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AVALIAÇÃO DA SITUAÇAO DOS ARARA*(KARO) - P.I. LOURDES

I. INTRODUÇÃO

Os Arara (cuja auto-denominação é Karo, ou seja, ara 
ra na própria língua) são um caso peculiar de reagrupamento 
tribal depois de anos de vida dispersa nos seringais. Entra
ram em contato com os civilizados, ao que parece, na década 
de 50, antes dos Gavião, ao visitarem os seringais próximos â 
sua área tradicional, nos igarapés Lourdes e Prainha, na cer
cania de Ji-Paranã. O contacto se deu com seringueiros e mora 
dores da região, sem interferência do S.P.I. (Serviço de Pro
teção aos índios), que não os conhecia. Afirmam que as rela 
ções eram pacíficas, e que só gerações bem anteriores costuma 
vam atacar habitações civilizadas (ao contrario dos Suruí ou 
Cinta-Larga, por exemplo). Foram logo vítimas de sarampo, gri. 
pe e pneumonia e morreram em quantidade imensa, apodrecendo 
nas redes, segundo sua própria expressão. Dizem ter sido mais 
numerosos, então, que os Suruí (ou 300 Suruí atuais e/ou os 
500/600 originais).

Por volta de 1959/60 sofreram ataques dos Gavião, ape 
sar dos numerosos casamentos que os uniam e retiraram-se da 
ãrea, fugindo para os seringais do rio Machado, espalhados, su 
jeitos a doenças, mortes e exploração econômica por parte dos 
civilizados.

Quando o S.P.I. começou a operar na ãrea, em 1966, 
um funcionário, possivelmente Sr. Brígido, tirou-os dos serin 
gais e os reuniu na futuua ar.ea indígena do Lourdes, destina

is*) Este relatório baseia-se em observações feitas na ãrea em setembro de 
1983, mas apoia-se muito num excelente relatório, não publicado, dos 
antropólogos noruegueses Lars üòVold e ElizabethForseth, que moraram um 
ano e meio no P.I. Lourdes, até 1981.



da a eles e aos Gavião. Seu território e o do sul da ãrea. 0 
local da atual aldeia foi escolhido hã alguns anos atras pelo 
chefe e pajé Cícero (Tiamo). Não tem muita ãgua mas e mais 
saudável que os anteriores. Fica a umas 7 horas a pê do P. I. 
Lourdes.

A partir de 1966, o SPI (depois a. FUNAI) e os mi_s 
sionãrios das Novas Tribos sediados no P.I. Lourdes, deram 
assistência esporádica aos Arara, fornecendo remédios e tro 
cando alguns produtos. Houve periodicamente missionários das 
Novas Tribos entre os Arara, de 1976 a 1981. A FUNAI só . tem 
um encarregado na aldeia desde 1981.

Deixados assim à própria sorte, apenas com o estí
mulo inicial para voltarem ã ãrea, os Arara organizaram-se ou 
tra vez como tribo, .cultivando roças e vendendo seringa. Fiz£ 
ram sozinhos uma estrada (4 horas a pé) ligando a aldeia ao
Igarapé Prainha, para transportar a produção a Ji-Paraná pelo
Rio Machado.

Hoje os Arara apresentam-se com características seme 
lhantes às dos caboclos regionais, mas conservando fortes tra 
ços tribais. A população cresceu de 50 que deveriam ser em
1966 para 77 em 1978, segundo Denny Moore e 92 em 1983. Al̂
guns dos homens que voltaram hã pouco dos seringais falam bem
o português e sabem mover-se bastante na vida civilizada. A 
língua Arara, do tronco Tupi e família RamaTama**, porém, é 
que é utilizada por todos e as mulheres falam muito mal o por 
tuguês. Não têm mais malocas e cada família nuclear mora numa 
casa de palha, elevada sobre estacas ou construídas diretamen 
te no chão. 0 rendimento monetário provem da seringa e quase 
não vendem artesanato. Compram gêneros em Ji—Paraná. Fazem baî  
les na aldeia com música caipira e som de vitrola, mas as

(**) Veja-se Denny Moore, Relatório sobre o P.I. Lourdes, 1978, nos arqui
vos do C.E.D.I. - Centro Ecumênico de Documentação e Informação, São 
Paulo.
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tradições tribais são muito fortes. De 20 homens, pelo menos 
5 ou 6 são pajes. O sistema de roças ê baseado na cooperação 
segundo regras de parentesco e hã mutirões para todas as tarê  
fas. Os casamentos parecem dar-se ainda, em geral, de acordo 
com as regras tradicionais, poLs apontam com indignação al̂  
guns casamentos incestuosos.

