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RESUMO 

 

Este trabalho é resultado de uma pesquisa para a conclusão de curso de Licenciatura em 

Educação Básica Intercultural. O objetivo deste estudo foi historiografar e registrar a trajetória 

do contato do povo Oro Waram a partir das narrativas de sabedores e sabedoras indígenas Oro 

Waram, Oro Mon e Oro Waram Xijein. O estudo foi desenvolvido na Terra Indígena Igarapé 

Laje na aldeia Laje Velho e na  Terra indígena Igarapé Ribeirão na aldeia Ribeirão localiza 

entre os município de Guajara-Mirim/RO e Nova Mamoré no período de março de 2014 a 

agosto de 2015. Para o desenvolvimento da pesquisa utilizamos como instrumento de coleta 

de dados o gravador digital, registro fotográfico e câmera filmadora, as narrativas foram 

registradas em áudio e vídeo por meio de filmagens. E ao término da pesquisa o material 

coletado foi gravado e editado (edição básica) em arquivo digital em CD/DVD-R e realizada 

posteriormente uma apresentação dos resultados da pesquisa para toda comunidade da aldeia 

Laje Velho com a participação dos sabedores e colaboradores indígenas na escola Wem 

Kanum Oro Waram com participação dos professores/as e estudantes. O referencial levou em 

conta as contribuições dos saberes e memórias dos anciões indígenas da aldeia. Para isso 

utilizamos como metodologia a História Oral (MEYHI, 1996)1, pois as fontes orais nos 

informam não só sobre os fatos, mas também sobre aquilo que eles significam para quem os 

viveu e os reconta. As entrevistas de história de vida são instrumentos de reconstrução das 

memórias e das identidades de um coletivo (POLLAK, 1992; GATTAZ, 1998)2. As 

narrativas orais neste trabalho retrata os lugares, territórios e imagens ´pç.de um tempo que já 

se foi, mas que deixaram suas marcas e cicatrizes da violência. O resultado através das 

narrativas coletadas sugere a necessidade de se produzir saberes e conhecimentos levando em 

consideração estas memórias dos sabedores sobre os acontecimentos no processo de contato 

com os não indígenas e suas possíveis repercussões no pós-contato, assim acreditamos que 

isso representa uma melhor compreensão de quem somos e como resistimos a todos o 

processo de invasão de territórios, surto de doenças e as diferentes faces da violência cultural 

e identitária. Portanto, este trabalho sugere que a (re) escrita da nossa história seja registrada e 

protagonizada por nós mesmos enquanto indígena buscando essencialmente o 

aprofundamento do conhecimento sobre estes acontecimentos e eventos decorrentes do 

processo do contato na perspectiva Oro Waram e sua importância no currículo da escola do 

nosso povo.   

 

PALAVRAS CHAVE: Saberes e memórias. Contato.  Povo Oro Waram. Siginificados 

 

                                                 
1MEYHI, José Carlos Sebe Bom. Manual de Historia Oral.5. Ed. São Paulo: Loyola, 1996 
2
GATTAZ, André C. A busca da identidade nas histórias de vida. In: INTERNATIONAL ORAL HISTORY 

CONFERENCE – Proceedings, v. 2, Rio de Janeiro: Fundação Getulio Vargas/FIOCRUZ, 1998. p. 875-884 
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1- INTRODUÇÃO 

 

1.1 Metodologia e o percurso (s) da pesquisa: Entre Komi Memem e as T.I Laje e Igarapé 

Ribeirão 

 

Este trabalho levou em consideração elementos que se aproxima da metodologia 

da Historia Oral (MEYHI, 1996)3, da pesquisa narrativa. A pesquisa de campo com 

abordagem qualitativa, visando em ''um processo de reflexão e análise da realidade através da 

utilização de métodos e técnicas para a compreensão detalhada do objeto de estudo em seu 

contexto histórico e segundo sua estruturação'' (OLIVEIRA, 2007, p. 62).  

O estudo foi desenvolvido na Terra Indígena Igarapé Laje na aldeia Laje Velho e na  Terra 

indígena Igarapé Ribeirão na aldeia Ribeirão localiza entre os município de Guajara-

Mirim/RO e Nova Mamoré no período de março de 2014 a agosto de 2015. Para o 

desenvolvimento da pesquisa utilizamos como instrumento de coleta de dados o gravador 

digital, registro fotográfico e câmera filmadora, as narrativas foram registradas em áudio e 

vídeo por meio de filmagens. E ao término da pesquisa o material coletado foram gravados e 

editados (edição básica) em arquivo digital em CD/DVD-R e  posteriormente ao trabalho de 

edição do material, foi realizada uma apresentação dos resultados da pesquisa para toda 

comunidade da aldeia Laje Velho no período entre abril e  maio de 2015 com a participação 

dos sabedores na escola Wem Kanum Oro Waram com participação dos professores/as e 

estudantes e todos da comunidade da aldeia Laje Velho. 

 

O primeiro momento da pesquisa de campo foi desenvolvido no período que 

compreende de março de 2014 a agosto de 2014, esse momento foi de entrar em contato com 

os parentes nas aldeias, os possíveis colaboradores para a pesquisa, no qual tivemos vários 

momentos de conversa com os sabedores/sabedoras indígenas das três etnias (Oro Waram, 

Oro Mon e Oro Waram Xijein) e professores Oro Waram. Todos e todas que contribuiram 

com este estudo foram informadas /os acerca dos objetivos desta pesquisa e das minhas reais 

intenções enquanto professor pesquisador indígena Oro Waram e, o compromisso que tenho 

para com meu povo. Depois de várias vezes em diálogo com os sabedores, eles enfim 

                                                 
3 MEYHI, José Carlos Sebe Bom. Manual de Historia Oral.5. Ed. São Paulo: Loyola, 1996 
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aceitaram participar da pesquisa e dispostos a ajudar na construção dessa historia construída 

coletivamente. 

  A concordância de sua participação na pesquisa foi formalizada por meio da assinatura 

no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). A coleta das informações em 

relação a história do contato foram relatados pelos mais velhos, considerados sabedores 

indígenas, cada sabedor e sabedora relatou momentos significativos quando vivenciaram este 

evento que deixou marcas do medo, lembranças e incertezas para nós indígenas. 

Os relatos, narrativas dos mais velhos constituíram elementos ricos de memórias e 

significados que são fundamentais para esta pesquisa. Aqui, as narrativas constituem uma das 

principais fontes e referencias da história do povo Oro Waram, ao resgatar e permitir a relação 

entre memória e identidade do nosso povo.  

Vale destacar que além das narrativas orais utilizamos como fonte de pesquisa o 

Capitulo 10 da tese de Doutoramento da antropóloga Aparecida Villaça4 que resultou no livro 

“Quem somos nós: os Wari’ encontram os branco, publicado no ano de 2006. Utilizamos 

alguns trechos das narrativas do meu pai Ko’ um Oro Waram5 que foi um grande sabedor 

indígena hoje falecido, a história do contato foram coletadas pela pesquisadora quando ainda 

em vida, seus relatos encontra-se disponibilizada no presente livro no qual a autora retrata a 

história do contato com o branco na visão deste grande sabedor Oro Waram.  

A pesquisa com os anciões da aldeia serviu de inspiração para minha pesquisa, me 

instigou ir a busca de informações, sempre tive o desejo de documentar a história do contato 

na visão desses sabedores; procurando documentar os acontecimentos ocorridos a partir da 

visão desses sábios da cultura. O registro sobre a história do contato está em sua maioria na 

fonte oral, elementos e fatos passados permanecem com estes velhos sabedores, algumas 

ainda não registradas em fonte escrita.  Nossa proposta além do objetivo de documentar e 

historiografar a trajetória do contato na visão dos sabedores, é que estes conhecimentos e 

saberes narrados e coletados possam tornar-se conteúdos, conhecimentos no currículo da 

nossa escola, a verdadeira história se materialize enquanto currículo diferenciado na escola 

Oro Waram. 

A história contada e vivenciada por diferentes sujeitos e seus narradores terá 

interpretações e conclusões também diferentes. Ao recolher fragmentos essenciais para a 

reconstrução e a manutenção presente e futura das identidades culturais, lembrança e memória 

                                                 
4 Antropóloga do Museu Nacional do Índio do Rio de Janeiro. 
5  Grande sabedor  indígena, que tenho como uma das referencia de como homem e indígena , não apenas por ser 

meu pai, mas um grande orientador da cultura. 
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agem, contudo, diferentemente. Neste sentido é possível afirmar com Baniwa (2006) que não 

existe cultura estática e pura, ela é sempre o resultado de interações, trocas de experiências e 

modos de vida entre indivíduos e grupos sociais6.  

A lembrança é a sobrevivência do passado, que emerge à consciência na forma de 

imagens lembranças. Inscrita na cultura, e produtora de processos culturais, a memória 

aglutina os processos de identidade e identificação. (BOSI, 1994).  Neste sentido, é sempre 

um refazer, reviver, repensar com imagens, conceitos e práticas. E, exatamente neste sentido, 

que propomos aos principais colaboradores desta pesquisa - sabedores indígenas -  pudessem 

recontar, narrar a história do povo a partir da visita aos sete principais lugares/ territórios 

tradicionais onde ocorreu os eventos do contato, por serem esses os sabedores que 

vivenciaram e testemunharam  todo esse processo.  

Entendida como trabalho de reconstrução do passado, de ressignificação do presente e 

antecipação do futuro, a memória consolida-se como “um trabalho sobre o tempo e no tempo” 

(CHAUÍ apud BOSI, 1994). Pensando na possibilidade de evidenciar neste trabalho as 

narrativas orais dos sabedores indígenas que decidimos trazer os relatos de cinco tradicionais 

sabedores indígenas que pertencem ao grupo Oro Waram, Oro Mom e Oro Waram Xiyein, 

são: Awo kamip’ Oro Waram que reside na Aldeia Laje Velho, Maxum Hut Oro Mom reside 

na aldeia Laje Velho, a sabedora indígena Tatoyi Oro Mom7 que reside na aldeia Laje Velho; 

Oro Wao Tata’ Oro Mom8 e Nowi Oro Waram Xiyein9 ambos residem na T I.Igarapé 

Ribeirão na aldeia Ribeirão. 

O segundo momento da pesquisa foi desenvolvida no período de setembro e outubro 

de 2014, diz respeito às entrevistas realizadas com professores e professoras indígenas: 

Cristiane Oro Waram uma ex-aluna que foi alfabetizada pelos missionários da MNTB na TI 

Igarapé Laje na escola Tenente Lira10 na década de 90; o professor Pascoal Oro Waram, 

Valdemar Oro Mom e Robson Oro Waram, estes  últimos são professores indígenas e 

desenvolvem um trabalho de grande importância na nossa comunidade e foram fundamentais 

                                                 
6 Texto extraído do Livro “O Índio Brasileiro: o que você precisa saber sobre os povos indígenas no Brasil de 

hoje” – Brasília, 2006. Autor: Gersen dos Santos Luciano – Baniwa Site: 

http://www.trilhasdeconhecimentos.etc.br 
7 Esposa do Awo Kamip  
8 Esposa do Nowi Oro Waram Xiyein esta sabedora carrega no corpo além da memória trágica do contato, a bala 

de um tiro de revolver que a vitimou neste processo de violência extrema, hoje apresenta dificuldades de falar e 

ouvir,  sua audição foi comprometida  a bala está alojada na região dos olhos e ouvidos. 
9 Este sabedor também carrega no corpo marcas e cicatrizes de uma herança trágica do contato com os brancos.  

O tiro acertou a altura dos braços.  
10 A escola recebe esse nome em homenagem a um Coronel do Exército, ele foi homenageado pela FUNAI  na 

época. 
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neste trabalho, ajudou-me na historiografia da escola fundada pela FUNAI quando retornamos 

a aldeia Laje Velho depois do surto de doenças após 15 anos de abandono da referida aldeia.   

