assumirem todas as atividades que envolviam o 

trabalho masculino. Essa transmissão da educação ficava sobre a responsabilidade 



  

do pai, tio, vô e parentes mais próximos. Na parte da educação do sexo feminino, 

sempre ficava sobre a responsabilidade da mãe, tia, vó e de parentes mais 

próximos. Eram estas pessoas que acompanhavam o processo do crescimento da 

menina. Ensinar no comportamento de convivência dentro da comunidade, ensinar a 

ser boa pessoa, trabalhadeira, entre outros ensinamentos. Elas eram educadas para 

assumir todas as atividades praticadas por meninas. Abaixo, é possível ver na 

imagem um trabalho que era feito exclusivamente por mulheres. Quando entrou na 

comunidade, a educação formal escolar, foi tomando o espaço da educação 

informal. Essa prática se resume numa transformação da violência aberta para a 

violência simbólica. 

          

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crédito: Franz Caspar, 1948 



  

Imagem 11 – (Preparo da bebida tradicional do povo, feito apenas pelas mulheres 

(chicha, uape, fermentada, feito da macaxeira, Mãy, amendoim, hirap, batata doce, 

wao e agua, uoka). Atividade de moer macaxeira e milho cozida no pilão, (ensu‟a) 

em 1948) 

 

A chegada da educação escolar para o povo 

 

Como sabemos que as escolas no Brasil foram implantadas 

aproximadamente em 1549, quando chegou ao território nacional a primeira missão 

jesuíta enviado de Portugal. D. João lll. Para o povo Tupari, depois de passar 

aproximadamente de 45 anos do contato com a sociedade não indígenas, somente 

no final de 1970 que o povo começaram a conhecer a educação formal escrita, foi 

quando uns grupos de famílias se interessaram a colocar seus filhos na escola, em 

uma fazenda chamado Bom Jardins, em próxima do rio Guaporé. Isso ocorreu antes 

da demarcação da Terra Indígena Rio Branco. A partir dessa introdutório da 

educação escolar, essa prática se resume numa transformação da violência aberta 

para a violência simbólica. Após a Terra já demarcada, essa da educação foi se 

expandindo para outras aldeias. Assim foram criadas duas escolas, uma na aldeia 

São Luís e outra na aldeia Cajuí. Essas duas escolas foram criadas pela FUNA na 

década de 80 no século XX, logo após a interdição atual, Terra Indígena Rio Branco. 

Assim a escola entrou pela primeira vez na comunidade indígena Tupari.  

 

 

Criação da escola na aldeia Colorado 

 

 

A ideia de criar uma escola na aldeia Colorado surgiu a partir da 

necessidade das famílias da comunidade do líder da aldeia Colorado, saudoso 

senhor Abdias Tupari que tinha uma família grande composta pelos filhos, filhas, 

genros, noras, netos e netas. Como as duas escolas que foram criados nas outras 

aldeias ficavam muito distantes uma das outras, as crianças da aldeia Colorado não 

tinham nenhuma possibilidade em se deslocarem para chegarem à escola. Isso não 

era possível porque dependia de meios de locomoção, transporte, tanto na parte 

fluvial como na parte terrestre.  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crédito: Bethy Mindlin,1989 

Imagem 12 (A primeira pessoa da fileira da direita para a esquerda, liderança, 

Abdias Kup‟eoy Tupari. Segunda pessoa da fileira, Joana Sa r sa Tupari. Terceira 

pessoa da fileira, Iracema Tupari com duas filhas, Vanessa e Denise. Quarta pessoa 

da fileira, Rita Si si Tupari. Quinta pessoa da fileira, Pedro Tupari. Sexta pessoa da 

fileira, Júlio Tupari e Sétima pessoa da fileira, Cesar Tupari.) 

 

 

Esse era o obstáculo que dificultava estas crianças estudarem. Eles (as) 

tinham muito interesse em aprenderem a ler, a escrever e conhecer também os 

processos de funcionamento da escrita da língua oficial do país, Português, 

principalmente as noções básicas de matemática, ou seja, das quatro operações. 

Nesse sentido, o líder da comunidade convocou uma reunião com a representação 

da educação indígena da FUNAI, Ligia Neiva, funcionária da instituição Federal, 

regional de Ji-Paraná, Rondônia que estava representando o setor da educação 

escolar indígena na quele momento.  

A criação de uma escola na aldeia Colorado foi para atender a necessidade 

de envolver-se com a educação escolar formal, para levar os conhecimentos da 

escrita e da matemática para que os próprios indígenas tivessem os controles 

administrativos dos seus produtos e, de como vendê-los, comprar e fazer a 

contabilidade. No ano de 1992, a escola foi criada e autorizado o seu funcionamento 

com o nome de: Escola Indígena Estadual de Ensino Fundamental Hapbitt Tupari, 

que só foi validado em 2002 conforme documento abaixo. 



