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Resumo: O objetivo principal deste estudo foi “Documentar a festa tradicional do Jacaré informando o 

seu surgimento e o significado deste evento para o Povo Arara a partir da perspectiva de quatro sabedores 

(as) indígenas Karo: Pajé Cícero Xia Mot Arara, Luisa Arara, José Dutra Yohwãy Arara e Maria Ora 

Yõ Arara”. Foi desenvolvido junto ao Povo Indígena Arara Karo, habitante da Terra Indígena Igarapé 

Lourdes, no município de Ji-Paraná/RO no período de junho de 2015 a setembro de 2016. A metodologia 

adotada foi a pesquisa autobiográfica (ABRAHÃO, 2003) de caráter narrativo a partir da coleta de 

relatos gravados dos colaboradores do estudo, além da pesquisa bibliográfica (DAL POZ, 1991; 

MINDLIN, 2016), dentre outros. O estudo desenvolvido pode mostrar que apesar das alterações e 

dificuldades principalmente decorrentes do contato com os grupos não indígenas, principalmente até os 

anos 1950 no tempo dos seringais, o Povo Arara continua expressando aspectos significativos de sua 

cultura: falam o Tupi Ramarama e realizam o ritual da Festa do Jacaré, além de outros aspectos de sua 

cosmologia.  

 

Palavras-chave: Povo Arara Karo. Festa do Jacaré. Wayo Akanã. Re-existência. 

 

 

Resumo:  Waya at na'na kanã at documentário ma registrar nã mët estudo 'et, mekõm topâ i'yat tap 'et 

mâymãm ã nãt to'wa tap nët tap kây, kanã 'et karorap nët tap kây: agó'pât" Cicero Xia Moat Arara, Luiza, 

Arara, Jose Dutra Yohwãy Arara Maria 'ora yõ Arara" karorap 'et toyoba Terra indígena Igarapé Lourdes 

município de Ji-Paraná pe' tap pihmãm kanã 'et tobe tìga mês de junho de 2015 a setembro de 2016 

to'wa. (ABRAHÃO,2003) At metodologia ma adotar nã kanã xet tiga' nãt to'wa (DAL POZ,1991 

MINDLIN,2016) at bibiografia 'Erem kanã páy to'wa, kanãy kanã 'et toro aterar nã kõam.   Mâymãm 

i'yat tap at dificuldades 'et pég top kanã anos 1950 seringual pây kanã mã'. Mìn mãm i'yat tap 'et toat 

kanã pây mãm takâga manã: toat cultura takâga, towero takâga, toat na'na kanã to' tìga to'wa kanã páy 

to' to'wa kõam.  

 

Palavras-chave: Karo rap. Wayo at kanã. Iba'kâga.     
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Introdução  

 

O estudo ora apresentado foi elaborado junto ao Povo Indígena Karo rap, também 

conhecido como Arara, habitantes da Terra Indígena Igarapé Lourdes, no município de Ji-

Paraná, estado de Rondônia, Brasil no período de junho de 2013 a setembro de 2016. A questão 

central, orientadora desta pesquisa, foi: Como surgiu a festa do jacaré para o Povo Arara? Qual 

o significado desta festa para o povo? Estas perguntas orientaram o estudo proposto: 

“Documentar a festa tradicional do Jacaré informando o seu surgimento e o significado deste 

evento para o Povo Arara a partir da perspectiva de quatro sabedores indígenas”.  

Após a elaboração do Projeto de Pesquisa, iniciamos os estudos do Trabalho de 

Conclusão de Curso (TCC), momento em que aprofundamos a compreensão da parte 

metodológica. Adotamos a pesquisa autobiográfica porque ela envolve: "[...] Histórias de Vida, 

Biografias, Autobiografias, Memoriais - não obstante se utilize de diversas fontes, tais como 

narrativas, história oral, fotos, vídeos, filmes, diários, documentos em geral, reconhece-se 

dependente da memória". (ABRAHÃO, 2003, p. 2).   

Apesar de já existirem alguns estudos sobre os Arara3, penso que é importante a escrita 

de textos também a partir do olhar de uma pesquisadora Karo, significa um momento de 

reorganização de nossas memórias tão duramente afetadas pelo contato tendo em vista a morte 

dos mais velhos. E, como minha preocupação investigativa diz respeito a documentação de um 

ritual do meu povo, ou seja uma autoetnografia, conta principalmente com as minhas 

lembranças e a dos mais velhos, recurso fundamental que possibilitou a escrita deste texto.   

Nas minhas memórias de menina, lembro que antigamente a Festa do Jacaré era 

realizada pelo Povo Arara com muitas regras, por exemplo, nem as mulheres e nem as crianças 

podiam participar dela, pois no momento da chegada do Jacaré ele poderia fazer mal, 

principalmente as mulheres grávidas, com crianças de colo e aquelas que estavam menstruadas.  

De igual modo o pai de recém-nascido não podia caçar este bicho porque ele poderia fazer mal 

a criança.  

Recordo que quando tinha aproximadamente 21 anos lembro que houve uma grande 

festa em homenagem ao Jacaré. Na época o Carlão foi o caçador que conseguiu pegar este 

animal, mas ele passou mal durante a festa, para nós isso foi vingança do jacaré.  A partir daí, 

                                                           
3 (GABAS JÚNIOR, 1989; MINDLIN, 2001; ISIDORO, 2006; NÓBREGA, 2008; PAULA, 2008; NEVES, 

2009; SANTOS, 2015).  
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comecei a me interessar mais pelo assunto. Conversava sempre com o Pajé Cícero Arara: 

porque festa do Jacaré? Daí ele me respondia: "Você é uma mulher jovem e sábia preste bem 

atenção, em tudo que for feito durante esta festa, o que vai acontecer daqui a uma semana...". 

Essas lembranças motivaram a escolher este assunto para o meu projeto de pesquisa, investigar 

mais sobre a festa do jacaré com os mais velhos, porque se eu não pesquisar agora sobre a 

importância dessa festa a partir dos relatos dos mais antigos que é quem sabe explicar melhor, 

como vamos saber depois esta história? Por isso eu tenho que pesquisar logo enquanto o Pajé e 

os outros velhos estão vivos.  

Considero os velhos Arara como os livros importantes que temos, onde se pode buscar 

os conhecimentos, os saberes tradicionais. Formam uma biblioteca para que possamos 

pesquisar e trabalhar com os estudantes, pois o que vale é manter a cultura sempre viva. 

Passamos por muitas mudanças, como a chegada de igreja na aldeia, por exemplo. Atualmente 

a maior parte das pessoas não participam da festa do jacaré, apenas aqueles que não frequentam 

a igreja é que ainda gostam da festa. Com esse pensamento, é que decidi escrever sobre este 

tema.  

O trabalho foi realizado através de pesquisa bibliográfica e da pesquisa de campo, etapa 

em que coletei os relatos com os mais experientes: pajés e outras lideranças, sabedores e 

sabedoras. Está organizado em quatro tópicos: na primeira parte, tratamos da apresentação de 

uma breve historiografia do Povo Arara Karo. O tópico II informa aspectos importantes da 

minha história de vida, formação e trabalho. O tópico III trata da reflexão teórica e empírica 

das festas indígenas a partir dos rituais Karo, Cinta Larga e Sateré-Mawé. Na última parte, 

registramos a festa do Jacaré, os antecedentes históricos, significado e atualidade a partir das 

narrativas coletadas junto aos sabedores e por fim, apresentamos as Considerações finais.  

 

I – Breve historiografia do Povo Arara Karo  

Meu pai está enterrado ali, no Riachuelo, dentro daquela fazenda do Mario 

Piloto, mãe contou para mim. Essa fazenda antes era o seringal do Eduardo 

Barroso. Minha mãe disse que eu nasci aqui no Setembrino, onde bem mais 

tarde a Funai fez pista de pouso, diz que eu nasci ali. No tempo de meu pai e 

minha mãe, não existia branco, ninguém nem falava em branco, nosso povo 

ia para a beira do rio, matava peixe de flecha, na beira do rio Machado, 

ninguém falava em branco. Pedro Arara por (MINDLIN, 2016, p. 325-326).  