Vale destacar que para o desenvolvimento deste estudo tive a colaboração de mais  

dois parentes, o Silvano Oro Waram Xiyein ( que concluiu magistério Acai II) e José Oro 

Waram que foi alfabetizado pela FUNAI na época.  

Como apresentado anteriormente, este trabalho foi desenvolvido no contexto das duas 

Terra Indígena: Laje e Igarapé Ribeirão, e para os sabedores e sabedoras indígenas narrarem à 

história e os acontecimentos do contato, convidei-os para que pudessem contar os fatos 

históricos a partir dos lugares e territórios onde ocorreu os principais eventos do contato com 

o não indígena e outros indígenas. Com exceção da sabedora Oro Wao Tata’ Oro Mom11 e 

Nowi Oro Waram Xiyein12 que residem na T I.Igarapé Ribeirão na aldeia Ribeirão, estes 

foram entrevistados na própria aldeia que fica aproximadamente 60 km de aldeia Laje Velho.  

 Os lugares foram selecionados pelos próprios sabedores e sabedoras indígenas, onde 

narraram os principais acontecimentos. Os lugares que visitamos com os sabedores  são todos  

conhecidos e considerados como lugar/território tradicional ou roça tradicional, como 

veremos no decorrer das narrativas dos sabedores/as.  

 Foram visitados sete (7) territórios e entres estes lugares alguns atualmente são lugares 

para o cultivo de lavouras e roças para o sustento do nosso povo. Os territórios selecionados 

são carregados de memórias e significados para os mais velhos indígenas que vivenciaram os 

eventos do contato. Todos os sete territórios ficam localizados às margens do Komi Memem [ 

Rio Laje], ou seja são todos territórios via fluvial e o rio Komi Memem é considerado para 

nós a principal via de acesso a esses territórios sagrados e imemoráveis. Conhecemos cada 

curva e traços desse rio, todo o seu percurso, para o nosso povo o Komi Memem tem um 

significado muito especial e de grande valor, pois é do rio que tiramos o peixe que serve de 

alimento e sua a água para o nosso dia a dia da aldeia.  O rio  serviu para as nossas fugas 

quando as aldeias foram “pisoteadas”, ‘atacadas” e destruídas pela doenças do branco, pela 

violência física, e das inúmeras mortes ocorridas em decorrências desse pós contato. 

 As entrevistas dos sabedores tradicionais indígenas que são evidenciadas neste trabalho, 

são de conhecedores da história do povo, eles são portadores de saberes da língua e dos 

costumes, e que vivenciaram e presenciaram situações antes, durante e o pós-contato. Cada 

                                                 
11 Esposa do Nowi Oro Waram Xiyein esta sabedora carrega no corpo além da memória trágica do contato, a 

bala de um tiro de revolver que a vitimou neste processo de violência extrema, hoje apresenta dificuldades de 

falar e ouvir,  sua audição foi comprometida  a bala está alojada na região dos olhos e ouvidos. 
12 Este sabedor também carrega no corpo marcas e cicatrizes de uma herança trágica do contato com os brancos.  

O tiro acertou a altura dos braços.  
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sabedor e sabedora indígena traz em suas narrativas conhecimentos, reflexões únicas sobre  a 

historia do contato, e também da festa tradicional Kapiwa13 e Kawayimwa.14 

 Esta pesquisa além de ser histórica ela é etnopedagógica e antropológica, talvez não 

caiba aqui definirmos que tipo de pesquisa ela se encaixe, ou melhor, se os tipos de pesquisa 

que se tem conhecimentos dão conta desta, ou responde aos objetivos e caminhos traçados 

para minha pesquisa. Esta nossa pesquisa extrapola esse universo, ela se sustenta e se 

fundamenta na pesquisa antropológica, etnopedagógica e histórica. Esta pesquisa foi além das 

entrevistas com os sabedores e sabedoras indígenas, envolvi outros professores indígenas da 

escola Wen Kanum Oro Waram localizada na Aldeia Laje Velho15. Convidei-os para 

participar da pesquisa de campo, no intuito de aproximá-los e possibilitar o contato em 

relação como ser possível nós professores sermos professor-pesquisador-indígena, os 

professores me acompanharam em todas as etapas da pesquisa e o desenvolvimento deste 

trabalho de campo, posso afirmar que este é um trabalho coletivo, é de todos.  Percebi ali uma 

oportunidade para que estes professores também pudesse ter contato com a pesquisa, para que 

eles se apropriassem dos conhecimentos, saberes tradicionais narrados pelos nossos sabedores 

indígenas. Penso que assim, os professores indígenas terão conhecimentos diferenciados e 

elementos para discutir a cultura e a história do nosso povo em sala de aula, incluindo no 

currículo da nossa escola, servindo de material didático a ser estudado pelas crianças e os 

jovens na nossa escola indígena. Objetivando que este trabalho de pesquisa que retrata esta 

verdadeira história se oficialize e faça parte currículo da nossa escola, que possamos utilizá-

las como fonte e referencia de material didático e de pesquisa, tendo como principais autores 

nosso narradores indígenas, pois não teremos para sempre nossos sabedores. 

No terceiro momento da pesquisa ocorreu entre maio de 2015 a agosto de 2015, 

realizamos uma análise do material coletado, ou seja das narrativas para edição ( formatação 

básica de edição) das filmagens em vídeo/áudio com gravação em mídia digital (CD-ROM e 

DVD-R) obtidas por meio dos colaboradores e colaboradoras indígenas. Contei com a imensa 

colaboração do parente indígena Celso Oro Eo na gravação e na edição com a colaboração do 

Dino Rosse. O objetivo agora será realizar já no material coletado e gravado o 

desenvolvimento de um CD multimídia em edição avançada apresentando a legenda das 

                                                 
13  Dança tradicional do Povo Oro - é uma  festa coletiva entre nós. 
14 É um ritual de preparação para a festa coletiva Kapiwa e também para as atividades de  caça « ka’ pawa 

krawa », na pesca « kapawa hayam , na preparação dos alimentos como a chicha « ka arawa tokwa »,  a carne 

assada « ka xain ne krawa', na distribuição destas, na confeçao dos instrumentos musicais «ka arawa trakom » 
15 Laje Velho, apresenta 376 habitantes, é composta por 56 famílias, apresentando uma área 107.321 hectares 

segundo dados da Casai – Casa de Saúde Indígena (2015).   
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narrativas nas duas línguas. Neste sentido, valorizando assim os aspectos sociolinguístico e 

cultural do povo Oro Waram. 

Ao final da pesquisa com as gravações, vídeos e os registros fotográficos 

coletados durante o trabalho de campo, percebi que poderia fazer algo mais além do que já 

tínhamos, então organizamos um momento na escola Wen Kanum Oro Waram onde todos 

foram convidados a participar deste momento, sendo que o objetivo era socializar os 

resultados do trabalho de pesquisa junto aos estudantes indígenas, professores/as e 

comunidade, este foi o meu retorno enquanto professor à comunidade, um retorno 

pedagógico, de socialização do que havíamos feito naquele intenso período de pesquisa com a 

colaboração de muitos da aldeia. Neste dia, podemos afirmar que houve uma grande festa na 

escola e comunidade, foi possível mostrar através do vídeo um pouco da história do nosso 

povo retratada pelos sabedores e sabedoras indígenas, não tinha sido feito na nossa escola esse 

tipo de atividade até então, e que nos permitir afirmar que isso é importante para a nossa 

escola e comunidade, a sistematização dessas histórias narradas entre outras, ser possível 

produzir material didático diferenciado para nossa escola através de sua documentação e 

registro em vídeo/áudio e posteriormente como registro escrito. 
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II-  O POVO ORO WARAM: UM POUCO DE NÓS 

  

 O povo Oro Waram habita a Terra Indígena Igarapé do Laje  (Komi memem) é composta 

pelas seguintes aldeias: Semapa, Laje Novo, Linha Dez, Limão, Boa Vista, Linha 6, Linha 14, 

Linha 8 e a Aldeia Laje velho. A Terra indígena faz divisa com dois municípios, o de 

Guajará-mirim e o de Nova-Mamoré. É a maior terra em termo de extensão e população, 

apresentando aproximadamente 1.000 integrantes indígenas e onde concentra a maior 

presença do povo Oro Waram sendo composta por 10 aldeias citadas acima.   

 A Aldeia Laje Velho onde moramos, apresenta o maior número de famílias por ser a 

primeira aldeia formada e ser banhada pelo Rio Igarapé Laje  [Komi Memem], apresenta ainda 

atualmente um total de 376 habitantes segundo dados da SESAI (2015).  

 

 

FONTE: PIBID/UNIR, 2013. 

 



16 

 

 Habitamos além da Terra Indígena Igarapé Laje, a terra Igarapé Ribeirão e Sagarana 

localizada entre os municípios de Guajará-Mirim e Nova Mamoré. A terra é divida com 

outros parentes: Oro Mon, Oro E’o, Oro Nao’, Oro Waram Xijein, Oro Kao Oro Wayi.  

 

III -MEMÓRIA AUTOBIOGRÁFICA: TRAJETÓRIA DE VIDA ACADÊMICA E 

PROFISSIONAL DE UM PROFESSOR INDÍGENA ORO WARAM 

  

  

Foto 1-  Arquivo Pessoal. Francisco Oro Waram, 20 anos de idade, 1997. 

 

 

“Não há prática pedagógica que não parta do concreto cultural e 

histórico. Experiência e prática não se transplantam, se 

reinventam, se recriam” (FREIRE, 1982). 

 

 

Meu nome na lingua é Oro Wao’ Xain, registrado como Francisco Oro Waram, sou do 

subgrupo Waram (Macaco preto) e falante de dois dialetos (Oro Nao’ e Oro Waram). Sou o 

segundo filho do saudoso sabedor indígena Ko Um’ Oro Waram com a sabedora Pakao Oro 

Não’ 16.  Fui registrado apenas no sobrenome/etnia do meu pai, pois os Wari’ são patrilinear e 

que maioria dos parentes fazem desta maneira. 

 Naquela época as certidões de nascimento eram feitas primeiramente pelos 

missionários e depois pela FUNAI. Meu pai, era viúvo e já tinha dois filhos, o Jose Oro 

Waram e Terezinha Oro Waram e criou ainda os dois filhos da  minha mãe Pakao Oro Nao’,  

também era  viúva, e já tinha dois filhos: Joao Oro Nao’ e Moam Oro Nao’. Os dois se 

conheceram quando meu pai saiu da aldeia Laje Velho e foi para aldeia Pitop território dos 

                                                 
16 Os Oro Nao recebe esse nome pois foram eles que estabeleceram o primeiro contato com os não indígenas 

conhecido pelos Oro Não como Nukun Wayam. 
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Oro Nao’ Nukun Wayam, e lá os dois se conheceram e aproximadamente com três anos de 

convivência tiveram o primeiro filho juntos, e deram o nome de Oro Wao’ Xain, mas 

infelizmente o primeiro filho quando tinha mais ou menos sete anos de idade não resistiu as 

doenças e veio a falecer. Com a tristeza da perda de um filho minha mãe chorava muito com a  

saudade,  meu pai resolveu levar toda família embora, deixando para trás a aldeia Pitop e 

voltar a aldeia Laje Velho. Com pouco tempo a minha mãe engravidou novamente, depois de 

nove meses, eu nasci e foi colocado no ‘paneiro’(koko), deixando mais ou menos três minutos 

dentro no paneiro. Esse ritual de colocar recém-nascido no paneiro acredita-se na nossa 

cultura que serve para afastar qualquer tipo de doença, mal (Ka Katiwa) na criança, este 

paneiro trás fortalecimento, faz a criança crescer e se tornar um grande guerreiro e resistir a 

tudo. Eu nasci no dia 15 de abril de 1976, ás 04h00 da manhã, na terra indígena Igarapé Laje 

Velho localizada entre os municípios de Guajará-Mirim e Nova Mamoré.  

