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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO 

PROCURADORIA DA UNIÃO NO ESTACIO DE MATO GROSSO 
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A UNIÃO e a FUNDAÇÃO NACIONAL DO 
ÍND/0-FUNAI, Fundação Pública, pelo Advogado da União e por 
seu Procurador Federal, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA, processo 
n. 0 2000. 715-0, que lhes movem JOAQUIM AUGUSTO CURVO e 
OUTRO, vem, respeitosamente a presença de V.Exa., ofertarem 
CONTESTAÇÃO, aduzindo o que se segue para ao término 
REQUEREREM. 

· Pretendem os Autores com a propositura da , 
presente demanda, compelirem a Rés a suportarem \ 
INDENIZAÇÔES concernentes a anexação de imóvel rural nos 
limites da TERRA INDIGENA AR/PU.~NÃ, território de ocupação 
tradicional e permanente indígena, notadamente dos índios 
denominados CINTA LARGA. A posse indígena, atual e 
permanente consubstanciada em Processo Administrativo, 
'êõrístifúiuma parte do imenso território ocupado pelo grupo 
indígena em tela, ocupação esta anterior a Constituição Federal de 
1934. A supramencionada Terra Indígena encontra-se devidamente 
demarcada, homologada e registrada no competente RG sob n. 0 
46. 634, tis. 138. 

Aduzem os Autores serem senhores e possuidores de um trato de 
terra com área de 9.992 ha (nove mil e novecentos e noventa e dois 
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hectares), situado no Município do Aripuanã, denominada ~ 
GLEBA J.K., matriculada no RG sob o n. 0 61. 011, do Cartório do 6° 
Ofício. 

PRELIMINARMENTE 

CARÊNCIA DE AÇÃO 

É de sabença notória que, a carência de ação 
aludia no art. 301, inciso X, do CPC, abrange três perspectivas: falta 
de interesse de agir, ilegitimidade de parte, possibilidade jurídica do 
pedido. São justamente as hipótese contempladas no ert. 267 do 
Estatuto Processual, que conduzem à extinção do processo. 

Com efeito, as demanda INDENIZATÓRIAS por 
DESPROPRIAÇÃO INDIRETA, ou melhor, aqueles ressarcimentos 
por ventura devido por conseqüência de A TOS ADMINISTRATIVOS 
que em tese tenha esbulhado a propriedade particular, possui os 
mesmos pressupostos processuais das ações denominadas como 
REINVIDJ,CATÓRIAS. 

Nesse diapasão, a Ação de Desapropriação 
Indireta, constltuí-se autêntica Ação Reivindicatória, exigindo a 
observância de seus pressupostos, sendo mister a demonstração 
não só da propriedade do domínio e a posse injuste do Réu, mas a 
perfeita individualização do imóvel através de documentação que 
permita a sua localização em face do que injustamente estar-se-ia 
ocupando indevidamente. 

' 
Isto é exigido para que se possa demonstrar de 

forma inequívoca o domínio da coisa reivindicada. Pontes de 
Miranda, ln Tratato de Direito Privado, 3ª Edição, t. XIV. p. 32, 
ressalta a necessidade do autor indicar de forma precisa, o que vai 
reivindicar, ou pela determinação e pela confrontação, ou 
individuando-a de outro modo. 

"Reivindica, quem é dono e contra quem mal possui. 
O possuidor, portanto, só poderé ser compelido a 
largar posse quanto houver prova de domínio 
oferecida pelo contetor". (RF 120/135, Repertório de 
Jurisprudência). 
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"Na reivindicatória é indispensável que o pedido seja 
certo a respeito do imóvel que constitui o seu objeto, 
é necessário que a coisa cuja entrega se reclama 
fique inconfundivelmente caracterizada e 
perfeitamente individuada". (RT 93/408) 

"Carecem, pois, os autores da ação porque, em se 
tratando de ação dominial cumpre ao reivindicante a 
prova escorreíta do jus in re, e ele cabendo 
descrever, perfeitamente a área reivindicada com as 
suas caraterf sticas, divisa e confrontações, porque 
disso depende a própria demonstração do 'Jus 
proprietatis", como aliés, bem o demonstrou o Dr. 
Curador à lide no jurídico parecer de fls. fazendo um 
exaustivo estudo sobre a tradição do nosso direito, 
tanto em doutrina como na jurisprudência." (RT 
384/95). 

Como já mencionado, não há nos autos, 
demonstração suficiente da localização dos que se reivindica em 
face da injusta posse das Rés, meras alusões que estão as terras 
rurais inseridas em área demarcada ao abrigo e exploração 
indígena, não são suficiente ao desenvolvimento regular da 
demanda. Sem essa demonstração inconfundível da propriedade da 
área demanda, impede o acolhimento da pretensão deduzida, 
sequer, o seguimento da ação até final, porque não exterioriza de 
forma clara e indiscutível o domínio da coisa reivindicada. 

Assim sendo, haverá a demanda se ser extinta 
sem apreciação do MÉRITO, na forma preconizada no eri. 267, IV 
do Cód. de processo Civil. 

Se assim V.Exa., não entender, as Ré permite-se 
algumas considerações acerca do MÉRITO. 

Há de se esclarecer, de forma definitiva, que a 
Terras Indígenas, em sua totalidade, as existentes e por ventura 

Rua 6, Quadra 15-Centro Polibco AdJtNnistrabvo - CPA 
CEP 78.050-930- Cu1abá (Ml)-Fone (65) 644-1877 -fac-51mlle (65) 644-2582 3 



que venha e existir, trazem o indispensável pressupost 
constituição a OCUPAÇÃO TRADICIONAL E PERf//A 
pressuposto estes herdado da tradição constitucional iniciada ~· 
Carta Republicana de 1934, em seu art. 154, verbis. 

"Art. 154- Será respeitada aos silvfcolas a posse das 
terras em que se acharem localizados em caráter 
permenente, sendo-lhes, no entanto, vedado aliená 
/as". 

r: 
\ 

Nesse passo, as Constituições de 1946, art. 216, 
1967, art. 186, EIC 1969, art. 198, e tinetmente o art. 231 e 
parágrafos da Carta de 1988, consagraram a proteção àquela 
posse, impedido qualquer forma a alienação dessas terras desde 
que houvesse o pressuposto da ocupação permanente, conforme 
os usos costumes e tradições tribais. 

O mestre Pontes de Miranda ao comentar as 
Constituições de 1946 e 1967 e E/C de 1969, revelou o verdadeiro 
alcance da nulidade dos efeitos jurídicos aos negócios que 
objetivam a alienação de terras ocupadas permanentemente por 
índios, senão vejamos. 

r: 

"Art. 216 (Const. de 1946). O texto respeita a "posse" 
do silvfcola, posse que se exige o pressuposto de 
localizaçSo permanente. O juiz que conhecer de 
alguma auestõo de terras deve aplicar o art. 216, 
desde que os pressupostos estejam provados pelos 
silvfcolas, ou constem dos autos ainda que alguma 
das perie« ou terceiros exiba título de domínio. Desde 
que há posse permanente e a tocelizeçeo 
permanente,\a ietre é do nativo, porque assim diz a 
Constituiçõo, e qualquer alienação de tetres por parte 
do sílvfcola, ou em que se achem permanentemente 
localizados e com posse os silvícolas, é nula, por 
infraçSo Constitucional, Aquelas mesmas que forem e 
virtude do art. 216 reconhecidas como de posse de 
tais gentes, nso podem ser alienadas. Os juízes nõo 
podem expedir mandados contra silvfcolas que 
tenham posse, nas tetree, de que S13 trata, se 
localizam com permanência. A proibição de alienação 
tem conseqüencies: a) a nulidade de qualquer ato de 
disposiçao incluídos aqueles que só se referem a 
elementos do direito de propriedade ou da posse 
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(usufruto, garantia real, toceçêo); b) nã~~ 
usucapião contra os silvícolas ainda que por poss 
de quinze anos; e) as sentenças que adjudiquem tais 
terras a outrem são suscetíveis de rescisão, por 
infringirem texto constitucional (Vol. V. 1953, pp. 
335/336). 

Arts. 186 e 198 (Cont. 1967 e EIC 1969) - São 
nenhuns quaisquer títulos registrados, contra a posse dos silvícolas, 
ainda que anteriores à Constituição de 1934, se à data da 
promulgação havia tal posse. O registro de propriedade é título de 
propriedade sem uso e sem fruição" ( Vol. VI. 1972, P. 457). 

Interessante notar que, os Autores limita-se, no 
extensa e exaustiva peça vestibular a difamar o procedimento 
administrativo de eleição da Terra Indígena Aripuanã. sem sequer 
se dar ao trabalho de apresentar um evidência científica que 
aquelas terras são frutos da imaginação de servidores públicos a 
serviços de interesse alienígenas. 

Ressalta-se que a FUNAI criou o grande Parque 
do Aripuanã, as reservas Nambikura, Paresi e tantas outras, como 
se essas áreas fosse mais que suficiente ao abrigo de todas a 
etnias localizadas na fronteiras do Estado do mato Grosso, 
demonstrado ausência absoluta de conhecimento da complexidade 
dos estudos definidores das tradicionalidade da ocupação indígena 
em determinado trato de terra. De toda a sorte, opta encerrar a 
comunidade indígena em um modulo rural, como se esse fosse o 
único meio adequado à apropriação de terra, e sua exploração. 

E se isso não bastasse, a simples ressalva que 
os Estado, com a Constituição de 1981, art. 64, passaram a 
possuírem o domínio das terras devolutas que nas suas fronteiras 
encontravam-se, infere como verdade absoluta da inexistência de 
populações indígenas detentoras do direito em verem respeitada as 
posse que asseguradas secularmente. 

