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Resumo  

Esta pesquisa foi feita na Terra indígena Rio Branco onde atualmente vive uma parte do 

povo Aruá. O objetivo deste estudo foi levantar o conhecimento sobre o território 

tradicional do povo Aruá, para tanto utilizou-se como metodologia a historia oral, por 

meio de entrevistas com o sábio Anizio Aruá, além disto foi realizado mapeamento 

etno-histórico da área do território tradicional através de mapa mental e também com 

imagens de satélite, outra parte foram os levantamentos bibliográficos sobre o povo 

Aruá.  

 

 

 

 

Palavras- chave : povo Aruá, território, terra indígena. 
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O território do povo Aruá em Rondônia  

Introdução  

O povo Aruá vive atualmente nas seguintes terras indígenas : Terra Indígena Rio 

Branco, nos municípios de Alta Floresta D'oeste,  e na Terra Indígena Rio Guaporé, no 

município de Guajará Mirim,  em Rondônia.  

Os Aruá da T.I. Rio Branco, vivem na aldeia Casa Grande (também chamada de São 

Luiz)  sua população é de cerca de 49 pessoas, destas apenas um falante da língua Tupi 

monde, do tronco linguístico Tupi. Situação atual da língua é critica porque no total são 

04 falantes, entre os que vivem na Guaporé e na Rio Branco.  

Ate  meados dos anos 1920, os Aruá viviam em seu território tradicional na bacia do rio 

Branco, entre os igarapés Gregório, e baia de Toledo.   Essa área hoje está ocupada por 

fazendas e outros usos,  também formaram se núcleos urbanos como Nova Brasilandia 

do Oeste e Santana do Guaporé.  

Neste trabalho vamos descrever e registrar a historia e geografia do território Aruá, a 

partir do Relato do cacique Anizio Aruá, que vive na Terra indígena Rio Branco.  

 

 

 

 

 

 

 

 

foto Gleise 2008 -  foto 1. anizio Arua e familia  
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Mapa de localização da Terra Indigena Rio Branco  
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Território indígena e Terra indígena  

 Vamos discutir o conceito de território indígena e explicar a diferença entre 

território e terra indígena. A terra indígena da atualidade, para nós indígenas tem muita 

diferença de nosso antigo território, primeiro porque a mesma tem um tamanho 

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

aldeias de um lugar para outro, muito pelo contrario, procura-se um bom lugar e fixar 

sua aldeia. 

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

pessoas que aqui vivem. A outra diferença é que quase todas terras indígenas são 

cercadas de fazendas, dificultando assim a mudança as caçadas e outras atividades que 

antes eram costume constantes. 

 A terra indígena da atualidade, não é propriamente do mesmo, é claro que temos 

o direito de desfrutar dos seus recursos naturais que ali existe, mas não podemos vender 

trocar, alugar, arrendar. 

 A terra indígena da atualidade é cheia de leis e mudanças no ambiente. Os 

próprios indígenas aprendem os costumes diferentes deixando o seu habito tradicional e 

passam a usar aquele que não é dele, enfim a diferença é  imensa.  Que bom seria se 

tudo voltasse como era antes, nos tempos de meus avós. 

 Entre a terra indígena atual e território tradicional, para mim Fernando Maria 

Duarte Canoé sempre tenho comigo que na época do território tradicional a vida era 

mais livre, mais doce, mais harmônica, mais direito, mais saudável, não tínhamos 

preocupação com doença, com invasão, com preconceito enfim éramos mais a vontade,  

mais natural sem mistura. O tamanho do território que nós indígenas ocupavamos, a 

liberdade que tínhamos para andar, caçar, pescar, morar, fazer nossas roças, nossas 

malocas, nossas festas, nossos ritos, nossas pajélancia, nossas comidas, e bebidas 

tradicionais. Não dependíamos de dinheiro, roupas e de outros objetos que hoje usamos. 

 A grande diferença também é que na época do território não tínhamos  a  troca 

de mercadoria e compromisso, não eramos vitimas de nenhum preconceito, o nosso 

espaço era bem maior, não tínhamos que ficar preso em um pequeno quadrado de terra; 

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

longe da poluição ou impureza, bem longe da sujeira que enfrentamos hoje. Nossos dias 
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eram mais claro, mais brilhante, nossas matas, mais verdes, são épocas que não voltam 

mais. Saudades. Nosso parente Gersen Baniwa, escreveu sobre a noção de território no 

ambito dos territórios etnoeducacionais que passo a citar a seguir :  

 

A noção de território indígena ou etnoterritório 

recupera o sentido e a força do espaço simbólico e 

cosmológico de lugar e habitat tradicional e 

ancestral dos povos indígenas, uma que com a 

tradição de relembrar os tempos dos antigos, os 

povos indígenas nunca ficam sem território. Pois é o 

território de onde saíram e onde estão presente nos 

rituais, nas crenças e principalmente, nas histórias e 

mitos de criação.(...) O decreto dos territórios 

etnoeducacionais, enquanto um instrumento legal, 

consagra no âmbito do estado brasileiro e em 

especial no âmbito do ministério da educação, a 

noção qualificada de território indígenas no lugar de 

terra indígena. Território aqui é compreendido como 

todo espaço que é imprescindível para que um grupo 

étnico tenha acesso aos recursos que tornam possível 

a sua reprodução material e espiritual, de acordo 

com características próprias de organização 

produtiva e social, enquanto que terra é 

compreendida como um espaço físico e geográfico. 

Deste modo, a terra é o espaço geográfico que 

compõe o território onde o território é entendido 

como um espaço do cosmo mais abrangente e 

completo. Para os povos indígenas, o território 

compreende a própria natureza dos seres naturais e 

sobre naturais, onde o rio não é simplesmente o rio, 

mais inclui todos os seres, espírito e deuses que nele 

habita (...). Há um aspecto extremamente  relevante 

para a vida Nacional que são as terras indígenas, que 



11 
 

hoje somam mais de 13% do território nacional e 

(responsabilidade direta dos povos indígenas na sua 

gestão e segurança social,territorial, ambiental e 

econômica.(Gersen Baniwa, p. 01- 10). 

Assim, como explicado por Gersen Baniwa também entendo o nosso território 

tradicional.  

A metodologia  

a escolha do tema 

Na verdade eu escolhi este tema Território tradicional do povo Aruá, porque não havia 

ninguém trabalhando com o esse povo tão pequeno, mas cheio de historias, musicas, 

danças, costumes, artesanato, e também ainda de sua língua. 