 

Neste primeiro tópico, apresentaremos um pouco da História do Povo Arara Karo de 

Rondônia. Para nós é importante retomar este tema principalmente por estarmos na 

Universidade. É preciso aproveitar a presença de nossos velhos para contar muitas coisas que 
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não sabemos ou que temos dúvidas. Ele foi elaborado a partir de narrativas já coletadas junto 

aos sabedores e sabedoras Arara4 e também incluiu um relato importante do Pedro Arara 

registrado pela Betty Mindlin (2016).  

Meu povo é da etnia Arara Karo o único povo no mundo que existe no estado de 

Rondônia que faz parte da família Tupi-Ramarama. A língua é diferente, os mais velhos contam 

que antigamente tinha outro povo que morava na mesma terra, que falava a mesma língua dos 

Arara. Esse foi o único povo que existiu que falava a mesma língua. Os mais velhos contam a 

história de que esse povo era muito bravo, se chamava Urubu Pibe Pik (significa pé preto).  

Nós do povo Arara habitamos em duas Aldeias, Iterap e Paygap, na Terra Indígena 

Igarapé Lourdes no município de Ji-Paraná, totalizando em 369 pessoas, sendo 177 do sexo 

masculino e 192 do sexo feminino (BRASIL, 2010).  

O pajé Cícero Arara conta a história do contato do povo Arara. Os velhos contam que 

antigamente o céu caiu, pisou os nossos ancestrais, eles dizem que a pedra caiu na cabeça da 

criança e furou. Isso eles contavam para nós e, quando o céu caiu, escureceu tudo, dizem os 

mais velhos. Daí o Pajé contou que apareceram vários bichos, onças, tatu, porco, cutia, paca, 

pássaros, todos eles adivinharam que o céu ia cair.  De repente, chegou o tal de Xa'wãt, 

conhecido pelos brancos como Mapinguari e começou a comer as pessoas.  Depois o pajé ouviu 

uma voz falando com ele: "sai, sai, pega sua filha". Depois o céu caiu só no lugar das pessoas, 

já não existia mais ninguém, mas na terra, o Xa'wãt já tinha comido todos. Só ficou o pajé com 

sua filha, para criar e produzir os novos Arara de volta. Ele ficou com sua filha em cima do pé 

do açaí. Os velhos contam que a sorte é que só o pajé casou com sua própria filha. Dizem que 

foi assim o ressurgimento do povo Arara.  

Outras narrativas que ouvi desde menina contam que antes do contato com os homens 

brancos onde é a cidade de Ji-Paraná era tudo floresta, não tinha ninguém, eles andavam por lá, 

mas a maloca deles ficava no rio Prainha. Eles também contam que viviam andando à procura 

dos inimigos para guerrear uns com os outros, marcando seus territórios para o outro não 

invadir, principalmente quando morria parente ou alguém que era o líder do grupo. Eles 

mudavam de lugar, mas sempre voltavam para a maloca, para se reunirem de novo. Eles contam 

também que quando morriam alguém a família queimava a casa com tudo o que tinha dentro 

dela – os seus pertences ritual funerário acontece até hoje5.  

                                                           
4 Vitória Naxap Wêt Arara, Maria Ora yô Arara, Firmino Xit Xabat, Cida Yari Arara, Procópio Na ́ Xot Wêt Arara, 

Pedro Arara, Paulo Orok mãn Arara, Maria Arõx Arara, Benedito Yõn Péw Arara e Fermino Ot Xãra Arara.   
5 Lembro que quando era adolescente morreu uma senhora, a Joaquina Arara, mãe do Carlos e foi enterrada com 

seus objetos pessoais; rede, panelas, colchão, prato, colher, etc. Em nossa cultura é uma forma de acalmar os 

mortos.   
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Antigamente os indígenas não tinham o lugar fixo para morar. Eles também falam que 

moravam lá pra bem longe, sempre moravam aqui mesmo essa terra era deles, eles trocavam 

de lugar, só quando morria parentes como filhos ou até mesmo parente muito sábio. Os Arara 

tinham várias aldeias como: Iyá Perot ká/Pedra Cascalhenta, Kanã Opi/Terra Vermelha, Xapîya 

Korokôtkã/Escrotos Leves.  

Um dos aspectos de fundamental importância em nossa cultura, desde os tempos 

antigos, é a presença do líder espiritual, o Pajé. Atualmente contamos com o trabalho do Pajé 

Cicero Xia Mot Arara, que nasceu aqui lá pelo ano de 1936 no território tradicional de 

perambulação do povo. É um dos historiadores desta etnia. Sabe das lutas e dos tempos difíceis 

vividos pelos Arara com outros povos e principalmente com os "brancos".  

Mas apesar dos problemas, aceitou a decisão dos espíritos: ser a autoridade religiosa do 

Arara, ser o Pajé, um trabalho que exige sacrifícios: enfrentar animais da floresta: onça, cobra, 

macaco, dentre outros. Ser alguém considerado como uma boa pessoa, honesta, justa, generosa 

com capacidade de perceber e dialogar com o mundo dos espíritos para poder cuidar 

adequadamente de seu povo. Depois foi professor de outros Pajés, caso do irmão do cacique 

Pedro Arara:  

[...]. Manuel teve como guia seu cunhado Cícero Tiamot, grande mago ainda 

atuante, que também narrou sua saga, nesses nossos dias encantados na aldeia. 

Tiamot ensinou Manuel a enfrentar e dialogar com as araras, macacos, 

papagaios, lontras, onças, todos os animais que não são apenas bichos, mas 

seres do além, de quem não se pode ter medo, sob pena de adoecer. Manuel, 

como os outros pajés, trilha o Caminho das Almas, o Narawá Nekam, vai e 

volta. Da primeira vez foi atado aos pássaros, como que dentro de um avião, 

não podia soltar-se, debatia-se, até se acostumar, após muitas viagens. Conta-

nos que veste a roupa das onças, o couro dos espíritos, metamorfoseia-se em 

onça, anda no meio delas. Quando em sua forma humana, o pajé encontra uma 

onça que é também pajé. Se tem medo, atira, e noutro dia descobre que não se 

tratava de uma onça, mas de um colega pajé, que surge na aldeia, ferido. Casos 

de doenças mandadas por pajés inimigos de outras aldeias, métodos de cura, 

tudo ele nos expõe. Ouvimos estarrecidos, lembramos o grande pajé 

Txiposegov Ikolen já falecido, que conheci bem. Os pajés Arara foram 

mestres dos Ikolen e os formaram. (MINDLIN, 2016, p. 333).  

 

Sobre o contato, o povo Arara também conta que o primeiro branco que eles tiveram 

contato foi um homem chamado Barros do Seringal de Santa Maria. Quando eles estavam 

atravessando o Rio Machado, alguns velhos contam que eles formavam seus grupos para andar 

na mata, eles contam que foi o grupo do Benedito que encontrou o homem branco e voltou para 

a maloca para avisar os seus parentes. Barros trouxe doenças, matando muitos Arara.  

Na dissertação da Edineia, pesquisadora que estudou também o nosso povo, há um relato 

sobre este difícil tempo com o seringalista Barros, foi lá que o Povo Arara ouviu e teve que 
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aprender o duro significado da palavra “patrão”, de início não se sabia bem o que era mas depois 

todos entenderam que era uma coisa ruim:  

Primeiro branco que teve contato com os Arara foi o velho Barros. Apareceu 

na aldeia, na maloca. Depois foram (os Arara) trabalhar no seringal, com o 

patrão. O patrão não mandava mercadoria para eles, não tinha feriado, tinha 

que trabalhar todo o tempo para poder pagar a mercadoria que foi comida. 

Mesmo assim, o patrão ficava reclamando, que se não trabalhasse mandava 

matar. Eu lembro pouco, que era pequena, escutei muita coisa errada do 

patrão. Se não trabalhasse, mandava matar os índios que estavam trabalhando 

para ele. Então, meu pai desistiu, não tinha como agüentar o patrão. 

(ISIDORO, 2006, p. 26).  