O proteção das terras indígenas, assegura um 
espaço físico vital para satisfação e o desenvolvimento da 
comunidade, em uma visão de ocupação coletiva, tão difícil de ser 
assimilada pela natureza dos sentimentos capitalista. Já 
observamos o despautério de afirmações que estaríamos, em face 
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dos argumentos da posse coletiva, permitindo o 
Partidos Bolchevistas. 

Desde que o índio esteja aldeado, ocupando 
aquela terra como sua, na forma cultural que lhe é própria, 
investigada através de estudos científicos antropológicos, não 
poderá ser desapossado. É direito originário, onde não há relação 
de causaliâade entre a posse indígena e outra anterior inexistente 
ou preliminarmente reservada. A propriedade das terras indígena 
outorgada à União nasce com o objetivo de mante-las reservadas a 
seus legítimos possuidores. Há um vínculo indissolúvel entre a 
reserva a que se destina e a natureza desta propriedade. Por atais 
razões, são bens inalienáveis. Vejamos o que diz DALMO DALARI. 

"( ... ) ninguém pode temer-se dono de uma terra 
ocupada por índios. Todas as terras ocupadas por 
indígenas pertencem à União, mas os índios têm 
direito à posse permanente dessas terras e a usar e 
consumir com exclusividade todas as riquezas que 
existentes nelas. Quem tiver adquirido, a qualquer 
tempo, mediante compra, herança, doação, ou algum 
outro titulo uma terra ocupada por índios, na 
realidade não adquiriu coisa alguma, pois estas terras 
pertencem à União e não podem ser negociadas. Os 
títulos antigos perderam todo o valor dispondo a 
Constituição que os antigos titulares ou seus 
sucessores não terão direito a qualquer indenização". 

A triste herança na distribuição de terras no 
Estado do Mato Grosso, promovida pelo saudoso por alguns 
DEPARTAMENTO DE TERRAS, titulou aleatoriamente áreas no 
Estado, assombrando a indiscutível LEI DE NEWTON, "dois corpos 
não ocupam o. mesmo espaço". Segundo informações vinculadas 
no jornal Estado de São Paulo, de 02.06. 77, pag. 86, o Estado do 
Mato Grosso havia alienado em superposição 500 mil quilômetros 
quadrados. Vejamos a matéria. 

"Embora tenha uma extensêo pouco mais de 1,2 
milhões de quilômE~tros quadrados, o Estado do Mato 
Grosso já vendeu 1, 7 milhões. O próprio governador 
Garcia Neto fez esse cálculo, para mostrar a 
existência de pelo menos 500 mil quilômetros 
quadrados de terras superpostas, isto é, vendidas 

Rua e, Quadra 15 - Centro Poliboo Adm1mstrabvo -CPA 
CEP 78.05().g30 • Cu1abâ (Ml)-Fone (65) 544-1877 -Fac-,lmila (65) 644-2582 6 



duas vezes. E na maioria dos 

;--. 

De 1930 a 1966, por exemplo. o Departamento de 
Terras de Mato Grosso, sem realizar discriminatórias 
ou mesmo um simples levantamento topográfico, 
vendeu mais de cinco milhões de hectares de terras, 
inclusive na faixa de fronteira, que pertence à União, 
algumas áreas "tituladas" pelo Governo sequer 
existem, como 12. 500 hectares vendidos empresários 
paulistas na mesopotâmia dos rios das Mortes e 
Sangue. Em 1973, o governo mato-grossense 
vendeu dois milhões de hectares de terras que 
considerava devolutas a quatro grandes grupos 
sulistas, no municfpio do Aripuanã, simplesmente 
ignorando que já vendera parte desta área a 
centenas de pequenos agricultores paulistas. Criou 
assim maior tensão social do estado. O conflito entre 
as partes persiste até hoje. 

O governador Garcia Neto explica 
a sucessão de tantos erros pelo tato de que as terras 
são vendidas antes de serem demarcadas "mas 
apenas olhadas de cima, dos aviões". Uma imensa 
falha técnica. Os estados da Amazônia não possuem 
plantas cadastral de 'erras. Logo, não se sabem o 
que venderam, o que possuem e o que ainda podem 
vender. Os órgão estaduais de terras recusam-se a 
admitir oficialmente esse quase total 
desconhecimento". 

Absurdos é o que não nos faltam. A ausência do 
processo discriminatório impede de terceiros intercedam alegando 
posse ou domínio anterior. É o caso das áreas de posse indígena, 
jamais poderiam ser consideradas devolutas, porque originalmente 
possuídas, motivo pelo qual, as diversas constituições republicanas 
asseguram a posse das terras permanentemente ocupadas. 

O pretenso direito adquirido sobre terras 
indígenas, ficou definitivamente espancado no texto do § 6° do art. 
231 da Constituição Federal, não sendo devido indenizações em 
razão do desapossamento pela União de terceiros ocupantes de 
terras indígenas, .a única exceção deriva das benfeitorias erigidas 
de boa fé. A Constituição não criou um direito novo, apenas 
reconheceu ocupações indígenas já consagradas, atribuído a 

Rua 6, Quadr.t 15-Cent,o PolíbC<J Adm1nistratM>-CPA 
CEP 78 050-930- Cuíabe (MTJ -Fone (65) 644-1877 - Fac.slm,le (65) 644-2582 7 



~,íll. //1, 
I ••• .,,. í \b) ~ 
~ ~ ~ I'-" ~ 

nulidade e os efeitos jurídicos às posses indevidas em~~~ 
indígenas, em razão, inclusive, do direito originários à ocupação da 
terra que detêm àquelas comunidades, direito estes anterior a 
qualquer outro preexistente, e mesmo a qualquer outro que por 
ventura tenha-se constituído sobre as terras ocupadas pelos índios. 

As normas constitucionais possuem aplicação 
imediata. A tese direito adquirido vale-se para o legislador ordinário, 
e não sobre· as normas constitucionais. E mesmo que assim não o 
fosse, a ausência de processos discriminatório das diversas 
alienações efetuadas pelo Estado do Mato Grosso, encontrando 
terras ocupadas por índios, indefectivelmente macula esses títulos 
com a nulidade pleno juris, nulidade na origem, porque alienação 
efetuada por quem não possuía o domínio, a nom domino. As terras 
ocupadas pelas populações indígenas não se harmonizam com a 
doutrina e com a mais moderna jurisprudência acercada de áreas 
devolutas. A expressão terras devolutas, é oriunda do latim devolutu 
(m), particípio do verbo devolvere, que significa despenhar, 
precipitar, rolar de cima, afastar-se de. Daí, devetuto passa, 
primeiro, ao sentido de devolvido, "adquirido por devolução" 
(Caldas, Dicionário, sub voce}, "revertido", "voltado", na linguagem 
técnica do direito público indica, residualmente, as terras que se 
afastam do patrimônio das pessoas jurídicas públicas sem se 
incorporarem, por qualquer título, ao patrimônio dos particulares. 

A Lei n." 601, de 18 de setembro de 1850, 
regulamentada pelo Decreto n. 0 1.318, de 30 de janeiro de 1854, 
que dispõe sobre as terras devolutas do País, domínio privado do 
Estado, e acerca das que são possuídas por títulos de sesmaria 
sem preenchimento das condições legais, bem como por simples 
título de posse mansa e pacífica. 

A conceituação de terras devolutas encontra-se 
na Lei n.0 601, de 18 de setembro de 1850, art. 3°, vejamos. 

"1. as que nêo se acharem aplicadas a algum uso 
público, nacional, província/ ou municipal. 

2. as que nêo se acharem no domínio particular por 
qualquer tftulo legitimo, nem forem havidas por 
sesmarias e outras concessões do governo geral ou 
provincial, não incursas me comisso por falta de 
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3. as que não se acharem dadas por sesmarias ou 
outras concessões do governo e apesar de incursas 
em comissão forem revalidadas por esta lei. 

4. as que não se acharem ocupadas por pose que, 
apesar de não se fundarem em título legítimo, forem 
legitimadas por esta lei". 

O Decreto n. 0 1.318, de 30 de janeiro de 1854, 
completando a lei que regula, define também as terras devolutas 
como todas as que: 

r: 
"a) não estiverem já aplicadas a qualquer uso público, 
nacional, provincial ou municipal; 

b) não estivessem já sob o domínio privado, a 
qualquer título legítimo, bsvkies que tivessem sido 
por sesmarias, ou quaisquer outras concessões, 
gerais ou provinciais, não incursas, ainda, em 
comisso, ou já devidamente revalidadas; 

e) não estivessem, tampouco, sob posse, mansa e 
pacifica, que embora não baseada em titulo legal, 
tivesse sido já, ou fosse, devidamente legitimada". 

Destarte, pela regulamentação do Decreto n. 0 
1.318/854, terras devolutas, são as "ainda não definitivamente 
pública, nem definitivamente privada". Tal conceito tem sido aceito 
uniformisadamente pelos civilistas; Teixeira de Freitas, 
Consolidação das Leis Civis, 1893, nota 19 ao art. 52; Clóvis 
Beviláqua, Código Civl Comentado, 1928, observações ao art. 66; 
Lima Pereira, Da Propriedade no Brasil, 1932, pág. 10; Messias 
Juqueira, O Instituto Brasileiro das Terras Devolutas, Ed. Leal, São 
Paulo, 1976, págs. 73 e segs. 

Com o surgimento do Constituição de 1891, art. 
64, classificou como as terras devolutas em federais e estaduais. 
Aos Estados as terras situadas em seus territórios. A União, as 
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porções de território indispensável à defesa das 
construções militares e estradas de ferro federais. 

O mesmo texto constitucional em seu art. 154, já 
mencionado, determinou o respeito à posse indígena, desde que 
permanentemente localizados. 