Outrossim o velho cacique Anizio é avo dos meu filhos, isso me interessou muito em 

trabalhar e saber algo sobre os Aruá. Na escolha do tema foi uma longa conversa que 

tive com o cacique Anizio o mesmo falava sobre o tempo da maloca quando criança. 

ouvindo estas narrativas criou em mim um imenso animo de trazer para perto tudo 

aquilo que o narrador poderia me repassar e que eu pudesse registrar em documento, 

para mais tarde as futuras gerações dos Aruá e possam ter  acesso a esse conhecimento 

sobre o território de seus ancestrais.  

 

 

 

 

 

 

foto Fernando 2012 
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Quem é o Sr. Anízio Aruá  

Anízio Aruá é um senhor de longa historia, seu pai era cacique Aruá e ao mesmo tempo 

pajé, nasceu na maloca Chapixá, desfrutou sua infância em seu território de origem.  

Já rapaz, veio para a aldeia Casa Grande, casou -se com uma mulher Makurap e teve 

oito filhos.   

Atualmente é cacique, herdando de seu pai a liderança, hoje é um senhor de valor, 

grande sabedor dentre os indígenas da região. 

A escolha da pesquisa em torno da noção de território também foi porque nas minhas 

aulas de geografia no curso Educação intercultural trabalhamos com território, terra 

indígena, elaboração de  mapas mentais que são os desenhos feitos por nós mesmos. 

Alem disso, tivemos oportunidade de conhecer o trabalho de mapas feitos com imagens 

de satélite e um aluno da engenharia analisou a área da terra indígena Rio Branco e seu 

entorno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

foto Gleise. 2004  - Cacique Anizio Arua, e seus irmãos são os unicos falantes da 

língua Aruá.  
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Maldi quando desenvolveu sua pesquisa na deca de 1980,  observou que : “ informações 

sobre o Aruá foram tomadas junto a um único homem – conforme mencionado, um dos 

ultimo remanescentes de cerca de 70 anos. Estas informações são , portanto, antes uma 

relíquia do que um conjunto de dados.”  

Vemos o quanto são  importante  as informações levantadas a partir do cacique Anizio.  

 

Levantamento bibliográfico  

Pesquisei autores que escreveram sobre os Aruá no entanto não encontramos, apenas os 

Arua são citados por alguns autores como Denise Maldi, Betty Mindlin, Mauro Leonel 

que tratam da historia dos povos indígenas de Rondônia.  

outra parte da pesquisa foram as leituras que fiz, entre estas citamos : 

- leitura dos TCC trabalho de conclusão de cursos dos colegas da  Ciências  da 

Sociedade Intercultural : Alina Jabuti, Maisa Makurap, Luiz Suruí.  

- textos da Betty Mindlin -no livro Moqueca de marido e no livro Terra grávida, autora  

transcreveu mitos dos Aruá.  

- Franz Caspar - Tupari  entre os indios da amazonia- livro onde encontramos 

informações sobre os indígenas de Rio Branco.  

- Denise  Maldi  

Neste item passo a descrever a metodologia utilizada nesta pesquisa, a qual está baseada 

na realização de entrevistas e como é feita na metodologia da historia oral.  

Para Melhy (2008:148,149) : 

Uma das mais complexas e finas 
expressões da história oral é a tradição oral. Por 
que trabalha com as continuidades dos mitos e 
com a visão de mundo de culturas que têm 
valores filtrados por estruturas mentais 
transmitidas oralmente, a tradição oral é 
apontada como recurso para a compreensão de 
grupos ágrafos, ou sem história escrita(...).  
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O convívio e observação constantes são 
condições para a instrução das entrevistas e 
recolhas que sempre remetem ás questões do 
passado longínquo que se manifestam pela 
transmissão geracional, de pais para filhos, ou de 
indivíduos, oralmente. (...). nestes casos, as 
entrevistas visam reconhecer manifestações e 
pedir descrições, pois os olhos daqueles 
narradores vêem detalhes que, muitas vezes, nos 
escapam. 

 

  A minha entrevista na aldeia Casa Grande, com o velho cacique Anizio sempre é uma 

boa opção. O meu informante sempre atencioso, vejo em seu semblante a alegria de me 

repassar aquilo que procuro saber sobre os Aruá.  No dia 04 de outubro 2014, fiz a 

minha primeira entrevista. Esta sempre voltada para o sentido do passado, tudo aquilo 

que foi visto pelo cacique e que não foi possível o mesmo registrar, pelo motivo de não 

haver possibilidade do conhecimento do mundo da escrita, no entanto tudo está 

guardado em sua memória e transmitido oralmente.  

Durante dois meses fiz  três entrevistas com senhor Anizio que ao falar de seu povo, o 

mesmo se põe a chorar ao lembrar que na aldeia Casa Grande existe somente ele como 

falante da língua Aruá; e seus parentes mais próximos são filhos, netos, que não tem a 

mínima preocupação em aprender a falar a sua língua de origem.  

Eu, Fernando fiz a minha entrevista com o cacique usando apenas lápis, caderno e tudo 

na língua portuguesa, não tenho gravador mas sim minha vontade de aprender.  

A nossa metodologia indígena sempre foi diferente, por isso vou escrever a seguir como 

era no tempo da maloca como foi contado pelo cacique Anizio.  

 

Como era o ensino no tempo da maloca  

Ao conversar com meu informante ele diz que ao ensinar os jovens da maloca, o 

ensinamento era feito de forma coletiva. O cacique da maloca convidava o pajé e 

marcava de um período da lua para outro, e durante esse espaço de tempo os mais 

velhos faziam seus ensinamentos das atividades existente na etnia. O  cacique preparava 
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seu ensinamento como seria a caçada, a pescaria, o trabalho, o tratamento da família de 

cada um enfim a forma de vida de um povo indígena.  

O pajé repassava seus conhecimentos para os mesmos jovens, o conhecimento das ervas 

medicinais que poderiam ser usadas ao se necessitar. O pajé da maloca diz aos seus 

jovens que existem : folhas, raízes, frutos, caule, e flor de certas ervas, que são remédios 

para vários tipos de doenças,  e outras ervas para fazer o mal. E que alguns pais de 

familia conhecem e repassam para seus filhos, os dois lados da erva medicinal.  Estes 

são os meios dos mais velhos ensinarem seus saberes ou conhecimentos a seus jovens. e 

para o futuro serão sabedores e conhecedores da realidade de seus povo Aruá.  

