
POVO CINTA LARGA 

O Povo Cinta Larga tem parte de sua área no Parque Indígena Aripuanã, região 
de densa floresta tropical úmida. Está situada a leste de Rondônia e noroeste do Mato 
Grosso. Os grupos estão localizados administrativamente em quatro áreas, que 
formam uma área continua e estão assim divididas: 

Area indígena Po.Qulacão * Municí:mo!UF Suqerficie Situação 
(!M} Fundiária 

Area 545 Rondolândia -Mf 230.826 Demarcada/ 
indígena Espigão D'Oeste/RO Hom.dec. 
Roosevelt 262/91 
Parque 181 Juína-MI 1.614.366 Hom./regulariz 
Aripuanã Vilhena-RO ada 

Dec.64860/69 
Area 113 Aripuanã-Mf 750.649 Hom./regulariz 
indigena Juína_...Mf ada Dec.375 de 
Aripuanã 24/12/91 
Area indígena Serra 247 Juína-Mf 147.836 Hom./regulariz 
Morena - ada 

*( o senso indicado é de 2000 realizados pelo IBGE) 

O Cinta Larga foram chamados com este nome devido a uma faixa confeccionada da 
entrecasca de tauri, que usavam na altura da cintura. Falam a língua Cinta Larga, da 
família Mondé do tronco Tupi. É uma sociedade de caçadores e agricultores semi 
nomades, habitando os vales dos rios Roosevelt, Aripuanã e seus afluentes. 

Os contatos iniciais com a sociedade não índia, a partir dos anos 50, foram marcados 
pela violência e pelo sangue, que fulminaram aldeias inteiras. Empurrados pelas frentes 
extrativistas, que penetraram em seu território em busca de áreas ricas em seringais, os 
Cinta-largas reagiram à invasão de suas terras, sendo obrigados a usar o arco e a borduna, 
não só contra os inimigos invasores, mas também contra os Sut114 Zoró, e outros povos 
que do mesmo modo vinham sendo empurrados pelas frentes no sentido Rondônia Mato 
Grosso.Posteriormente, estas frentes foram substituídas pelos projetos agropecuários do 
governo, a partir da construção da BR 364 e da criação do programa Polonoroeste. 

Nas décadas de 50 e 60, as firmas seringalistas organizaram várias campanhas para 
se "livrarem" dos índios e poderem apropriar-se de suas terras. Inúmeros conflitos atestam 
a violência, cobiça, irresponsabilidade e insensatez do Estado Brasileiro, pela convivência 
ou omissão. Podemos citar, como formas dessa violência: a utilização de açúcar servido 
com cianureto ou arsênico, bombas de dinamite que eram lançadas de avião sobre as 
malocas, o uso de metralhadoras e outras armas. Em 1963, o bárbaro ''massacre do 
paralelo 11" promovido pela Firma Arruda Junqueira nas imediações do Rio Juruena-MT, 
é mais um exemplo. Tem-se noticias também da chacina ocorrida nas cabeceiras do Rio 
Juína - MT em 1958, e do massacre dos doze Cio.ta Larga, a tiros de carabina 38,. no rio 
Guariba MT, no ano de 1982. Doenças viróticas como a gripe causou enorme 
depopulação, dizimando aldeias inteiras. Os primeiros contatos, efetuados pelas frentes de 
atração da FUNAI, ocorreram em 1968, com o objetivo de contatar os índios para 
neutralizar sua resistência e viabilizar a expansão da área e o capital dos grandes grupos 
econômicos e seus projetos. Sabe-se que empresas mineradoras com alvarás concedidos 
pelo Departamento Nacional de produção Mineral - Dnpm, participaram e até financiaram 
as frentes de atração da FUNAI. Apesar disso, há ainda grupos sem contato que até hoje 
permanecem isolados e não mantém contato nem com os que já aceitaram os presentes e 
amizade dos sertanistas da FUNAI. Citamos o exemplo da Terra Indígena do rio Pardo 
interditada em 2 001 e cujo trabalho de demarcação está sendo impedido pela ação de 
duas liminares que restringem os efeitos da Portaria. Em 1972, a população Cinta-Larga 
contava com cerca de 5 mil pessoas. Atualmente este numero está reduzido a 
aproximadamente 1.200 pessoas. 
A interferência da FUNAI na vida cultural desses povos, a partir do contato, vai desde 
uma ação assistencialista desagregadora de hábitos culturais até a cooptação de lideranças 
indígenas para a adesão e assinatura de contatos com madeireiros. 



REALIDADE DO POVO CINTA- LARGA HOJE 

100% população Cinta-Larga domina a língua materna e mantém traços culturais e 
identidade apesar dos l8 anos de contato intermitente com a sociedade nacional (1972) e 
diversos conflitos e intervenções sócio econômicas ambientais. A maioria dos homens 
domina um vocabulário intermediário de português. As mulheres, idosos e crianças 
compreendem, mas tem limitações em se expressar. A comunicação escrita português é 
limitada para todos os Cinta-Larga. Mesmo os alfabetizados e escolarizados tem 
limitações em escrita e matemática. 