Ora, aos Estados-membros da Federação coube, 
nos próprios termos da Constituição Federal, toda e qualquer poder 
ou direito, que não lhes for vedado por dispositivo explícito ou 
mesmo implícito da Lei Maior. Desse, as terras ocupadas pelas 
populações indígenas jamais poderiam haver sido consideradas 
devolutas, porque, eram legitimamente possuídas, pelas regras do 
indigenato, congenitamente possuídas, inato ao indivíduo índios 
aquela posse, inclusive, mesmo anterior ao advento da primeira 
Carta Republica, 1891, já não se afigurava pertinente, conceituar 
como devolutas as terras ocupadas pelos silvícolas. 

Essa orientação, veio a ser consagrada através 
aresto proferido proferida na Apelação Civil, n.º 31.078-MT, relator 
MINISTRO ADEMAR RAIMUNDO, demonstra que as terras 
ocupadas permanentemente por índio~; é e sempre foram bens da 
União, verbis. 

"... As terras, desde que integradas na antiga área 
reservada aos índios Bororos, o que está 
comprovado pela perfcia, não poderiam ser alienadas 
pelo Estado do Mato Grosso, porque de propriedade 
da Uniao. No Império, todas as terras reservadas aos 
silvlcolas pertenciam à Coroa. A União passaram 
posteriormente, por força expressa disposição dos 
textos constitucionais. Os Estados receberam da 
União terras devolutas, obrigados a respeitas os 
nacionais, necessários aos serviços desta. Os 
silvfcolas, ocupantes de extenso tratos de terras 
sempre viveram, no seu habitat, dada a ancianidade 
de sua fixação no território brasileiro. Sempre foram 
reservas ocupadas pelos índios. As Constituições 
Republicanas lhes asseguraram o direito de ocupá 
/ as, como patrimônio da União, que lhes outorgou, 
em caráter definitivo, o mesmo usufruto das mesmas. 

Daí caráter de inalienabilidade destas terras, para 
que se respeitasse o patrimônio de uma gente, direito 
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melhor de um povo, ocupantes de ve deiro~ ;., 
territórios, antes mesmo da descoberta d ~Âsq ,~·l-1 
nncêo. As leis maiores, no Brasil, consagrara ª · 
fndios o respeito aos seus direitos de primitivos 
ocupantes do território brasileiro, para que, dessa 
forma, como bem se expressou o Ministro Victor 
Nunes Leal, em voto do Pretório Excelso, 
permaneçam os traços culturais dos antigos 
habitantes, não só para sobrevivência dessas tribos, 
como para estudos de etnólogos e outros efeitos de 
natureza cultural e intelectual. 

Na esteira desta realidade indiscutrvel, o Supremo 
Tribunal Federal editou a Súmula 480, onde se 
proclama que as terras ocupadas pelos silvf colas sso 
de domf nio da União. 

' Infere-se do exposto que a venda de porções destas 
terras por quem não é dono é irrito, desprovida, 
portanto, de eficácia, porque venda a non domino. As 
leis estaduais e os convênios que se fizeram no 
Estado do Mato Grosso foram declarados nulos, pelo 
Supremo, dada a sua incostitucionalidade". 

Nesse diapasão, a área compreendida como 
TERRA INDÍGENA ARIPUANÃ, a há muito é ocupada pelos índios 
denominados CINTA LARGA, contando com proteção 
Constitucional desde os idos da Carta Republicana de 1934. 

Em abono a esta tese, as Rés socorrem-se dos 
trabalhos periciais formulados nos autos da Ação Ordinária, 
processo n.º 93.0001751-9, proposta por JOÃO BERCHEMANS e 
SILVA e OUTROS, em face da Rés ora contestantes, o qual será 
carreado na integra, observando o "expett" encontrar-se a referida 
terra indígena inserida no universo de ocupação tradicional, 
permanente e atual indígena, havendo sido palco de conflitos 
diversos entre índios e membros da sociedade nacional, resultando, 
um desse conflito, em um hediondo massacre em 1963. 

"Laudo, tis. 22. Os "teme" são Cinta Larga. 

Massacre e saque da terra são uma constante 
história nos conflitos de relações inter-étnicas em que 
os fndios são grande perdedores. 
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Ocorreram em Aripuaná uma série de mas~~ft 111\\~~ 
recorrentes que demonstram uma institucionaliza 
de limpeza da terra de seus habitantes valendo-se a 
cada situação de um série de pretextos - ora é o 
ceucno, ora a seringa, por vezes o minério, as 
estradas, as fazendas, as hidroelétricas ... enfim a 
desocupação dos habitantes originais é uma 
constate. Como exemplo. 

A expedição do Chico Luis contra os f ndios Cinta 
Larga - 1963. 

A expedição saiu da Cachoeira das Águas Brabas. 
Caminharam 16 dias sem encontrar a aldeia dos 
índios. 

Encontraram diversas aldeias dos Cinta Larga. Mas 
sem encontrar os f ndios. Aos 16 dias chegaram no 
Aripuanã. AI caminharam mais 3 dias e encontraram 
os fndios. Nesta caminhada levaram pouco 
fornecimento. Porque eram abastecidos por avião 
pelo Junqueira. Mas diz o .Ataide que não era 
necessário este fornecimento porque encontraram 
bastante aldeias dos fndios (abandonadas). Com 19 
dias de caminhada mis ou menos encontraram a 
aldeia Cinta Larga à beira dum rio. Havia uma 
baixada. E ai a expedição se amoitou. Havia uns 20 
índios visíveis na maloca. Todos ocupados. O capitão 
esta à beira do rio sobre uma pedra. Reconheceram 
no logo pelos enfeites. O Chico ordenou ao Ataide 
derrubar o capitão primeiro, enquanto ele preparava a 
pirípi para metralhar o restante. O Ataide com uma 22 
derrubou o capitão. E o Chico acionou a 
metralhadora enquanto os outros 4 também atiravam 
com suas armas. 5 caíram mortos. Sem contar os 
que correram feridos. A expedição continuou a sua 
caça aos f ndios durante uns quatro dias. 

Nesta mesma caminhada encontraram mais uma 
aldeia de índios. Mas estes perceberam a 
aproximação dos assassinos e correram. Ainda 
encontraram as redes balançando. Surpreenderam 
uma mulher com filhinha no trilho de índio. 
Agarraram-nos. O Chico quis logo matá-los. O Ataide 
disse que não convinha. "Vamos levá-la ao padre". 
Mas Chico não quis e disse: 
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Tivemos que amarrá-la. E suspendemo-la puxando-a 
de um lado e do outro no pau (viva). O Chico 
arrancou o facão e talhou-a pelo meio. Depois 
arrancou o revólver e atirou na guria matando-a. 

Mandou-nos jogar a mulher e a filha no rio e depois 
ordenou a queima da aldeia apesar dos 
companheiros nl1o querem isto. Havia muito milho 
caprichosamente armazenado. Na roça havia muito 
cará, mandioca, algodão. As roças destes índios são 
bem trabalhadas, feitas a facão. Limpos. 
Continuaram a expedição, encontrando mais alguns 
f ndios. 3 ainda mataram e um feriram. O Junqueira os 
continuava abastecendo de eviêo, com munição e 
alimentos. Ele pessoalmente estava no avião. 

A expedição levou 2 meses e 8 dias no mato. Correu 
entre o rio vermelho e sore. 

Fls. 23. A reportagem completa do massacre 
encontra-se no jornal "O Globo de 14/02/1966. 

Neste massacre apesar de aparecerem os nomes de 
todos os participes, bem como dos mandantes, de 
fato só foi sentenciado e aprisionado o Sr. Ramiro 
Costa. 

Na gleba entre os rios Cuxiú e Flor do Prado ocorreu 
em 04./11/1964 um grande massacre Cinta Larga um 
grande massacre Cinta larga, desocupando o 
território até então por eles habitado. Este massacre 
não obteve o mesmo destaque do anterior nos jornais 
nacionais e revistas estrangeiras, mas nem por isso 
deixou de Ter requintes de crueldade, segundo relato 
de nosso informante TATATRÉ CINTA LARGA. 

"Primeiro tentaram matar todos misturando arsénico 
com açúcar e, dado não terem atingido o objetivo 
praticaram o massacre com o intuito de exterminar os 
Cinta Larga''. 
Rua 6, CtJadra 15 -centro Politlco Adm1015trall'JO - CPA 

CEP 78 050-930 - Cuíabá (MT) - Fone (65) 644-1877 - Fac-slmlle (65) 644-2532 13 



É bom frisar que crimes contra a humanidade 
deveriam ter lugar no Tribunal dos Povos e 
Organizações das Nações Unidas, pois é genocídio. 
Por outro lado os CINTA LARGA tem o direito à 
indenização de suas terras usurpadas pela matança 
de seus habitantes. (Grifo do Autor) 

A Área Indígena Aripuanã, bem como o Parque 
Indígena Aripuanã, constituem-se como habitat da 
etnia Cinta Larga 

Fls. 27. Até aqui examinamos a história institucional 
da criação do Pq Ari e da Ai Aripuanã. Passaremos 
seguir, à análise das informações etno-históricas que 
confirmam ser a AI Aripuanã (bem como o Pq ARI) 
território tradicional 1'ndfgena. 