Esse modo de ensinar os jovens leva tempo, uns aprendem mais rápido e outros 

demoram. O primeiro ensinamento é feito no pátio da maloca, e o segundo é feito na 

floresta ou seja na pratica os mais velhos vão mostrando as ervas que servem para 

remédio e os que são para maldade, mas sempre aconselhando para fazer somente o 

bem.  

Voltando lá no inicio deste texto,  quero dizer que a primeira entrevista que eu fiz no dia 

04 de outubro de 2014, as outras duas foram no finalzinho de novembro de 2014.  o 

local da entrevista foi numa casinha próximo a um córrego que despeja suas águas no 

rio Branco, os encontros sempre foram realizados com perguntas e tendo como recurso 

somente cadernos e caneta. A escrita para registrar as informações do bom informante 

foi um sucesso, assim registrei as narrativas do meu entrevistado Anizio Aruá.  

 

Organização social dos Aruá 

Os Aruá tinham muito ciúme de seu território  respeitavam os outros territórios vizinhos 

nunca chegavam penetrar nos lugares estranhos, sempre foram obedientes. Os Aruá se 

organizavam no seu território formando pequena maloca uma afastada da outra. 

Subgrupos Aruá (Clãs)    

 De acordo com o cacique Anizio Aruá, o nome Aruá significa caracol . Existiam vários 

grupos (clãs) mas ele somente se lembra dos seguintes : galega (pássaro), lagarta da 

castanheira e arara azul.   Ele é do grupo caracol  que é considerado como o  primeiro 
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grupo Aruá  e deste é que saíram os demais. Encontrei na pequisa de Denise Maldi 

(1989, p.54) outras informações sobre os subgrupos, a autora explicou que :  

“Ainda que as informações sobre os Aruá sejam mínimas é 

interessante assinalar que a sociedade também comportava 

divisões internas. As subdivisões Aruá eram semelhante às 

subdivisões Makurap na sua natureza, eram territoriais, 

exogamicas e definiam a filiação patrilinear. Segundo foi 

possível apurar eram as seguintes “ : 

 

Aruá  Portugues    

Tirib  ei  Ouricuri  

Kapea ei Pássaro  

Bixij  ei  Tipo lagarta  

Nadég ei  Tipo lagarta  

Andat kud ei  Cujubim  

Kuru ei  Jacu  

Gib ei  Morcego  

Poá ei  Mamão  

Akosón ei  ?  

Jucan ei  Tucano  

. 

A vida na aldeia  

O cacique ao casar suas filhas acontece do povo crescer porem tudo no mesmo território 

a ligação de o contato é através de varadouro de uma maloca para a outra, no trabalho 

também os aruá se organizam em mutirão esse trabalho era feito somente para o cacique 

era roça grande porem quando os parentes precisavam dos cereais é claro que tinham o 

direito de usar. 

Os Aruá sempre foram grande coletores de sementes, bons semeadores plantavam em 

seus roçados, Macaxeira, cará,  batata, taioba, banana, feijão akikap, amendoim, milho, 

mamão. 
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Os Aruá viviam sempre em harmonia tinham costumes do trabalho e se organizar em 

grupo sempre foram unidos tem suas musicas danças, suas pintura seus traços 

tradicionais. 

Emil Snethlage, realizou pesquisa entre os povos que hoje vivem na terra indígena Rio 

branco, na década de 1930. Registrou musica e danças dos povos Makurap e Aruá entre 

outros.  A seguir fotos de 1934 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aruá e Makurap – musica e dança  

Fotos - Emil Snethlage. Staatliche museen zu Berlin,2013 [1934]  
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As festas Arua na atualidade  

 

 

 

 

 



19 
 

 

Pintura Corporal Aruá - para os rituais e festas tradicionais  

As pinturas corporais dos Aruá são feitas com jenipapo, urucum, breu, carvão. O 

recurso mais importante para os Aruá era o breu, uma arvore de muito valor era 

proibido sua derrubada. dali era retirado uma resina cremosa, de cor branca de aroma 

agradável. hoje este precioso recurso os Aruá só tem na lembrança. A  mesma resina era 

dividida em duas partes iguais, a mistura para cada uma pó de carvão e na outra pó de 

urucum, essas belas cores enfeitavam homens mulheres e crianças Aruá. Algumas 

pinturas eram usadas no dia a dia e outras em eventos importantes. Hoje como todos os 

indígenas os Aruá se pintam apenas com sumo de fruto de jenipapo.  

Foto Gleise, 2008  

 

Pintura Facial Da Mulher Aruá  

 

Grafismo Aruá  
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Pintura no rosto da mulher Aruá    
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pintura de costa do homem  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pintura no corpo Aruá  

 

 

 

 

pintura do braço da mulher  
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pintura da costa do homem  

 

 

 

 

 

 

pintura no braço do homem no dia a dia  
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Capitulo 1.  O Relato do cacique Anizio Aruá sobre o 

território  

Neste belo momento aqui na aldeia casa grande Ekiti, São Luiz, eu, Fernando Canoe, 

estive sentado numa  tarde de sábado com o senhor cacique Anizio Aruá que me dizia 

que seu território era imenso e que não tinha limite suas terras margeavam o lado  do 

Rio Branco.  

Os Aruá são originários de um local que chamamos de centro plano, a causa dos 

mesmos viverem neste lugar é por um grande motivo os ancestrais dos Aruá viviam 

margeando o Rio Branco finalmente encontraram um lugar muito abundante onde se 

instalaram uma grande maloca.  

 

 

foto - Fernando Canoe 2015  

figura 2. Maloca - atual na aldeia Casa Grande (Sao Luiz) 2015.   

 

Um lindo ponto com uma belíssima laje de pedra, lugar de muito peixe, o nome desse 

lugar é Ponta de Pedra, Txaia Koit. O povo se reunia para fazer suas pescarias assavam 

seus peixes e ali brincavam todo seu tempo.  
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Os Aruá de outras malocas ao terminar suas diversões iam todos para sua maloca onde 

teriam vindo, um pouco afastado do Rio Branco. os Aruá são um povo muito 

trabalhador com muitas roças e muitas plantações.  