Quando eu tinha mais ou menos 4 anos idade, nasceu o terceiro filho dos meus pais, 

meu irmão Raimundo Oro Waram,  que infelizmente viveu tão pouco, e para tristeza da minha 

família, sua vida foi ceifada aos 3 anos de idade por doenças do pós contato. O meu irmão não 

resistiu a doenças e acabou morrendo. Lembro-me como hoje, muitas crianças pequenas 

morriam antes mesmo de completar 5 anos de vida, era comum as crianças não resistirem as 

doenças pós contato que assolavam as aldeias nesta época.  

Quando completei 7  anos de idade, tivemos que sair da aldeia Laje Velho, fomos para 

Terra Indígena  Pacaas Novas na aldeia Tanajura, devido a essas várias doenças que foram 

herança do pós contato que não perdoou crianças e velhos indígenas.  

Foi na Terra Indígena  Pacaas Novas17 na aldeia Tanajura que comecei a estudar, no 

ano de 1985 fui pela primeira vez a escola, fui alfabetizado na língua materna Oro Não’ com 

Missionário Abílio Soares na Escola indígena Marechal Rondon. Foi nessa escola que tive 

contato com as cartilhas de alfabetização na escrita no dialeto dos Oro Nao’ conhecido como 

a cartilha de alfabetização foi elaborada pelos missionários. A lingua Oro Não’ serviu de 

referencia porque foram os primeiros grupos a estabelecerem contatos com os não indígenas 

entre 1956 a 1960, conforme Vilaça (1992).   

Os meus pais mudaram-se para T.I Rio Negro Ocaia, na Aldeia Rio Negro Ocaia e 

lá estudei da 1ª a 4° série do ensino fundamental na Escola indígena Posidônio Bastos, e 

somente depois retornei a aldeia Tanajura para continuar meus estudos, sendo que nesta aldeia 

residia a professora Seila Soeiro de Melo, que era responsável pelo curso de suplência de 5ª a 

                                                 
17 
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8° série do ensino fundamental, por esse motivo tive que voltar a morar na aldeia Tanajura 

para continuar os estudos, foi muito difícil, pois a família ficou na aldeia Rio Negro Ocaia, 

fiquei distante do meio familiar. E logo após a conclusão dessa etapa em nível de 1º grau no 

Curso de Suplência fui aprovado pelo Centro de Estudos Supletivo Dr. Claúdio Fialho na 

cidade de Guajará-Mirim.  Na época a professora da SEDUC-RO Seila Soeiro de Melo era 

responsável pelo supletivo nas áreas indígenas do Pacaás Novas18 que incluía parte da região 

do Mamoré e também do Guaporé19 na T.I Sagarana e as áreas terrestres20  que incluía a T.I 

Igarapé Laje e a T.I Igarapé Ribeirão, Seila era professora e foi a responsável pela minha 

formação de 5° a 8° série na época, o material didático que ela utilizava para ensinar era 

através dos módulos (conteúdos)  disponíveis para esse tipo de instrução, ou seja, levávamos 

estes livros módulos e estudávamos em casa, sem nenhuma orientação de outro professor ou 

professora, estes módulos com conteúdos e conhecimentos que não fazia parte do nosso 

contexto, a linguagem desvinculada da nossa realidade. Seila Soeiro visitava as escolas 

indígenas das aldeias duas vezes por mês com objetivo de apenas aplicar a prova, mais 

conhecido popularmente como “provão”. 

Muitas vezes faltava combustível o que impedia e dificultava os trabalhos da 

professora Seila Soeiro em se deslocar até a aldeia, e isso também nos prejudicava, pois 

tínhamos interesse de concluir logo os módulos para dar continuidade aos demais. Foi neste 

formato que fomos concluindo o ensino fundamental, com todas essas dificuldades e com 

poucas orientações, além do material apresentado em uma língua da qual tínhamos e temos 

ainda certas dificuldades, levando em consideração nossas limitações linguísticas, isso 

impedia por vezes a compreensão e interpretação mais segura e mais completa das palavras, 

do texto e significado, uma barreira que ainda estamos superando aos poucos. 

No final de 1993 fui morar na cidade de Guajará-mirim, tive que estudar na escola 

do não indígena pela primeira vez me encontrava num momento e situação muito difícil, algo 

novo e diferente, sair da aldeia e estudar na cidade, uma rotina, um estilo de vida tão diferente 

do meu, da minha cultura e do meu povo, pois se quisesse seguir e dar continuidade aos meus 

estudos teria que vir morar na cidade.  Essa era a única alternativa, mas minha vontade e meu 

compromisso com meu povo era maior, eu precisava concluir o ensino médio, e ajudar a 

minha aldeia, outros parentes já tinham desistido de estudar, mas encarei como desafio, como 

                                                 
18 A área do Pacaás  Novas inclui parte da  região do Mamoré . 
19 A área do Guaporé  inclui Terra Indígena Sagarana. 
20 Na área Terrestre se localiza terra indígena Igarapé Laje e terra indígena Igarapé Ribeirão. 
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uma luta que teria que ganhar e levar para a aldeia, abrir caminho para os jovens que vão 

futuramente seguir estudando.  

 

Na escola da aldeia não havia a oferta dessa modalidade de ensino, assim como 

até hoje não há oferta do ensino médio apesar de nossas lutas como professores e professoras 

indígenas e as reivindicações diárias da comunidade indígena de Guajará-Mirim. Recém-

chegado na cidade, tive problemas em relação a um lugar para eu me alojar, ficar hospedado, 

afinal quem iria hospedar um indígena na sua casa ou ter inquilino como indígena, há muito 

preconceito ainda, sem falar que não tínhamos na época uma bolsa para que pudesse custear e 

manter a hospedagem e alimentação na cidade. Sabendo da minha situação na cidade de 

Guajará-Mirim, pouco tempo depois o senhor Dídimo Graciliano de Oliveira o então 

administrador da Regional da FUNAI de Guajará-Mirim na época, ofereceu apoio e me 

orientou para que fizesse o teste seletivo para a Escola Agrotécnica Estadual21 “Silvio 

Gonçalves de Farias” no município de Ji-Paraná, nesta escola era o regimento de internato, 

ofereciam alojamento aos alunos oriundos de outros municípios e não teria que me preocupar 

com a questão da minha estadia e alimentação.  

Eu vi que seria uma oportunidade para fazer esse curso, me preparei para fazer o 

processo seletivo e ingressar na escola Agrotécnica, mas havia apenas cinquenta vagas, 

mesmo diante do numero reduzido de vagas, me encorajei e fiz o teste, concorri com os 

estudantes não indígenas, achei que não iria ser aprovado, mas veio o resultado e fui 

aprovado, ficando em 12º lugar na lista dos classificados. No momento que eu recebi a 

informação de que fui selecionado senti muita alegria de dar continuidade aos meus estudos. 

O Curso teve duração de três anos e assim conclui o ensino médio com diploma de curso de 

Técnico em Agropecuário em nível médio.  

Em 1994 a FUNAI comprou ferramentas de trabalho manual, como enxadas, 

foices, lima chata e também vestimentas para ir a Ji-Paraná, pois o curso exigia tais  

ferramentas para usá-las nas aulas práticas de campo.  A FUNAI me levou até aquele 

município, chegando lá, o então diretor da Escola Agrícola na época, não me recordo seu 

nome, nos recebeu educadamente e disponibilizou um quarto para eu me alojar durante todo o 

curso na própria escola. No primeiro dia de aula, todos os alunos tiveram que se apresentar, 

falar de qual região pertencia, município e de suas expectativas no curso, lembro-me como se 

fosse hoje, eu estava sentado na primeira fila e eu era a sétima pessoa na ordem a se 

                                                 
21 Hoje funciona o Instituto Federal de Ciência e Tecnologia de Rondônia – IFRO, Campus Ji-Paraná.    
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apresentar. Posicionei-me e falei que era da região de Guajará-Mirim, falei que era indígena 

da etnia Oro Waram daquela região e, que estava na escola para estudar e depois de formado 

iria ajudar o meu povo na minha aldeia. Nesse dia fiquei um pouco tímido, alias estava no 

espaço que a maioria era não indígena, na escola não indígena, uma convivência diferente do 

meu povo e principalmente da minha cultura, não estava acostumado com tudo aquilo, muita 

formalidade.   

Na elaboração de textos e redações pensava que o não indígena não apresentava 

tantas dificuldades na escrita da língua portuguesa, pois eles falavam esta língua e de certo 

modo por ser falantes desta não haveria tantas dificuldades que eu possuía, afinal naquela sala 

de aula só havia eu de indígena, o único indígena, mas percebi que quase todos apresentavam 

dificuldades que se assemelhavam as minhas.  

As aulas de inglês era o meu desafio, pois nunca tinha estudado essa língua, já 

bastava a língua portuguesa com suas regras, todos ficavam calados, mudos e acompanhava a 

fala do professor. As aulas de química e física era as mais difíceis, pois tinha muitos cálculos 

e a tabela periódica parecia um verdadeiro embaraço, não havia sentido naquilo. Mas adiante 

no curso, começou a surgir às dificuldades nas disciplinas puramente técnicas, o primeiro ano 

foi quatorze disciplinas, fiquei em recuperação em cinco dessas, mas recuperei a nota fazendo 

todas as avaliações. No segundo ano fiz recuperação em três disciplinas, e no terceiro ano 

somente na disciplina de Matemática, lembro-me que neste último ano não consegui a média 

e fui para recuperação com mais dezessete colegas, mas recuperei a nota. 

As minhas maiores dificuldades em estudar na escola não indígena, esta em 

estudar em outra língua que não sou falante, que não utilizamos na comunicação do dia a dia, 

ou seja, na língua portuguesa e também nas apresentações de trabalho individual. A maioria 

dos professores passavam muitas atividades para fazer no caderno e trabalhos em grupo o que 

dificultava desenvolver e conciliar com outras atividades e responsabilidades que eram 

atribuídas a nos durante o curso, tínhamos que lavar nossas roupas, fazer higienização dos 

quartos e cuidar dos animais entre outras atividades. Mesmo diante de todas essas 

dificuldades que estava passando na escola da cidade, havia momentos de trocas interculturais 

durante alguns eventos e no dia a dia do curso, muitas vezes eu era convidado a organizar e 

fazer demonstração de como ocorre a festa tradicional do meu povo, juntamente com colegas 

não indígenas, esse momento não era uma simples socialização para mim, todos me ouviam 

atentamente eu tinha a voz e vez altiva nestes eventos, o que representava uma aproximação 

do meu povo, da minha aldeia, eu sentia que estava conquistando um espaço nosso entre eles, 

eu percebia que todos possuíam muitas curiosidades em saber como somos, como vivemos, 
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enfim curiosidade em conhecer o outro e se aproximar deste outro, o que favorece um diálogo 

intercultural.  

No ano de 1996 conclui o curso de Técnico em Agropecuária e voltei para aldeia, 

voltei para T.I Rio Negro Ocaia. No ano seguinte em 1997 recebi um convite da FUNAI, 

regional de Guajará-Mirim para dar continuidade aos meus estudos, mas agora em nível 

superior para cursar Licenciatura Plena em Pedagogia na Universidade Federal de Rondônia 

campus de Guajará-Mirim, própria FUNAI fez minha matricula na UNIR para eu iniciar o 

curso, fiquei muito feliz e pensei; agora vou fazer um curso superior, mesmo que não seja 

diferenciado, mas não imaginava que iria passar por muitas dificuldades. A FUNAI havia 

informado que para cada curso oferecido pela Universidade Federal de Rondônia, uma vaga 

era destinada para os indígenas, essa era a política de reserva de vagas/cotas que existia na 

UNIR nesta época, garantindo assim cotas para estudantes indígenas, apesar de não existir na 

UNIR cursos específicos para o magistério indígena. Durante os dois primeiros períodos do 

curso de Pedagogia recebi em mãos o valor de R$500,00 reais esse dinheiro era do MEC e a 

FUNAI contralava, com este valor e com muita dificuldade pagava o aluguel que já estava em 

atraso e tinha que adquirir materiais e custear os valores de impressões/copias da faculdade 

que era necessário.  