3. Território etno-histórico 

Entre os primeiro informes históricos da ocupação e 
presença indfgena na região em pauta encontra-se a 
notfcia de Antônio Pires de Campos de 1727: 

"Todos os rios por d'onde habitam os Pareeis e todos 
os mais que não posso nomear correm as suas 
águas para o Grã Pará e desta chapada indo para 
baixo, também habitam outras nações que confinam 
com o Grã Pará." (Pires de Campos, 1862:445) 

Tem-se como referencia primevo seguindo a 
exposição do etncOhistoriador Miguem Menendez 
que aponta: 

"Um outro exemplo neste sentido é fornecido pelo 
padre Rodrigues , que registra no rio Aripuanli 
" ... habita a nação jacareguá, e as duas vastíssimas 
dos Cujes e Tttuens". (RODRIGUES, 1714). A 
diminuição dos contingentes, em particular os 
Aripuanã - que se encontram localizados nesse rio 
(grifo nosso) e o surgimento de três novos grupos 
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(Jacareguá, Cujés e Títuans), que até entêo nã~, ti\\. 
sito mencionados, confere inicialmente suport~ 
hipótese de deslocamentos de grupos interioranos 
para o limite externo da área ocupando o espaço 
deixado por aqueles que entraram em declínio após o 
contato com o branco." (MENENDEZ, 1981- 
1982:350) 

Menendez traz ainda outro documento, que revela a 
antigüidade da presença indfgena na região, através 
do manuscrito da Biblioteca de Évora que, contém a 
informação deixada pelo jesuíta Manuel Ferreiro de 
que: 

0. 

"No início de maio de 1742, quatro homens sob a 
chefia de Leonardo de Oliveira partiram de Vila Bela, 
cruzerem a Serra dos Pareeis, construíram pequenos 
barcos e, por primeiro desceram o Juruena e o 
Tapajós até a foz do Amazonas, onde chegaram em 
agosto ... sem provocar conflitos armados, ele teve 
contato com diversas tribos indígenas que na área do 
Juruena em especial, povoavam densamente ... " 
(MENENDEZ 1981-1982:297) 

' 

E mais adiante cita: 

"É provável que estes sejam os jaguarete aldeados 
por volta de 1720 pelo padre Sampaio em Abacaxis 
(Caieiro 1936;487). Noronha (1862:27) também se 
refere a "Yaretitura" no Madeira e Silva Coutinho 
(1861;19) localiza nas cabeceiras do Aripuanã os 
Jahuariti-Tapuyio, aparecendo assim, essas duas 
denominações relacionadas do ponto de vista 
geográfico". (MENENDEZ 1981-2:340). 

Rondo (Conferências 1916:117) apresentou o mapa 
"Cópia de um trecho da CARTA DA NOVA 
LUSITANIA de silva Pontes de 1789, em que se 
encontram plotados os rios Marmelos e Aripuanã, 
como referências de sociedade indfgenas. Em suas 
viagens de reconhecimento da região para instalar a 
linha telegráfica, conforma a presença de indígenas, 
que mataram seu cachorro chamado "lobo" 
(RONDON 1906:106). Atribuíram, então, o nome 
Matanauê, segundo houvera historicamente sido 
cunhado. Os Matanauê são Cinta Larga. 
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O supradito autor- Menendez - reporta-se também á 
comunicação do Diretor de f ndio, chamado de Mattos 
que, 

" ... existe na Terra Vermelha" um principal - Belchior 
- que muito convém agradar, porque comunicando 
se ele constantemente com os índios das Campinas 
e sendo ouvido por estes com atenção poderá 
conctribuir vantajosamente para descimentos dos 
milhares de Mundurucus que habitam nas campinas 
e que vivem continuamente em hostilidades com os 
Araras e outros índios antropophagos dos rios 
Aripuan/3 e Machados". (Mattos 1858:138) in 
MENENDEZ 1981-2:358). 

Fls. 30. A antigüidade da ocupação indígena da 
região que hoje se constitui no Parque Indígena 
Aripuanã e na Área Aripuanã, não pode ser 
determinada. Mas, Ro: don oferece indícios, pelos 
dados encontrados E. apresentados nas suas 
"Conferências" (1916:48) que permite inferir, pelas 
inscrições rupestres encontradas no rio Rossevelt 
(antigo rio da Dúvida ou Castanho), que as 
populações adentraram estes território antes mesmo 
da era do neolftico (mais ou menos 7.000 enos" 

Como se vê, nestes breves relatos transcritos do 
laudo Histórico-Antropológico que carrearemos, não restar dúvidas 
que a AREA IND{ GENA ARUPUANÃ, objeto da presente demanda, 
registrar a ancianidade da ocupação indígena, permanente e atual. 
Há posse indígena, em especial dos Cinta Larga, registra a triste 
história da espoliação do seu território tradicional, utilizando-se de 
todos os expedientes possíveis e imagináveis, não pouparam 
esforços, finalmente, veio o Estado do Mato Grosso e titula ou 

1 

pouco que restou, como se essas terras fosse devolutas, 
desapossadas, inóspitas, sem qualquer ocupação. O desrespeitos à 
posse dos índios segue até os dias de hoje, felizmente, a atual carta 
Constitucional traduz o próprio reconhecimento de que existem 
valores e concepções diversas dos cultivados pela sociedade dita 
moderna, que o modelo de desenvolvimento nacional ora 
esculpidos não é o único, e, sobretudo, a regra constitucional revela 
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a crença na adequada coexistência dessas diversidade 
corolário de uma sociedade pluralista e justa. 

Nesse diapasão, o STF, por intermédio da 
Súmula 480, consagrou definitivamente como sendo do domínio da 
União as terras tradicional, atual e permanente, ocupadas pelas 
populações indígenas, verbis. 

"SÚMULA 480 
JULGAMENTO: 1969.10.03 
PUBLICAÇÕES: 

DJ DATA-10.12.69 PG-05930 

TEXTO: 
PERTENCEM AO DOMIN/0 E ADMINISTRAÇÃO DA 
UNIÃO, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 4, IV, E 186, 
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1967, AS 
TERRAS OCUPADAS POR SILVICOLAS. 

OBSERVAÇÃO: 
*** DOCUMENTO INCLUÍDO PELO PRODASEN *** 
. VEJA CLT-43, ART-654, PAR-3, NA REDAÇAO DA 
LEl-6087. 7 4. 

LEGISLAÇÃO: 
LEG-FED CFD-****** AN0-1967 ART-00004 INC- 
00004 ART-00186 

CF-67 CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

LEG-FED EMC-000001 AN0-1969 ART-00004 INC- 
00006 ART-00198 

CF-69 CON,STITUIÇÃO FEDERAL 

PRECEDENTES: 
PRECEDENTE(S) .PROC-RE NUM-0044585 AN0- 
61 UF-MT TURMA-TP MIN-106 AUD-11.10.61 

DJ DATA-12.10.61 PG-***** 
EMENTAR/O DO STF VOL-00480.01 PG-00454 
RT J VOL-00020. 01 PG-00242 
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PROC-MS NUM-0016443 AN0-68 UF-DF 
TP MIN-118 AUD-27.03.68 
DJ DATA-29.03.58 PG-00986 EMENT VOL- 
00721.01 PG-00051 
RTJ VOL-00049.03 PG-00291 

PROC-AC NUM-0009620 AN0-69 UF-MT TURMA 
TP MIN-120 AUD-18.06.69 
DJ DATA-27.06.69 PG-02875 EMENT VOL- 
00769.01 PG-00203 
RTJ VOL-00049.03 PG-00758 

('. 

INDEXAÇÃO: 

DOMINIO, UNIÃO FEDERAL, TERRAS, INDIO, 
DISPOSITIVOS, CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

CT0162,BENS PÚBLICOS 
TERRAS DE fNDIO". 

Por derradeiro, as Rés socorrem-se de mais um 
aresto, desta feita proferido da TRF da 1ª Região, vejamos. 

"APELAÇÃO CfVEL N.0 1997.01.00.023916-MT 

RELATOR O EXMO SR. JUIZ TOURINHO 
NETO 
APELANTE COMPAHIA AGRICOLA PEDRO 
OMETTO 
ADVOGADO DRS. LUIZ EUSTÁQUIO casso E 
OUTROS 
APELADA FUNDAÇÃO NACIONAL DO fNDIO- 
FUNAJ . 

. PROCURADOR DR. CEZAR AUGUSTO LIMA DO 
NASCIMENTO 
APELADA UNIÃO FEDERAL 
PROCURADOR DR AMAURY JOSÉ DE AQUINO 
CAVALHO 

EMENTA 

PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. INTEDITO 
PROIBITÓRIO. TERRA INDÍGENA. POSSE DE BOA 
FÉ. JUSTO TÍTULO MAS NEFICAZ. 
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li - Não importa como o não f ndio adquiriu as terras 
indfgenas, se de boa ou má-fé. A boa-fé só interessa 
para 'fins de discutir indenização. 

Ili - A posse de boa-fé nlio significa posse Justa. O 
título pode ser até justo - justo titulo - mas nêo ter 
effcácia, por exemplo, porque o transmitente nêo tem 
o direito de propriedade, não é dono (a domino). E, 
assim, na verdade, o domínio não se transmite. 

(', 
ACÓRDÃO 

Decide a terceira Turma do Tribunal Regional Federal 
da 1ª Região, por unanil'1tdade, negar provimento à 
apelação. 