Os Aruá ao sair da Aldeia Ponta de Pedra, seguiam rumo a aldeia Gregório onde morava 

o generoso Cacique Jabiru Aruá, lá as festas eram muito grandes. Outros grupos partiam 

rumo a outra aldeia que ficava a uma distancia de algumas horas de viagem.  

Ao chegar na aldeia Xapixa Aruá, os animados povos caiam no trabalho de roça e 

colheita de ambos alimentos depois de alguns dias de atividade, vinha os dias de 

chichada que teria a duração de cinco dias. A aldeia Xapixá ficava na margem do rio 

Gregório, chamado de  Gará Ap na língua tupi mondé. 

Os Aruá tinham seus costumes de caçar, pescar, passavam dois dias fora de suas 

malocas de origem, andavam para outros povos.  

Antigamente antes do contato os Aruá tinham liberdade, suas andanças eram da aldeia 

mais distante para uma outra chamada de Ikã Gam, hoje chamado de Nazaré. Esse 

igarapé era frequentado pelos pescadores indígenas que usavam apenas o arco e flecha. 

O velho cacique Anizio Aruá me disse que seu povo Aruá tinha seu limite certo, 

respeitavam o território de outro povos , não se sabe se eram os Arara, Gavião, Zoró ou 

Uru eu wau wau. Os Aruá viviam em três grandes aldeias acima citadas, de tempo em 

tempo,  os Arua deixavam seus territórios em busca de material para fazer suas flechas e 

arcos, chegando onde hoje é a cidade de São Miguel do Guaporé.  

Os Arua tinham suas moradas construídos de palha de açaí, não arredondado,  mas eram 

de forma oval. Os mesmos costumavam ter na maloca de duas a três casas, para ambas 

pessoas ali viverem , em uma dessas malocas vivia o cacique Anizio com sua família.  
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o território tradicional do povo Aruá - Mapa Mental elaborado Por Fernando Canoe  

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

No mapa etno histórico do território Aruá,  a seguir temos a localização das aldeias 

atuais no interior da Terra indígena Rio Branco, e a localização das aldeias antigas 

Arua, que ficaram de fora da demarcação .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa organizado por Guilherme Bessa e Fernando M. Duarte 2014  
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Os lugares dentro do território  

Os lugares comentados como importantes pelo Cacique Anizio são os locais de caça, os 

barreiros e os cemitérios, que passo a descrever.  

Os Aruá tinham seus lugares preferidos para fazer suas diversões, tinham lugar como 

ponto de lazer perto da maloca ali se divertiam durante o dia inteiro, esse local era 

apropriado para sua brincadeira.  

No Lugar para a caçada havia um tapiri que foi feita pelos primeiros habitantes ali era 

onde os caçadores deixavam seus enfeites , colares, pulseiras, cocar, adorno –qui i , 

colar grande – bat kap, buzinas, espada e outros. Os caçadores ao entrar na mata 

levavam somente as armas tradicionais arco e flecha. Os caçadores Aruá ao matar uma 

caça de grande porte dividiam entre os grupos de caçadores.  

Uma forma antiga de caçar do povo Aruá, ao chegar no local desejado os caçadores se 

espalhavam em espaço pequeno formando um circulo deixando sua presa pelo lado de 

dentro sem pode escapar do ataque; os mesmos ao flechar a roda começam a fazer 

grande algazarra deixando os bichos atordoados. Apavorado com isso as caças correm 

em direção do predador e sua morte é imediata. Um jeito bem alegre do caçador Aruá. 

Outros lugares preferidos pelos Aruá são os grandes barreiros – mãdjup, local onde se 

aproxima varias espécies de animais de diversas espécies e aves nas margens do mãdjup 

é feito de tocaia pequeno tapiri feito de palha onde cabe apenas uma pessoa armado de 

arco  e flecha, ali mata o primeiro que aparecer no barreiro- mãdjup. Também é feito 

um jirau no galho das árvores mais grossa, ali é feita outra tocaia para matar aves que 

pousam nos galhos onde são feitas as armadilhas.  

Um lugar sagrado para os Aruá é o cemitério. Os Aruá tem o costume de enterrar os 

mortos dentro de sua própria casa, dentro de pote ou marico, o morto fica sentado a 

posição é sempre olhando para o norte, nunca o enterro é feito em outro lugar, ao encher 

aquela maloca, não tendo mais espaço os mesmos se mudam para outra maloca. 

Outro meio de tratar os mortos que são matados, estes não serão enterrados, mas são 

jogados no mato longe da maloca para serem destruídos pelas fungos da natureza. Os 

Aruá consideram os mortos assassinados por outras pessoas como espíritos ruins, que só 

serve para fazer maldade tornando se espírito agressivo para os vivos. 
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Historia do povo Aruá- a vida antes e depois do contato  

 

 Antes do contato, os Aruá habitavam em linda floresta cheia de riqueza naturais, 

tinham muita saúde, não tinham preocupação com, doenças, com remédio do não índio. 

Viviam em harmonia e com muita alegria. 

 Os Aruá dividiam-se em três grandes grupos, o primeiro grupo seria do tuxau  

Jabiru Aruá. Essa divisão dos Aruá não seria de território, sim de grupo, para melhor 

proteger seus limites. Os mesmos se entendem muito bem, não havia desentendimento. 

O segundo grupo do Aruá estava ao comando do Tuxau Jakabão, que habitava as 

margens esquerda do Rio Branco, antes das lindas montanhas, defendendo partes do seu 

território, com apoio do seu grande povo que eram muito espertos para o trabalho 

agrícola. Depois de alguns anos Jakobão deixou seu território passaram a viver com os 

Makurap do outro lado do rio. Após ter casado com uma mulher dos makurap, o mesmo 

viveu ainda por muitos anos com a segunda mulher, tinha sua maloca na beira do 

igarapé nhen tõ pé. 

 O terceiro Tuxau era o velho xap-xap Aruá, que tinha no seu comando um outro 

grande grupo de individuo, era valente no trabalho, dono de uma grande moral. Os Aruá 

não conheciam a miséria, sim a fartura a alegria, levavam uma vida só de alegria e 

sossego, dentro do seu verde seio materno a floresta do Rio Branco. 

 Tudo isso, era na época da benção, ante da miséria, antes do não índio. 

 Ao terminar a doçura que Deus  lhe deu, veio a miséria, época do contato, por 

volta de 1920.  