  

 

Imagem 13- (Portaria N.358/GAB/SEDUC Porto Velho, 21 de junho de 2002) 

 

         A primeira professora contratada que trabalhou nesta escola, foi uma indígena, 

da etnia Tupari, cujo nome era Miraci Tupari. Por não ter apoio no trabalho 

pedagógica, ela não ficou muito tempo lecionando, e também não chegou a concluir 

o ano letivo, logo foi substituído por Isaias Tupari. A partir disso, não houve mais a 

substituição do servidor indígena.  

Em 1996, a responsabilidade da educação formal na T.I.R.B. passa ser da 

SEDUC, e esta através de contratos emergenciais efetua os primeiros contratos de 

professores não indígenas para trabalhar nas aldeias, São Luís, Trindade, Colorado 

e Cajuí. Das quatro professoras contratadas somente uma professora, Valeria Inácio 

Martins, aguentou o trabalho, as demais abandonaram por não se adaptar à vida da 

aldeia. Esta professora ficava na aldeia São Luís, e sempre que era possível ela 

descia para minha aldeia para me ajudar e dar assessoria no meu trabalho com 

planejamentos, atividades e outros. O trabalho era difícil porque não tínhamos 

material de apoio pedagógico e nem transporte. Com essas dificuldades, os 

acompanhamentos das formações aconteciam uma vez ou outra, mas nunca pela 

SEDUC. Só em 2001 foi criada a Coordenação de Educação Escolar Indígena no 

município de Alta Floresta D‟Oeste sob a responsabilidade da professora Kênnia 

Inácio Martins (atuou por um ano) que por motivos de saúde foi afastada assumindo 

então, mais uma vez, a professora Valéria Inácio Martins que trabalhou por quatro 

anos. Neste período tivemos acompanhamento in loco, onde era realizado 



  

periodicamente encontros para formação continuada, e também acompanhamento 

da prática dos professores, bem como a aproximação da comunidade para com a 

escola onde deliberavam todos os assuntos da escola. Foi o período que mais 

tivemos apoio e acompanhamento, isto também atrelado ao Projeto Açaí (Magistério 

Indígena) 

Como foi citado acima, o apoio e condição de trabalho, continuaram nos 

mesmo ritmos. Somente em 2002, Foi criada uma portaria, pelo decreto n. 5705, de 

21-10-92, portaria N. 358\ GAB\SEDUC, Porto Velho, 21 de junho de 2002, pela 

Secretariada Educação do Estado de Rondônia.   

A partir desta data chegou de fato a educação formal. A educação escolar 

formal passou a ganhar o espaço, por necessidade do povo em conhecer a escrita, 

os saberes científicos, teóricos ocidentais e universais. A integração da educação 

formal, foi a partir do interesse da própria comunidade, ao perceber a evolução das 

tecnologia e os conhecimentos teóricos globais, universal. Sendo assim, a educação 

formal passou a ter um grande valor, competindo com a educação informal que 

antes não tinha este adversário, ou seja, a educação escolar. A partir da entrada da 

escola na aldeia, o povo incorporou o hábito do modelo da educação escolar da 

cidade.  

Os propósitos desta nova aprendizagem está ligado a estudar na escola de 

ensino fundamenta do 1º ao 5º ano e do 6º ao 9º ano do ensino médio e 

posteriormente chegar à Universidade, em uma especialização de uma área 

escolhida pelo o candidato universitário. O ensinamento da educação tradicional do 

povo vem ficando em segundo plano. Dessa forma o ensino tradicional que era 

obrigatório na educação do povo, não é mais motivo da criança, adolescente e 

jovem passarem por um período de prova do comportamento de ritual educativo, 

para ele ou ela receberem o seu certificado imaginário ou abstrato de responsável. 

Assim era para formar um bom caçador, pescador, trabalhador, pai de família, 

cacique, liderança e bom guerreiro, defensor do povo. Com a entrada do novo 

modelo da educação formal escolar, ou seja, a escrita, a partir do ano de 1992, teve 

uma mudança muito relevante na vida do cotidiano do povo. O que antes era 

informal, passou a ser formal, estudado, registrado na escrita. 



  

 Foi essa mudança que motivou o povo a optarem e aceitarem a educação 

escolar formal, teórica e sedentária11. A partir de estudos teóricos, agora o novo 

modelo de aprendizagem, está levando os pais dos jovens Tupari a se preocuparem 

com os estudos do filho ou da filha. No entanto, a tendência de crescimento da 

educação escolar é muito grande, para a futura geração. Agora sabem que tudo que 

queremos ou desejamos, depende de uma boa formação nível escolar e acadêmico. 

Esse novo olhar está ligado na estrutura de estudo escolar, pesando nisso agora, o 

interesse do povo está em se preparar através de estudos teóricos, para 

compreender o domínio da linguagem escrita, padrão de conhecimento do mundo 

global e, também no domínio das tecnologias. Esses são alguns dos motivos os 

quais levam o povo Tupari a colocar em primeiro lugar a educação escolar. Dessa 

forma, o ensino tradicional passou para o segundo plano. Sendo assim, a educação 

bilíngue e intercultural ficou como forma de escolarização do povo indígena Tupari, 

na aldeia. 