No local denominado Prainha, â beira do Machado, on
de vão para a pesca do timbõ e para o transporte a Ji-Paranã,
e onde tem 2 ou 3 casas, a presença civilizada ê marcante. Os
colonos ficam do outro lado do rio, chamariz para a bebida
e namoros. Mas apesar disso, vivem em certo isolamento, indo
apenas a Ji^Paranã e ocasionalmente a Porto Velho para atendi
mento médico. A relativa distância em que ficaram da FUNAI,era
bora desvantajosa pela ausência de atendimento médico, parece
ter estimulado a coesão e independência do grupo.

/
II. TERRAS

1. A ãrea do Lourdes, destinada aos Gavião e Arara,ê 
de 185.533 ha (ver Decreto 88.609, de 9/8/83 e memorial deŝ  
critivo em anexo no Relatorio Gavião), e esta demarcada desde 
1976. A definição da ãrea deixou de fora, segundo afirmam os 
Arara, parte de seu territorio tradicional, o seringal Riachu_e
lo, do velho Barroso, que tentou organizar expedições para ex 
terminá-los.

2. Invasões
Atualmente há invasões a leste e sul na continuação 

do núcleo setor. Diamantino e Projeto Integrado de Colonização 
Ouro Preto. As invasões jã haviam sido acusadas no relatorio 
de Lars LòVóld e Elizabeth Forseth. Ha agora, além das anterio 
res, invasões recentes, por colonos, feitas na seca de 1983 e 
verificadas no. voo realizado na viagem de avaliação do P. I. 
Lourdes até Riozinho. 0 chefe e pajé Arara Cícero fez uma-via 
gem de inspeção por terra, encontrando invasores nas cabecei
ras do Igarapé Prainha e achando numerosos traços de seringueiros.
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Três invasores mais próximos da aldeia, com lotes de 
50 ha., foram retirados em 1983 pelo enfermeiro dos Arara, 
que os procurou informando-os que não tinham direito ã ter
ra. Concordaram em sair, e os índios queimaram as casas e f^ 
zeram suas as roças.

No caso das invasões a leste-sul não houve inspecção 
ou qualquer contacto com os colonos por parte da FUNAI. Não 
havendo qualquer controle, o número de invasores aumenta sem 
pre. 0 caso ê grave, podendo transformar-se numa situação pa
recida com a da invasão da ãrea Sete de Setembro por colonos, 
no período 1976-81. A verificação "in loco" pela FUNAI é fun 
damental. Hã boas condições de entendimento com o INCRA em 
Porto Velho, com relações amistosas entre o coordenador geral 
de projetos do INCRA e o encarregado da 8a. Delegacia. O coor 
denador prontifica-se aos contatos necessários com os colô  
nos.

A ação administrativa da FUNAI ê, portanto, impres
cindível e não se compreende porque não foram tomadas medi
das até agora.

3. Acesso
Hã uma pista de pouso, precária por ser curta e pê  

dregosa e perigosa quando hã chuva. Não hã condições de am 
pliã-la muito.

Havia um varadouro entre o P.I. Lourdes e a aldeia 
Arara, que era percorrido em 7 horas de caminhada. Não tem si 
do usado e está praticamente fechado.

Outra forma de acesso é de barco até o igarapé Prai
nha, nas margens do Machado, a cerca de 2 ou 3 horas pelo Rio
Machado até Jo>-Paranã e â uma hora e meia do P.I.Lourdes. Do 
Igarapé Prainha até a aldeia gastam-se 4 horas a pé, sendo pojs 
sível levar burros.

Os Arara não têm barco enquanto os Gavião tem uma 
voadeira e üm barco a motor. Uma das embarcações foi prometi
da a eles, mas seria preciso alguém para cuidar do barco no 
local Prainha, onde hã 2 ou 3 casas.
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Nao hã rãdio na aldeia e o isolamento e, portanto, 
muito grande.