De acordo com Maldi (1987)  

 “o habitat tradicional dos Arua era o território próximo do 

igarapé Gregorio, afluente do alto rio Branco. (...) Caucheiros 

alcançaram os Arua por volta de 1920 e pouco depois o sarampo 

praticamente os dizimou. Os que sobreviveram deixaram o 

território tradicional, tornado –se assim o primeiro grupo que se 

incorporou ao trabalho no seringal”.  
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A historia dos Aruá pode ser dividida em ter fases : época do seringal, época da 

igreja, novas gerações , que passo a descrever.  

Seringalistas  

Os Aruá ao chegar na terra, que hoje chama-se Casa Grande, encontraram –se com os 

seringueiros brancos que tinham como objetivo de coletar látex das seringueiras e 

pacificar os indígenas para serem seus escravos. 

 Os Aruá passaram a ter um dono, tinham como chefe o carrasco Julio mendes, 

que escravizava os Aruá e outros, a duração da vida do bandido Julio Mendes foi pouca, 

morreu mas escravizou muitos Aruá. 

 Vinda um outro dono dos índios e do seringal, João Revoredo, que tinha como 

lema “chicote nos ociosos”. 

 O velho e ambicioso João Revoredo mandava e desmandava na imensa terra, 

que dizia ser dele, tinha seus bravos jagunços, que tinham prazer de maltratar os 

inocentes indígenas, que antes viviam em paz, e que hoje frente a rebeldia dos homem 

branco. 

 Havia dois gerente que comandava o crime dentro da própria casa dos índios, diz 

o velho tuxau, que o dono do seringal fazia o que bem entendia, o índio que não 

trabalhava tinha como derrota, perdia sua mulher era passado para outro homem de 

preferencia, homem branco, dizendo ser mais trabalhador. 

 As mulheres indígenas as prática safadeza, tinha como castigo a cabeça pelada 

em forma de cruz, também era obrigada limpar o saco de arroz, durante o dia inteiro, 

assim pagando seu erro. 

 Qualquer erro era pago com grande ruindade, o velho tuxau Arrizu conta que um 

dia, por não ir a missa foi castigado, partindo um montão de lenha. O castigo era triste o 

sofrimento era de tamanho brutal, assim como conta a história da invasão do Brasil. 

 Ainda na era do gerente Dário e Job. Eram os dois gerente mais terríveis que os 

indígenas tiveram em toda suas vida, os mesmo faziam os seringueiro trabalhar na 

época do inverno. Tinha como transporte uma velha carroça, um dos índios que muito 
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sofreu, foi o jovem buein makurap. O gerente Dário judiava de um índio Arikapu 

mãmũãpé, não deixava a mulher do referido índio para dormir separado do marido o 

mesmo gerente tinha como prazer usar as mulheres dos indígenas, sendo que os homens 

teriam de ir para trabalhar muito cedo no outro dia. 

O Gerente do seringal Barracão tinha como escolha para sua cozinha, somente as índias 

mais bonita e nova, enquanto os homens se acabavam no trabalha brutal das seis as seis. 

 No Reinado do gerente Dário e Job, foi uma época que os sofridos índios Aruás, 

Makurap, Jabuti, Arikapu, Tuparis e seringueiros, ambos sofreram na mão do carrasco. 

Na aldeia casa grande havia uma pequena serraria, onde os padre e seringalistas 

judiavam do pobre índio, que trabalhavam duramente sobre chicote. 

 O velho Revoredo que era dono do seringal e que tinha o poder de fazer o que 

bem queria e podia fazer com os pobres índios. 

 Durante o ciclo da borracha o chamado Barão da borracha ,  João Revoredo, teve 

o direito de castigar inocentes indígenas que trabalhavam sem direito a liberdade e paz 

que mereciam.  

 O velho João Revoredo que era dono do seringal e que tinha o poder de fazer o que 

bem queria, com os sofridos indígenas, então com isso ele não se importava. Enfim, 

direito os índios nunca tiveram,  como até hoje.  

Período da Igreja 

Na mesma época do sofrimento um, veio o sofrimento dois. Chegaram os padres, 

oriundo da França, a missão era instruir os índios, para uma nova vida, mas tudo não 

passava de uma grande traição, na verdade os padres tinham o mesmo interesse 

semelhante a do seringalista, a missão era fazer os indígenas trabalhar, no que fosse 

preciso. Os padres tinham compromisso com a Igreja católica, sede em Guajará mirim. 

Questionavam, que iriam construir, uma escola e uma serraria para os índios do rio 

Branco. Os cleros ganharam os índios, presenteando com objetos sem valor e que 

seriam inseridos numa religião, que poderia ser salvo do pecado, conta o velho cacique, 

os parentes caíram de braços aberto, logo passaram a ser objetos dos padres. Padre e 

seringalista formaram uma dupla cruel, contra uma só vida. O patrão do seringal 
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escravizava, de um, de um lado, os padres de outro, a única forma era  suportar o ataque 

que vinha de ambos lados do homem branco. 

Os padres organizaram seus trabalhos, enfiando os índios dentro da mata em busca de 

madeira nobre, a retirada dessas troncas, era por meio picada, feito a braços e puxado 

por junta de boi, ao passar dos tempo foi construído a tão prometida serraria, após 

alguns meses construíram uma pequena escola, segundo Anízio Aruá afirma que não 

serviu prá nada, sim para deposito de madeiras beneficiada, com isso o trabalho dobrou, 

para os índios que nada tinham a pagar, o trabalho era duro que os mesmo eram 

obrigado a deixar seus habitat, indo a dormir na floresta sem proteção de abrigo,sabiam 

que os dias seria de fazer pedra chorar. Guando os indígenas não chegavam de volta ao 

setor de trabalho, os padres comunicava ao patrão do seringal, os feitores saiam em 

busca, trazendo a força para o amargo trabalho constante. Na época a quantidade de 

indígenas eram grande, dividiam em vários grupos de homens, que tinham, esses a 

fazerem : Fazer roças,cortar seringa,transportar madeiras, limpar o caminho e outras 

coisas que seriam forçado a fazer.As crianças ao atingir a idade de trabalhar, também 

seguiam com seus pais, para trabalhar na labuta do dia-a-dia, homens, mulheres, 

crianças, todos teriam, sofrimentos iguais. Aos poucos os aruá foram fugindo da aldeia, 

indo para outras terras em busca de refúgio.Uma grande epidemia, chega na aldeia, 

destruindo a maior parte da população indígenas do rio branco, o ataque foi tão forte, 