      Portanto nessa educação escolar do ensino fundamental, oferecida nas aldeias, 

para os estudantes do povo Tupari, estava mais voltada para uma visão educação 

integracionista de sistema da educação não indígenas. Sendo que desde 1998, a 

constituição Federal já estava assegurando e garantindo o direito de uma educação 

escolar diferenciada e de qualidade. Isso nunca foi colocada em pratica, como 

estabelece a lei. Quando a escola foi implantada em terra indígena, a língua, 

tradição oral, o saber e a arte do povo foram discriminados e excluídos da sala de 

aula. A função da escola no início era fazer com que estudantes indígena 

desaparecessem sua cultura. Assim historicamente, a escola pode ter sido o 

instrumento de extinção de uma política que contribuiu para da língua materna.  

 

1ª     Estrutura da escola Hapbitt Tupari no início década de 1990 

 

         O primeiro prédio da escola funcionou por muito tempo dentro de uma casa 

que foi construído pelos seringueiros, para guardar as ferramentas de trabalho da 

extração da borracha e das castanhas. A cobertura dela era de zinco, por isso 

ninguém suportava o calor dentro da sala de aula, principalmente à tarde. Às vezes 

                                                           
11

 Diferente da educação tradicional em que o educando aprendia no cotidiano, correndo, praticando 
a educação formal impõe um modelo sedentário, já que o educando fica o tempo todo sentado, sem 
grandes movimentos. 



  

os alunos passavam mal, sentindo forte dor de cabeça em função da quentura que 

era se projetava dentro de prédio. Observando as imagens, o prédio da escola é a 

primeira casa da fileira, a contar da direita para a esquerda. 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crédito: Bethy Mindlin 

Imagem 14 (prédio da escola na aldeia Colorado em 1993). 

 

2ª Estrutura da escola Hapbitt Tupari no final da década de 1990 

 

Como o prédio não estava oferecendo as condições de trabalho, a 

comunidade reuniu-se e construíram outro prédio, com a mão-de-obra própria e com 

os materiais retirados da mata. Agora com a cobertura feitas de palhas de palmeiras, 

piso de chão batido e paredes de lascas de ripas do pé de açaizeiro. Como a 

durabilidade das palhas de palmeiras leva pouco tempo – cerca de 5 a 6 anos, em 

1999, novamente a comunidade se reuniu e reformaram o prédio da escola. Os 

materiais foram tirados da mata e a mão-de-obra foi da própria comunidade, como 

mostra a imagem.  

 

 

 



  

 

Imagem: 15 (escola) 

Credito: Poliana Maria Alves, 2000 

 

3ª Estrutura da escola Hapbitt Tupari no início de Século XXI, ano de 2000. 

     

 Cansado de esperar por uma nova construção do prédio da escola, por parte da 

instituição SEDUC, a comunidade reuniu se novamente e reformou todas as partes 

do prédio da escola com o recurso e mão – de - obra própria. Com isso a escola 

ficou com uma cobertura das palhas de palmeiras, paredes de madeira serrada e 

piso de cimento queimada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Credito: Isaias Tupari, 2000. 

Imagem 16 (Estrutura da Escola Indígena Estadual Ensino Fundamental Hapbitt 

Tupari, Início do século XXI) 

 

 

4ª    Estrutura da escola Hapbitt Tupari na década no início do Século XXI 

 

O novo prédio da escola com alvenaria, teve o início de sua construção em 

2006 e sua conclusão da obra, em 2007.A construção desta escola foi financiado 

pelo Governo Federal MEC, via SEDUC.Secretaria da educação 

do estado de Rondônia.  A execução da obra ficou com a responsabilidade de uma 

construtora da cidade de Ji-Paraná/RO. Gerenciado pelo Vilela e Flavio. A conclusão 

da obra ficou incompleta na parte do acabamento, mas com todos os defeitos, o 

prédio está funcionado. Atualmente a escola oferece ensino fundamenta do 1º ao 5º 

ano escolar.  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Credito: Isaias Tupari,2007 

Imagem 17 (Escola Indígena Estadual Ensino Fundamental Hapbitt Tupari no início 

do século XXI) 

 

  O funcionamento da escola, ainda segue o padrão nacional da SEDUC, com 

200 dias de ano letivo e com cargo horarias de 800 horas, sendo que este 

calendário vai até o termino do mês de dezembro. Mas em compensação, a escola 



  

oferece autonomia   para o professor ou professora trabalhar com metodologias 

própria de seleção dos conteúdos das disciplinas. E também a escola tem a 

autonomia de trabalhar com a língua materna do povo, onde ela está inserida e com 

incentivo de fortalecimento e a valorização da aprendizagem próprio teórica e 

pratica. 