 

O seringalista Barros era muito poderoso. Ele imitava o comportamento dos linguistas 

anotando palavras da nossa língua, depois deu essas anotações para os missionários salesianos 

(NEVES, 2009). Ele queimou as casas dos índios só para eles morarem juntos com eles. Depois 

ele ficou andando nas malocas dos Arara, mesmo quando o Povo começou amizade com ele, 

mesmo assim nada era fácil. As invasões e destruição dos aldeamentos não paravam. O Cacique 

Pedro Arara da Aldeia Pajgap confirma estas informações:  

[...]. Depois que meu pai fez amizade com os brancos, aumentou o sofrimento 

do povo Arara, viram começar a morrer os parentes, viram abrir os seringais 

– os de fora achavam que eram os donos das terras dos índios, achavam melhor 

matar os índios, acabar conosco, assim iam poder ficar com tudo. É uma 

história muito difícil de contar. [...]. (MINDLIN, 2016, p. 326).  

 

Os mais velhos contam que um dia o Barros fez uma armadilha para poder pegar alguns 

índios. Eles ficaram na passagem dos índios escondidos esperando eles atravessarem o rio. 

Quando estavam no meio do rio, os brancos começaram a atirar neles e pegaram ainda alguns 

e colocaram dentro da canoa para levar para o barracão deles para trabalhar. Mas um caiu na 

água de novo e quando ele flutuou o capanga do Barros atirou nele e o matou. Assim, foram 

muitos os conflitos, o contato trouxe muitos prejuízos e dores para os Arara no contexto do 

seringal como resume a antropóloga Betty:  

Os Arara Karo em Rondônia, nos anos 1940, é que foram os primeiros a 

admitir o contato com seringalistas invasores, antes mesmo dos Gavião 

Ikolen. O seringalista que eles consideravam amigo e pai, pois em princípio 

não se davam conta das consequências da relação nascente de patronato e 

barracão, foi José Bezerra de Barros, dono do seringal Santa Maria. De 

aproximadamente 1953 em diante, um Arara e um Gavião moraram três anos 

com ele. Os Arara trabalharam também para o seringal Eduardo Barroso 

(vendido depois, segundo afirmam, à empresa Triangulina, e em seguida a 

Mario Piloto), e para um terceiro, o de Firmino e Miúda, de nome N.S. da 

Penha, na beira do rio Machado, perto do igarapé Lurdes. (MINDLIN, 2016, 

p. 324).  

 

Em cada seringal tinha os grupos de família que trabalhavam forçados para os donos, os 

grandes seringalistas como o Barros, dono do seringal Santa Maria e o Firmino que era dono 
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do seringal da Penha. Eduardo Barroso era seringalista com colocação nas proximidades do rio 

Riachuelo e o Firmino era seringalista da Penha, fomos para este seringal porque: "No final da 

década de 1950 o capataz ou seringalista Pedro Lira, no rio Urupá, seringal Tapirema, planejou 

matar os índios, para roubar-lhes as terras. Os Arara ouviram um boato e fugiram para o seringal 

da Penha e para o de Santa Maria. [...]". (MINDLIN, 2016, p. 324).  

Tanto os Gavião como os Arara trabalhavam para esse patrões cortando caucho e 

seringa. Ali os Arara que restaram ficaram muito tempo trabalhando obrigados para estes 

patrões até a chegada do Serviço de Proteção aos Índios (SPI). Foi um tempo de humilhação 

proibição de falar na língua indígena, pois muitos parentes contam tristes histórias onde: "[...] 

foram trocados por uma peça de roupa; [...] suportaram ataques de povos hostis, [...]; foram 

dados, crianças, a famílias da cidade, para virar agregados semiescravos, sem acesso à própria 

tradição nem à instrução cidadã". (MINDLIN, 2016, p. 323).  

Eles falam que os Arara eram muitos antes do contato, que não tinham doença, mas 

depois começaram a morrer com doenças como gripe, sarampo – doenças desconhecidas e 

também porque causa dos conflitos pela terra, eles brigavam com os brancos, eles matavam os 

homens brancos e os brancos matavam os índios. Assim, os antigos contam que os brancos 

acabaram com os Arara matando muitos deles.  

Aqui onde é a atual cidade de Ji-Paraná eles também tinham casas e algumas malocas 

antigamente com os pais deles. Eles também contam que quem viu primeiro eles no seringal foi 

o padre que mostrou os índios para o Serviço de Proteção aos Índios (SPI), isso aconteceu mais 

ou menos nas décadas de 40 e 50: era finalmente o realdeamento dos Arara, como relata o 

Cacique Pedro Agamenon que reencontrou os parentes: "[...]. Foi uma alegria danada, para eles 

nós já estávamos mortos, foi uma surpresa, nem sabiam se estávamos vivos, nós também, nem 

sabíamos se eles já tinham acabado [...]". (MINDLN, 2016, p. 331).  

Depois do contato, muita coisa mudou. Quando os mais velhos fazem relato sobre a 

convivência de hoje, eu como professora indígena sempre trabalho na sala de aula com esses 

conhecimentos, a História do Povo Arara com o objetivo de ensinar as crianças e os jovens a 

valorizar sua identidade cultural.  Esta é uma preocupação que tenho pois às vezes penso que a 

nova geração não tem se preocupado com a cultura Arara.  

Sabemos que a cultura passa por modificações, antes a gente falava uma língua, hoje 

falamos duas, tivemos que aprender o português. Antes a roupa não era importante, hoje 

adotamos esse tipo de vestimenta do "branco", mas ao mesmo tempo, tem coisa que não é bom 

mudar: o uso da nossa língua, a realização de nossa Festa do Jacaré, a valorização dos nossos 
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velhos, das nossas músicas, conhecer as lutas do passado pra saber dar valor ao que temos hoje, 

principalmente o território Igarapé Lourdes.  

 

II – História de vida, formação e trabalho: Marli Peme Arara...  

Eu participei pela primeira vez da festa do Jacaré em 1998. Fiquei encantada 

pela festa porque aquilo tinha tudo a ver com a natureza, porque nessa época 

não tinha igreja na minha aldeia. Cícero reunia todos os pajés para falar da 

festa separando os homens, mulheres e crianças dizendo que aconteceria uma 

festa que nós nunca tínhamos igual em nossas vidas. Foi quando comecei a 

conhecer um pouco da história da minha raiz. Ele também falou que as festas 

eram feitas como uma forma de organizar os grupos para contar as histórias 

do povo para os mais novos. (Marli Peme Arara).  

 

Meu nome é Marli Peme Arara. Sou filha de Luisa Arara e Pedro Agamenon Arara. Meu 

nome em português foi dado por uma mulher sitiante. Já meu nome indígena, Peme, foi dado 

por minha mãe, significa "taioba", uma espécie de batata. Uma simbologia de força e raiz com 

forte ligação com a terra. Além de ser um alimento próprio de nossa cultura.  

 
Figura 1 – Marli Peme Arara – 2000, 2006 e 2008 

  
Fonte: Acervo da Autora. 

 

Na minha infância eu lembro que sempre minha mãe ia ao roçado e eu ia junto com ela, 

para ajudar. Enquanto ela tirava mandioca, eu ficava atrás dela juntando as raízes e colocando 

no paneiro. Mas quando eu chegava da roça eu ia brincar com as outras crianças, tomar banho 

no rio e brincar de outras coisas, porque na época não tinha brinquedos como bonecas e 

carrinhos, não tinha nada disso.  

Eu me lembro que na época do milho verde eu ia na roça com as outras meninas pegar 

algumas espigas de milho bem pequenas para brincar de boneca. Brincava também de outras 

coisas como correr, banhar no rio, ouvir os mais velhos contando história. Na minha infância, 

o povo Arara era de poucas famílias por isso que eu não tinha muitas amiguinhas para brincar. 

A brincadeira que eu mais gostava era tomar banho de chuva.  
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Nunca brinquei de boneca (essas da cidade), porque nessa época os meus pais talvez 

não conheciam os brinquedos da cidade, por isso eles inventavam qualquer brinquedo para eu 

poder me divertir. Eles faziam cestinhos, panerinhos para eu colocar sementes de algodão ou 

qualquer outro tipo de semente. E apesar de não ter boneca para brincar, eu fui muito feliz na 

minha infância. 

Figura 2 – Marli Peme Arara – 2000, 2006 e 2008. 

 
Fonte: Acervo da Autora. 