que morriam pessoas a cada instante do dia e da noite.Os padres, patrões e jagunços do 

seringal, ao perceberem, a triste ruínas que acontecia na aldeia, logo se apavoraram, ao 

ver tamanha mortandade de pessoas,procuraram a fazer uma grande cova no solo, uma 

para cada corpo não estava dando certo, morriam homens, mulheres e crianças a cada 

momentos. O próprio Dário, gerente tirano, pegava os corpos ainda com vida, lançava 

na cova, criança, mamando no seio de sua mãe já morta, também era lançado na grande 

cova que haviam preparado para os doentes, que tinham seus sofrimentos sem remédio, 

atacado pelo maldito sarampo.O cacique aruá lembra que nesse triste tempo 

passado,também foram a metade do seu povo, que não tiveram a sorte de sobreviver, 

comenta o meu entrevistado, que a tristeza na aldeia era negra.A mortandade, o 

sofrimento, a angustia,o trabalho escravo , o castigo, tudo eram motivo de grande 

lamentações, para as pessoas que sobreviveram. 
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Novas Gerações, Novos sofrimentos 

Depois do triste desespero, causado pela epidemia, poucos indígenas que ainda 

ficaram,tiveram que continuar a vida, seja ela como for.Vieram outros homens, novo 

gerente, para gerenciar o mesmo seringal, porém com quantidade bem reduzida de 

recursos humanos.Perdeu-se um pouco das pessoas,das alegrias,um pouco da 

cultura,mais o sofrimento não se acaba,irá continuar da mesma forma do passado.Com a 

redução dos indígenas,mortos pelo sarampo.  

O escrivão do seringal João Monteiro, foi até as malocas dos índios tupari, que fica 

alguns quilômetros da aldeias casa grande,o objetivo é trazer os índios da maloca, para 

morar na sede do seringal Paulo Saldanha, os mesmo já tinham seus destino certo, 

seriam os futuros escravos do seringalista, João Revoredo. Os  pobres índios 

trabalhavam, a troca de objetos velhos, como machado,facão,espelhe outros,o chefe da 

tribo ganhava uma velha muda de roupo usada,uma pequena quantidade de sal,uma 

substância preferido pelos povos indígenas,a pequena dose de sal, seria dividida entre os 

parentes da maloca. Esses povos tinham a obrigação de permanecer por mais de 40 dias 

trabalhando para homens do seringal. Ao terminar seus contratos, todos voltavam para 

suas malocas, onde poderiam ter e curtir sua liberdade. O meu entrevistado, comenta 

que a partir do momento que os aruá passaram a servir o patrão, na década de 1920, não 

se sabe exatamente o ano, nunca mais foram felizes, só trabalhos, tristeza, correria e 

muitos mau tratos na vida. O Velho Aruá, ao contar seus traumas que teve na vida, se 

põe a chorar ao sentir que na sua infância, não gozou felicidade, mas sim o gosto da 

desumanidade, que o seringalista causava sobre a população indígena do Rio Branco.  

No relato do cacique Anízio,as expedições eram organizada contendo entre 30 a 40 

homens armados com refles carabina calibre 44, espingarda,facão e muitas munições. 

Neste trecho do livro Tupari de Franz Caspar, temos uma ideia de como era sofrida a 

vida indigena :  

Mais um gerente para o seringal são Luis, o mesmo era 

boliviano.Sabia lidar com o negócio e pensava também saber 

lidar com índios. O regime de pavor que levou a efeito em São 

Luis, ultrapassava todos os limites.Sei que não se pode dar 

muito crédito às histórias que todos gostam de contar sobre os 

acontecimentos passados em lugares isolados.Sobre este 



33 
 

escravocrata, porém, contaram-me testemunhas fidedignas fatos 

dos quais eles próprio se envergonhavam.  

Pela manhã, o administrador enfileirava os índios e distribuía o 

trabalho. Aquele que na véspera não tivesse terminado sua 

tarefa, ou que não a tivesse feito satisfatoriamente por qualquer 

motivo, era algemado, e impiedosamente  chibatado. O 

boliviano era ainda pior para com as mulheres e filhas dos 

índios que tratava pior do que um sultão os seus súditos.Tinha 

esposa e filhos. Não obstante, tomava para si as índias que lhe 

agradavam, divertia-se com elas e,depois,distribuía-as, à sua 

vontade,entre seus empregados brancos ou pretos. E os 

índios,eles aturavam tudo. O homem branco mostrará ser o mais 

forte. Não tinha os instrumentos de ferro, belas calças de 

fazenda, camisas palito, pentes, espelhos, óleo de cabelo 

cheiroso, sabonete finos. Não era senhor das armas de fogo, 

contendo apenas arcos e flechas. Não dominava o rio, para 

baixo e para cima, com o barco a motor e a vapor; Como se 

mostra atrevido mesmo diante de um grande números de índios 

o mais miserável deste estrangeiros, branco ou preto,não falava 

com orgulhos e segurança de um cacique. Os brancos bem 

percebiam o sentimento de inferioridade dos índios. 

Aumentavam-no e se aproveitavam dele. Os poderosos do 

amazonas, não há muito tempo, tinham uma guarda pessoal, 

cujos componentes se chamavam capangas. Sem esta policia 

particular era impossível manter em segurança no 

acampamento, as mercadorias,dinheiro e as mulheres.Pois ali 

formigavam aventureiros, criminosos,fugidos da cadeia e a 

policia estatal ficava a centenas de quilômetros de distância. Os 

barões da borracha procuravam, entres seus empregados, os 

homens mais intrépidos e melhores atiradores. Ofereciam-lhes 

um novo encargo muito mais agradável e bem pago. 

Nomeavam-nos protetores  do barracão e de seus bens e sua 

pessoa. Algumas vezes,esses belequins eram encarregados 
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também de alguma ação de limpeza secreta. Sempre acontecia 

desastres aos vizinhos e concorrentes que não eram  muito 

estimado dos quais, por qualquer motivo, se queriam ver livres. 

Se por acaso um seringueiro diligente, depois de alguns anos de 

trabalho operoso queria cobrar a sua parte, este homem também 

devia desaparecer do seio da terra. Os índios se revoltaram e 

não queriam mais se submeter a trabalho forçado. Alguns deles 

deveriam então servir de exemplo para seus companheiros 

revoltados. Não importava que um ou outro perecesse de 

chicotadas, com tanto que os índios rebeldes tornassem a tomar 

juízo. A isso, os capangas se encarregavam de boa vontade. 