 

O currículo da escola – as práticas de ensinar  

 

As perspectivas das práticas do ensino da educação estão divididas em duas 

partes, como mostra a descrição abaixo: 

      1º Ensino do conhecimento tradição do povo Indígena Tupari; 

       2º Ensino do conhecimento do povo não indígenas universal.  

No entanto esses são os dois grandes eixos principais que alimentam e que 

contemplam todas as disciplinas oferecidas na escola, seja na escrita, na oralidade e 

na prática. Assim as disciplinas estão divididas, como mostra a descrição abaixo: 

 

Língua Portuguesa: 

 

         Nas aulas da língua Portuguesa, é ensinada todas a estruturas da escrita, 

como o Alfabeto maiúscula, minúscula, estudo das gramáticas, ortografia, 

conjugação verbais, sinais de pontuação, sinais de acentuação, letra cursiva e 

bastão. E também e ensinadas práticas orais e escrita textuais, Interpretações 

imagéticas, família. O ensinamento de escrita é desenvolvido no caderno, no 

quadro-branco, em cartaz, através de diferentes linguagens, como placa de sinal de 

transito, entre outros métodos. 

Língua materna do povo Tupari 

 

        No ensino da língua materna é ensinado as letras que são utilizadas para 

representar a escrita da língua, usando diferentes tipos das letras do alfabeto: A, B, 

E, G, H, I, K, M, N, O, P, R, S, T, U, W, Também é ensinado a ortografia, 

agramatical, a fonética da escrita a práticas orais e escritas. Assim a escolar é 

utilizada para o ensino teóricos e de sistematização da escrita, com isso é 

trabalhado os conhecimentos tracionais do povo. Esse ensino é realizado tanto na 



  

oralidade como na escrita. Todos as atividades são aplicadas de acordo com o nível 

da escolaridade do aluno. 

 

Matemática 

 

          Nas aulas de matemática é ensinado a matemática escolar ou acadêmica do 

não indígena, onde envolvem os reconhecimentos básico do símbolo de 

matemática, como: numeração (1,2,3,4,5,6,7, 8,9,0) sinais das operações adição(+) 

subtração(-) multiplicação(x), entre outros símbolos de matemática que são usados 

para representar a medição dos elementos concretos, líquidos, gasosos e outras 

medidas. Usando a mesma matéria, dentro dela são ensinado o conhecimento 

matemática tradição do povo indigna Tupari. Onde é compreendida somente o uso 

numerais, para denominar qualquer quantidades de objetos e qualquer medida de 

comprimento, largura, diâmetro, entre outas:( kiem= um) (huru=dois) (hayto= muitos) 

(keranga= infinito) (tàra= largura) o uso numeral é restrito já que é muito complexo 

para comparação do conhecimento matemática não indígenas, porque as vezes o 

numeral pode significar ou denominar dezenas, centenas, milhares ou bilhões de 

quantidades. 

Geografia 

 

      Na área da geografia é ensinado todos os conhecimentos básico do conceito e 

conteúdo da distribuição espacial terrestre e sideral. Conhecendo os fenômenos da 

ação humana e natureza. Sensibilizar os estudantes da paisagem natural e também 

da paisagem artificial, com a relação entre o homem e o meio ambiente. Esses 

ensinamento é compartilhado com os conhecimentos do povo indígena Tupari, 

sempre valorizando o sentimento que os anciões vem passando de geração a 

geração, para outras gerações, sobre a construção territorial. 

História 

     Na disciplina história é ensinado os conceitos e os conteúdos básico que são 

ofertados no ensino do 1º ao 5º ano escolar do ensino fundamental do conhecimento 

cientifico da sociedade não indígenas: Evolução da escrita e da humanidade, 

invasão territorial dos outros continentes pelos europeus, Conflitos contra os povos 



  

indígenas, entre outros povos, criação das cidades, entre outros fatores marcantes. 

Dentro desta disciplina é trabalhado os conhecimentos da história do povo indígena 

Tupari, desde do conto histórico antigo e atuais 

           

Ciências 

       Na disciplina de ciências é ensinado todos os conteúdo básicos do 1º ao 5º ano 

do ensino fundamental, que são proposto pela Secretaria de Educação -SEDUC e 

pelo MEC. Nela é ensinado a noção da: estrutura das partes do corpo humano, a 

importância dos alimentos, higiene corporal e do ambiente, poluição, ciclo de agua, 

planeta terra, ar, universo, astros, em geral os elementos vivos ou seres vivos e não 

vivos, terrestre, aquático, aérea e subterrâneo, enfim, reconhecimento cientifico dos 

conhecimento não indígenas.  Também é trabalhado os conhecimentos tradicional 

do povo, principalmente das plantas medicinal e sua utilização e algumas doenças.  