Esse valor era insuficiente para manter os gastos com aluguel, alimentação e adquirir 

materiais escolares. É humanamente impossível algum acadêmico indígena, fora de sua 

aldeia, com responsabilidade de custear alimentação, aluguel e materiais da faculdade se 

manter no curso com uma bolsa neste valor, a FUNAI ao ser questionada não esclarecia o 

motivo do valor da bolsa e dos constantes atrasos do pagamento do beneficio, uma vez que 

essa bolsa era destinada para que eu pudesse permanecer no curso. Foi difícil para se manter 

na cidade nessas condições, a única fonte de renda que havia era essa, minha família toda 

estava na aldeia, não havia como eles me ajudarem, e o não recebimento da bolsa foi o motivo 

da minha desistência do curso no ano de 1998 e não mais retornei ao Curso. 

 No ano de 1998, foi lançado um edital de seleção para contratação de professor para a 

Prefeitura de Guajará-Mirim para lecionar na escola da aldeia, fui aprovado e em seguida fui 

contrato como professor emergencial rural na Escola Tenente Lira onde trabalhei com os 

alunos da 4° série na aldeia Laje Novo por um período de dois anos. Depois desse período 

fiquei sem contrato durante um ano. 
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3.1 HISTÓRIA DE FORMAÇÃO: DO PROJETO AÇAI I AO CURSO DE 

LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO BÁSICA INTERCULTURAL 

 

  Neste mesmo ano eu fiz um curso de capacitação de magistério para professores rurais 

oferecido pela Secretaria Municipal de Educação de Guajará-Mirim, foi uma capacitação que 

teve uma duração de cinco dias, no período de 16 a 20 de Fevereiro de 1998.  

Em função de constantes reivindicações dos povos indígenas por meio das entidades 

indígenas e indigenistas, o Estado de Rondônia assumiu sua responsabilidade no que se refere 

a formação de professores indígenas, dando início, em 1998, a um Programa de Formação de 

Professores Indígenas denominado Projeto Açaí22. Era um curso voltado para atender as 

demandas das escolas indígenas do estado, com direito a prosseguimento de estudos. Esse 

curso foi fruto de muitas lutas de professores e professoras indígenas do estado de Rondônia e 

noroeste de Mato Grosso, do movimento indígena, lideranças e comunidades. Esta formação 

ocorreu entre os anos de 1998 e 2004 dividida em onze etapas sendo que uma destas realizou-

se nas comunidades -  “Açaí nas Aldeias”. Este projeto habilitou aproximadamente 120 

professores em Magistério Indígena para atuarem com alunos de 1ª a 4ª série do Ensino 

Fundamental (PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO, 2008, p. 4 e 5) 

No seguinte ano, em 1999 houve alguns problemas de má gestão de recursos no 

Governo do estado de Rondônia e, devido à falta de verba não ocorreu à tão esperada 

formação de professores do Projeto Açaí I, voltando somente dois anos depois no ano de 2000 

quando o Estado de Rondônia se responsabiliza pela educação indígena e retoma a formação 

do Açaí, o curso teve duração de quatro anos, finalizando no ano 2004, este curso foi dividido 

em dez etapas23. Pouco tempo depois fui contrato como professor emergencial indígena pela 

SEDUC/RO, onde estou até o momento atual.  

Durante o curso do projeto Açaí I, adquiri conhecimento muito relevante para minha 

formação enquanto professor indígena com a visão diferente, pois é um curso para os povos 

                                                 
22

 SEDUC. Projeto Açaí. Governo do Estado de Rondônia,  Projeto de  Educ. Escolar Indígena, 2004. 
23 Os componentes curriculares para a habilitação do curso do Magistério para séries iniciais do ensino 

fundamental – Indígena foram:: língua Portuguesa, L E  M – Inglês literatura , Educ . Física , Arte ,didática , 

Química , Matemática , física , Biologia , História , Geografia , Filosof. da Educ , Sociol da Educacão , 

Antropologia , Psicol. , Língua Materna , Literatura  Indígena , Direito Indígena , Praticas de ensino e Estágio 

Supervisionado. 



23 

 

indígenas, na qual fui incentivado a ser protagonista, defender o meu povo e a preservar a 

minha língua tradicional, direitos este assegurado no artigo 231 da Constituição Federal de 

1988 e reafirmado pela Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho e das Leis 

no âmbito  da União e dos estados para a educação escolar indígena. Foi neste curso – Açaí I 

que tive meu primeiro contato com uma formação realmente voltada para as especificidades 

da educação diferenciada que temos direitos, atentos aos modos de ensinar e aprender, 

respeitando as características culturais e linguísticas de cada povo. 

A experiência no Açai I, acrescentou muitos conhecimentos e saberes relacionados ao 

contexto das escolas e as necessidade de nossa comunidade escolar indigena, evendenciando 

de como fazer um planejamento escolar, prevendo os conteúdos de todos os componentes 

curriculares, que para ensinar na escola precisamos de um planejamento esturuturado e prever 

os seus objetivos.  Pude compreender durante o curso como elaborar o projeto para educação 

escolar indígena a partir das nossas necessidades, isso foi de fundamental importância, pois 

comecei a entender que a escola vai alem do espaço físico, e que isso não era apenas da escola 

não indígena que apresentava esse formato, não pensava que a nossa escola pudesse ter uma 

estrutura própria e independente, e que pudesse ser construído por nos professores e 

professoras indígenas, lideranças, sabedores e comunidade. E que esta escola refletisse os 

próprios anseios da comunidade que pertence. 

No inicio do curso Acai I, eu imaginava que era um curso voltado para um projeto de  

recurso financeiro, que não seria tão específico com a Educação Escolar Indígena, então 

comecei a refletir que ele era o primeiro curso que estava fazendo que retratava de fato a 

Educação Escolar Indígena e preparava os professores para atuar na escola de seu povo. 

Foram convidados indígenas de outros estados para contribuir na formação do Açai I, 

esses e outros indígenas que já possui conhecimentos e experiências com a Educação Escolar 

Indígena como exemplo a participação do Gersem Baniwa e Francisca Parecis entre outros. A 

participação desses indígenas na formação fortaleceu ainda mais o curso, pois serviu de 

referencias porque eles nos mostraram que era possível construir uma escola diferenciada a 

partir das experiências do projeto de escola indígena de seu povo e a importância da formação 

em nível magistério indígena para essa construção de escola diferenciada. 

Durante o curso Açai I, tive muitas contribuições, pois houve muitas trocas de 

experiências enquanto professor indígena, da nossa atuação e compartilhando as dificuldades 

e as conquistas na escola indígena, das limitações em relação ao material didático especifico 

que atenda aos anseios de cada comunidade, da falta de projetos específicos para nossa escola 

diferenciada e intercultural e que se constitui ainda um desafio para nos professores e 
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professoras indígenas e devemos construir juntamente com cada comunidade. A troca de 

saberes e conhecimentos da cultura indígena além das inúmeras discussões em relação a 

elaboração e planejamento docente, dos planos de ensino específicos e diferenciados de 

acordo com a realidade de cada comunidade. 

  Nosso objetivo vai além de revitalizar queremos reafirmar a cultura, e para isso penso 

que seja necessário de um projeto também para construir e reelaborar nossa escola através da 

necessidade de cada povo. Neste sentido destaco aqui como o projeto Açai I como curso de 

formação contribuiu e tem contribuído, ele teve um marco histórico para a construção da 

nossa escola indígena quando inicia a discussão e a necessidade da construção do Projeto 

Político Pedagógico diferenciado da escola indígena. Lembro-me da participação e do 

compromisso que o professor Cristovão Abrantes e a professora Meire tiveram com a nossa 

causa, a preocupação em que este projeto de formação de professores Magistério Indígena 

torna-se referência e atendesse realmente as necessidades e demandas das nossas escolas 

indígenas de Rondônia.  

Em 2006, a luta do professores e professoras indígenas, do movimento indígena, 

lideranças e comunidades continuavam, agora reivindicavam, efetivamente, junto a 

Universidade Federal de Rondônia, a abertura de um curso específico de Licenciatura 

Intercultural para habilitá-los a atender as demandas das comunidades indígenas, no que se 

refere a continuidade do ensino fundamental e médio.  

Neste processo de reivindicação e luta por formação de professores indígenas tivemos 

a colaboração de instituições governamentais e não governamentais24 que apoiaram e que 

foram e são sensível a nossa causa.  

 
 Desta forma, faz-se urgente ampliar o programa de formação de professores 

indígenas com a criação deste curso, atendendo, assim, direitos já garantidos 

na legislação em vigor.  Em resposta a estas reivindicações e atendendo a 

direitos assegurados pela legislação, Departamento 1 – DCHS – 

Departamento de Ciências Humanas e Sociais do Campus da UNiR de Ji-

Paraná, apresenta, com muito orgulho e respeito aos povos indígenas de 

Rondônia, o  Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura em Educação 

Básica Intercultural.  Este Projeto propõe quatro habilitações, quais sejam:  

1. Educação Escolar Intercultural no Ensino Fundamental e Gestão Escolar; 

2. Ciências da Linguagem Intercultural; 3. Ciências da Natureza e da 

Matemática Intercultural; 4. Ciências da Sociedade Intercultural.  

(PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO, 2008, p. 4 e 5) 
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Esse projeto foi uma referencial para os professores indígenas  falava do projeto como 

podemos desenvolver como podemos modificar o PPP, carga horária, fazer nosso calendário 

especifico, outros curso não havia uma aproximação com a realidade da escola indígena, 

havia mais dialogo com nos professores indígenas, o DEINTER, é o pai do AÇAI, é um 

projeto maior e mais amplo, ele foca todas as áreas de pesquisa, faz parte de todos inclusive 

com a participação dos sabedores indígena na escola, ele incentiva a participação de todos na 

escola, a UNIR e o governo tem dado maior oportunidade para a contratação de professores 

para trabalhar com a Educação Escolar Indígena, a começar com a contratação de mais 

professores, ganhando espaço, adquirindo conhecimento e os professores indígenas 

desenvolvendo pesquisa junto a sua comunidade e realidade do seu povo.  

Agora estamos tendo uma abertura maior de discutir abertamente sobre as demandas e 

necessidades das nossas escolas, a educação escolar indígena no estado de Rondônia, tem 

ganhado espaço e a garantia de nosso ensino ser ministrado pelos próprios professores 

indígenas, mas ainda há vários problemas, como a garantia de materiais didáticos específicos, 

questão da estrutura física das escolas nas aldeias, falta de equipamentos e manutenção, falta 

de incentivo para produção de materiais específicos produzidos na língua.  

Os professores estão sendo formados, mas deve haver uma contrapartida do estado, 

mas o estado tem que proporcionar condições para que estes professores/as que estão sendo 

formados na UNIR, possam desenvolver seu trabalho na escola indígena da sua comunidade, 

levando em consideração as demandas de acordo com a realidade de cada comunidade 

indígena do estado. 

Em 2006, fui transferido da escola da aldeia de Graças a Deus para Laje Velho, e em 

2008 recebi um convite para trabalhar no setor da educação escolar indígena, como executor 

indígena para acompanhar a Gestão de Trabalho do Governo do Estado no que diz respeito 

aos assuntos da Educação Escolar Indígena, e em 2010, continuei mas assumi como executor 

indígena na capital Porto Velho. Foi uma experiência que favoreceu muitos conhecimentos e 

aprendizados, tive contato com outros parentes e lideranças, e de estar trabalhando no Poder 

Público em prol da Educação Escolar Indígena e possibilitando nosso protagonismo.  