Tudo isso era um segredo de polichinelo no amazonas e para 

todos. Os sul-americanos honesto eram uma monstruosidade. 

Ao administrador de são Luis, porém, os disposto pareciam 

modelos brilhantes. Também ele formou um grupo de capanga, 

com o qual aterrorizava os moradores do rio branco. Queria, 

assim, amestrar os seus índios. Deveriam trabalhar como 

jumentos e comer em suas mãos como cães domésticos. Se um 

dos martirizados fugia para as malocas, os capangas lhe iam ao 

encalço. Onde não existem traidores que, por medo ou por 

esperança de uma boa recompensa, não entregue um irmão 

;Assim era o novo regime do rio branco onde, antes, brancos e 

índios trabalhavam pacificamente. Porém, ‘’ Tanto vai o pote à 

fonte até que um dia se quebra.’  (Caspar, Franz, 1955  

58,59,60) 

 

PASSAGEM  PELO   PASSADO  

 Antes do surgimento da demarcação da Terra Indígena Rio Branco, as etnias que 

habitavam as laterais do mesmo rio branco, seriam semi-nômades. Essas etnias não 

tinha lugar próprio, sempre estavam mudando,tinham liberdade, poderia fazer suas 

malocas nas margens do rio, ou mais afastado, buscavam sempre os lugares mais 

abundantes. As matas, os rios, as água do rio e afluentes eram livres para eles: Os 
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originais da grande região não se preocupavam com os estranho homens branco, viviam 

sempre alegre, felizes fazendo suas pequenas roça,plantavam, colhiam, vivia de caça de 

pesca, tinham suas diversões que seria as, festa, caçaria, pescaria, e a grande bebidas 

fermentada que faziam para o mutirão, limpeza da roça,colheita dos cereais. As etnias 

pertencente a essa região seriam  : Os Aruá, Aricapu, Djeoromitxi, Macurap e Tuparí. 

Durante anos foram felizes,puro,claro sem mistura, apenas com seus costume, crença 

mito,religião, enfim com seus conhecimento tradicionais. Esse relato refere-se a todos, 

porém cada grupo tinha seus espaço, sim o território que seria para todos os grupos. Os 

macurap foi o primeiro grupo indígena a ter contato com os branco, segundo Francisco 

Pancho, índio de 93 anos, diz o informante que por volta de 1920, os makurap, 

conheceram, pela primeira vez o homem branco,que certamente vinham a ser os 

caçadores de peles de animais e por trás de todos esses agressores, também os 

exploradores de látex,os seringueiro que certamente seria em grande quantidade de 

indivíduos oriundo de diversos estado brasileiro, esses trabalhadores, braçais por sinal, 

tinham seus patrões. Que não deixava de ser os terríveis exploradores e grande inimigo 

dos povo indígena do estado de Rondônia. 

A seguir o texto da Denise Maldi que explica como foi a exploração da borracha e do 

caucho e como atingiu os povos de Rondônia :  

 “A sua exploração ocorreu em duas etapas distintas: A 

primeira,que vai do ultimo quartel do século XIX até o segundo 

decênio do século XX ergue em Rondônia se localizou 

sobretudo a norte e a noroeste,e a segunda que se desenvolveu a 

partir de 1940,e atingiu o vale do Guaporé e outras áreas”. (...) 

Ora é evidente que o contato com grupos indígenas seria 

inevitável. A principio se tentaria arrebanhar trabalhadores 

índios. (...) Posteriormente o avanço dos seringais iria disputar 

os territórios tribais e os índios seriam caçados a bala. ( ...).O 

sistema da exploração do caucho era ainda mais violento e 

predatório, costumavam atacar aldeias  indígenas que eram 

queimadas e saqueadas enquanto roubavam mulheres e 

crianças... A partir de 1940 teria inicio a segunda etapa de 

grande procura da goma (...) o vale do Guaporé voltou a ter 

intensiva ocupação de seringueiros. A região era o habitat dos 
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índios Makurap, Wayoro, Aruá, Jabuti, Arikapu e Tupari, que 

passariam a ser explorados por seringueiros e seringalistas. 

(...).Praticamente todos os grupos do Guaporé se engajaram no 

sistema de exploração da borracha.  Ocorreu então um violento 

processo de depopulação e de desorganização social.Esses 

índios por volta de 1980 quando tiveram parte de suas terras 

oficialmente delimitadas, puderam ser recolhidos de volta as 

suas aldeias.(DENISE MALDI, 1991: 48-55) 

 

 

 

Capitulo 2. Terra Indígena Rio Branco na atualidade 

História da Demarcação da Terra Indígena Rio Branco 

O relato a seguir foi escrito por mim Fernando Canoe, tendo eu mesmo participado do 

processo de demarcação da terra indígena Rio Branco.  

Em dezembro de 1980 desce um grupo de liderança  indígenas da aldeia São Luiz para a 

cidade de Guajará Mirim, o mesmo grupo era formada pelos seguintes lideres : Alfredo 

Makurap, Francisco Pancho Makurap, Alfredo Corumbiara, Anízio Aruá e Marrip 

Makurap.  

O mesmo grupo deveria chegar a tempo na dita cidade para reivindicação da 

demarcação de suas terras tracionais, os mesmos deveriam se encontrar o mais rápido 

possível com o administrador Didimo Graciliano de oliveira. Os lideres e demais 

indígenas já não suportavam o trabalho escravo que era submetidos pelos patrões 

seringalistas.  

Ao receber boas atenções do administrador os indígenas retornaram às suas aldeias, 

levando boas noticias para seus parentes, que os esperavam com muita fé de um dia se 

livrarem do malvado seringalista e outros exploradores que ali se encontravam. Mas, só 

dois anos depois em 23 de outubro de 1982, chega na Fazendo Pau d’óleo a companhia 
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do 2ºDL vindo de Brasília comandada por João Hiroshi, major engenheiro, seu pelotão 

composto de dez sargentos oito cabos e cinco soldados e cem civis. 

A demarcação teve inicio no dia 24 de outubro de 1982,  tendo participação dos 

seguintes indígenas: Fernando Canoé, Rui Canoé, Francisco Makurap, Samuel Tupari, 

ambos pilotos fluvial, e outros que se infiltraram mata  dentro com não índios a fim de 

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

dessa missão foram os mais bravos heróis enfrentando chuva, doenças e outros perigos. 