Brasília, 18 de maio de 1999 (data do julgamento)" 

Tendo em vista as considerações tecidas na 
presente peça processual, arrematam-na R E Q U E R E N D O 
finalmente a V.Exa. 

a) Em Preliminar, seja demanda extinta em apreciação do 
MÉRITO, em face da ausência dos pressupostos válidos ao seu 
desenvolvimento regular, qual seja, a ausência de individualização 
precisa do imóvel rural "sub judice", requisito essencial à 
propositura das AÇÕES DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. 

b) Se assim. V.Exa., não entender, seja no MÉRTO julgada 
IMPROCEDENTE, em face . da irrefutáveis fatos demonstrados e 
provados da presença indígena na região compreendida como 
TERRA INDÍGENA ARIPUANÃ, aplicando-se, destarte, o disposto 
no art. 231 e§§ da Constituição Federal. 

e) Condenação dos Autores nos consectários derivados. 

d) Facultar as Rés provarem o alegado utilizando-se de todos 
os meios de provas em direito permitidos, notadamente depoimento 

Rua 6, Quadra 15- Centro Polrtic:o Aamm1stretlvo- CPA 
CEP 78 050-930- Cu,abá (MT)- Fone (65) 644-1877 - Fac-sfm,le (65) 644-2!,82 19 



Termos em que 

Pede deferimento 

Procuradoria da União no Estado de Mato 
Grosso, em Cuiabá, em 24 de Outubro de 2000. 

r>. 
1 

ClauJio ü.a, !:Fina 
Advogado da União 
OAB/MT riº 4943 

DOCUMENTO CARREADOS 

- Integra do laudo antropológico produzido nos autos da Ação 
Ordinária, processo n. 0 93.1751-9, em curso perante a 1ª Vara 
Federal!MT. ' 

- Mapa de demarcação da Área Indígena Aripuanã. 

- Memorial descritivo de demarcação. 

- Certidão do Registro de Imóvel da corresponde Área Indígena 
Aripuanã. 
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"JAMAIS HAVÍAMOS ESTUDADO UM PROCESSO QUE 
REVELASSE TANTA VIOLÊNCIA, TANTA IGNOMÍNIA, 
TANTA FALT!A DE AMOR AO PRÓXIMOt TANTA - \~ , 
AMBIÇAO, T4-NTO EGOISMO, TAN'.fA SELVAGERIA, 
TANTO DESPREZO PELA VIDA HUMANA, ENFU'vl, 
TANTO APEGO À MATÉRIA COMO E.STE." 

MAURO JOSÉ PEREIRA 

JUIZ 

2 



4 í ,J 
/ 

TATA8É COM FLECHA DOS BAIXINHOS 

INES/MULHERES E CRIANÇAS CINTA LARGA 

. ·------- ----·---·----·· - -----·---------- 



r: 

"A GENTE ANDA 30KM, 40 KM, AÍ PIVETIA QUE NÃO 
TEM MAIS CAÇA, VAI LEVAR TODA A FAMÍLIA PARA 
CINCO DIAS, 10 DIAS PRA SÓ BUSCAR CAÇA E ASSIM 
QUE O ÍNDIO VIVE NATUREZA. NÃO É COMO VOCÊS 
QUE TEM AÇOUGUE, MERCADO E LÁ COMPRA. EU 
MESMO COMO SOU LIDERANÇA, CHEFE DO MEU 
POVO EU VEJO BRANCO FALAR QUE ÍNDIO TEM 
MUITO TERRA E ÍNDIO É POUQUINHO. CLARO QUE 
A GENTE NÃO ERA POUCO, PORQUE MORRIA MOITO, 
PIVETTA, MORREU MUITO GRIPE, MASSACRE, 
PRÓPRIO PARENTE MESMO QUE APAGA, MATA, 
ENVENENA, MORRIA MUITO, MUITOS MIL JÁ 
MORRERAM NESTA TERPA. NÓIS PRECISA A CAÇA, 
NÃO PRECISA DERRUBÁ ÁRVORE, TIRÁ OURO, SUJÁ 
RIO. NOSSO BRASIL NÃO FALA QUE PRESERVA 
NATUREZA. EU TO VENDO, QUANTAS PESSOAS 
PRESERVAM O ÍNDIO? E ÍNDIO QUE ESTÁ TENDO 
FLORESTA, VIVENDO DA PESCA DELE, DA CAÇA DELE, 
VIVENDO A VIDINHA DELE, ENTENDEU. ASSIM QUE É 
NOSSA CULTURA. AGORA É CLARO QUE O BRANCO 
TAMBÉM É MUITO E NÓIS ERA MUffA TERRA, HOJE 
NÓS DIMINUIU. NÓIS ESTÁ IMPRENSADO, QUASE 
ASSIM TIPO UMA ILHA. TERRA GRANDE, MAS O 
BRANCO TOMOU MUITA NOSSA TERRA. POR EN 
QUANTO A GENTE AINDA NÃO PERDEU ESSE 
PEDACINHO, PRÓPRIO NOSSO MESMO. ESSA AQUI 
RIO BRANCO, É DIVISA NOSSA, ARIPUANÃ, AÍ DEPOIS 
EUGENIA, TENENTE MARQUES, ROOSEVELT É DIVISA 
NOSSA. DEPOIS DO ROOSEVELT ERA DO SURUÍ, 
PARENTE NOSSO, ZORÓ, ARARA. ESSE NOSSO DIVISA 
GUARIBA E FLOR DO PRADO. CINTA LARGA AINDA 
NÃO PERDEU. AGORA HÁ NOSSOS PARENTES NO 
MATO GROSSO QUE PERDEU MUITO: SALUMÃ, 
GAVIÃO, SURUÍ ", 

TATARÉ 
Liderança Cinta Larga 
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INTRODUÇÃO 

. . ' 
'l I ú -;: 

Este resultado de perícia visa, através da resposta aos quesitos 

deslindar a questão da imemorialidade originária da Área Indígena Aripuanã. 

Inicialmente procurei apresentar os procedimentos metodológicos e 

técnicos, bem como os instrumentos utilizados na perícia, tais como 

entrevistas, documentos históricos, relatórios, testemunhos, fotos, mapas e 

depoimentos de testemunhos-chave e outros. 

Os quesitos historico-antropológicos da FUNAI - Advocacia Geral da 

União e do Autor foram respondidos. Os quesitos de ordem técnica, 

burocrática e administrativa, serão, caso necessário, respondidos pelos 

assistentes. No entanto, caso as partes julguem necessário, estou ao inteiro 

dispor para cooperar. 

Enfim, 'o resultado é inequívoco: a Área Indígena Aripuanã é 

território originário e imemorial dos Maatpetamay, conhecidos corno Cinta 

Larga. 



RESUMO DA Ql1ESTÃO 
l . ) 

1 1 ,) 
/ 

A área "sub judice" incide na Área Indígena Aripuanã, como é 

demonstrado no decorrer da tarefa de composição das respostas aos quesitos, 

bem como mediatamente através do Parecer 136/86 - GT PORT. INTERMI- ------ 
NISTERIAL Nº 002 de 17 d~.~!íÇC:, de 1983 - DEC. 88.118/83, pois navega 

---------- 
pelo consenso histórico para o estabelecimento de parte do território Cinta 

Larga originário, como Área Indígena Aripuanã: 

"a Área Indígena Ariupanã constitui uma parte do imenso )erritóriol 
tradicionalmente ocupado pelos grupos Cinta Larga, abrangendo 
lnlciahnsnte uma vasta faixa de terras, compreendida entre os rios 
Roosevelt e Juruena, no sentido leste/oeste, e os paralelos 1~ 
graus e 12 graus no sentido norte/sul. 
A partir do momento em que o tradicional território Cinta Larga é 
alcançado pelos representantes das chamadas frentes de 
expansão, a vida desses índios passa a ser um verdadeiro martírio, 
ecntituíndo-se numa das páginas mais tristes que a história do 
nosso indigenismo registra. 
Dentre os vários crimes de que foram vítimas, basta lembrar que 
ficou conhecido internacionalmente com o "Massacre do Paralelo 
Onze", registrado em "O Globo" edição de 14 de feveireiro de 
1966." 

Prossegue a Portaria do GT/INTERMINISTERIAL: 

"Essa área, constitui o berço e o ponto da irradiação daqueles 
grupos indígenas, concentra 14 malocas, cada uma com território 
próprio e a distâncias cor.sideráveis uma das outras, onde os 
grupos desenvolvem um sistema de vida tradicional. 
Esse índios são essencialmente caçadores, não apenas pela[ 
importância da carne da dieta alimentar, mas sobretudo porque o 
conjunto de valores que sustenta a comunidade, tem na caça se~ 
principal ponto de referência. 
A mobilidade dos grupos é muito grande e em consequência, as 
aldeias são muito dispersas, cada uma possuindo um território 
próprio, onde mantém uma relação adequada entre recurses e 
hábitos de consumo. 
A imemorialidade da ocupação Cinta Larga na Área Indígena 
Aripuanã é um fato incontestável podendo ser aferida, entre outras 
provas, pele existência de inúmeros sítios arqueclõglcos 
encontrados em diversos lugares, como na maloca do NAKI, nas 
cabeceiras do Igarapé Preto, na Fazenda Rio Branco e até nas 
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proximidades de Aripuanã, onde mostras desse acervo foram 
desenterradas por uma arqueóloga do Instituto de Pesquisas da 
Amazônia. 
Além disso, basta ouvir dos Salumã, Zoró, Suruí e Rikbaktsa sobre 
os conflitos armados entre eles e os Cinta Larga, nas bacias dos 
rios Aripuanã e Roosevelt, para concluir sobre a .extensâo do 
território imemorial desses últimos." 