       Na disciplina de arte é ensinado os conteúdos básicos que são considerados a 

representação de uma manifestação e a expressão cultural do povo Tupari, como 

invenção da pintura corporal, técnica de movimento e gestos de defesa de ataque, 

confecção de artesanatos, dança e cantos, entre outras expressões de comunicação 

de emoção humano. Esse conhecimento é trabalhado tanto no conhecimento 

indígena Tupari e como no conhecimento do não indígenas. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

PALAVRAS FINAIS 

 

O estudo realizado foi possível por meio de coletas de dados, informações, 

com as pessoas mais idosos do povo. Quando eu passava de passeio em uma 

aldeia ou pela casa de uma família, sempre procurava uma informação, de como era 

avida do cotidiano do povo, antes deles conhecerem os não indígenas. Assim, eu 

conseguia ouvir os mais velhos relatarem os fatos ocorridos. Como eles não 

gostavam que fosse gravada a sua voz e nem filmagem, eu ouvia os relatos e 

posteriormente registrava. Em seguida sistamazava as informações em textos 

escritos. Em outro momento, fiz um estudo sobre o trabalho de registro do 

pesquisador suíço, Franz Caspar, em 1948 a 1955, quando ele elaborou um 

documentário, sobre a existência do povo Tupari, entre a selva virgem da Amazônia. 

Esta foi a estratégica que utilizei para realização da minha pesquisa, através de 

registros do povo e diálogo com as pessoas mais idosos, uma vez que ficava 

conversando com eles, sobre o assunto.  

Também procurava fazer uma entrevista informal com pessoas mais jovem do 

povo, sobre a dinâmica da educação nos últimos anos. Fiz também algumas 

gravações, transcrevi e sistematizei algumas entrevistas que foram possível ser 

gravadas durante a pesquisa. Assim foi realizada minha pesquisa, por meio da 

pesquisa de campo na Terra Indígena Rio Branco. Como moro na aldeia Colorado, 

foram realizadas viagens para outra aldeia, Cajuí, Palhal e Trindade. Foi visitada as 

três escolas: Escola Konkoat Tupari, na aldeia Cajuí, Escola as‟uy yo Tupari, na 

aldeia Palhal, Escola Kapsogo Tupari. Além da escola Hapbitt Tupari da aldeia 

Colorado. A escolha dessas escolas citado acima, foi  opção minha por  haver 

professores formados em magistério indígena e pertencente a etnia Tupari. 

         Esta pesquisa ajudou muito na ampliação do meu conhecimento sobre o 

funcionamento da organização social do povo e do processo próprio de 

aprendizagem. Esta orgazação social sofreu uma alteração muito grande da 

sociedade não indígena, principalmente da parte da religião, onde uma parte da 

organização social do povo está dividido. Antes do contato com a sociedade não 

indígenas, o povo se organizava em trabalho coletivo de cultivo da agricultura, onde 

contavam com a participação dos adultos, jovens e crianças. E outro grande evento 



  

coletivo era marcado por período da festa que as vezes levavam de dois a três dias 

de duração, consumindo uma grande quantidade de litros da bebida chicha, 

fermentada. Nesse sentido, percebi que se o professor não sensibilizar as pessoas 

da comunidade, a pratica cultural toma outro rumo. Aprendi que fazer a pesquisa 

sobre um determinado assunto é afirmar a capacidade que a gente tem. Não precisa 

ter o receio para realização de qualquer atividade, basta acreditar e pensar 

positivamente. Essa foi aminha aprendizagem que adquirir, enquanto eu pesquisava.   

          Buscar as informações mais concreta não foi fácil, porque as vezes, eu ficava 

aprisionado num determinado assunto. Outras dificuldades, refere-se ao fato de que 

informante ou entrevistado estava morando em um lugar bem distante do 

entrevistador e em muitos momentos o entrevistado não estava disponível. Assim as 

atividades que poderia ser realizado ficava acumulado. Faltou também apoio na 

condução de deslocamento para ir em outras localidades. Esses foram alguns 

obstáculos que encontrei, mas isso foi sendo superado com a coragem e confiança 

que tive em mim, da minha capacidade. Esse trabalho é o resultado da conquista, 

porque a cada passo que dava no meu trabalho, conseguia a confiança do meu 

professor, do meu orientador. Portanto, aprendi a não desistir do trabalho, sempre 

pensando positivo de vencer! e vencer! 

A pesquisa trouxe a compressão sobre a dinâmica da educacional do povo 

Tupari, que essa dinamicidade é influenciada constantemente pelo modelo 

educacional do povo ocidental não indígena. A influência é o fruto da importação do 

modelo educacional que vem sendo introduzido na comunidade, onde a maioria das 

famílias estão introduzindo e se espelhando para seguir este modelo. O ato do 

sistema da educação que o povo vinha praticando um processo próprio de 

educação, está sendo restringido com o novo modelo educacional. Onde o 

ensinamento era passado através da orientado de um diálogo, orientando e 

sensibilização. Com isso, as crianças e as juventudes disponibilizavam solidariedade 

com as outras pessoas que ali estavam necessitando de uma ajuda. Essa prática 

educativa está sendo rompido, ignorado fortemente com a introdução do 

conhecimento ocidental.  Esse sistema ela, está presente na educação formal e na 

educação informal. Com isso está sendo desenhado e projetado o futuro das novas 

gerações do povo Tupari, capitalismo. A maioria das crianças e juventudes já estão 

sendo treinados para esse ato. O que era visto como solidariedade de saciar a 



  

necessidade, agora passou a ser uma fonte de capitalismo e ganancioso. Nesse 

sistema está muito definido, onde pode ser perceber, que tem até ponto de 

comercialização da produção na própria aldeia, como mostra a imagem. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Credito: Isaias Tupari,01\06\2014 