Pela sua frente os grileiros de terra, por outro lado alguns parentes brigavam com os 

seringueiros que habitavam as margens do rio branco, seringueiros com armas de fogo 

os indígenas apenas com arco e flecha, mesmo assim os donos da terra não se 

intimidaram diante de seus terríveis inimigos seringueiros que dificilmente deixariam de 

ser vencidos, mas com a  pressão indígenas e a presença dos militares os invasores 

foram retirados lentamente deixando suas colocações. 

A t.i. Rio Branco se localiza no extremo noroeste do Brasil faz  divisa com a Bolívia e 

os três municípios vizinho,  alta floresta d’oeste, são Miguel do Guaporé , são Francisco 

do Guaporé, com acesso pela linha 47/5 via Nova Geaza  d’Oeste, é uma área com      

extensão de 236.137.11 hectares. Foi demarcada em 1982, homologada em 1986, 

registrada em cartório em 1987. Essa área é ocupada pelos povos :Tupari, Makurap, 

Aruá, Kampé, Jabuti, Kanoe e Arikapu.  

Organização espacial da aldeia 

Os povos indígenas da Terra indígena Rio Branco se organizam em aldeias separadas 

cada família vive em sua casa. Existem oito povos diferentes por isso cada povo tem seu 

modo de se organizar. As casas geralmente são construídas nas margens do rio e dos 

Igarapés. As casas são coberta de palha e cercado de ripa de paxiuba. Sua organização 

ainda é feito no costume tradicional, reúne em mutirão para realizar seus trabalhos, de 

roça, limpeza, de caminho e outras atividades.  

 

O Entorno da Terra Indígena Rio Branco 

 A Terra Indígena Rio Branco, tem como limites no seu entorno frontal,  a 

reserva biológica do Guaporé, no entorno sul localiza-se a reserva dos índios isolados 
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(Massaco). estes limites com áreas de proteção ambiental ajudam na proteção da nossa 

terra indígena, no entanto as outras áreas que fazem limite são fazendas. Existem 

grandes quantidades de pastagens, roças plantio de café e outros, que são cultivado 

pelos não índios que vivem no entorno da Terra indígena Rio Branco. A cidade mais 

próxima é Nova Brasilândia do Oeste, Santana do Guaporé e São Miguel do Guaporé. 

Na frente leste da T.I. Rio Branco temos mais fazendas, pastos e plantio de café e 

demais criações. O rio Branco que corta a reserva de leste a oeste, banhando todas as 

aldeias. No mesmo rio Branco, encontra-se com três PCHs (pequenas centrais eletricas) 

e mais uma em construção, as águas que passam em frente às aldeias são contaminadas 

de agrotóxico, vindo das cabeceiras do rio Branco. Não se pode mais ser consumido. 

São águas que vem das represas das PCHs, neste rio não contamos mais com as 

biodiversidades que antes havia, pois, hoje considera-se agredido pelo homem. 

A partir desta situação, vamos fazer uma proposta com o objetivo de diminuir os 

impactos negativos que estamos sofrendo :  

Proposta para o entorno - Primeira proposta que teremos que propor para o nosso 

órgão FUNAI, que cria um grupo de pessoas, para fiscalizar, assim proibindo os povos 

vizinhos para não penetrar em nossos territórios, não fazendo mais derrubada, não 

queimando as matas. 

1- Reativar as demarcações, não deixando mais que o mato cresça, assim ficamos 

mais visíveis as linhas que limita a Terra Indígena com a do não índio. 

2- Proibir invasões de pescadores, caçadores, agricultores que penetram em área de 

proibido acesso. 

3- Pedir ao órgão competente a presença de agente ambiental para a proteção dos 

rios, contra a poluição e o desmatamento da Mata Ciliar. 

4- Conscientizar os vizinhos para não invadir a nossa Terra. 

5- Criar barreira no entorno da Terra Indígena. 

6- Precisamos de fiscalização constante. 

 

 A  seguir  as carta imagem, elaboradas a partir da analise de imagens de satélite 

mostram a terra indígena Rio Branco e seu entorno, a partir do ano de 1984 ate 2013.   
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Elaboração Guilherme Bessa. 

Carta imagem 1. Terra indígena Rio Branco ano 1984 

Por esta imagem podemos observar que a terra indígena Rio Branco estava com seu 

entorno totalmente com cobertura florestal, as manchas roxas representam áreas úmidas. 

Oberva-se também ao nordeste da imagem uma abertura de estrada formato espinha de 

peixe.  
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Elaboração Guilherme Bessa. 

Carta imagem 2. Terra indígena Rio Branco ano 1994 

Por esta imagem do ano de 1994, dez anos após, podemos observar que a terra indígena 

Rio Branco, observa-se toda a parte nordeste e norte da terra indígena já com aberturas 

de estradas e desmatamentos.  
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Elaboração Guilherme Bessa. 

Carta imagem 3. Terra indígena Rio Branco ano 2004 

A  imagem de 2004 mostra que a terra indígena Rio Branco já tem o entorno próximo 

com desmatamento consolidado. E cumpre um papel de conservação da floresta.  
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Elaboração Guilherme Bessa. 

Carta imagem 4. Terra indígena Rio Branco ano 2013 

A  imagem de 2013 revela que a terra indígena Rio Branco, tornou se ilha de floesta em 

meio ao desmatamento de seu entorno com maioria da ocupação por fazendas com 

pastagens.  
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No ano de 2014 a terra indigena Rio Branco sofreu novos impactos de desmatamento 

em seu entorno, causado pelo latiundio da regiao, sao queimadas que atingem a margem 

de demarcação prejudicando a lateral esquerda da terra. Atualmente o entrono de terras 

indígenas rio branco esta completamente vazia somente pastagens.  

Assim, estas imagens nos revelam como esta o território do povo Aruá atualmente.  

 

Considerações Finais  

Com relação ao assunto pesquisado vou apresentar algumas considerações. Esta 

pesquisa me trouxe grande conhecimento sobre o povo Aruá. para mim foi mais uma 

conquista que pude realizar dentro de minha trajetória como acadêmico na universidade 

Federal de Rondonia UNIR. Achei  importante fazer este registro sobre o povo Aruá na 

minha visão é um povo que tem poucas informações sobre sua existência, e de sua  luta 

pela liberdade e pelo direito de viver.  
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