  

Eu gostava muito de brincar de fazer comida com as outras crianças, como eu nunca 

tive uma boneca eu brincava com qualquer brinquedo que eu achava, como arco e flecha. As 

brincadeiras sempre aconteciam no pátio da aldeia. Sempre que minha mãe ia na roça, eu 

gostava muito de acompanhá-la. Eu sempre gostei de ajudar ela fazer as coisas de casa, como 

buscar água, descascar mandioca, cará e batatas para fazer a macaloba. Eu sempre participava 

de tudo que acontecia na comunidade junto com minha mãe ou até mesmo com os mais velhos.  

Antigamente o povo Arara fazia muitas festas. Hoje não se faz tantas festas que crianças 

não possam participar, pois só os pajés podiam participar de certas festas. Mas eu quando 

criança participava de quase todas as atividades que acontecia na aldeia porque eu acompanhava 

minha mãe. Faziam os roçados bastante grandes. A tarefa de derrubar e queimar a roça era 

responsabilidade dos homens, mas quando era para plantar todos/as iam para a roça porque a 

roça era de toda a aldeia, na época o Povo Arara tinha apenas oito famílias.  

Quando menina fui morar com minha tia que era casada com um Gavião na aldeia deles. 

Quando eu cheguei lá não conhecia ninguém porque todos os adultos e crianças falavam outra 

língua, então uma parte da minha infância ficou para trás, já que fiquei durante muito tempo 

sem brincar com as outras crianças, porque elas não falavam minha língua e nem eu sabia falar 

a língua delas, por isso eu ficava só dentro de casa. Nessa época minha tia tinha dois filhos, eu 
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ajudava a cuidar deles e era com eles que eu brincava. Quando o Fernando, marido dela resolveu 

vir morar na cidade para nós estudarmos pois nessa época não havia professor/a na aldeia, por 

isso eles decidiram morar na cidade. Eu acabei fugindo da casa dos meus tios para voltar a 

morar com minha mãe que nessa época morava em Porto Velho na aldeia do marido dela.  

Frequentei uma escola pela primeira vez no ano de 1987 com uma professora não indígena, 

chamada Noeli. Eu não gostava de ir à escola porque não gostava de acordar cedo. Isso foi na 

aldeia do Igarapé Lourdes, dos Gavião. Nessa época estudava Daniel, Claudinei e outras 

crianças.   

No primeiro dia de aula eu me lembro muito bem, a professora se apresentou e pediu 

para cada um de nós falar nossos nomes e em seguida que cada um sentasse em sua cadeira. 

Depois disso pediu que cada um escrevesse seu nome. Nesse momento, quando não consegui 

escrever fiquei com muito medo e comecei a chorar e falei para a professora que eu não sabia 

escrever e ela disse que eu deveria tentar escrever. Como eu ia escrever alguma letra se eu nunca 

tinha ido na escola? A professora era muito brava, e então escreveu o alfabeto no quadro e 

falou: "Agora escrevam tudo o que está no quadro, quem não escrever nenhuma letra vai ficar 

de castigo".  

Nesse momento eu fiquei com tanto medo que mesmo chorando comecei a rabiscar meu 

caderno, e quando vi ela esbravejando com as outras crianças, joguei meu caderno no chão e 

sai da sala e fui embora para casa. Falei para o meu tio: "Eu não quero estudar, eu não quero 

estudar". Fiquei gritando para a professora ouvir. Mas, meus tios me obrigavam ir à escola 

mesmo eu não gostando de estudar, porque eu achava muito chato todo dia fazer a mesma coisa. 

A professora escrevia no nosso caderno as letras do alfabeto para desenvolver a coordenação 

motora. Eu comecei a estudar na escola Xenepoabah na Aldeia dos Gavião, na Aldeia Igarapé 

Lourdes talvez por isso também eu ficava com mais medo pois as crianças não conversavam 

comigo porque não sabia falar a língua delas, então eu ficava muito sozinha.  

Eu nunca fiquei de castigo, mas os outros meninos ficavam. Teve uma ocasião em que 

ela brigou comigo porque eu não falava na sala com ela, então ela falou: "O gato comeu a sua 

língua?" Eu ficava só balançando a cabeça. Quando eu estava começando a aprender a escrever 

as letras e formando algumas palavras ela foi embora e não voltou mais.  

Tempos depois voltei a morar com minha mãe, eu já tinha nove anos quando isso 

aconteceu. Eu já havia aprendido a falar a língua dos Gavião porque meus tios e os meninos só 

conversavam comigo na língua deles ou em português, por isso a metade da minha infância eu 

não aproveitei. Foi muito difícil eu aprender a falar na língua, mas mesmo assim não posso 

reclamar da minha infância, uma parte foi ruim e a outra parte foi muito boa, porque com essas 
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duas convivências eu aprendi que nada estava perdido aprendi a ser uma criança que para você 

adquirir algumas experiências na vida você tem que lutar. Foi o que aprendi ser uma pessoa 

hoje e lutar para eu ser alguém na vida, porque aprendi a lutar e vencer.  

Assim aos nove anos fui morar com minha mãe na Aldeia dos Arara, aproveitei alguma 

parte da minha infância com as crianças e outras meninas. E em 1991 fui estudar novamente, 

na Aldeia Iterap, agora a professora era a Diva que ficou apenas uma semana, depois ela foi 

embora para cidade. Então veio outra professora, a Rute que também ficou só dois dias na 

aldeia, essa professora era contratada pela Funai.  

Quando foi no período de 1993 à 1996, a Funai contratou outro professor para dar aula 

na minha aldeia Iterap, ele ser chamava Aldair e foi o único que ficou mais tempo na Aldeia 

dando aula. Foi com ele que eu aprendi a ler e escrever, ele era um bom professor enquanto a 

gente não aprendia a escrever ele repetia várias vezes a mesma atividade até os alunos aprender. 

Os professores daquela época, os "brancos", tinham muito medo dos indígenas e das doenças 

como malária e hepatite e o acesso a aldeia também era difícil. Eu fiquei muito feliz quando eu 

aprendi a ler e escrever, eu e Sebastião estudamos pouco porque nossos pais não estudavam na 

Aldeia onde é hoje, nós morávamos no seringal porque nessa época a maioria dos Arara cortava 

seringa, por isso Sebastião e eu estudamos muito pouco, mas nesses poucos dias que estudamos 

aproveitamos muito bem as aulas.   

Figura 3 – Marli Peme Arara – 1998. 

 
Fonte: Acervo da Autora. 

 

Meus primeiros passos na docência aconteceram em 1992 quando nossos pais 

resolveram sair do seringal para vir morar na Aldeia Prainha, onde fica a Aldeia até hoje, foi 

quando eu fui convidada para participar do curso pelo Instituto de Antropologia e Meio 

Ambiente (IAMA) que atuava com a formação de professores indígenas. A Lígia da Fundação 

Nacional do Indio (FUNAI) foi na Aldeia conversar com a comunidade e com minha mãe, então 
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a comunidade decidiu que eu fosse fazer esse curso, meu tio Noep e eu fomos fazer o curso, 

mas ele desistiu, só eu continuei fazendo o curso até o final.  

Quando eu chegava do curso ficava fazendo estágio na sala de aula junto com o 

professor Aldair aprendendo como ensinar dar aula. Fiquei durante três anos fazendo esse 

trabalho voluntário e quando o professor saiu da escola em 1996 fui chamada para dar aula na 

minha escola. Algum tempo depois a Funai contratou outro professor para dar aula na minha 

escola, eu falo minha porque nesse tempo não tinha escola, era uma casa da Funai.  

Esse professor, Seu Manoel, era muito bravo, batia nas crianças, e não gostava que a 

gente falasse nossa língua. Ele nos proibia de falar em nossa língua, e caso algum aluno falasse 

na língua ele batia a mão na mesa ou batia na cabeça dos alunos, e falava bem alto: "Vocês 

estão aqui para aprender a falar como gente de verdade, não como bichos do mato". Por isso eu 

tinha um pouco de medo quando alguém falava que iria estudar com outro professor porque 

pensava nos dois professores "brancos".  