Imagem: 18 (Aldeia Jatobá) 
                                                                                                                                                                                                                                    

A educação atual do povo Tupari, está em processo de readaptação com o 

novo modelo.   Durante a pesquisa foi constatada que a prática educacional atual, 

vem ignorando em alguns momentos a educacional anterior, onde o povo está 

deixando de lado as suas organizações sociais, política, cultural e religiosa própria, 

fazendo uma adaptação do modelo educacional de origem europeia.  

Essa dinâmica da organização social e educacional também está relacionada 

com a introdução da evangelização. Antes da invasão religiosa na comunidade do 

povo Tupari, era notável diariamente a prática de organização social educacional 

através da comemoração de trabalho já realizado em uma aldeia, vizinha. Onde 

eram servidas chicha (bebida tradicional do povo), e também era servido banquetes 

de variadas refeições. Essa despesa ficava como cortesia do dono de invento ou da 

casa. Sendo assim ninguém tinha a obrigação de levar e gastar o seu dinheiro.  



  

Cabe mencionar que Chicha é uma bebida tradicional do povo Tupari, ela é 

extraído da macaxeira, milho, amendoim, batata doce, iamim (cará), cozida. Ela é 

fermentada é contem bastante álcool. Esta organização social era bastante 

prestigiado por partes das famílias, porque era o momento de cada indivíduo 

interagia com as outras pessoas, entres as crianças, jovens e adultos. Nesta ocasião 

que os mais velhos expressavam as suas felicidades, através do cantos e dança e 

enquanto os outros membros ficam saboreando uma delícia bebida, chicha no pátio 

da aldeia, como mostra as imagens.  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Credito: Franz Caspar, 1948 

Imagem: 19 (entre a selva) 

 

Segundo a famílias do saudoso cacique Brasilino Abi roí Tupari, afirmam que 

no início de ano 2000, havia dado credibilidade, permitindo a entrada da instituição 

igreja, na Terra Indígena Rio Branco. Assim a igreja entrou na comunidade indígena 

como um corpo estranho, que ninguém conhecia, mas quem a estava colocando 

sabia o que queria, mas os indígenas não sabiam, hoje as maiorias dos indígenas 

ainda não sabem para que serve a igreja. E esse é o problema, a igreja entra na 

comunidade e se apossa dela, tornando se dona da comunidade. E notável uma 

imposição da evangelização para os membros da comunidade, por parte desta 



  

instituição. Com isso, os indígenas que oferecem resistência é visto como selvagem, 

precisando ser pacificados. E dessa maneira segue uma promessa de amenizar a 

situação de mal entendimento que algumas famílias e membros da comunidade 

possuem entre si. Com isso, à igreja assume também função de negar os valores da 

cultura do povo Tupari e impondo uma nova ordem social. Com isso a prática da 

organização social tradição do povo vem sendo discriminado e excluído com a 

introdução da nova religião dentro da comunidade, onde as maiorias das famílias 

passaram a migrar para o outro cominho de delírio, promessa de salvação 

milagrosa. Com esse intuito de lavagem cerebral, as pessoas não frequentam mais 

o espaço onde antes eram frequentados por todas as pessoas. Percebe que já 

existe” a casa de deus “onde são feitas Inúmeros promessas que ficam tudo em vão, 

sem nenhuma concretização realismos, como mostra a imagem.                                                                                                                 

 

   

Credito: Isaias Tupari,31\05\2014 

Imagem: 22(Aldeia Trindade) 
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ANEXO 

 

 

Entrevista com a Eva Koiroka Tupati 

 

  

1) Quem foi que quis a escola aqui na aldeia Colorado? Foi o seu pai? 

 

- Foi o meu pai que quis a escola, porque ele queria que as crianças aprender- se a 

escrever nela.  

 

2) Que, pessoa do não indígena que ele havia chamado para conversar com 

ele? 

 

-Ele chamou a Ligia da FUNAI, para ela a ajudar nas papelagens do documento da 

escola.  

 

3) Na época existiam duas escolas, um na aldeia Cajuí e outro na aldeia São 

Luís. Por que ele não mandou as crianças para estas escolas? 