III. POPULAÇÃO

A população Arara em 1983 era de 92 pessoas:

POPULAÇÃO ARARA EM 1983

IDADE HOMENS MULHERES TOTAL
+ 55 ianos 0 1 1
51-55 anos 1 2 3
46-50 anos 1 0 1
41-45 anos 3 2 5
36-40 anos 6 1 7
31-35 anos 1 4 5
26-30 anos 1 6 7
21-25 anos 2 0 2
16-20 anos 6 6 12
11-15 anos 6 6 12
06-10 anos 8 11 19
00-05 anos 7 11 18
TOTAL 42"

tf
50 92
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Em 1981, segundo Lars LòVold e Elizabeth Forseth, a 
população era a seguinte:

IDADE HOMENS MULHERES TOTAL
51 ou + 0 1 1
41-50 2 2 4
31-40 7 2 9
21-30 3 8 11
16-20 2 3 5
11-15 5 7 12
6-10 9 10 19
0-5 7 9 16

TOTAL 35 42 77

Desde 1981, morreram 3 crianças: uma menina (f) de
1 ano, de diarréia, 1 menino (m) de um dia e 1 menina (£) de 
3 anos, de diarréia.

Segundo os antropólogos noruegueses, havia cerca de 
20 Arara desaldeados em 1981. Destes, vários retornaram nos 
últimos 2 anos, explicando em-parte o aumento de população de 
77 para 92 pessoas.

Hã também, aproximadamente, 4 mulheres e 6 homens Ara 
ra nos Gavião, não incluídos no total de 92.

De acordo com o meu levantamento, havia em 1983 6 me
ninos e 6 meninas de 2 anos ou menos. Ha, assim, alguma incoe
rência nos dados levantados de 1981 e 1983 e a relação das ida<*
des ê duvidosa, dada a precariedade dos registros no Posto.

IV. SAÚDE

0 atendimento medico e feito por Porto Velho.
0 estado de saúde é razoável quando comparado as de 

outras áreas. Não há muita malária, não hã casos de tuberculo-
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se, doenças de pele são menos freqüentes, embora haja sarna. 
Ha bichos de pe. Doenças como diarréia, gripes, verminoses são 
freqüentes e possivelmente responsáveis pelas várias mortes 
de crianças nos ültimos anos.

Não hã fichas de registro de saüde. A nomeação de um 
enfermeiro na aldeia Arara e recente (mais ou menos hã um 
ano). No ano anterior um encarregado da FUNAI,com pouco ou ne 
nhum preparo, é quem dava remédios. Hoje hã uma farmácia com 
os remédios básicos.

A vacinação tem sido feita com cuidado. Em julho de 
1983, por exemplo, 90 índios foram vacinados contra febre ama 
rela, quase a população total.

Hã uns 3 casos de ataque epiléptico e convulsões,que 
não foram examinadas em Porto Velho. Hã um caso de retardamen 
to mental.

V. A ALDEIA E A ATIVIDADE ECONÔMICA

A aldeia Arara ê uma fila de casas de palha, com dî  
visões internas. Algumas têm,como apêndice, casinhas menores 
para a cozinha. Ha ao todo 2 ou 3 fossas que servem de banhei^ 
ro.

Perto da aldeia hã o cemitério, com uns 10 túmulos 
pouco'visíveis, atestando a idade da aldeia. Antigamente
enterravam os mortos nas malocas.

Os Arara têm roças boas, pertencentes aos grupos
familiares. Boa parte dos homens formam um núcleo de irmãos 
classificatõrios ou biológicos, que se entreajudam muito. A 
cooperação no trabalho ê‘intensa em todas as tarefas. Plantam 
inhames, batatas, macaxeira, banana, mamao, abacaxi, amen
doim e começam a plantar arroz e feijão. Além das roças em 
torno da aldeia, muitos têm roças nas colocações no meio da 
mata-, onde estão as casas e' passam boa parte do ano cortando 
seringa. A derrubada é feita com machado. Tinham uma moto-ser 
ra, que está quebrada.
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Na seca, pescam com timbõ,em especial no Igarapé Praî  

nha, e na chuva com anzol. A caça não ê abundante mas a alimen 
tação ê farta pela criação de galinhas e ovos. Caçam com muni. 
ção, não usando mais arco e flecha.

A atividade para renda monetária é a seringa. Têm que 
levar o produto para Jí-Paranã (a pé ou nos 3 burros dados p£ 
la FUNAI até o Prainha e de lã ate Ji-Paraná num dos barcos do 
P.I.Lourdes). Devem pagar o combustível do barco. Um homem 
chega a tirar 200 kg de seringa por mês, segundo dizem, o que
eqüivaleria em agosto/setembro de 83 a uma renda de Cr$ ....
Cr$ 134.000, 00 (salário mínimo da época, igual a Cr$ 33.000,00 ).
Devem ter esse rendimento, porém, apenas ocasionalmente, a jul
gar pelo nível de consumo.