No decorrer do ano de 2006, participei como membro indígena para elaboração de um 

projeto de Lei que cria o quadro do Magistério Indígena do Estado de Rondônia, integrando 

as carreiras de Professor Indígena e o seu ingresso no cargo de Professor Indígena das 

carreiras do Magistério Público Indígena mediante a aprovação em concurso público de 

provas de conteúdo específico e dispõe da carreira de Técnico Administrativo Educacional 

Nível 1 e Técnico Administrativo Educacional Nível 3. Este projeto foi registrado com o 
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número 578 aprovado no ano de 2010, que é a atual Lei complementar que dispõe sobre a 

criação do Quadro de Magistério Público Indígena do Estado de Rondônia, é resultado de 

muita luta, esforços, uma conquista de todos os professores e professoras indígenas, 

lideranças e comunidade na elaboração deste projeto juntamente com o Ministério Público 

Federal. 

Em 2009, fiz o vestibular para ingressar na UNIR no Curso de Licenciatura em 

Educação Básica Intercultural. Iniciei meus estudos no Campus de Ji-Paraná. O sentimento 

era de uma nova caminhada na etapa de estudo, estava eu novamente na Universidade,  

achava que ia ser muito difícil, pelo fato de ser diferente, a minha preocupação era como eu 

iria me manter na universidade sem muito recurso financeiro. Imaginava que não teria bolsa, 

algum tipo de auxilio25 eu pensei que fosse ao mesmo formato do projeto Açai I.  

 Ao chegar na cidade de Ji-Paraná, eu achei muito difícil encontrar um lugar específico 

para eu me alojar, procuramos com outros parentes casas para alugar mas o valor era 

exorbitante, muito caro, ficávamos com vergonha muitas vezes, pois não tínhamos condições 

de pagar aquele valor.  

Percebíamos que ao procurar casas para alugar alguns não indígenas pensava que nós 

indígenas não tínhamos compromisso para arcar com o aluguel da casa e ou do apartamento, 

que pudesse sair sem pagar as dívidas. Outras vezes abusavam do valor do aluguel por sermos 

indígenas. Além de outras situações decorrentes de nossa origem, que nos olhavam com ar de 

estranhamento, desconfiados, não queria inquilinos indígenas, ou quando exigia no ato do 

contrato algum fiador ou fiadora, ou seja, estavam possibilitados de fazer acordo, por sermos 

indígenas, percebia uma olhar de rejeição e preconceito, isso é muito triste. 

Na universidade tive dificuldades em relação às matérias que era puramente técnicas, 

não era do nosso contexto, exemplo: matemática técnica, física, química. Eu imaginava que o 

formato do curso fosse diferente, como o curso de Pedagogia, que o currículo e ementa do 

curso não apresentassem algumas disciplinas engessadas como neste caso. O curso de 

licenciatura em Educação Básica Intercultural, possui um outro tipo de formação, ele está  por 

área de atuação, isso eu achei muito interessante. Também ressalto aqui o uso das tecnologias, 

os professores que entende nossas dificuldades e nossas limitações, pois na língua, no usos 

ferramentas.  
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Com as primeiras aulas, observei que as disciplinas falavam do contexto escolar 

indígenas e não de saberes distantes dos povos indígenas, então isso facilitou minha 

compreensão. Estar na Universidade ajudou a entender. No momento atual aprendi que a ideia 

não é resgatar práticas culturais e identitárias, pois esse termo nos leva a pensar que 

perdermos a cultura, língua entre outros, e não é esse o entendimento nosso ninguém perde 

cultura conforme Hall (2006)26; Baines (2008); Baniwa (2009) estamos construindo e 

reelaborando a todo tempo o projeto de educação escolar indígena a partir dos anseios 

projetados pela comunidade, e que a escola possa neste momento servir de ferramentas e 

suporte para o fortalecimento e protagonismo identitário.  

Tive a certeza de que essa é mais uma conquista da escola indígena, 

reconhecimento a partir da aprovação de mais um curso de formação docente indígena em 

nível superior, o curso de Licenciatura voltado especificamente para os professores indígenas 

atuantes de escolas de sua comunidade, esta conquista resume um fruto de muitos esforços e 

luta diária de todo o movimento de professores e professoras indígenas e lideranças do estado 

de Rondônia e Noroeste de Mato Grosso e a Universidade.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
26 HALL, Stuart. A Identidade Cultural na pós-modernidade. Rio de Janeiro: Editora DP&A, 2005. 
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IV - HISTÓRIA E MEMÓRIA DO  CONTATO  NA VISÃO E EXPERIÊNCIAS 

VIVENCIADAS PELOS SABEDORES E SABEDORAS INDÍGENAS ORO WARAM, 

ORO WARAM XIYEIN E ORO MOM 

 

4.1 O retorno aos sete territórios tradicionais: o que nossos sabedores revelam ao 

revisitá-los? 

  

A historia do contato do nosso povo Oro Waram, dos Oro Mom e Oro Waram Xijein 

foram contadas pelos protagonistas que vivenciaram estes eventos. Segundo Maxum Hat Oro  

Waram e Nawi Oro Waram Xijein o contato dos Wari’ (gente) ocorreu por volta do final dos 

anos 1960, com a ajuda do Oro Não Nekum Wayam que ficou conhecido entre nós como Oro 

Não’ dos brancos. Eles ficaram conhecidos assim entre nós, para diferenciar dos demais 

grupos indígenas daquela região, foi porque estes foram o primeiro grupo a manter contato 

com não indígena na aldeia Laje Velho. O trabalho de evangelização indígena já havia 

iniciado com eles, a partir dos missionários (MNTB e padres da Igreja Católica) que tinham 

interesse de alfabetizar na língua materna, no sentido de apreender a língua a fim de traduzir a 

Bíblia Sagrada no dialeto Oro Nao’.  Após contato com o grupo Oro Nao’ os missionários 

estabeleceram contato com as demais etnias: Oro Waram, Oro Mon, Oro Waram Xiyein com 

ajuda do povo Oro Nao’. 

O contato do nosso povo é marcado por 07 (sete) territórios tradicionais, estes foram 

tradicionalmente ocupados pelos nossos antepassados até a construção da aldeia do Laje 

Velho, quando nosso grupo e os demais  foram contatados, sedentarizados e misturados no 

mesmo território. 

A principal fonte de dados em relação a história do contato do povo Oro Waram, Oro 

Mon e Oro Waram Xijein são os relatos, as narrativas desses sabedores indígenas.  Os meus 

colaboradores relatam conhecimento orais sobre á historia do contato a partir de suas 

experiência com cada lugar daquele que ocorreu os eventos do contato, local que ainda 

constitui elementos concretos e imaterial da identidade do nosso povo. Foram locais onde 

vivenciaram tragédias, conflitos, e a resistência. Estes sete locais/territórios tradicionais onde 

ocorreram os principais eventos do contato ficam localizados as margens do Komi Meme [Rio 

Laje] sendo estes os territorios: Tokon Mre (Olho do Periquito), Ka Hrowin ne Kom ( 

Poção), Xitot (Barracão Velho), Tain Tot (Roça Tradicional), Komi Kom Tak Kao’ ( Rio 

do Cará), Tain Wet ( Fumaça de arvoré) e Xikiyi Trawam ( debaixo da arvore do ´Patoá). 
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As narrativas dos sabedores indígenas estão carregadas de memória (coletiva e 

individual), de penúria, medo e angústias da experiência do contato conflituoso, mas também 

de resistência identitária e trocas interculturais de um povo que buscam reelaborar e 

estabelecer estratégias próprias para viver seu modo de ser indígena numa perspectiva 

intercultural dialógica e possível.  Neste sentido esta pesquisa aponta que as contribuições do 

campo da Antropologia e da Pedagogia na educação são imprescindíveis para uma possível 

revisão do que há entre o dito, escrito e o falado, ou seja, a oralidade com sua riqueza, 

memórias e sentimentos reveladas que ao ser legitimada e permitida no campo da escrita se 

complete com o aval dos verdadeiros heróis que vivenciaram os eventos e dão sua versão dos 

fatos. Os fatos históricos e memórias de vidas coletivas de um povo que resistiu a todo tipo de 

agressão e violência identitária, linguística e cultural como nosso povo, e que possamos 

assim, com essa experiência das narrativas orais estarmos aptos ao diálogo e construirmos 

saberes diferentes, não apenas sobre o que o não indígena e indígena fizeram, mas sobre o que 

queriam fazer, creem que podiam fazer, que tenham feito e sobre as motivações, os juízos e as 

raciona'lizações (PORTELLI,1999 )27. 

De acordo com Portelli (1999), a memória coletiva é nutrida de imagens, sentimentos, 

idéias e valores que tem por finalidade dar identidade a determinado grupo e ou classe. Porém 

a memória também sofre alterações, principalmente pela ideologia do sujeito, pois a memória 

coletiva esta pautada nos acontecimentos marcantes de um povo. Neste sentido, Bosi (2003), 

expõem que: 

 A memória opera com grande liberdade escolhendo acontecimentos no 

espaço e no tempo, não arbitrariamente, mas porque se relacionam através de 

índices comuns. São configurações mais intensas quando sobre elas incide o 

brilho de um significado coletivo. (BOSI, 2003, p.31). 

 

 

Neste sentido isso nos permitiu compreender conforme afirma Pollak (1999) que a 

memória individual é resultado da convergência de várias influências sociais, portanto a 

memória coletiva tem grande influência na construção da memória do individuo. 

 

 

 

 

 

                                                 
27

POLLAK, M & PORTELLI, A. Memória e identidade social. Estudos Históricos, Rio de Janeiro, v. 5, n.10, 

p. 200-212, 1992 
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4.2  Entre a aldeia Laje Velho e Laje Novo: Marcas de doenças, enfermidades e mortes 

 

A aldeia Indígena de Laje Velho é uma das aldeias que abrange a cidade 

plurilinguística de Guajará-Mirim, contendo aproximadamente 350 indígenas, dentre eles em 

sua maioria os Oro Waram, que significa literalmente ‘’ grupo dos macacos pretos ‘’. 

 Missão Novas Tribos do Brasil (MNTB), organização evangélica entrou em 

contato através dos Missionários Clidy Colins e Lily Sharp com o governador do Território 

Federal do Guaporé, Marechal Cândido Mariano da Silva Rondon, e contaram-lhe seus planos 

visando a possibilidade de um trabalho missionário entre os indígenas da região 

Guajaramirense. O então governador Marechal Rondon respondeu favoravelmente dizendo; 

‘’é bem isto que estas tribos precisam; de uma igreja e escola dominical’’ depois de falar 

Marechal Rondon deu a permissão verbal para abrirem o trabalho evangelístico. 

Conforme Villaça (2006, p. 413), os missionários da Missão Novas Tribos do 

Brasil, participaram dos primeiros contatos com os Oro Waram, Oro Mon e Oro Waram Xijen 

dos rios Laje e Ribeirão ainda no ano de 1961 e instalaram-se entre eles. Havia na época um 

casal e mais missionários da MNTB em cinco dos sete postos da FUNAI, atuando como 

missionários e professores ( leigos) bilíngues. 

Os missionários Moreno e Royal Taylor da MNTB, teve contato com os Oro 

Waram em meados de 1960, nessa época eles construíram barracão para os Wari morar que 

localizava de um lugar determinada Porção e os missionários prestavam cultos. Com pouco 

tempo os Wari morreram, houve uma grande praga de doenças, dentre elas; Sarampo, 

Catapora, Malária, diarreia e paralisia infantil. Devido a essas doenças várias crianças, jovens 

e adultos morreram, foi um momento muito triste e histórico que ficou na vida do nosso povo.   