 

- Não queria mandar os seus filhos para longe, Se não eles iam passar fome, queria 

manter os seus filhos perto dele, para poder está vendo e cuidando deles. E assim 

ele quis, conversou com a Ligia e pediu a criação da escola na aldeia, onde ele 

morava junto os seus filhos. 

 

4) A partir da conversa foi que os não indígenas, pedirão para fazer o 

documento de criação da escola e levarão para mandar construir a 

escola? 

 

-Sim, foi ai que eles fizeram documento e mandaram esse documento para a 

SEDUC.Depois eles trouxeram a autorização do funcionamento da escola. 

 



  

5) A partir daí, quem foi a primeira professora a chegar para trabalha nesta 

escola? 

 

-A primeira professora a chegar foi a Miraci Tupari, que veio trabalhar aqui. 

 

6) O nome da escola e chamado de Hapbit Tupari. Homenagem do nome de 

que pessoa foi chamado? 

 

-Foi o meu pai que colocou. Ele quis colocou esse nome dele. Assim Papai se 

chamava de Hapbit. Ai é chamada de Hapbit Tupari, homenagem a ele. 

 

7) Antes disso, as crianças não conheciam ainda a representação da escrita, 

os significados das letras e dos números. Como foi que eles aprenderam a 

escrever e fazer a soma da conta, usando os números? 

 

-Aprenderam com a professora, foi bom para eles, assim pode fazer compras das 

coisas, eles mesmos. E assim que papai queria que as crianças aprendessem. 

Dessa maneira ficou melhor, as crianças aprenderem. Foi bom essa ideia, para eles 

poder comprar, Falar bem português para sair fazer a compras. Assim digo que foi o 

meu pai que quis a escola, aqui na aldeia, porque em outra aldeia, ninguém pensava 

na outra, só queriam a escola para os filhos deles, não pensaram com os filhos do 

meu pai. Assim pai conversou com o chefe do não índio e conseguiu a escola. 

 

 

 

            Credito: Isaias Tupari- maio de 2014 



  

Imagem 18 (Eva Koiroka Tupari) 

   

Observação. 

 

  A entrevista da Eva Koiroka Tupari, foi para obter mais informação sobre a 

criação da escola Hapbitt Tupari da aldeia Colorado, e por ela ser a filha mais velha 

de liderança da aldeia, Abdias Tupari e da Joana Tupari. E por esta razão foi 

indispensável a entrevista dela. Com a informação que foram extraídas na 

entrevista, percebe se que realmente a escola foi criada para atender a necessidade 

da educação formal da comunidade local e escrita. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Entrevista com a Ligia Neiva 

 

 

Entrevista do Professor Isaias com a Professora Ligia Neiva funcionária da 

FUNAI-RO sobre a criação da EIEEF Hapbitt Tupari na década de 90. 

 

1- Lígia eu queria saber de você em que ano que a escola da Aldeia do 

Colorado foi criada? 

Então Isaias, naquela época tinha duas escolas que funcionavam em toda a 

Terra Indígena Rio Branco, tanto no Aldeia Cajuí e quanto no São Luiz. E aí o que a 

gente fez? A fez uma andada, uma visita em cada aldeia, visitando vendo a 

realidade de perto e aí a gente sentia assim a dificuldade porque as pessoas que 

estavam nas comunidades elas não queriam se deslocar. Ao mesmo tempo nas 

comunidades não tinham ainda pessoas preparadas para poder assumir aula e o 

anseio era grande. O que a gente fez naquela época? A gente perguntou se a 

comunidade saberia de alguém para poder estar trabalhando, aí eles falaram da 

Miraci Tupari que morava lá no Cajuí e pra atender esta demanda lá Aldeia Colorado 

ela se dispôs a vim pro Colorado e dar aula. A comunidade com vontade de ter a 

escola preparou o espaço organizou tudo acolheu a professora e daí em diante a 

gente teve um problema porque a professora na época ela estava recém casada 

com um não indígena e isso foi um problema pra comunidade e pra nós porque ela 

não se adaptava a esse sistema que era comunitário de ficar lá na aldeia de 

permanecer com o trabalho.  

E foi quando a gente deixou também o problema que a comunidade 

resolvesse e, aí acredito que foi na época em que eles convidaram você que já 

morava lá no Cajuí para poder você assumir a escola lá até porque também a sua 

esposa é filha da liderança lá da aldeia, que é seu Abdias. Acredito que seja esse o 

início de toda a história. E assim tinha um grande desafio pra vocês porque, vocês 

tinham formação ainda bem básica na alfabetização pouco adiantada na 

alfabetização então teve todo um trabalho na época do IAMA me lembro que eu e a 



  

Sandra íamos lá pra trabalhar planejamento de aulas com vocês, os conteúdos, a 

gente trabalhava os conteúdos pra vocês reaplicar durante os períodos em que a 

gente voltava pra cidade quando a gente retornava a gente fazia uma reaproximação 

dos conteúdos com vocês avaliava eles e depois fazia novos planejamentos e era 

assim por diante. Pra vocês foi um desafio muito grande porque vocês trabalharam 

com um esforço muito forte de vocês. E essa importância que a gente não deve 

deixar de lembrar, que é a importância da presença do IAMA. Pro histórica da 

Educação escolar Indígena o IAMA foi fundamental, eu acredito que se não existisse 

trabalho do IAMA na época talvez gente não teria avançado tanto. 