ASPECTOS CULTURAIS~ ECONÓMICOS E DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL 
Os Cinta-Larga se caracterizam por um conjunto de subgrupos caçadores independentes 
e interligados entre si. Os atuais MAAM, KAKÍN E KABÁN se inter-relacionam entre si 
e possuem regras básicas de parentesco e de definição de território que regem as 
relações. O casamento preferencial é. entre o tio matemo e sobrinha, ou, avô com neta. É 
uma sociedade masculina, com o espaço das mulheres discretamente definido. Não são 
grandes agricultores, mas sempre mantiveram roças de subsistência. Junto com os demais 
TUPIS MONDE (Surui, Zoró, Gavião e Aruá), compõem um conjunto de grandes grupos 
caçadores e guerreiros, habitantes das cabeceiras dos rios e que tiveram sua identidade 
preservada até a década de 70. Cada aldeia e maloca significavam uma unidade 
autônoma de poder exercido pelo "ndab way" ou "douo da casa". Estas unidades mantêm 
:freqüentes relações entre si, que orientam as alianças e os conflitos internos. Os 
casamentos e as fissões de aldeias levam em conta o prestigio e ascendência de cada wn 
desses "ndabway's".Enterram seus mortos dentro de casa e isso permanece até hoje, 
apesar das casas de madeira, cimento, etc. É comum abandonar um local após a morte de 
um representante importante, e anos depois, ou décadas retomam o mesmo lugar. 
Portanto a maioria das aldeias atual já foi aldeias passadas e também cemitérios. 
Atualmente com a exploração indiscriminada de recursos naturais, tem ocorrido de 
aldeias inteiras ficarem dependentes de alimentos externos, industrializados para se 
manterem. Estes locais coincidem com os focos de desnutrição e ocorrência de doenças 
crônicas causadas por hábitos alimentares inadequados, diarréias, desnutrição, diabetes, 
hipertensão, úlceras, doenças cardíacas e alcoolismo. 
Suas terras foram demarcadas e ocupam uma grande floresta nos vales dos rios 
Roosevelt, Guariba, Branco e Aripuanã, 

HISTOMCO DAS ESCOLAS l"'INTA-LARGA 
A) Escola Indígena Pasapka.rééj: Esta escola surgiu com a insistência do cacique Parakida, da 
aldeia Taquaral, que por vários anos, vinha solicitando a presença e o trabalho da equipe do CIMI 
para esta finalidade.Em 1997 a comunidade construiu a sua primeira escola de paxiúba 
preparando-a com mesas e bancos rústicos. Era uma casa que servia, além de escola, moradia para 
a equipe indigenista.Na data de 27 de maio do mesmo ano, a prefeitura de Aripuanã criou esta 
escola através do decreto nº 591/97. 
Kakurén Cinta Larga foi o primeiro professor escolhido e indicado pela comunidade.No inicio as 
aulas eram ministradas por Catarina Lourdes Christ, do CIMI, com a participação do professor 
indígena. No mesmo ano foi organizado um curso de língua Cinta-Larga assessorado pela lingüista 
Ruth Monserrat do Rio de Janeiro.Isto viabilizou as primeiras tentativas de alfabetização na língua 
materna. A prefeitura contratou o professor Kakurén, A equipe indigenista desde o inicio 
conscientizou o povo sobre a necessidade do preparo de seus próprios professores, pois, estaria 
colaborando diretamente na sala de aula apenas por uma situação de emergência. 



