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RESUMO
O povo Karitiana fala a língua Tupi/ Arikém, habita a 95 Km ao sul de Porto Velho, numa
área de 89.698 ha. Os primeiros contatos com o não-índio foram feitos ainda no final do
século XVII, porém conseguiram se manter isolados até o começo do século XX, quando
caucheiros e seringueiros dizimaram uma grande parte do grupo e mantiveram os restantes
sob regime servil de exploração durante muitos anos. Sua pacificação foi feita em 1932, pelo
Marechal Rondon. Neste contexto surge o objetivo da presente pesquisa que trata-se de
identificar os aspectos culturais, alimentares, religiosos e de habitação dos índios Karitianas
do Estado de Rondônia, apontando diferenças existentes na cultura indígena Karitiana antes e
depois do contato com a sociedade não-índia. Para tal foi realizada uma pesquisa bibliográfica
em artigos, livros e documentos. As fontes de pesquisa deste trabalho foram baseadas em
MELLATI (1987), SAMPAIO (1997), e no repositório dos websites PIB e PORTAL DA
AMAZÔNIA. Tais fontes foram adotadas uma vez que após pesquisa em artigos científicos e
consultas a demais websites, sempre existia a utilização destas fontes como referência, optouse então referencia-los por serem os percursores de pesquisa sobre a etnia Karitiana. Este
povo indígena possui alimentação parecida com a do povo não indígena, por ter contato com
os mesmo, suas crenças e culturas acabaram modificando-se com o tempo. Os Karitiana
foram submetidos a processos de evangelização, o que formou pastores índios, foi construído
um templo na aldeia dividindo a aldeia entre o “povo do pajé” e o “povo do pastor”.
Identificou-se através deste trabalho que a população indígena Karitiana sofreu um processo
de aculturação que encontra-se em estágio avançado, sendo que várias de suas características
culturais foram afetadas.
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