2- Foi, foi entre 92- 93 com essa fase de transição. Desse curto período de 

passagem da Miraci, teve lá, depois efetivou, quando você passou a assumir 

que foi já no final de 92 começo de 93 

Porque a gente sabe que em outras áreas comentário que a gente ouve de 

outra indígena fala que as pessoas da FUNAI ou até MESMO outras ONG, eles 

criaram escola sem consultar a comunidade indígena. Então minha dúvida era que 

se a FUNAI que levou a escola ou foi a comunidade que pediu a escola pra FUNAI 

criar? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Então era justamente isso, 

eu enquanto FUNAI, a gente ia fazer as visitas, e na conversa a comunidade que se 

manifestava, então no caso do Cajuí. Qual que era a situação? Lá o São Luiz ficava 

mais ou menos umas cinco horas de barco. O Cajuí mais ou menos esse tanto de 

tempo. E essa coisa também de se deslocar das comunidades, eu me lembro que 

quando foi criado a aldeia na Serrinha por exemplo, o Trindade que dava menos de 

uma hora de barco, queria também uma escola na comunidade. É aquela coisa da 

comunidade se apropriar da escola. E aí foi quando seu Abdias e a comunidade lá 

do Colorado falo: „Nós também queremos uma escola, nossos filhos não tem como ir 

pra outra aldeia estudar, então foi uma deliberação deles. 

 

3- Certo Ligia, então era isso que eu queria saber que com a história onde eu 

trabalho e meus alunos precisam muito saber dessa a criação da escola. Até 

porque a criação da escola é muito importante pra eles, então é por isso que 

estou te entrevistando você pra está falando, porque na época que a escola foi 

criada você era responsável pela educação escolar indígena na FUNAI. 



  

 

Isso, e aí a gente também lembrando que quando a gente criou aquela escola 

tinha aqueles desafios porque a terra de vocês, ela ficava entre vários municípios, 

naquela época o acesso era feito por Nova Brasilândia do Oeste. O único acesso 

que vocês tinham, mas a terra tinha: Brasilândia que nem sei se geograficamente 

pertence a TIRB, aí tinha Alta floresta, São Miguel, Costa Marques. A gente não 

tinha opção nessa época porque o único acesso se dava por Brasilândia, então a 

Secretaria de Educação de Brasilândia assumiu. 

 

4 - E na época eles assumiram muito bem as escolas. E depois a gente passou 

pra São Miguel, parte da região ficou pra São Miguel e ainda ficou dividido São 

Miguel e pra Brasilândia e depois quando Alta Floresta a gente partiu pra Alta 

Floresta que começou a ter acesso por lá, aí a SEDUC acolheu como escolas 

estaduais passou por aquele processo de estadualização. 

Exato, foi isso mesmo. Que hoje a TIRB pertence pra Alta Floresta, São 

Miguel do Guaporé e São Francisco. São esses três atualizado. 

- Está vendo, naquela época era difícil entender esse contexto. 

- Tá, Ligia muito obrigado pela entrevista, muito obrigado mesmo de 

coração. 

- Imagina. Fico muito honrada por participar dessa história. 

- Muito Obrigado mesmo 

      

A entrevista da Ligia Neiva, foi indispensável neste documentário, e por ela ter 

ajudado a criar três(3) escolas na Terra Indígenas Rio Branco, juntamente com a 

Secretaria da Educação do Estado de Rondônia, até no final da década de 90. Neste 

período a instituição FUNAI era responsável pela a Educação Escolar Indígena. 

Nesta ocasião, a Ligia Neiva era um da coordenadora da educação escolar 

indígena, regional de Ji-paraná. Era ela que fazia a interversão com a Secretaria da 

educação, tanto como estadual como municipal, para conseguir contrato para os 

professores não indígenas e indígenas. Assim ela fazia para que as escolas 



  

indígenas funciona se nas aldeias. Por isso que a Ligia Neiva foi um da doutrina 

deste documentário, para falar especialmente a criação da escola Hapbitt Tupari. 

 

 

Credito: Isaias Tupari,11\11\2013 

Imagem - 19 ( Ligia Neiva) 

 

Observação. 

 

Ligia Neiva empenhou um papel muito importante na criação das escolas da 

Terra Indígena Rio Branco, durante a sua gestão na área da educação escolar 

Indígena, dentro do setor FUNI na década de 90. Era ela que fazia possível e 

impossível de fazer uma intermediação com órgão de governo da secretaria de 

Educação Municipal e Estadual, para conseguir a contratação do professor (a), para 

atuar na escola indígena na aldeia.   

 

 

 

 

 

 