No entanto devido a conflitos internos Kakurén foi afastado da escola, e na aldeia não havia 
nenhuma pessoa capacitada para assumir esta tarefa, ficando de 1999 em diante a cargo de pessoas 
do CHv1I. Atualmente há três alunos que pretendem se preparar para serem professores (as): 
Fátima, Beatriz e Amadeu. Estes já colaboram com as aulas de língua Materna para alunos da 
alfabetização.Em outubro de 2001 e maio de 2002, foram realizados mais dois cursos de língua 
Cinta-Larga ministrado por Ismael Tresmann lingüista do Espírito Santo. 
Os participantes professores e alunos (as), em mutirão e assessorados pelo lingüista, escreveram o 
primeiro livro de leitura Cinta-Larga, bem como parte da ortografia, gramática, e estudaram o tom 
e o alongamento. Houve oficinas de produção de textos na língua nativa. Em continuidade para 
2003, estão programados mais dois cursos. A participação de professores e alunos de todas as 
aldeias CintaLarga, é um grande apoio e incentivo ao trabalho na língua própria nas escolas. 
A escola Indígena Pasapkaréej ainda não tem o seu currículo escolar próprio e diferenciado. Deu 
apenas alguns passos na sua elaboração. Procura-se fazer a alfabetização na língua própria. Mas os 
alunos, principalmente os adultos exigem a língua portuguesa, pois aprende-la para eles é um dos 
objetivos da escola. No presente ano está pela primeira vez funcionando a 4ºsérie.Há muitas faltas 
verificadas na escola, pois os alunos participam de todas as atividades da comunidade, pesca 
familiar, caça, visita a outras famílias e aldeias, plantio e colheita, sem a mínima preocupação, e 
nós os respeitamos entendendo que nestes momentos acontece a educação Tradicional deles. Em 
todo esse processo há muita influencia da televisão e da cidade. Outro fator que interfere 
grandemente é a extração da madeira com muitas idas e vindas à cidade e alunos trabalhando 
nestas atividades a mando do cacique. 
Justificativa do nome:O nome significa "povo do babaçu". Assim as pessoas da aldeia Taquaral 
eram chamadas pejorativamente pelos Cinta Larga das aldeias que tem acesso a Rondônia, que já 
tinham escolas funcionando, enquanto os do lado de Aripuanã não tinham nenhuma funcionando 
regularmente. Este nome é um sinal de resistência contra esta ofensa que lhes faziam os parentes 
de outras aldeias. 
A escola da aldeia Taquaral tem prédio construído pela prefeitura de Aripuanã. 
Proposta de professores: Beatriz, Fátima e Amadeu 
Número de alunos em 2 002: 22 
Segue em anexo o decreto n°591/97 de 27 de maio do mesmo ano. 
B) Escola Indígena Flor da Selva :Área Indígena Aripuanã do Povo Cinta-Larga localizada nas 
mediações do paralelo 10 na aldeia do mesmo nome.Trata-se de uma escola a ser criada e não tem 
prédio para o seu funcionamento. Professor indicado pela comunidade: Kakurén Cinta Larga. 
Justificativa do nome: Não foi discutido. 
qEscola da aldeia Flor do Prado:Durante um ano e meio funcionou uma escola com o nome de 
Karaxabaa tendo 27 alunos. 
Lídia Alves Moreira, foi a professora. Ela é esposa de Otheniel Garcia Moreira, chefe de posto 
desta aldeia. Era professora pelo estado de Rondônia até o ano 2.000, quando foi demitida. Ela 
conseguiu então um contrato provisório por Espigão d' Oeste -RO ,Mas o salário era baixo para o 
seu nível de pedagoga. Marcelo Cinta-Larga, também trabalhou como professor, por alguns meses, 
desenvolvendo o estudo da língua materna. 
Esta escola funcionou como extensão da escola Capitão Cardoso. Atualmente a competência é do 
município de Aripuanã, que todavia não assume esta escola, sendo que está sem aula. Em maio de 
2002 o chefe de posto da FUNAI esteve na secretaria de Educação de Aripuanã, reivindicando o 
funcionamento desta escola para 20 alunos. No entanto, não conseguiu alegando- se a falta de 
professor. O local de funcionamento da escola foi construído pelos índios e agora ali mora uma 
família. 
Proposta 
-Construír o prédio da escola. 
-Preparar professores. Pessoas indicadas;Edir e Toninho ambos Cinta Larga de quinta série. 
-Nome da Escola: Escola Indígena Karaxabaa. 
Justificativa: Karaxabaa, foi um grande líder Cinta-larga. Ele deu origem a uma grande família e 
chefiou guerras entre clãs diferentes. Apesar de ser casado com uma mulher Kabán, enfrentou 
conflitos com estes seus parentes e foi flechado e morto por guerreiros Kabán. 
D) Escola indígena KABÁN PÚÚJ: ,.., 



,. 

LOCALIZAÇÃO: Terra indígena Aripuanã -MT, Aldeia da Cachoeirinha do Posto Indígena Flor 
do Prado. Pelas informações que temos nesta aldeia funcionou uma escola, mas não regularmente. 
Milton como professor indígena tentou alfabetizar na língua própria. 
Justificativa: Originahnente a sociedade Cinta-Larga está organizada em três clãs: Kabán, Kakín 
eMaam. 
Kabán Púúj é o nome de um grande cacique, ainda lembrado pelos mais velhos e que é 
reconhecido como grande e corajoso guerreiro. 
Karaxabaa, outro famoso guerreiro, durante um conflito matou o irmão mais querido de Kabán 
Púúj, que foi crescendo com sentimento de vingança desde criança, e como adulto, organizou e 
coordenou guerras contra seu rival Karaxabaa, e também contra brancos invasores da área. Por 
isso é chamado o "Guerreiro Grande". 
E Professores indicados pela comunidade: Milton e Daniel ambos cinta Larga Cinta. 
Precisa ser construído prédio para o funcionamento da escola. 
E) ESCOLA INDIGENA Paépiééj 
Localização: Aldeia Bananal Posto Indígena Rio Preto da TI Aripuanã 
O cacique Naki informou de que assim eram Cinta Larga que habitavam a região do Rio Branco 
afluente da margem esquerda do rio Aripuanã. Esta definição surgiu a partir dos moradores 
parentes do lado de Rondônia, disse ele. E posteriormente Milton da Aldeia da Cachoeirinha 
completou dizendo : 
"Eles estão querendo dizer que são os que moram para trás, enquanto eles de Rondônia são os que 
moram à frente (Pabiééj) ". 
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Aripuanã 07 de agosto de 2002 

~ 
Catarina Lourdes Christ 