Os que eram tratados alguns geralmente ficavam curados, e a mortalidade foi muito alta 

somente entre os que fugiram e acabaram por morrer no mato, conforme atestado na fala do 

médico Conklin (1989, p .101 – 103). 

Levando em consideração essas mortes a FUNAI e os missionários da MNTB 

transferiram todos os indígenas de Laje Velho para outros lugares formando outras aldeias 

como Laje Novo e aldeia Ribeirão e para outras aldeias já existentes como Tanajura. A Igreja 

Católica levou alguns indígenas para a aldeia Sagarana no rio Guaporé.  

Segundo Vilaça ( 2006, p. 360) , o primeiro grupo, composto por vinte índios Oro 

Waram Xiyein e Oro Mon, desembarcou em Sagarana no dia 17 de novembro de 1965, 

acompanhado pelos padres Bendoraites e Roberto Gomes de Arruda.  
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Aproximadamente no ano 1984, a aldeia Laje Velho foi abandonada por uma 

epidemia de doenças dos brancos, como a malária, vômitos, paralisia infantil, etc. Nós 

indígenas da etnia Oro Waram, Oro Waram Xiyein e Oro Mon tivemos que abandonar esta 

aldeia, alguns integrantes do povo foram constituir a nova aldeia conhecida com Laje Novo, 

localizada aproximadamente 50 quilômetros da antiga Aldeia Laje Velho. E os demais 

parentes decidiram morar nas aldeias já constituídas em outras áreas, como foi o caso da Terra 

indígena Ribeirão. Laje Velho ficou abandonada devido as mortes que houveram nesses 

tempos de doenças, foram 15 anos de abandono, conforme é atestada e confirmada na fala dos 

próprios sabedores indígenas Maxun Hat Oro Mom, Awo Kamip Oro Waram e Tatoyi Oro 

Mom durante a pesquisa de campo. 

Em 1995 as famílias de Maxun Hat Oro Mom, Awo Troya Oro Mon, Paulo Oro 

Mon, Valdito Oro Eo vieram da aldeia Laje Novo para Laje Velho reorganizar a aldeia. 

Depois vieram algumas famílias dos Oro Waram dentre elas as de Paulo Oro Waram.  E assim 

multiplicando-se posteriormente.  

 

4.3 A história do contato na visão de:  Maxun Hat Oro Mom, Tatoyi Oro Mom, Awo 

Kamip Oro Waram, Nowi Oro Waram Xiyein e  Oro Wao Tata’ Oro Mom. 

 

Os relatos, as narrativas dos velhos sabedores que vivenciaram essa experiência do 

encontro com o outro, das angustias, das incertezas e inseguranças, são evidenciadas neste 

trabalho e muitas delas vêm atestar passagens da história do contato, porem, há necessidade 

de destacar que em alguns momentos das entrevistas os sabedores indígenas que são os 

colaboradores da pesquisa retificam passagens dessa historia, algumas narrativas coletadas 

durante essa nossa pesquisa evidencia elementos novos, informações e histórias que foram 

vivenciadas, mas que ainda não foram registradas anteriormente. Neste sentido 

compreendemos que a história oral busca fazer uma interpretação da fala do outro, 

reconstruindo não apenas os eventos, as experiências e os processos sociais, mas o sentido 

atribuído pelo seu praticante (MENEZES, 2003) 
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Foto 3 - Arquivo da pesquisa. Créditos: Francisco Oro Waram. Março de 2015. 

 Momento em que estávamos saindo da aldeia Laje velho subindo o rio Laje [Komi 

memem] em direção ao território tradicional Tokon Mre (1ª território/roça onde ocorreu o 

contato).  

  
Foto 3 e 4 - Arquivo da pesquisa. Terra Indígena Laje Velho no rio Laje 

Créditos: Francisco Oro Waram. Março de 2015. 

 

          Primeiro barco está o sabedor Maxun Hat Oro Mom a frente, o aluno Vanderson Oro 

Waram, professor Valdemar Oro Waram, e o Sadi Oro Waram e professor Robson Oro 

Waram. No segundo Barco ao fundo o sabedor Awo Kamip Oro Waram na frente, a sabedora 

indígena Tatoyi Oro Mom, professor Pascoal Oro Waram e Mauricio Oro Waram e Celson 

Oro Eo (cinegrafista) e eu em pé descrevendo o percurso da pesquisa de campo. 

 Este é o momento em que estávamos nos preparando para nossa saída da aldeia Laje 

velho em direção aos territórios tradicionais que ficam a margem do rio Laje [ Komi 
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memem]. O primeiro território tradicional Tokon Mre onde ocorreu o primeiro contato com o 

não indígena por volta da década de 60·.    

 Momento antes da nossa saída eu fiz uma última explicação do nosso trajeto aos 

territórios tradicionais onde ocorreram os eventos do contato. Expliquei que estávamos saindo 

com o objetivo de fazer o mesmo percurso para registrar, documentar a partir das falas dos 

nossos sabedores indígenas, fiz os agradecimentos a todos eles, por estarem disposto a 

contribuir com esta pesquisa e o registro da nossa historia, e que cada território visitado 

representa e retrata aquele momento que ficou marcado na memória durante o processo de 

contato com os não indígenas. 

 

4.4 - Território Tradicional Ka Hrowin Ne Kom  

 

 

 

 

 
 

Foto 5.  Arquivo da pesquisa. CréditosFrancisco Oro Waram. Março de 2015. 

Momento da chegada no território Ka Hrowin Ne Kom  

 

         Este é o território tradicional Ka hrowin ne kom, roça tradicional, que se constituiu um 

dos últimos territórios de refúgio pós contato, fica localizado à margem esquerda do rio Laje. 

Este foi um dos lugares que se formou e se constitui uma aldeia formada por nós Oro Waram 

juntamente com os Oro Mom e Oro Waram Xijein, naquela época fugimos do território 

Tokom Mre que foi o primeiro território onde ocorreu o contato e como resultado deste 

contato depois de algum tempo começou a surgir várias doenças e consequentemente houve 

muitas mortes decorrentes do contato com os não-indígenas.. 

  Este contato foi estabelecido pela primeira vez com missionários que tiveram a 

colaboração de alguns integrantes do parentes Oro Nao’ conhecido entre nós como já dito 

anteriormente “Oro Nao dos brancos”. A cada missão que eles faziam os missionários os 
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levavam para estabelecer contato com outras etnias daquela região, pois a proximidade 

linguística entre nós foi um fator determinante. Ao estabelecer o contato depois do surgimento 

das doenças, os missionários disseram que deveríamos estar em território mais próximo da 

cidade e que deveríamos abandonar aquele território [nossa aldeia tradicional],  disseram que 

o objetivo era o de facilitar o tratamento das doenças que estavam surgindo em decorrência do 

contato e, diante desses argumentos fomos convencidos de que isso era a melhor decisão para 

o povo, pois naquele momento pensávamos apenas em salvar as nossas crianças e os velhos 

que estavam doentes na eminência da morte. 

 Fomos convencidos a descer o Rio Laje em direção à cidade de Guajara-Mirim, 

formamos o território Poção, mas alguns integrantes Oro Waram, Oro Waram Xijein e Oro 

Mom que ao presenciarem as doenças surgirem no nosso primeiro território Tokom Mre 

resolveram fugir, mas não fugiram em função do surgimento das doenças que seu povo eram 

vítimas, e sim da violência e das agressões do resultado pós contato, fugíamos e resistimos as 

imposições que estávamos sendo submetidos - uma vida em que não era possível escolher e 

sim apenas obedecer as ordens impostas sob forte violência cultural e identitária.  

Como veremos a seguir nos relatos da sabedora indígena Tatoyi Oro Mom, e dos 

sabedores Maxun Hat Oro Mom e Awo Kamip Ora Waram: 

 

Ye i ka´kono tamana pe kaka honana nexi kem wrikoko oro hiyima ka 

na, miya na ka kono iri´pane tomi´ma´inain, om ka awi ne, mi´nain 

ka´tomi´xaxawa. (Awo Kamip Oro Waram,2015) 

 

(...)  

 

Ka´tomi´nekem Tatoyi Oro Mon: Ye i ka´he pe xine ka´xrak nukum 

Wayam, ye ka ´tomi ´ka ´Awo Kamip,krek xram pa´ krakain xeyexi 

pain ka´kono iri´. (Tatoyi Oro Mom, 2015) 

 

(...)  

 

Ka´tomí  nukum Maxun Hat Oro Mon: Ye ka tomi ´ka ´Awo kamip, 

kam tatoyi, iri ´o´om ka ´mixen wa ak ka ´wrayuwa na ka´konowa 

pane.( Maxun Hat Oro Waram Xijein, 2015)  

 

(...)  

 

 

Foi nessa roça tradicional,onde muitos de nos morava, foi aqui que 

morreram muitos nossas anciãos tradicionais e morreram muitos 

crianças também, era tão triste ver nossa criança morrer .Agente 

morria muito e nem gosto de falar e lembro naquele momento sinto 

muito tristeza e saudade . (Awo Kamip Oro Waram, 2015) 
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(...)  

 

É realmente o que eles falaram, não é mentira, houve muitas mortes, 

ficou triste, não é brincadeira, não parece brincadeira nenhuma, vi 

tanto parente morrendo de doença do branco. (Maxun Hat Oro 

Waram Xijein, 2015) 

 

(...) 

 

Foi nesse lugar, bem aqui nesse luga, onde nos fomos atacados pelas 

doenças dos brancos, como o Awo Kamip falou, é realmente é 

verdade. Nos olhamos com próprios olhos, tanto parentes morrendo é 

muitos triste, e não fez nada pra eles, muitos morreram. (Tatoyi Oro 

Mom, 2015) 

 

 

 O que os relatos evidenciam é a preocupação de como sobreviver esse pós-contato que 

trouxe elementos negativos e deixou tantas cicatrizes e memória de um tempo sombrio ao 

povo Oro Waram, Oro Mom e Oro Waram Xiyein.  

 Nos relatos dos sabedores afirmam que além de toda perseguição sofrida em função da 

ocupação de seus territórios, houve a drástica redução populacional em função das doenças 

trazidas pelos não índios,  e que houve uma espécie de etnocídio a que foram todos eles 

submetidos. 

 

4.3.2 - Território Tradicional  Xitot  
 

 

 
Foto 6 . Arquivo da pesquisa. Créditos: Francisco Oro Waram. Março de 2015. 

Momento da chegada ao território tradicional Xitot (Barracão velho) 

( quem está na foto?) 
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         Esse é o segundo território onde ocorreu o contato do nosso povo Oro Waram, foi aqui 

que se formou outra aldeia, nossos sabedores a chamam de Xitot, pois era uma aldeia onde 

abrigava muitos parentes doentes que fugiram de outros territórios.  

 Na fala do sabedor indígena Awo Kamip, ele deixa claro o que mais recorda nesta 

época neste território: 

Ka´tomi´nukun Awo kamip: ye i ka´totakokon honana nexi. Ka´tota to 

kaka oro honana pane kem, ye i´ka ka´pa´tokaka ham kem. Awo 

kamip, 2015) 
(...)  

 

Ka´tomi´nekem tatoyi: xitot i´ka, ye i ka ka´tota to kaka honana pain 

kra pane.In het ma´pin ak xi ne na, tota to pin ma´ak xi ne 

na´.Ta´to´pin ak xi ne na pain tokwe. (Tatoyi Oro Mom, 2015) 

 

(...)  

 

Ka´tomi´nukun Maxun Hat: pain ka´iri ´na ne, ye i´ka´ka to´ tatipa 

kaka oro honana nexi, ka pa´to´kaka ham, to to´ak kakain na 

i´ka´pane, xi xam to´tati´kaka oro honana pane. Maxun Hat Oro 

Waram Xiyein, 2015) 
 

(...)  