Talvez por isso na minha infância eu não gostasse de estudar, pois fiquei com trauma, e 

se alguém falasse que eu precisava estudar já respondia na hora, xingava. O professor Manuel 

não tinha paciência de ensinar ele escrevia no quadro textos grandes e pedia para escrever no 

caderno, se algum aluno não conseguisse escrever ele já dizia: "Você é burro, nunca vai ser 

gente". Daí ele saiu da aldeia porque o porco mordeu a perna dele, neste tempo quem ficou 

sendo o professor foi meu irmão Sebastião, porque quem dava aula era eu.  

Este tipo de prática pedagógica baseada em xingamento e maus tratos confirma as 

reflexões que tenho feito na Universidade, na Licenciatura Intercultural, que este tipo de 

comportamento não é esquecido pelos estudantes. Como um docente pode proibir as crianças 

de se comunicarem em sua língua materna? Como pode causar tanto medo? Como pode mexer 

na confiança e no futuro das pessoas deste jeito? Esses abusos pedagógicos aconteciam muito 

nas escolas indígenas: 

O professor autoritário, o professor licencioso, o professor competente, serio, 

o professor incompetente, irresponsável, o professor amoroso da vida e das 

gentes, o professor mal-amado, sempre com raiva do mundo e das pessoas, 

frio, burocrático, racionalista, nenhum desses passa pelos alunos sem deixar 

sua marca. (FREIRE, 2002, p. 39). 

 

Quando foi em 1997 eu saí porque eu casei fiquei fora da sala de aula e fui embora para 

a aldeia do meu padrasto em Porto Velho. Morei um ano lá na aldeia dos Karipuna depois voltei 

para minha aldeia Iterap foi quando fui chamada para participar do Projeto Açaí em 1999. Um 

curso de preparação para ser professor. Comecei a fazer o Açaí, nessa época eu só tinha 
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terminado a quarta série, por isso tive muita dificuldade nestes estudos mas consegui concluir 

o magistério em 2004.  

Figura 4 – Marli Peme Arara – 2002 e 2003. 

  
Fonte: Acervo da Autora. 

 

No mesmo ano já fui contratada de novo para dar aula na minha aldeia, eu falo minha 

aldeia porque nesse tempo tinha mais professores indígenas, Sebastião, Sandra, Célio e eu. 

Fomos conversar com a comunidade para construir pelo menos uma casa para nós trabalharmos 

com seus filhos. Como os pais queriam muito que os seus filhos estudassem toda comunidade 

resolveu construir uma casa coberta de palha, quem armou e fez foi meu marido.  

 

Figura 5 – Marli Peme Arara – 2002 e 2003. 

  
Fonte: Acervo da Autora. 

 

Eu vejo a escola hoje na minha comunidade como um elemento muito bom e ao mesmo 

tempo ela é ruim, para a comunidade, porque ela ensina as coisas boas e as ruins, mas hoje eu 

vejo que a escola faz parte das nossas vidas. A escola é uma arma perigosa pois através da 

tecnologia que existe no nosso mundo, vivemos nele no meio dos "brancos". O que eu penso 

hoje sobre a escola, por mais que ela foi um elemento ruim o que seria de nós hoje se não 

estivéssemos estudando com tanta tecnologia que o "branco" inventa...  
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Sem tecnologias eles já matavam os indígenas, imagina hoje o que seria dos povos 

indígenas sem estudo e conhecimento dessas tecnologias digitais? Assim precisamos estudar 

para nos defender dessas armas todas. Antigamente nossos parentes brigavam com homem 

branco de arco e flecha, hoje os mais jovens que já estudaram brigam pelos nossos direitos com 

a sociedade não indígena, ou seja, nós brigamos com papel e caneta. É assim que eu vejo a 

escola hoje, com um papel muito importante pois através da escola que eu aprendi a ser também 

essa pessoa que sou hoje.  

 

III – Festas Indígenas: os rituais Karo, Cinta Larga e Sateré-Mawé  

 

As festas tradicionais para os povos indígenas antes do contato eram importantes porque 

contribuíam para a união, para reforçar os laços de amizade e parentesco. Após o contato as 

festas mudaram muito, algumas por vários motivos nem tem ocorrido mais. Mesmo antes de 

realizar as leituras, eu já tinha conhecimento de que outros povos indígenas faziam suas festas, 

porque cada povo tem sua cultura e suas formas de mostrar alegria e de valorizar o que considera 

importante. Era um momento importante da formação da nova geração, onde se ensinava as 

questões que de fato interessava a todo o grupo.  

Para ampliar meu conhecimento sobre o tema festas tradicionais dos povos indígenas, li 

o texto de Dal Poz (1991), que trata da apresentação de uma festa do povo Cinta Larga, a 

matança do porco. Observei que essa atividade era também praticada pelo Povo Arara. 

Acontecia assim, alguém criava um porco desde filhote e quando ficava adulto, o dono do porco 

resolvia dar uma festa e sacrificava o animal. O autor narra sobre a preparação da festa, o ritual, 

as bebidas oferecidas aos convidados. Observei que nesta festa do Povo Cinta Larga há algumas 

aproximações com a Festa do Jacaré realizada pelo nosso povo, tais como: a atuação das 

mulheres na preparação das bebidas para a festa; havia bebidas específicas, as doces para as 

crianças e as mulheres grávidas, com bebê recém-nascido.  

De acordo com Dal Poz (1991) em sua dissertação de mestrado, “No país dos Cinta 

Larga”, ele conta sobre a festa do porcão realizada por esta etnia, “[...] não há uma denominação 

genérica para este ritual, os Cinta Larga dizem iwa (tomar chicha), de preferência ou ibara 

(dançar); mais raramente, bebe aka (matar porco; bebe, porco; aka, vb. mata). [...]". (p. 157). 

Em relação ao Povo Arara, percebo que o ritual tem um nome bem definido que é o “Wayo 

Akanã”, que significa, a Festa do Jacaré.  Ele segue informando sobre como a dança foi 

realizada. Observei que era uma dança só de homens, os donos da festa e os visitantes:  
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Dez homens dançaram em duas fileiras no interior da maloca, frente a frente 

“Dayap” e os moradores de um lado, os visitantes (seus carregadores) de 

outro; os passos, marcados por cantos e gritos; animalescos. E, explica-lhe o 

intérprete; estão se divertindo. E, suspeito o autor, a separação entre nossos 

carregadores e os outros parece evocar o encontro de dois grupos, uma vez 

que o caminho percorrido era o tema que aparecia nos cantos e falas. (1991, 

p. 158-159).  

 

Na Festa do Jacaré, o ritual é iniciado também pelos homens, geralmente os mais velhos, 

sob a coordenação do Pajé. Há também a organização em fileiras, de um lado os mais velhos e 

de outro os mais jovens em sua frente, porque se trata de um momento de ensinar os passos da 

dança. No texto, Dal Poz (1991) afirma que Carmem Junqueira (1981, p. 49-52), também 

estudou sobre a festa do Povo Cinta Larga destacando os seguintes aspectos do ritual:  

[...] a dança, os cantos, as flautas, a beberagem e vomitação e a morte do 

caititu. [...] a festa é função do zabiwai, dono da casa a festa, constroem casas 

novas e grandes, dzapoia (zappoy, casa grande), e destacou a troca de 

presentes entre convidados e anfitrião (arcos, flechas e colares por chicha e 

comida) e a troca de mensagens (em particular) os gestos culturalmente 

relevantes e formulam, com rigor, a equação social que articula anfitrião e 

convidados, na forma de troca de alimentos por artigos artesanais. (1991, 

p.159).  

 

Em nossa festa temos a dança em todos os momentos, depois da dança dos homens, há 

dança das mulheres, dos jovens, das crianças, dos visitantes acontecendo no decorrer de toda a 

festa, acompanhada dos cantos, como por exemplo, do animal que está sendo morto naquele 

momento. O local da festa pode ser no terreiro ou dentro de uma maloca. Não temos o costume 

de trocar presentes, mas há troca de mensagens que acontecem por meio de assovios – 

chamando para a festa ou informando sobre o que está acontecendo quando estão levando o 

animal que se encontrava amarrado no rio.  