A região da Área Indígena Aripuanã, onde incidem os lotes "sub 

judice'', merece especial atenção da FUNAI e de outras entidades públicas 

nacionais, face à ignomínia de crimes e massacres cometidos', no sentido de 

assegurar aos índios a posse da área, como alerta Inês Hargreaves': 

"O que existe de invasões propriamente ditas são as atividades dal 
madeira e garimpos sem a permissão dos índios. No Guariba 
existem duas fazendas (Rancho Grande e Paraíso) dentro da área 
( .•. ). A área Flor do Prado, devido à demora em se homologar e a 
não demarcação física pelo exército em 1985 (o Exército suspen- / 
deu a demarcação quando faltavam os 12 Km entre as caheceiras r:l 
do Flor do Prado até o Guariba) vem sendo alvo de invasões 
seguidas pelos "fazendeiros" d> condomínio t,..unardel!l., que se 
diziam donos das terras e vendem madeira a terceiros. A região do 
Lontra é um local de atrito previsivel. Urge a abertura destes 12 Km 
(Flor do Prado/Guariba) e a reaviventação dos 12 Km entre o Lontra I 
e o Igarapé Taquaral." ____J 

Essa região é precisamente aquela incidente no território mais 

tradicional dos Cinta Larga na Área Indígena Aripuanã. A gleba "sub judice" 

incide na Área Indígena Aripuanã território "originário" dos Cinta Larga. 

1 Vide relação no anexo l. 

2 HARGREAVES, I. Levantamento Sócio-Ambiental do Grande Aripuanã, 1993, p. 84 
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I. Procedimentos Periciais 

A perícia acessa o direito para o exercício cidadania aos componentes 

da sociedade indígena em sua singularidade cultural e social, face ao que é 

assegurado pela Constituição", 

Trata-se de uma produção de pesquisa, para desvendar os meandros 

da questão de direitos, face a sociedades diferenciadas, pois o cotidiano revela 

que as relações da sociedade nacional hegemônica se baseiam em pressupos- 

tos colonialistas.' 

As categorizações etnocêntricas, atribuídas aos indígenas, aliadas aos 

estereótipos convencionais, "vagabundos", "improdutivos", "bêbedos", 

"parasitas", "pequenos e inexpressivos bandos de nômades", fazem com que, 

em nome do progresso nacional ocupem o "espaço" que lhes é determinado 

pelas agências promotoras do desenvolvimento: alijados/excluídos. 

O antropólogo Alfredo Wagner" contextua estas atividades periciais: 

"Ao perito importa detectar situações concretas e problemas localiza 
dos. Não é "portador de universalidades". Atua numa área de saber 
aproximada de "lutas reais, materiais e cotidianas", sem que 
necessariamente tenha que abrir mão de esforços generalizantes .. 
Está habilitado, por conseguinte, a identificar as formas concretas que 
assumem as injustiças e as arbitrariedades praticadas sistematicamen 
e con ra indígenas e camponeses. O laudo pericial, em cera medida, 
mais consis e numa "análise de si uações" (Gramcsi, 1978:78), 
estabelendo os diversos graus de relação de forças oponentes, corno 
os movimentos sociais e as estruturas de poder, que confiqurarn 

3 Art, 231 - São reconhecidos aos índios sua organização social. costumes, línguas, crenças e tradições e os 
direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, compelindo i1 União demarcá-las, prou .. ger 
e fazer respeitar todos os seus bens. 

4 "O estigma, o racismo e os pressupostos colonialistas funcionam como símbolo de barreiras instransponíveis 
que os mantém à margem da condição de cidadãos." Op. cit., p. 11. 

s ALFREDO WAGNER BERNO DE ALMEIDA - TERRA, CONFLITO E CIDADANIA, MIMEOG. 
PARIS, 1990, P. 2 
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conflitos e antagonismos sociais determinados." 

Em primeiro lugar trata-se de uma produção intelectual vinculada a 

um fragmento da realidade. Busca o sentido circunscrito de uma 

singularidade" complexa em suas amplas relações. A peculiaridade mais 

excepcional advém do fato que a sociedade Cinta Larga como outras 

sociedades componentes deste fragmento se constituam como unidades 

étnicamente diferenciadas não reconhecidas constitucionalmente, desconside- 

radas pela sociedade hegemónica como totalidade social pluriétnica, dentro 

de um país composto por etnias plurais. Essa singularidade tende a ser 

olvidada, dissolvida e pulverizada. E, aqui a perícia se erige como um grito e 

canal porta-voz da necessidade do singular e seu sentido na totalidade 

societária plural. 

Aquilo que se formula como resultado pericial é uma verdade que, em 

sua versão histórica resulta do chamamento à ciência das lembranças 

(memórias) e vivências, especialmente de velhos, fundadas em experiências 

individuais e coletivas. Estes relatos de experiências vividas, pensadas e 

explicitadas, localizados no espaço e no tempo, transmitidos de geração a 

geração e cruzados. com dados históricos são versões singulares do real e só 

poderão ser questionadas, pela negação da veracidade dessa memória e seus 

suportes históricamente referidos. 

O contraponto argumentacional só terá equivalência se constituído da 

6 " •.• apoiando-se nas particulariades históricas de diferentes povos, etnias e grupos sociais a pericia 
antropológica destaca que cada um deles, em princípio, pode pi aduzir suas próprias cateogorias e formas de 
representação da vida soei ai". 
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mesma natureza e mediante análise crítica e compreensivo7-interpretativa8 da 

realidade empírica". Ex.: cemitérios. amigas aldeias, cerâmica, locais de caça, 

pesca e coleta. 

Ao se exigirem perícias, as categorias da justiça, in genere, passam a 

referir-se a, processos sociais concretos, constitutivos de sua singular 

diversidade. concernentes à pluralidade étnica da sociedade nacional, gerando 

uma justiça também plural. 

A perícia é a voz da diversidade social, no concreto, apresentando 

aos canais do poder, a sociedade em sua singularidade, buscando validar 

juridicamente seus direitos. E, nesse sentido, é por excelência o instrumento 

da manifestação da tessitura da sociedade nacional em sua totalidade e 

diversidade, acolhido pela Justiça, pedra angular da hermenêutica legal, 

geradora do arco de possibilidades reais de convivência na diversidade, a 

partir do direito também plural. 

O laudo pericial é produto de investigação científica, - produção de 

saber - posto que. segue os passos de qualquer pesquisa convencional, 

acrescidos de condições específícas". 

7 A compreensão significa apreensão interpretativa de sentido, seu curso e seus efeitos. Max Weber, 1991, pp. 
3-13. 

e "Acreditando como Max Weber, que o homem é um animal amarrado a teias de significados que el, mesmo 
teceu, assumo a cultura como sendo essas teias e a sua análise; portanto, não como uma ciência expemnental 
em busca de leis, mas como uma ciência interpretativa à procura de significado". Geertz, C. t978, p. 5 

9 Entendo por realidade empírica relações entre sujeitos constituicos cm diversidade, onde haja ,. rz e voz 
numa sociedade plural. 

10 "A condição de quem fala pão pertence, pois, aos membros da burocracia estatal, do poder judiciano e dos 
quadros técnicos daquelas empresas de consultoria, mas sim aos produtores mteJecruais vinculados aos 
movimentos sociais, enquanto sujeitos "livres" com critérios de saber que se opõem àqueles que são apenas 
"competências a serviço do Estado 0<1 do capital."( ... ) 

Esta delimitação dos critérios que iníormam quem fala deixa evidente que o laudo concerne, a um 
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O primeiro procedimento consiste em realizar um levantamento tão 

exaustivo quanto o acesso às fontes permitirem, de cronistas, viajantes, 

missionários, administradores e pesquisadores", que tenham escrito sobre a 

população espaço-temporalmente considerada no seio da qual se realiza a 

perícia nos diversos gradientes geo-históricos. 

Estas fontes históricas se revestem de suprema importância, na 

medida em que situam e geram o contexto identificando e desvelando as 

condições que produziram os eventos, geratrizes do processo no qual se 

desenrolam as ações de pesquisa. 

Autores clássicos como Cândido Mariano da Silva Rondon, Roquette- 

Pinto, Roosevelt, Carmen Junqueira, Apoena Meireles, João dai Poz, Ines 

Hargreaves e outros conferem aos dados uma relativa inquestionabilidade. 

Quando as fontes (históricas, etnográficas e empíricas) permitem um 

cruzamento de dados confirmados por depoimentos e memórias de velhos e 

testemunhos da sociedade Cinta Larga, sujeitos da presente ação, conclui-se 

então o circuito probatório, mediante análise e interpretação. Quanto mais 

estes testemunhos se amparam em provas materiais, tais como antigas aldeias, 

roças e cemitérios, tanto mais sólidas as provas e falas referidas. Não menos 

sólidas são as provas imateriais como mitos e outros documentos orais. 

A toponímia nativa é um referencial inequívoco, da nominação por 

tipo particular de conhecimento , cujo objeto está condicionado pelos processos reais em curso. Ademais seus 
fundamentos são ele natureza aplicada. impondo uma advertência inicial: os recursos metodológicos aqui 
adotados antes de serem conceitos, categorias e técnicas acabadas de investigação, mais de aproximam de 
noções operacionais, que ainda estão em elaboração." Op. cit., p. 08 

u Estas fontes estão arroladas na bibliografia constante no final , -o texto. 
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conhecimento dos percursos na relação com a natureza. Normalmente são 

postos nomes de rios, montanhas, locais e trilhas de caça. pesca, vivência da 

observação dos hábitos dos pássaros e animais - recursos esses necessários à 

reproduçào sacio-cultural da sociedade. Por exemplo, quando estivemos na 

região nos informaram os Cinta Larga que os nomes dos rios Roosevelt 

(Dúvida) é ICEREBERA que significa rio largo e raso. YIPSI (rio morcego), 

Cuxiú YUBÁ que significa água amarelada ..• rio Guariba I Tere 

Neste caso, tem-se de fato, os dados e provas, em bases empíricas e 

posterior compreensão-interpretativa, derivando daí sua densidade probatória. 