As mulheres sabem costurar e fazem roupas ã mão.
O artesanato quase não e vendido. Ainda fazem e usam 

colares de contas pretas e redes de algodão. Aprenderam com os 
Gavião e Zoro a fazer colares de tucumã. As mulheres já não 
fazem mais panelas de barro que fabricavam antes do contato.

VI. ADMINISTRAÇÃO

1. A assistência mais permanente da FUNAI aos Arara 
data de 1981. Antes recebiam ajuda do P.I.Lourdes, mas não 
havia funcionário algum morando com eles. Sr. Brígido, enquan 
to foi chefe do Lourdes, conseguiu trazer de volta para a ãrea 
vários indivíduosi Os Arara queixavam- se, porém, de não rece 
ber o mesmo que os Gavião e tinham que deslocar-se para o
Lourdes para vacinas ou tratamento.

Em 81 foi para a aldeia um encarregado com o nível 
de trabalhador braçál. Hã um ano têm um enfermeiro. Três casas 
de madeira foram construídas, para residência dos funcionários, 
enfermaria e armazém.

-Como equipamento, têm apenas um motor pequeno para a 
máquina de fazer farinha. Como vimos, o Posto não tem rádio 
e a pista de pouso é precária.

-  127 -



Q 0 l|p C

Os Arara receberam uma máquina de beneficiar arroz 
que se encontra no P.I. Lourdes hã quase 2 anos, enferrujando 
para escândalo dos Gavião, que não compreendem como não ê le
vada aos donos. Desmontada poderia ser trazida de avião.

Reivindicam um barco indispensável para acesso ã ci
dade e atendimento medico, em especial, num Posto isolado e 
sem rádio.

2. A aldeia Arara recebe ocasionalmente um suprimen
to de mercadoria, que não é distribuído aos índios e sim r£ 
servado como pagamento de tarefas, é seguido, assim, um critê  
rio duvidoso, que mais pode desorganizar o padrão tribal de 
agricultura que contribuir para a fartura de alimentos. E ver 
dade que a quantidade de mercadoria recebida e pequena, não 
chegando a ter muita importância.

0 ideal seria que o funcionário da FUNAI, em vez de 
procurar formar roças "coletivas” inexistentes na tradição tri 
bal, e que criam uma relação de subordinação â chefia da
FUNAI, reforçasse o sistema de roças já existente. Isso pod£ 
ria ser feito auxiliando cada grupo familiar a plantar arroz 
e feijão em sua roça, fornecendo ferramentas e sementes, como 
quem ajuda o grupo familiar indígena, não.como quem chama os 
índios para um trabalho do Posto.

Parece que o suprimento de meTC-adorias estava sendo 
reservado como pagamento para serviços de .ampliação da pista 
de pouso. Como tal, e insuficiente, e tarefas específicas da 
importância de uma pista de pouso deveriam contar com verbas 
especiais.

3. Há uma Casa do índio em Ji-Paranã, que foi cons
truída num terreno comprado p'a’ra os Gavião e Arara por um
ex-chefe de Posto. Os índios tem assim hospedagem gTatuita em
Ji-Paranã e dividem as eventuais despesas da casa, ficando in
dependentes da administração da FUNAI na cidade.

4. Como a aldeia Arara está subordinada à administra 
ção do P.I. Lourdes, que fica distante, a assistência presta-
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da pela FUNAI aos Arara e insuficiente. Visitas do chefe de 
Posto são raras e pequeno o apoio âs atividades econômicas dos 
índios. Não têm ocasião de expor suas reivindicações e expli
citar as necessidades quotidianas. Com a distância e a ausên
cia de radio, ficam mais difíceis as informações sobre rnva 
sões do território. Justifica-se, portanto, a criação de um 
Posto Indígena Arara, com atenção centrada nos problemas esp^ 
cíficos do grupo.

VII. EDUCAÇÃO

A escola e uma grande aspiração dos Arara. Por lida 
rem muito com dinheiro, precisam com urgência aprender a fa 
zer contas e vender a seringa sem serem enganados.