Há também falas no meio das atividades, sobre a importância do ritual para o 

fortalecimento da cultura, uma forma de ajudar na aprendizagem dos mais jovens. Falam de 

narrativas sobre como esta festa acontecia antigamente e principalmente das novas gerações 

continuarem com este costume, porque é uma das marcas do Povo Arara, é uma de suas 

principais características, manter a festa quando a maioria de outros povos já não tem mais seus 

rituais tradicionais.  

Sobre os gestos, esta é uma prática feita somente pelo Pajé. Lembro que em uma das 

festas do Jacaré, aconteceu um casamento e nesta ocasião, o Pajé gesticulava com as mãos, 

levantando e abaixando devagarinho indicando sobre possíveis perigos referentes aos diferentes 

espíritos – do jacaré ou de quem já morreu. Para os Arara a Festa do Jacaré, é mais que uma 

festa, é um momento de encontro, de conversar, de estar junto comendo e bebendo, de 
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compartilhar o que se vai fazer naquele ano, quais são os planos, dentre outros. A duração da 

festa antigamente era cerca de uma semana. Agora, geralmente é de dois a três dias. Como os 

Cinta Larga, temos a bebida é a chicha feita de mandioca, milho ou cará, preparada pelas 

mulheres, a doce – para as crianças e a azeda que é alcoólica: “[...] vamos tomar a festa com o 

conjunto de eventos rituais – noites de dança e chicha, caçadas, brincadeiras, sacrifício etc. – e 

suas relações, na forma de um programa de movimentos e atividades sucessivos [...]”. (DAL 

POZ, 1991, p. 160).  

Em nossa cultura quem organiza a Festa do Jacaré é sempre uma das lideranças do Povo 

Arara, o cacique ou o Pajé. E de um deles esta iniciativa. Quem serve a bebida, em nossa cultura, 

é o dono da festa e ele pode passar esta tarefa para outra pessoa – mulher ou homem. Uma 

atividade importante feita pelo dono da festa é trazer o jacaré que está amarrado no rio para o 

local do ritual, pois após as danças ele será sacrificado. Em relação à bebida, antigamente havia 

também o roçado coletivo, na atualidade, cada grupo familiar tem sua roça, que será doada para 

a festa:  

O dono da casa e também o festeiro, o anfitrião, aquele que organiza a festa. 

E ele que serve a chicha para as danças noturnas e, no último dia do festejo, 

vai entregar o animal para ser sacrificado. Com isso, são necessárias roças 

grandes, para a fabricação da bebida. E sendo assim, a mandioca e o cará, 

produto cuja colheita se inicia com a chegada da estação seca, vão aparecer 

como as principais matérias primas para a fabricação da bebida ritual. (DAL 

POZ, 1991, p. 196).  

 

Para os Arara, as diferentes festas também tem diferentes nomes e significados, como a 

Festa do Milho Verde ou Na’yã, por exemplo: “Cada festa tem o seu próprio nome, ao lado de 

seu caráter ritual, a festa constitui-se, portanto, num evento único, histórico, e neste sentido 

irreversível”. (DAL POZ, 1991, p. 199). Ainda sobre a festa Cinta Larga, observei que “[...] é 

preciso capturar um filhote de queixada, animal por excelência destinado ao sacrifício ritual. 

Caititu, macaco, arara, cotia, quati, mutum [...]”. (p.199). Já para os Arara, a caçada é o de 

animal adulto, jacaré grande e outros animais são capturados para complementar a alimentação 

durante a festa, como a anta/na’tó o porcão/yaté, o veado/itû, a paca/yaba e o macaco/na’wây, 

dentre outros.  

Assim foi possível observar que a Festa Cinta Larga, a "bebe aka/matar porco", assim 

como a Festa do Jacaré/Wayo Akanã, é um ritual que contribui para fortalecer a cultura e os 

laços de seus povos. Em relação aos Arara, a Festa não é feita para o branco ver. Quem entende 

a profundidade da cultura Arara sabe, por exemplo, que quando o animal é buscado na beira do 

rio há um significado da maior importância que é o ato de bater no chão para espantar o espírito 

do Jacaré feito pelos homens. Quer dizer, um gesto de proteção, tanto que os convidados e as 
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crianças ficam atrás deles. Assim, para nós, a festa, mas do que aquilo que se ver, é aquilo que 

se sente, é o momento em que se juntam o material e o espiritual. Como afirma Dal Poz, "[...] 

é como se a oposição entre a vida dos mortos com deuses e a vida dos homens entre si 

correspondesse a uma outra, entre o ritual e a vida cotidiana. [...]". (1991, p. 322).  

Outro material que analisei foi um audiovisual que trata da Festa da Tocandira6 ou 

Tucandeira feita até hoje pelo Povo Sateré-Mawé, uma etnia que faz parte “[...] da cultura 

Tapajós-Madeira, rios situados entre os estados do Amazonas e do Pará, e integram a família 

linguística tupi-guarani. O censo demográfico indígena realizado em 2005 registrou uma 

população de 8.373 índios [...]”. (BOTELHO; WEIGEL, 2011, p. 724). 

A Festa da Tocandira tem como objetivo a iniciação masculina, ou seja quando o menino 

sai da infância para a vida adulta, se torna homem. Para isso ele precisa passar por esse ritual 

de passagem: enfrentar 20 ferradas de formigas tocandira e assim mostrar sua força, coragem e 

resistência a dor. O ritual é feito por meio de uma luva de palha trançada feita pelos padrinhos, 

tios paternos onde estão as formigas tocandira, insetos grandes e com picada muito dolorida.  

[...]. O cantor (wepyhat) é também o dirigente do ritual. Na noite da véspera, 

as formigas são colocadas em recipiente com folhas do cajueiro, o que as faz 

adormecerem. No dia seguinte, são retiradas do recipiente e colocadas, com o 

abdome e o ferrão na parte interna e a cabeça de fora, na luva de fibras com 

elementos que simbolizam animais. Ao acordarem esses insetos se tornam 

agressivos, mexendo continuamente os ferrões. [...]. (BOTELHO; 

WEIGEL, 2011, p. 732). 
 

Os meninos cedo são pintados com o jenipapo por suas mães, untam as mãos com a 

tintura do cajueiro, uma forma de analgésico. Depois de enfrentarem as picadas há a dança 

acompanhada de moças que observam os mais corajosos e prontos para o casamento.  

Portanto, neste tópico discutimos um pouco sobre as festas tradicionais indígenas, 

momentos de grande significado para as culturas, de unir mais os povos, de viajar para os 

tempos passados vivendo o presente. Por meio das leituras de Dal Poz (1981) compreendi um 

pouco mais sobre o ritual da matança do porco feita pelo Povo Cinta Larga, que já tinha ouvido 

falar através dos colegas desta etnia quando estudamos no Projeto Açaí.  

Ao mesmo tempo em que lia e marcava o que considera mais importante no texto, ia 

também comparando com o ritual Arara da Festa do Jacaré, observando o que era parecido e o 

que era diferente. Também pesquisei a Festa da Tocandira dos Sateré-Mawé, dos Amazonas. 

                                                           
6 O ritual Sateré-Mawé da formiga tocandira. Discovery Brasil. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=d6F8BgMn5vU  

Acesso: 12/08/2016.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=d6F8BgMn5vU
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Assim, os diferentes rituais - a Festa dos Cinta Larga, dos Satere-Mawé e dos Arara de 

Rondônia no meu pensar diz respeito às suas identidades. “[...]. Faz parte ainda e 

necessariamente da natureza humana que tenhamos nos tornado este corpo consciente que 

estamos sendo. Este corpo em cuja prática com outros corpos e contra outros corpos, na 

experiência social [...] se aprofunda com a existência humana. [...]. (FREIRE, 2001, p. 8). Que 

apesar de tantas dificuldades, tanto na época do contato, como na atualidade, lutaram e 

continuam lutando para manter o que consideram importante não só para eles, mas para toda a 

sociedade. 

 

IV – A festa do Jacaré: antecedentes históricos, significado e atualidade  

 

 
Figura 6 – Marli Peme Arara, a dona da festa – 2008/2016. 

 
Fonte: Acervo da Autora. 