 

 

 (...)  

Essa é roça tradicionais do nosso povo , sempre os  nossos velhos 

fizeram roças aqui  e nesse lugar também eles permanecem para 

pescarias (Awo Kamip Oro Waram, 2015) 

 

(...)  

Essa é roça tradicionais do nosso mais velhos é dos nossos 

antepassados, agora os parentes retomas essa local para fazer roças e 

aqui também os parentes permanecer para colheita de castanha. 

Tatoyi Oro Mon, 2015) 
 

(...)  

Sempre os nossos antepassado vieram aqui e faz as roças. Os nossos 

antepassados andam muitos nos locais tradicionais. (Maxun Hat Oro 

Waram Xiyein, 2015) 
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4.3.3  Território Tradicional  Tain Tot 

 

  
Foto 7 . Arquivo da pesquisa. Créditos: Francisco Oro Waram. Março de 2015. 

Momento da chegada ao território tradicional  Tain Tot (Roça Tradicional) 

 

Esse território é o terceiro território que foi habitado por nosso parentes, eles fugiam das 

doenças do branco, que assolavam os outros territórios...... 

 ( o que as falas dos sabedores dizem sobre esse território?) 

 

 

Ka´tomi´Maxun Hat: Ye I ´ka ´totakokon honana nexi pane kem, ye 

i´ka ka´maki tatipa kaka pain ka´wiro nukun kem., honana nexi pane 

maki tatipa nain winakon, kom kain xi xam to tatiri pain ka´wari nexi, 

ye i´ka matikokom ka´pa´to´pe tatipa wa oro krawa, wriko ham ka 

na´. 

 

 (...) 

 

Também essa é roça tradicionais do nossos velhos antepassados, 

sempre eles vieram essa local também para guerra procurando não 

indígenas.Eles também permanecem  para pescaria.( Maxun Hat Oro 

Waram Xiyein, 2015)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.4 – Território Tradicional Komi Kom Tak Kao’ 
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Foto 8 . Arquivo da pesquisa. Créditos: Francisco Oro Waram. Março de 2015. 

Momento da chegada ao território tradicional Komi Kom Tak Kao’ 

 

 

Komi Kom Tak Kao’ ( rio do Cara)  

 

Ka´tomi ´nekem Tatoyi, i´ka iri ´nane om´ka xitot ne, maki e´tatipa 

nana oro honana pain ka pawa ham´, to´ak kakain xi miya tamana ara 

ka´ham pain ka om´ne kom pain iri´timiyain kawati´. 

 

Tatoyi Oro Mon: Essa local não é roça tradicionais esse local é 

somente para pescaria, sempre os homem e as mulheres permanecem 

aqui até hoje. 
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4.3.5 - Território Tradicional Tain Wet (fumaça da Árvore) e o  Xikiyi Trawan (debaixo 

da arvore patoá) 

 

 

 
 

Foto 9 . Arquivo da pesquisa. Créditos: Francisco Oro Waram. Março de 2015. 

Momento da chegada ao território conhecido como Territorio Tain Wet  

(Valdemar Oro Mom, Eu, e Maxun Hat Oro Waram Xiyein) 

 

Esse é o território tradicional conhecido como  Tain Wet (fumaça da árvore)  

 

Ka´tom´nukun Maxun Hat Oro Waram Xiyein: tain Wet na witinain 

ka´o´ma´mao kakain honana nexi i´ka´, ye i´ka´ ka maki tatipa kaka 

oro mana ´koyeo ´iri ´pane.Awi ara xi na pain ka´tota´pe´kain, Awo 

Kamip ,wa xo nain matikon koteka, ye i´ka ´ka pa´pe´kon papat 

koteka. (Maxun Hat Oro Waram Xiyein, 2015) 

 

 Awo kamip.Ka´ tomi ´nukun Oro Wao Xain,iri´o´na ka ´tomi  nukun 

koyeo iri ´Maxun Hat,ye i´ka ka tota pe ´ka Awo Kamip´,to´nain i´ka 

´oro kramayikon pain xitot, ma´non: kayi´xri´ye arayein awri 

ka´na.Ta´pe ´ho pin ak xine na pain tokwe kem. (Awo Kamip Oro 

Waram, 2015) 
 

 Ka´ tomi´nukun Awo Xoko : Om´ka maki´kamain tain i´ka´, ye win 

krek pin tain , om´ta awi ne ma´i´nain.(Awo Xoko Oro Mom, filho de 

Maxun Hat Oro Mom, 2015) 
 

 Essa roça tradicional, os nossos antepassados, deram o nome tain 

wet, sempre os nossos velhos estiveram presente aqui, que bom que 

Awo Kamip fez a roça, porque aqui é lugar do pai dele, foi aqui o pai 

do Awo Kamip, foi feriu de flecha na coxa dele e não resistiu e 

acabou falecendo, foi outros parentes que atiraram. (Maxun Hat Oro  

Waram Xiyein, 2015) 
 

 

Como Maxun Hat já tinha falado é realmente verdade, foi aqui que o 

pai do Awo Kamip levou a flechada na coxa dele durou um pouco 

tempo e faleceu. Nessa roça do Awo Kamip, foram plantados como 
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banana e arroz e também é o local de colheita castanha. (Oro Wao’ 

Xain [ Francisco Oro Waram], 2015)   

 

Eu nunca vim aqui, foi primeira vez, eu gostei muito, eu pensava que 

fosse um lugar que não tenha roça. (Awo Xoko Oro Mom, 2015) 

 

 

  
 

Foto 10 e 11 . Arquivo da pesquisa. Créditos: Francisco Oro Waram. Março de 2015. 

Primeira foto da esquerda para direita: Valdemar Oro Mom, Awo Kamip Oro Waram, Valdemar, 

Pascoal, Mauricio, Vanderson Oro Waram. 

Segunda foto: Eu e Maxun Hat Oro Waram Xiyein 

 

 

 

Ka’ tomi’ nukun Awo Kamip: Ye’ i’ ka’ ka pa’ pe’ kon papat ate 

pane , om ka´ nok kamain tain ka’tota’ pe’ wa i’ka’, ma’ napa’ oro 

kramayu ka’ oi’ ta pain tota. Om’ na trim pain ka’ ira, kromikat ho ak 

ta,’tota tain xitot ka pa’ pe’kon papat ate , maki ak tain na i’ ka’,ma 

pin ak ne na xitot.,ye i’ ka’ to tatipa’ urut pain ka’ ta’ wa  tokwe ka’ 

na. (Awo Kamip Oro Waram, 2015) 

 

Fui aqui que meu pai, levou flechada na coxa dele, eu gostei muito de 

fazer a roça aqui, tenho muito coisa plantado e também onde ficamos 

para colheita de castanha. (Awo Kamip Oro Waram, 2015 
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4.3.7- Território Tradicional Tokon Mre (Olho do Periquito), 

 
 

  
Maxun Hat Oro Waram Xiyein, Awo Kamip                           Tatoyi Oro Mom e Awo Kamip         

 
Foto 13. Arquivo da pesquisa. Créditos: Francisco Oro Waram. Março de 2015. 

Momento da chegada ao território tradicional Tokon Mre (Olho do Periquito), território onde ocorreu o 

primeiro contato. 

 

 

 

 

Ka tomi’ nukun Maxun Hat: Ye’ i ka’Tokon Mre ka tomi’ tatipa wa’ 

kono tamana iri’ pain ka, miya tamana na wari,’ma’na Oro Waram, 

Oro Waram Xiyein,warut pain ka’ Oro Mom nexut ka’.wrikoko oro 

Nao ’nukun wayam ko’ kut in xo nonon wari’’, wrikoko oro xrexi ko’ 

howa non Iri’yam pane 

 

 Ka’ tomi’ nukunAwo Kamip Oro Waram: Iri’ o’ na ka’ tomi’ nukun 

Mxun Hat kwa.Pain om’ payain kain ye ka kep pe’takama’ Ariram oro 

Nao’ nukun wayam,kut maki ’ak ka kaprut  pain tom mre’. Kono iri’ 

pain ka’ kem ye i’ ka ka maki kaka oro kanari’ nexi ko to’ pin nanain 

Sagarana Kut tan to tata pain Ribeirão kem. Oro xrexi ko’ howa 

nonon Iri’ yam, kep tiho’ tamana nonon wari’, tomi’ nonon Iri’ Yam 

kem. .Ka’ tomi’ ne iri’ o’ ara xina’ ka ‘ tomi’ nukun honana nexi kwa, 

wra tomi’ napa ate pane kono tamna iri’ta napa’ 

 

Maxun Hat Oro Mon: Essa lugar é tokon Mre’,que sempre agente 

falava, aqui também morria muitos parentes tinham Oro Waram, Oro 

Waram Xiyein e nos também Oro Mon, muitos parentes aqui.Foram 

Oro Nao’, que trouxeram nos até aqui, juntamente com os 

missionários que estiveram presente no contato.] 

 

Awo Kamip Oro Waram: A fala do Maxun Hat, é realmente é 

verdade, foi lá no local Om Payain,que Oro Nao’ capturam Arim, e 
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fomos trazidos para ca Tokon Mre’.Aqui no Tokon Mre’ morremos 

muitos também. Não é pouco. 

 

Oro Wao’ Xain (Francisco): O meu pai já tinha contado para mim,  

que essa roça tradicional Tokon Mre, uma das primeira aldeias , onde 

foi organizada para’ centraliza e torna uma aldeia. Foi aqui vieram 

Oro waram xiyein e Oro Mon no primeiro contato os parentes que 

foram para Sagarana .Os missionários deram muitos apoios e muitos 

oração por parentes. 

 

 

Tatoyi Oro Mon:  Om’ ka mixem wa iri’ o’ na.Om ka nara kamain 

kokon xrexi ko wayam,nana pain ka’ ma’na Iri’Yam , om’ ka nara 

kaka.Wriko ko ma’yaminain xowi pane ma’nana’,pain ka om trayupa 

kamain wa.e seu esposo Tomi’ ximama nana oro honana pane. Mo xi 

om’ kaka oro xrexi ko missionário kono pi’ pin xra wari’ pane,ok non 

wari’ pain pi’, mi’nana’parut remédio kem, ak i’ ma’. 

 

Awo Kamip Oro Mon: Mo xi om kaka oro xrexi ko wayam nana kono 

pi pin xra wari’, kep tiho tamana nonon wari’, tomi’ nonon Iri’ Yam. 

Om ka trayupa kamain kaka oro honana.Tomi’ ka’ nonon koyri Royal 

pane, wriko ko ma’ yaminain xowi kaka oro honana pane. Ak i’ ma’na 

tomi’ ximama nukun pane. 

 

Awo Kamip Oro Mon: Se não tivesse missionários teria morridos 

todos nos ,ajudaram muitos parentes, eles oraram muitos por nos. Os 

parentes não entendem  nada de Deus, eles não acreditava no senhor 

Royal que tava dizendo para nós que tinha um Deus, os parentes 

apontava para missionários que era um espírito do  dilúvio aqueles 

que os  nossos sabedores antepassados contavam a hsitoria. Esse tal 

senhor Royal que era missionário era considerado um espírito do 

dilúvio. 

 

Tatoyi Oro Mon:Tudo é verdade ,muitos parentes não acreditava que 

existia a Deus, agente nem entende o que é Deus, os nossos parentes 

falaram a toa, pois eles entendia  o que era Deus..Se não fosse 

missionários jamais viveremos ,foi eles deram remédios para 

sobrevivemos. 
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4.3.8 -  TERRA INDÍGENA IGARAPÉ RIBEIRÃO - ULTIMO TERRITÓRIO DA 

PESQUISA DE CAMPO 

 

  
Foto 14 -  Arquivo da pesquisa. A caminho da T.I Igarapé Ribeirão. 

Atoleiro na estrada que dá acesso a Terra Indígena: Créditos: Francisco Oro Waram. Março de 2015. 