Ê importante que uma escola na aldeia devolva aos 
Arara o respeito pela tradição tribal e torne claro que os en
sinamentos dos missionários que estiveram no Lourdes e entre 
eles são uma interferência brutal no seu sistema de vida. A 
língua deve ser reforçada, embora desejem aprender também
português. A tradição e interesses tribais devem ser postos 
como centrais e a escola deve mostrar que também podem
ser objeto de admiração por parte dos civilizados.

VIII. RECOMENDAÇOES

1. Retirada imediata dos invasores, ê preciso que a 
FUNAI faça uma viagem para inspeção e contato com os colonos, 
entre em entendimento com o INCRA e providencie a retirada 
dos invasores. Uma sugestão ê que a equipe do Parque Indígena 
do Aripuanã, chefiada pelo Administrador Francisco de Assis e 
especialmente apta para a tarefa, ajude o P.I. Lourdes nesse 
caso, recebendo os recursos necessários. Na ausência de um 
chefe de Posto nos- Arara, a responsabilidade de inspeção con
tínua do território cabe ao chefe do P.I. Lourdes, que deve
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participar com índios e funcionários do trabalho de vigilân
cia, mesmo no caso de auxílio por parte do Parque Indígena do 
Aripuanã.

2. A fiscalização do território Arara deve ser per
manente e recursos providenciados para tal, dado o imenso ín
dice de imigração na Rondônia. Caso invasões continuem a ser 
toleradas como ate agora, os Arara acabarão por perder suas 
terras, criando-se um imenso problema social com conflito en 
tre índios e colonos, semelhante ao caso Suruí no período 1976/ 
/81. Providencias imediatas podem evitar acontecimentos mais 
graves.

3. 0 reavivamento dos limites da ãrea do P.I. Lour 
des tem que ser feito em especial no trecho (talvez 20 ou 50 
km), onde estão se dando as invasões e onde há linhas secas e 
não limites naturais. Os gastos para reavivamento são portan
to bem menores que os referentes â totalidade da ãrea.

4. Criação de um Posto Indígena Arara, para aten 
der ãs necessidades específicas do grupo. A distância da a^ 
deia Arara ao P.I. Lourdes é muito grande, não havendo possi
bilidade de um atendimento satisfatõrio.

5. Comunicações: um rádio deve ser providenciado, a 
pista de pouso deve ser ampliada, a estrada sugerida para os 
Gavião deve ser estendida até os Arara e um barco e um motor 
devem ser adquiridos, especialmente para os Arara, ficando com 
eles no Prainha.

6. A presença da FUNAI, de um funcionário, por exem 
pio, no Prainha, ê recomendável, para tomar conta da embarca
ção Arara e por causa da vizinhança próxima dõs colonos.
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7. Apoio da FUNAI às atividades econômicas dos Ara

a) acompanhar os índios no transporte e comerciali
zação da seringa;

b) compra de tigelas e facas de seringa;
c) os índios reivindicam um garrote, 2 novilhas,bur 

ros e arame para cercas, selas, carroça, e tem 
condições de cuidar dos animais, ao contrário de 
outros grupos indígenas;

d) a máquina de beneficiar arro2 .deve ser levada do 
P.I. Lourdes aos Arara;

e) uma moto-serra.

As atividades econômicas do Posto, porem, devem ser 
de apoio ã economia indígena e não de criação artificial da 
agricultura subordinada â figura do chefe do Posto.

S. Um poço artesiano na aldeia Arara, que quase não 
tem água, é indispensável para manter boas condições de sau 
de. Em Ji-Paraná hã quem construa um poço artesiano.

9. Recursos para atendimento medico devem ser sem 
pre enfatizados, transformando os Arara numa situação exem
plar, já que a taxa de natalidade ê muito alta.

10. Tratamento dentário em Ji-Paranã, com um convê
nio com algum dentista da cidade (a exemplo do que existe no 
Parque Indígena do Aripuanã). Enquanto isso, e mesmo que o 
convênio seja feito, o aparelhamento odontologico completo de 
ve ser comprado em Porto Velho, para que o tratamento dentá
rio não se limite a extrações.

11. A FUNAI deve providenciar uma licença especial pa 
ra os índios comprarem munição, indispensável ã caça.
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12. Se uma escola for feita, atendendo às aspirações 
dos índios, deve estar centrada na vida indígena, usar a lín
gua Arara e o português e ser imaginada a partir de um conhe
cimento da cultura e vida tribal Arara.
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