 

A cultura é um elemento próprio construído na convivência do dia-a-dia de um povo. A 

Festa do Jacaré em minha visão, representa uma sala de aula onde as crianças e os jovens tem 

a oportunidade de participarem com os mais velhos da comunidade e por meio deste ritual 

aprenderem sobre o que é ser Arara, como era a festa tradicional do povo Arara, de seus 

antepassados, o significado desta prática cultural, pois:  

[...] A cultura de um povo é nada mais nada menos que o conjunto das 

respostas que aquele povo dá às experiências pelas quais ele passa e aos 

desafios que ele sofre. A língua, bem como a cultura, vão sendo moldadas ao 

longo do tempo. Qualquer grupo social humano é um universo completo de 

conhecimento integrado, com fortes ligações com o meio em que se 

desenvolveu. (TEIXEIRA, 1995, p. 293).  

 

O povo Arara realiza duas festas culturais: a do Jacaré e a do milho verde. Quando é a 

época de milho verde há a festa na aldeia, onde todos participam da festa. As mulheres vão a 
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roça buscar milho, batata, cará e mandioca para preparar a bebida tradicional chicha e beber 

durante a festa. Nesta festa é sempre comum ter dança, bastante comida e bebida.  Este tópico 

foi elaborado a partir das falas dos sabedores e sabedoras indígenas: Pajé Cícero Xia Mot Arara, 

Luisa Arara, José Dutra e Maria Arara. Através de suas contribuições foi possível elaborar a 

narrativa deste ritual, respondendo as seguintes questões: como surgiu a festa do Jacaré para o 

Povo Arara? Qual o significado desta festa para o povo?  

As respostas permitiram a construção deste estudo: “Documentar a festa tradicional do 

Jacaré informando o seu surgimento e o significado deste evento para o Povo Arara a partir da 

perspectiva de quatro indígenas mais experientes. Como recurso metodológico, além dos relatos 

dos mais velhos sobre a Festa do Jacaré, seguindo as orientações da pesquisa autobiográfica 

(ABRAHÃO, 2003), usarei também as fotografias para ilustrar as diversas etapas da Festa do 

Jacaré no decorrer do texto.  

Envolvem desde a preparação, adornos, enfeites e pinturas de homens, mulheres e 

crianças; a preparação das bebidas e da alimentação; os cantos, danças e gestos de proteção; a 

escolha das mulheres valentes até a matança final. Selecionamos fotos das festas do Jacaré de 

2006, 2008 que aconteceram na Aldeia Iterap e 2010 e 2014 que aconteceram na Aldeia Pajgap. 

Organizaremos o texto em duas partes: o surgimento e o significado da Festa do Jacaré, a 

preparação e realização da festa.  

 

4.1 - Surgimento e significado da Festa do Jacaré  

 

De acordo com os antigos, a festa do Jacaré surgiu através do pajé Arara mais velho da 

aldeia ele descobriu que o jacaré era um animal valente e guerreiro do rio, pois quando eles o 

matam ele não morre logo. Por isso ficou registrada a festa do jacaré, que é considerado um 

símbolo para os povos Arara. Essa história do Jacaré surgiu de um homem que era gente que 

existiu há muito tempo na história do povo Arara.  

O Pajé conta que este ritual sobrevive ao longo da história do povo indígena Arara. Esta 

festa é realizada apenas no mês de setembro. Um dos objetivos é dar oportunidade para os mais 

jovens conhecerem e vivenciarem os costumes do Povo Arara. Disse que o Arara tinha várias 

festas tradicionais como a do milho verde, do porcão e da construção de malocas novas, tudo 

isso tinha antigamente. Ele disse que foram os mais velhos da aldeia que descobriram a festa 

do jacaré. Saíram chamando os outros parentes para fazer uma caçada e avisaram suas mulheres 

para onde iam para fazer uma festa bem grande. Quando de repente, chegaram os homens com 
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os jacarés nas costas, cada um com o seu, gritando e assoviando, isso era um sinal de chegada. 

Daí as mulheres e os outros homens que estavam na maloca foram encontrar os caçadores 

levando a macaloba. "Marok kape te et teromoba met mam te e may mam te et teba kaga met 

Ji-Paraná pe", ou seja, ele falou que onde é Ji-Paraná hoje, tinha algumas malocas deles, por 

exemplo, onde é o Colégio Tupã, no Distrito de Nova Colina, era uma maloca bem grande, um 

ponto sagrado para o povo Arara. Era lá que todas as aldeias se ajuntavam para fazer os rituais 

e cerimônias. Foi lá em uma das festas que os pajés falaram sobre uma festa nova que iria 

aparecer que é a festa do Jacaré com muita bebida tradicional. 

Figura 7 – Bebidas Tradicionais – 2008. 

  
Fonte: Acervo da Autora. 

 

Uma festa muito importante para as nossas crianças e jovens que estão chegando. O 

Cícero também falou que em todas as festas tinham muitas bebidas como macaloba de milho, 

batata doce, cará e de mandioca. Disse que nessa época o povo Arara não tomava macaloba 

azeda, só doce, ou seja, não tinha problema de embriaguez. De acordo com Dutra Arara, Maria 

Arara e Paulo Arara, as festas duravam vários dias, com bastante carne até a realização das 

colheitas pois antigamente as pessoas eram mas unidas.  

 
Figura 8 – Alimentos Tradicionais – 2008. 

  
Fonte: Acervo da Autora. 
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Foi assim que surgiu a festa do Jacaré, marcada para sempre na vida Arara. Até hoje é 

comemorada no verão. Assim, o povo indígena Arara em sua longa história de resistência 

cotidianamente constrói e reconstrói suas crenças, tradições e asseguram as diferentes maneiras 

de viver, de educar e de crer assim é que cada povo mantêm suas culturas. Dentre elas, a pintura 

que é feita por meio do urucum. 

Figura 9 – Pinturas com urucum – 2010. 

 
Fonte: Acervo da Autora. 

 

No decorrer deste trabalho levantamos também importantes conhecimentos das práticas 

do dia a dia em relação à saúde. Luisa Arara informou que antigamente não tinha remédio de 

farmácia, tomavam só a água de cipó e de raiz. O povo andava pelo mato e se alimentava da 

farinha de babaçu, milho, mandaga, pamonha, mandioca, gongo, coco mel, cará. Só foram 

conhecer outros alimentos que se consome hoje, tempos depois. Com o Firmino no Seringal da 

Penha, os Araras aprenderam a comer farinha d'água. Nesta época em que os Arara viviam neste 

seringal, não faziam festas tradicionais. A primeira festa que ela viu foi quando os Arara se 

reorganizaram na Aldeia Posto Central. Uma festa em que houve muita pintura corporal à base 

de jenipapo. Elemento importante da nossa cultura. 

Figura 10 – Pintura com jenipapo – 2008. 

 
Fonte: Acervo da Autora. 

 

Nesta época em que os Arara viviam neste seringal, não faziam festas tradicionais. A 

primeira festa que ela viu foi quando os Arara se reorganizaram na Aldeia Posto Central. Uma 
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festa em que houve muita pintura corporal à base de jenipapo. Elemento importante da nossa 

cultura. 

4.2 - A preparação e realização da Festa do Jacaré  

Figura 11 – Ornamentação – 2008. 

 
Fonte: Acervo da Autora. 

 

A festa do Jacaré acontece da seguinte forma: primeiro há a parte da preparação - as 

mulheres vão buscar o buriti para fazer as saias e os homens saem a procura do jacaré no Igarapé 

Pequeno, pois este é um trabalho masculino, depois a realização. Em seu relato Luisa Arara 

afirmou que quando tinha festa, as mulheres se reuniam para buscar mandioca para fazer a 

macaloba. As mais velhas é que matavam o animal. Na parte da manhã, cedinho, ao nascer do 

sol, os outros moradores da aldeia aos poucos começavam a se reunir no pequeno tapiri 

especialmente construído para a festa no meio do terreno para dividir o trabalho. As crianças 

tem um papel importante nesta prática cultural. 

Figura 12 – Crianças Arara na Festa do Jacaré – 2006. 