 

 

 A caminho da terra indígena Igarapé Ribeirão sentido Nova Mamoré, esse foi nosso 

último momento da pesquisa de campo, os obstáculos para se chegar na aldeia do sabedor 

indígena Nowi Oro Waram Xiyein e da Oro Wao Tata Oro Mom, os dois últimos 

colaboradores da nossa pesquisa. Saímos da aldeia TI Igarapé Laje por volta das 8:30 da 

manha e chegamos na TI Ribeirão por volta das 10:30, foi uma 1 hora e meia de diálogo com 

o Nowi Oro Waram Xiyein que confirmou tudo que os demais sabedores disseram sobre os 7 

(sete) territórios tradicionais onde ocorreu o contato e consequentemente as doenças e mortes 

de muitas crianças e velhos.  

  Não foi possível realizar entrevista com a sabedora Oro Wao Tata’ Oro Mom que é 

também esposa do Nowi, ela tem grandes dificuldades em falar ela foi mais uma das vitimas 

que carrega no corpo além da memória trágica do contato, a bala de um tiro de revolver que a 

vitimou neste processo de violência extrema do contato. Hoje apresenta dificuldades em falar 

e ouvir,  sua audição foi comprometida, a bala do tiro está alojada na região entre os olhos e 

ouvido, já o sabedor Nowi Oro Waram Xiyein foi alvejado na altura do braço esquerdo, esse 

história trágica ocorreu na aldeia tradicional Tain Wakram no Igarapé Laje. 
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Foto 15 e 16-  Arquivo da pesquisa. Momento da entrevista como nosso sabedor Nowi Oro Waram Xiyein e a  

sabedora Oro Wao Tata’ Oro Mom. Na segunda foto: os colaboradores da pesquisa: professor Valdemar Oro 

Waram e Professor Robson Oro Waram. Créditos: Francisco Oro Waram. Março de 2015. 

 

 Fui até a TI Igarapé Ribeirão para confirmar a história do contato na visão do Nowi Oro 

Waram Xiyein que é o único sabedor indígena da etnia Oro Waram Xiyein (coloborador da 

pesquisa), recebi a noticia que ele encontra-se muito doente.   

 Vejamos o que Nowi Oro Waram Xiyein relato sobre esse contato tão violento que 

quase ceifou sua vida e se sua esposa Oro Wao Tata Oro Mom. 

 

(...) Não gosta do branco, ele lembra muito dos assassinatos que 

houveram na terra Tain Wakram, mataram meus netos e netas, primos 

e primas e morreram muitas crianças ali. Ele e sua esposa e mais 

alguns fugiram daquela violencia para tentar se salvar, fugiram para 

mata a dentro. Nós vimos os Wari, quando fomos junto com outros 

parentes ( Oro mom, Oro Waram ) no Tokon Mre. Nós fomos lá no 

Tokon Mre para confirmar se os Brancos eram também os Wari ( 

gente), chegando lá vimos que o Branco distribuíram teçados. Vimos 

que eram os mesmo Wari (gente) que mataram nossos parentes no 

Tain Wakram. Mas não agradou a nós e então resolvemos fugir, pois 

percebemos que eles eram realmente os mesmos que haviam matado 

nosso parente. Por isso nos fugimos. E vi que eram os mesmo que 

tinha atirado em mim a na Oro Wao Tata’ Oro Mom ( esposa). 

Fugimos para roça tradicional que fica ao lado do Igarape Laje, que 

hoje é conheecida como TI Igarapé Ribeirão onde fica a Aldeia 

Ribeirão,  eu vou morrer aqui no Ribeirão. (Nowi Oro Waram Xiyein, 

2015) 

  

(...) Eu não sou criança, eu não vou para Sagarana, meu filho foi e 

muitos que moravam aqui no Ribeirão foram também, a maioria 

foram para Sagarana, lá não é nosso território tradicional, eu não 

entendo porque eles foram para lá, eles são doidos, malucos eles 

foram procurar a morte. Aqueles que foram estão procurando a 

morte. (...) Depois de alguns anos ele começaram a retornar, mas 

outros resolveram ficar lá mesmo. Eu fiquei muito triste com tudo 

isso. Antes não tinha doenças e essas mortes, depois do contato 
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quando os Wari que fizeram contato com nosso parentes so trouxe 

tristeza, e assim nós indígenas vamos se acabando.( (Nowi Oro 

Waram Xiyein, 2015) 

 

O sabedor Nowi, por sua vez retrata um pouco do território Sagarana, um lugar em que foi 

scolhido pelos missionários e não por eles indígenas, o interesse era de agrupar todos os 

parentes em um único território. Percebemos que no relato de Nowi retrata um sentimento de 

segurança, na aldeia Ribeirão, sente-se seguro no seu território tradicional, um lugar de 

refugio. 

 

V - SOCIALIZAÇÃO DA PESQUISA E DAS NARRATIVAS INDÍGENAS NA 

ESCOLA WEM KANUM ORO WARAM, ALDEIA LAJE VELHO. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Foto 17- Arquivo da pesquisa. Momento em que todos ser organizam para assistir ao vídeo sobre a história do 

contato a partir das narrativas dos sabedores indígenas na escola  Wem Kanum Oro Waram – Créditos: Francisco 

Oro Waram.  2015. 

  

 Na sala de aula da escola Wem Kanun na aldeia Laje Velho, alunos em atividades 

depois de assistirem ao vídeo produzido em função da pesquisa, sobre o historia do contato 

pelos sabedores indígenas. Em pé o sabedor Awo Kamip Oro Waram, sentado de vermelho 

professor Pascoal Oro Waram, e seus alunos. O sabedor acompanhou essa atividade 

orientando-os na ilustração da historia contada pelos sabedores, a partir dos territórios 

tradicionais.  
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Foto 18- Arquivo da pesquisa. Momento da Socialização da pesquisa e dos dados coletados com os sabedores 

indígenas na escola  Wem Kanum Oro Waram – Ilustrando  territórios antigos sob a orientação do sabedor Awo 

Kamip Oro Waram: Créditos: Francisco Oro Waram.  2015. 

 

 À esquerda na foto acima o professor Pascoal, eu e o professor Antenor Oro Waram, 

organizando para apresentar o vídeo, após o vídeo foi direcionadas atividades, brincadeiras 

posteriormente uma apresentação do Kapiwa com Tamará realizada pelos sabedores e 

sabedoras da aldeia. 

 

 
 
Foto 19-  Arquivo da pesquisa. Momento em que todos da aldeia, assistem ao video, participação das 

crianças, jovens, mãe , pais, lideranças e sabedores e sabedoras indígenas.Créditos: Francisco Oro 

Waram.  2015. 

. 
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Foto 20-  Arquivo da pesquisa. Momento em que todos assistem a apresentação  do Kapiwa com 

Tamará em 19 de abril de 2015, na aldeia Laje Velho. Créditos: Francisco Oro Waram.  2015. 

 

A esquerda eu, do meu lado o sabedor indígena Mon Oro Mon  que orientou a apresentação 

do Kapiwa, pois ele um grande sabedor deste e de outros rituais do nosso povo e do seu lado a 

Jap Oro Mon, Joana Oro Waram , Maxun Oro Mon e Doroteia Oro Mon. 

 

 Sobre o ritual do Kapiwa, entrevistamos tres sabedores que retrata a importância desse 

ritual tradicional para manter viva a identidade do povo e para que os jovens possam 

compreender a tradição dos antepassados: 

 

(...) o respeito  pelas nossas tradições culturais orais como no ritual 

do Kawayimwa.  Quando uma mulher « narima » pede ao homem 

« trama »  pesca pra mim, caça pra mim « pa' mi ne krawa », « pa' mi 

ne Ham » o trama ou a narima aceita o convite. Neste ritual  os 

homens, mulheres e as crianças se respeitam e se ajudam 

mutualmente na preparação da dança « kapiwa » , na caça « ka’ 

pawa krawa », na pesca « kapawa hayam » , na preparação dos 

alimentos como a chicha « ka arawa tokwa »,  a carne assada « ka 

xain ne krawa', na distribuição destas, na confeçao dos instrumentos 

musicais «ka arawa trakom », nas pinturas corporal « ka' xrao’xine 

kwrexi’ »... (Awo kamp’ Oro Waram, abril, 2015). 

 

(...) no ritual do Kapiwa, quando uma etnia desejava kapiwa, ela ia 

visitar os parentes e aproveitava para ir buscar a taboca (que eles 

não tinham) para fazer a flecha « kiwo ». A festa era   feita muita das 

vezes de surpresa. Kapiwa é uma  a festa coletivamente com a 

participação dos ‘trama’( Homem ), das ‘narima’( mulheres ) e dos 
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‘hiyima ko’xo hroin nana’(Jovens moços ) .  Outras vezes o anfitrião 

convidada os parentes para festejar, onde ele se responsabiliza por 

tudo. Primeiramente, eles ensaiem juntos todos os dias se preparam 

para a festa. Os sabedores Wari que são os responsáveis pelas 

pinturas corporais « xrao »  a base de jenipapo. « orop » e o urucum 

« mawin »  pintavam com figuras  tradicionais,  que possuem vários 

significados como : os animais ferozes, venenosos (...)(Maxun Hat 

Oro Waram, abril, 2015) 

 

Nos mitos a atenção e a compreensão são muito importantes, que são contados pelos 

sabedores na sua maioria anciões « honana" ».  

 

Existia a casa dos jovens « kaxa », que significa casa de formação 

especifica dos solteiros, onde aprendem com os pais, avos a fazer 

flecha, caçar ,cantar, formar família, educar as crianças.( Tatoyi 

Oro Mon, abril de 2015) 

 

O Kapiwa28 e o Kawiymwa29 que resistem e sobrevivem com elemento da cultura tradicional.    

 

CONCLUINDO.. 

 

 Portanto, este trabalho sugere que história seja registrada e protagonizada por nós 

indígenas, buscando compreender a partir das narrativas dos velhos os acontecimentos e 

eventos decorrentes do processo do contato na perspectiva daqueles que vivenciaram. 

Esta pesquisa foi além das entrevistas com os sabedores e sabedora indígena durante a 

pesquisa tivemos o apoio de professores indígenas da escola Indígena Wen Kanum Oro 

Waram.  No desenvolvimento deste trabalho de campo, é possivel afirmar que este é um 

trabalho coletivo.  

 Penso que assim, os professores indígenas terão conhecimentos diferenciados e 

elementos para discutir a cultura e a história do nosso povo em sala de aula, incluindo no 

currículo da nossa escola, tendo como referencia para a elaboração de confecção de material 

didático a ser estudado pelas crianças e os jovens na nossa escola indígena.  

                                                 
28 Ritual que acontece em qualquer momento, uma festa surpresa. Ou quando vamos visitar um parente também. 
29 Ritual tradicional para celebrar o tempo da seca, facilitar as atividades de çaca e a pesca. 
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Neste sentido esta pesquisa aponta que as contribuições do campo da Antropologia e 

da Pedagogia na educação são imprescindíveis para uma possível revisão do que há entre o 

dito, escrito e o falado, ou seja, as narrativas orais com sua riqueza, memórias e sentimentos 

revelados. De acordo com Portelli (1999), a memória coletiva é nutrida de imagens, 

sentimentos, ideias e valores que tem por finalidade dar identidade a determinado grupo e ou 

classe.  Bosi (2003, p. 31), explica que “ a  memória opera com grande liberdade escolhendo 

acontecimentos no espaço e no tempo, não arbitrariamente, mas porque se relacionam através 

de índices comuns., p.31). Neste sentido isso nos permitiu compreender conforme afirma 

Pollak (1999) que a memória individual é resultado da convergência de várias influências 

sociais, portanto a memória coletiva tem grande influência na construção da memória do 

indivíduo. 
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