Além dos autores históricos clássicos, há ainda, autores de pesquisas 

recentes (João Dai POZ, M. I. HARGREAVES, Carmen JUNQUEIRI\) 

relatórios de GT(s) como o que originou a forma atual da Área Indígena 

Aripuanã (002/83) motivadas por exigências institucionais e/ou burocráticas 

tais como identificações de área, teses de mestrado e doutorado ... 

r: É óbvio afirmar-se que um trabalho de campo mais exaustivo 

conferiria mais soli~ez aos dados coletados, possibilitando assim análises e 

interpretações mais precisas e densas. Nas condições em que é realizado o 

trabalho de campo, mediante métodos e técnicas de coleta, observação e 

registro etnográfico, mesmo em caráter exploratório, a nível de noções 

operacionais, propicia a aproximação da realidade, necessária e suficiente nos 

termos da presente demanda. 

A qualidade do que se pode coletar e registrar é, no entanto, 

satisfatória. Assim sendo, na viagem de campo registraram-se, em entrevistas, 
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as memórias dos velhos", com base nas referências e informes extraídos dos 

autores citados e outros informantes. Elaboram-se croquis e mapas". Fixa-se 

o espaço no tempo, através de imagens visuais como fotos, filmes e 

averiguação em imagens de satélite. 

Outro procedimento consiste em solicitar a ajuda de guias, que 

conduzam o perito-pesquisador a esses conjuntos centrais na vida social tais 

como antigas aldeias, cemitérios, roças, locais de caça, pesca, coleta, roças, 

matéria prima para rituais e atividades inerentes à reprodução da vida social 

e cultural. 

A questão da terra, por ser o meio vital e o locus de reprodução da 

sociedade, suscita o interesse coletivo pelo debate da questão e desejo de 

cooperar tendo em vista o presente e o futuro da sociedade, que sempre corre 

risco, face ás constantes demandas por terras obtidas por saque e 

expropriação pelos representantes da sociedade nacional. 

Foram entrevistados, além dos Cinta Larga, missionários e agentes 

(SPI, FUNAI, ONGS, etc ... ) cujo conhecimento acumulado foi fundamental 

à compreensão e discernimento dos conflitos de interesse na luta pela terra. 

Interesses diametralmente opostos antecedem esta guerra. Os Cinta Larga - 

proprietários imemoriais e originários do seu território - querem assegurá-lo 

para a sua reprodução social e cultural, os nacionais para acumulação e 

12 BOSI. E. - Memórias e Sociedade • Lembranças de Velhos, São Paulo, 1979 

13 Os mapas são produzidos com base em mapas mentais falados e desenhados no chão, quando se anda em 
trilhas para roça, aldeias antigas. Desenham com riqueza de detalhes, com nomes nativos para rios, acidentes 
geográficos, roças, locais de caça e pesca. 
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desenvolvimento. Todavia, desenvolvimento também é possível com respeito 

às diferentes formas de conceber e viver a vida. 

Vale lembrar o famoso antropólogo francês, professor da USP/SP ao 

pesquisar a região na década de 30: 

"É preciso acelerar as pesquisas, aproveitar os últimos anos que 
restam para recolher informações, tanto mais preciosas quanto as 
ciências sociais e humanas, ao contrário das naturais, não podem 
construir suas experiências. 
Cada tipo de sociedade, de crença ou de instituição; cada gênero de 
vida, constitui uma experiência toda realizada e preparada por uma 
história milenar; e é nesse sentido insubstituível. Quando o povo em 
que se pode segui-la tenha desaparecido, uma porta se fechará para 
sempre, interditando o acesso a conhecimentos impossíveis de adquirir 
por outros meios". L4 

Os projetos agrícolas, viabilizados por incentivos fiscais, antagonizam 

os índios como meros empecilhos ao desenvolvimento, explicitando o 

multissecular etnocentrismo e estereótipos15 equivalentes, tais como bandos 

de inúteis, indolentes, sem disciplina no trabalho, ladrões, que vivem da caça 

e coleta, sem agricultura racional ou como afirma o antropólogo Alfredo 

Wagner: 

"As práticas ( ... ), transformam ( ... ) a imemorialidade das terras 
indígenas em "invasão de propriedades alheias". Camponeses e índios 
passam a ser classificados como "invasores" de territórios que 
tradicionalmente ocupam. Fazem das vitimas os usuais desordeiros e 
inimigos da ordem estabelecida. A determinação política e ideológica 
que atua na aplicação do conceito formal de justiça e de equidade, é 
uma evidencia real de que estes atos arbitrarios e violentos são 
intencionais, dolosos e não actdsntats.?" 

Nesse aspecto, através da Perícia, a voz dessas sociedades é posta 

u Claude Lévi-Strauss, 1962 

is "O estigma, o racismo e os pressupostos colonialistas funcionam como símbolo de barreiras mtransponíveis 
que os mantém à margem da condição de cidadãos " Alfredo Wagner Berno de Almeida op. cit., p. l l 

16 Alfredo Wagner Berna de Almeida op. cit., P: 11 
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como parte legítima na contenda e adquire foro equitativo nas demandas. É 

por meio da perícia, que o cientista social traz à tona elementos fundamenta- 

is na construção da cidadania global do país, guardadas as singularidades de 

grupos portadores de diversidades, tais corno a étnica - essa constitutiva das 

sociedades tribais. 
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II - RESPOSTA AOS QUESITOS 

II. l - QUESITOS FUNAI/AGU 

1. Se as terras que compreendem a ÁREA INDÍGENA ARIPUANÃ. podem ser 
consideradas como "habitat" indígena étnico-historicamente constituldo? 

As terras que compreendem os imóveis "sub judice" incidem sobre a 

área Indígena Aripuanã, em seu limite OESTE, margem direita do rio 

Guariba, no entanto, cumpre dizer que o universo étnico Cinta Larga, se 

extende par~ o sul e leste dos atuais limites da Área Indígena Aripuanã, 

O relatório de Maria Inês Hargreaves, reporta-se à divisa 

Oeste: 

r: 

"em dezembro do ano passado, os índios atacaram no Guariba, no 
lugar denominado Bom des ino, por que o seringueiro lira nos índios 
que roubaram a roça dele. Os índios ficaram bravos e voltavam e 
matavam novamente" ( Relato da Desobriga, 25/5/71) 
Este relato é ilustrativo da situação de conflito existente na área. A 
penetração no Guariba se fez intensa, no auge da borracha, porém ela 
definiu alguns limites, devido aos atritos e à realidade da ocupação dos 
Cinta Larga em suas cabeceiras. Os índios não se deixaram intimidar, 
e após o seringueiro ter atirado neles, (5 feridos; Nasek no peito, 
Capitão nas costas, Manoel na perna) voltaram e puseram fim à sua 
maneira, a invasão e a exploração a que estavam sujeitos. Desde o 
início dos contatos foi verificado que os índios jâ conheciam instrumen 
tos de metal, justamente recolhidos nos atritos com seringueiros. (Aef. 
ex cr Fiuza 29/06/68). 
É interessante que a ocupação tradicional dos Cinta Larga, e, icerrados 
em locais de difícil acesso e cabeceiras, é a estratégia que torr mlaram 
para se manterem íntegros e livres. 
A denominação rio Guariba "I Tere" (rio verdadeiro, tradicional ) é a 
demonstração de seu anterior conhecimento e ocupação. 
Os atritos com seringueiros não trazem boas recordações, sendo estes 
até hoje reconhecido como um inimigo tradicional: "sut". 
A recente experiência de duas familias Cinta Larga que se aventura 
ram no Guariba, mostra o repúdio e predisposição de descerem o 
Guariba para trazer de volta a família de Roberto, que se encontra 
obrigado no trabalho com o patrão. Os Cinta Larga estão revoltados 
com o pseudo "sequestro". 
A definição do rio Guariba (margem direita) como limite da Área 
Indígena Aripuanã é o reconhecimento desse território tradicional, com 
três aldeias permanentes e grandes sítios, acampamentos, capoeiras 
contemporâneas e grande taquaral, provedor de flechas dos guerreiros, 
cachoeiras de pesca de timbó e grandes cabeceiras dos rios Guariba, 
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Branco e Rossowelt, indispensável para a sobrevivência dos Cinta 
Larga. 
As ocupações ora incidentes, na área definida, são todas de caráter 
recente e merecem uma atenção especial, pois são grupos 
econômicos, que dividem os títulos em aparentados e "sócios", sendo 
a ocupação de fato, pouco significativa. 
Em 1981, quando encaminhamos nossa proposta, alertamos para oi 
fato da violência de ocupação nessa nova fronteira - o GUARIBA - pois 
estreamos a pista da fazenda Santa Helena, recem aberta em 19~ 
Os grupos privados não poupam esforços para ocupar esta isolada 
região. Tudo é levado através de avião, único transporte da região. 
Com o passar do tempo e a solidificação da posse fica cada vez mais 
difícil o controle da área. Os índios se fazem presentes, constantemen 
te, tendo inclusive acompanhado a abertura do picadão, que grilou 
suas terras e que foi posteriormente indeferido pelo INTERMAT, (1982) 
Eles não conseguem compreender a gravidade da invasão, apesar d9l 
estarem observando e reagindo às invasões mais audaciosas, como 
foi o garimpo do Sapecado que funcionava nas águas d.> Guariba e 
que causou grandes transtornos, (invasão das aldeias, utillzação da 
roça dos índios, roubo de mulheres); finalizou pelo assassinato do lidar 
do garimpo - Sapecado - em agosto de 84, pelos Cinta Larga. ( ... ) _J 
Já na fazenda Hancho Grande (João Bechman) tem sua pista, casa e 
derrubadas na margem direita: a ocupação é modesta e apenas os 
antigos seringueiros da região {1 familia) moram na sede, e extraem 
a seringa e a castanha, não há criações, apenas algumas galinhas e 
patos." (pp.14-15) 

Em nossas viagens de campo (junho e julho de 1996) pudemos 

constatar e plotar através do GPS as coordenadas geográficas de capoei- 

ras17 ••• que são vestígios de aldeias antigas, que são cemitérios, pois enterravam 

seus mortos dentro de casa. 