  
Fonte: Acervo da Autora. 
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Durante o dia há várias atividades permitidas e proibidas: as crianças não podem tomar 

banho no rio, nem mulher grávida e nem mulher com bebê recém-nascido. Depois de uma 

semana o dono da festa começa a dividir as tarefas para cada um, formando grupos. Enquanto 

um grupo de homens vão para o mato caçar jacaré pequeno, o restante que ficou na aldeia se 

prepara para receber os caçadores de jacaré que sempre mandam alguns sinais para os parentes 

da aldeia através do assovio.  

Figura 13 – Captura do Jacaré e regresso – 2008/2010. 

 

 
Fonte: Acervo da Autora. 

 

Só quem pode encontrar com eles são as mulheres dos caçadores que vão ao encontro 

dos maridos levando macaloba para o jacaré, isso é uma parte do ritual. Todos têm que 

participar da cerimônia. A parte mais interessante que eu achei que o pajé deu tarefa para todo 

mundo, como as mulheres só fazer macaloba e os rapazes ir para a floresta buscar as palhas e 

as moças e crianças fazendo roupas para as danças com o jacaré. Depois dessa festa eu sempre 

estou trabalhando com meus alunos na sala de aula sobre o tema. E o momento da festa é uma 
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aula especial pois mais que ouvir eles vivenciam, experimentam aprendem melhor e assim 

unimos a festa de hoje com as festas de antigamente.  

E como acontece a captura do jacaré? Conforme relato do Carlão Arara ele aprendeu a 

caçar jacaré com seu pai, o Firmino Xit Xabat e o Pajé Cícero Xia Mot Arara. Viu pela primeira 

vez a festa do Jacaré na primeira aldeia dos Arara, a Posto Central. Segundo ele, o Jacaré não é 

um animal fácil de pegar, é um pouco difícil. Para conseguir capturar este animal tem que ser 

em igarapé pequeno. Para pegar o jacaré tem que ser no buraco na beira do rio ou no igarapé, 

pois fica mais fácil localizá-lo pelo rastro.  

Figura 14 – Carlão e Sebastião – 2008. 

  
Fonte: Acervo da Autora. 

 

Depois uso uma vara comprida com uma envira na ponta para cutucar, deixar o jacaré 

enfezado. Daí ele morde a envira e dessa forma posso puxar ele para fora do buraco e 

imediatamente prendo a cabeça do jacaré com uma forquilha de pau. Antes Carlão afirmou que 

tinha muita dificuldade como caçador de jacaré, pois tinha medo deste animal mordê-lo. 

Atualmente, o povo Arara considera o Carlão como um dos grandes caçadores de jacaré, com 

sua experiência ele pega jacaré até a noite, ocasião em que joga a luz da lanterna em seus olhos 

e depois com um laço de corda pode trazê-lo até a margem.   

Após a caçada, os jacarés são presos e colocados às margens do rio. Depois de todos os 

preparativos - comidas e bebidas prontas, todos já pintados principalmente com urucum, 

vestidos com as roupas da festa feitas de fibras de buriti (saias, enfeites de pernas e braços), 
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pinturas à base de jenipapo, o dono da festa, convida todas as pessoas para se reunir. As 

mulheres, participam com as roupas da festa do início ao fim com papéis importantes no ritual. 

 

Figura 15 – Mulheres na Festa Arara – 2008. 

 
Fonte: Acervo da Autora. 

 

Orienta sob o ritual, o respeito a esta cerimônia, os cuidados que devem ser seguidos 

para que ninguém se machuque. A comida que pode ser sopa de peixe ou carne assada, passa a 

ser servida: primeiro os homens, depois as mulheres, as crianças e os visitantes.  Os homens 

buscam os animais no rio. Este momento é de muita importância neste ritual pois um grupo 

segue a frente deles cantando, dançando e batendo no chão com um pau, uma forma de espantar 

o espírito do jacaré, uma anunciação de seu sacrifício, para que o animal não se vingue causando 

algum mal ou doença nos participantes da festa.  

Figura 16 – Dança dos homens – 2008. 

  
Fonte: Acervo da Autora. 

 

Todos e todas são convidados para dançar com o Jacaré - homens, mulheres e crianças. 

Também é uma forma de agradar o animal para que não haja vingança já que ele irá morrer. O 
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animal com a boca e patas bem presas não oferece perigo para o público. Este momento é 

acompanhado também da bebida tradicional, macaloba, tanto para as pessoas que estão 

dançando como para quem está assistindo, inclusive os visitantes. Estes são convidados também 

para a dança com os demais parentes, uma forma de demonstrar os laços de amizade com as 

pessoas não indígenas. Que possuem algum tipo de relacionamento como o Povo Arara Karo. 

Figura 17 – Pajé Cícero Arara – 2008. 

  
Fonte: Neves (2009). 

 

A coreografia é coordenada pelo Pajé que dança e canta incansavelmente, acompanhado 

de outros homens mais velhos. Sua tornozeleira feita a base de piqui e sementes de mulungu 

define o ritmo da dança. Uma parte da festa muito bonita em que o som que anima todos os 

participantes vem do canto do pajé que dançando com o animal aponta os movimentos da 

atividade. 

Figura 18 – Dança e morte do Jacaré – 2010. 

  
Fonte: Acervo da Autora. 

 

Após a dança com o Jacaré, depois de todos terem dançado com o animal, há a escolha 

das mulheres que irão fazer o sacrifício, que são aquelas consideradas mais valentes. Ele é 
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colocado no centro da aldeia e as mulheres escolhidas o matarão a pauladas. Uma ação que 

mostra a valorização da mulher Arara neste ritual. A escolhida enfrenta o animal e o mata. Em 

seguida, o corpo é levado ao rio onde será cortado e limpo para o preparo da sopa ansiosamente 

esperada por todos os participantes, é a parte final da Festa do Jacaré.  

 

 

Considerações Finais  

 

 

Este Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) foi elaborado uma parte na aldeia e outra 

na UNIR - Campus Ji-Paraná. Em relação as leituras, a parte teórica foi importante conhecer 

outros rituais indígenas. Pelo texto do Dal Poz (1991) pude ter ideias sobre como meu trabalho 

iria ficar, embora alguns termos da Antropologia não fossem fáceis de entender num primeiro 

momento. A parte da pesquisa de campo, a que fiz na aldeia, envolveu muitos diálogos gravados 

ou não, quando eu explicava para os mais velhos o tema de estudo "A Festa do Jacaré", a 

importância deste registro para a escola. Alguns de imediato já se dispunham, outros marcavam 

outro horário e assim fui coletando seus relatos.  

Como pesquisadora indígena, acadêmica da Universidade, procurei fazer este trabalho 

da melhor forma possível. Esta experiência mostrou que o trabalho científico é difícil, mas tem 

como fazer. Para isso é preciso tempo, não dar para fazer às pressas. Desta atividade que agora 

concluí a parte que mais gostei de escrever foi a da festa do Jacaré mesmo, organizar a escrita, 

selecionar as fotografias. Já a parte mais difícil foi sistematizar a História do Povo Arara, pois 

no início cheguei a ir na FUNAI ver se descobria algo, algum registro, mas nada consegui. 

Buscando relatos dos mais velhos e depois o que a Betty publicou de meu pai, foi que aos 

poucos foi fazendo sentido. Mas tem algumas coisas que precisamos pesquisar mais, por 

exemplo se há um mito Arara para o Jacaré.  

Assim, o objetivo principal deste estudo foi “Descrever e analisar a Festa do Jacaré – 

ritual tradicional na perspectiva dos sabedores indígenas Karo: Pajé Xia Mot Cícero Arara, 

Luisa Arara, José Dutra e Maria Arara” na Terra Indígena Igarapé Lourdes, no município de Ji-

Paraná/RO no período de junho de 2015 a setembro de 2016. A metodologia utilizada foi a 

pesquisa autobiográfica (ABRAHÃO, 2003) a partir da coleta de relatos gravados ou não dos 

colaboradores e colaboradoras do estudo, além da pesquisa bibliográfica (DAL POZ, 1991).  

De maneira geral, o estudo desenvolvido mostra que apesar de todos os problemas 

enfrentados por causa do contato com os grupos não indígenas na colonização, o Povo Arara 

continua falando Ramarama, vivendo sua cultura e realizando o ritual da Festa do Jacaré. 
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Continuamos aqui na Amazônia insistindo na vida e na cultura, seguimos produzindo re-

existências.  
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