A - ORIGEM DO PROBLEMA 

De onde advém tamanho número de conflitos pela terra em Mato~ 

Grosso? Especificamente, na região em pauta, os conflitos, massacres e \ 

J chacinas eliminaram 80% da população Cinta Larga. 

17 Capoeira é uma categoria utilizada pelos Cinta Larga que significa local de antiga aldeia e cemitério onde l 
estão enterrados os antepassados dos atuais Cinta Larga. Há scmp e uma expressão modificada na fisionomia 
dos acompanhantes Cinta Larga que revivem cenas do passado, mi turadas com as lembranças de cenas vividas 
nesses locais. Capoeira é a recomposição da natureza, que assegurará a sobrevivência às futuras geraçõe~ 
guardando os mortos que lá viveram suas vidas no passador 10, 15 ... 30 anos atrás). 
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A maior parte dos títulos de terra originados na década de 60 for~ 

concedidos ou comprados ao Departamento de Terras e Colonização do 

Estado de Mato Grosso. As terras concedidas são as tidas como devolutas, 

regulamentadas pela Lei N. 20 de 09 de novembro de 1893: 

Art. 22- São terras devolutas: 

1 - As que não estiverem aplicadas a algum uso público federal, estadual ou 

municipal. 

2 - As que não estiverem no domínio particular por Título Legítimo. 

3 - Aquelas cujas posses não se fundarem em títulos capazes de legitimação 

ou revalidação. 

Nada se fala de território de sociedades indígenas, muito embora 

hajam legislações precedentes: Alvará Régio de 1680; Lei de 7 de junho de 

1755, Regime de posse de 1822 e Lei de Terras de 1850. _} 
A isto reporta-se João Mendes Junior: 

"Os' Estados ficaram com as terras devolutas; ora, as terras do 
indigenato, sendo terras congenitamente possuídas, não são devolutas, 
isto é, são originariamente reservadas, na forma do Alvará de 1 o. de 
abril de 1680 e por dedução da própria Lei de 1850 e do art. 24 &1o. 
do Decreto de 1854; as terras reservadas para o colonato de indígenas 
passaram a ser sujeitas às mesmas regras ... 18 ( ••• ) "E, se essa 
orientação afigurava-se irrefutável no regime de 1891, após o advento 

· da Constituição de 1934, constmn uma inequívola contradictio in 
adjecto falar-se em terras devolutas ocupadas por silvícolas." 
(idem p. 83) 

Posteriormente os preceitos encontram-se nas Constituições Federais 

de 1934 ( art. 129); 1937 ( art. 154 ); 1946 ( art.216); 1969 ( art. 198), 1989 ( art. 

231), Lei 6.0001 de 1973 e Constituição Federal de 1988. 

ta Ação Cível Originária, N. 365-2-MT p 81. Doravante utilizarei a sigla ACO, para referir-me a esta peça. 
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0 Estado de Mato Grosso pautava-se pela Lei Estadual N. 336, de 

06/12/49 - Código de Terras, especialmente arts. 5º e 7°'· 

A partir da Proclamação da República os governos estaduais passaram 

a gerenciar as terras devolutas segundo a legislação federal e estadual. 

Lúcio Flávio Pinto explicita muito bem esta questão quando diz que: 

"De 1930 a 1966 ( ... ) o Departarr-snto de Terras de Mato Grosso, sem 
realizar discriminatória ou mesmo um simples levantamento topográfi 
co, vendeu mais de 5 milhões de hectares de terras, inclusive na faixa 
de fronteira, que pertence à Uníâo'?". 

Ou ainda espcificamente nesta área em questão: 

"Em 1973, o governo mato-qrossenr e vendeu dois milhões de hectare~ 
de terras que considerava devolutas a quatro grandes grupos sulistas, 
no Município de Aripuanã, simplesmente ignorando que já vendera 
parte desta área a centenas de pequenos agricultores paulistas. Criou 
assim a maior tensão social do estado: O conflito entre as parte_:_J 
persiste até hoje" .20 ( ••• ) 
"Trata-se de proeza de grande envergadura. Se se considerar que, 
entre os bens alienados, encontram-se aqueles incluídos pela 
Constituição Federal no patrimônio da União (C.F., art. 4o., 1, IV e V), 
a façanha assume proporções gigantescas. Mas, tendo procedido à 
alienação de bens próprios e alheios, em proporções que ultrapassam, 
de muito, as dimensões de seu território, como pode o Estado de Mato 
Grosso reivindicar, como suas, terras situadas no Parque Indígena do 
Aripuanã e na Área Indígena Grande Aripuanã? 
A indagação quedou írrespondida na longa petição inicial. 
E, efetivamente, é irrespondível! 
Como se constata, cuida-se aqui, indubitavelmente, da mais flagrante 
e notória litigância de má-fé já registrada perante a Excelsa Corte 
(CPC, art. 17, incisos 1. li, li e IV). A. aventura processual que ente feito 
traduz somente é equiparável à façanha da alienação de 1,7 milhão 
de quilômetros quadrados em um território de 1,2 milhões de 
quilõmetros quadrados de extensão. A reivindicação do áreas 
devolutas não discriminadas configura inominável ousadia. 
A ausência de individualização dos imóveis reivindicados e as graves 
irregularidades acima descritas estão a demonstrar que, antes da 
adequada discriminação de terras na vasta área do Aripuanã, não se 
poderá levar a bom termo qualquer pleito de índole reivindicatória. A 
adoção de rigoroso procedimento discriminatório afigura-se imprescin 
dível, evidentemente, para escoirnar os títulos viciados pela superposi- 

1<> PINTO, LF. - Amazôo.ia: no rastro do saque, Edit, Hucitcc, São Paulo, 19'!0, p. 29 

20 Ação Cível Originária N. 365-2-MT, p. 53 
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ção ou por outra irregularidade".21 

Esta situação beirou ao descalabro, chegando o próprio governador 

de Mato Grosso, José Frageli a afirmar: 

"Os títulos em Mato Grosso são conhecidos: títulos de prancheta. 
Todos eram feitos em prancheta".22 

B - Matança e saque da terra 

A ocupação da terra a partir de matança de população indígena não 

é nova na região, como se pode depreender do anexo n2 I do Relatório da 

Antropóloga Maria Elizabeth Brêa Monteiro sobre os Indios da Area 

Indígena Aripuanã (1978); no expediente do Inspetor Bento M. Pereira de 

Lemos em 1928 da Inspetoria do Serviço de Proteção aos Indios: 

"Ministério da Agricultura, Indústria e Comercio - Inspetoria do Serviço 
de Proteção aos Índios - Estado do Amazonas e Território do Acre, N2 

137. - Manaos, 31 de março de 1928. - Exmo. Snr. Dr. Chefe de Policia 
do Estado. -Cumpre-me levar ao conhecimento de V.Excia. que, 
segundo informações somente agora trazidas a esta Inspetoria, em dias 
de Outubro ao anno próximo findo, foi a região de Riozinho, acima da 
cachoeira "Passa, se podes", a montante da Cachoeira "Dardanellos", 
no salto Aripuanâ, theatro de horrível carnificina, de que foram victimas 
dezenas de índios da tribu "lárné", não sendo poupadas, sequer, 
mulheres e creanças de tenra idade. -ha referencias sobre essa barbara 
sanqueira que enche de indigna-ção e horror, entre estas as do 
espostejamento de creancinhas, que jogadas para o alto eram aparadas 
e trespassadas pelos terçados atiados dos deshumancs matadores, e 
também a morte de uma índia em estado interessante, a quem 
rasgaram o ventre para matar o filho - Chefiou essa leva de assassinos 
o peruano d. Julio Torres, que levava como guias os mateíros d. Eloy 
e João de Souza, sendo certo que esse pessoal é todo subordinado 
ao peruano d. Alexandra Lopes, a quem se acusa de mandante do 
terrível crime. Fizeram parte da expedição os assalariados e fregueses 
de Alexandra Lopes, seguintes: João Paulo, Francisco Orelhino, 
Candido de Souza, d. Joaquim, Francisco Martins de Souza, 
Raymundo Gato, Benedito Cuxiú, d. Monteiro, Epiphanio (boliviano), 
Victor Pinheiro, Francisco Mariano, Manoel Lopes, d. Junta, José 

21 Idem pp, 53-54. 

22 Depoimento na CPI de Terras, DON, Secção I, 'U',/9{79, p. 704 h ACO N. 365 
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Linãres, Francisco Nunes e d. Romualdo. - Estes factos já não toram 
denunciados ha mais tempo porque - referem as pessoas que o 
conhecem • receiam vingança de d. Alejandro lopes, cujo poder no 
Aripuanã e ilimitado, estando os brasileiros ali domiciliados, sem a 
menor garantia em sua vida e seus haveres. - A carnificina fria 
praticada contra os infelizes "lárne" foi motivada pelo facto de serem as 
terras onde os índios tinham as suas malocas muito ricas em caucho 
e recear Alejandro que os selvicolas obstassem a entrada de seu 
pessoal, por aquellas paragens .• Appellando para os altos sentimentos 
de humanidade e de justiça de V. Exma solicita seja aberto, por essa 
Chefatura, rigoroso inquérito sobre os factos, afim de ser apurada a 
verdade e se proceder contra tão barbaras indivíduos, incapazes de 
viver num paiz civilizado como o nosso. - Estão nesta cidade e poderão 
ser ouvidos desde logo os cidadãos Manoel Theodoro da Silva, José 
Ferreira, Manoel Felicio, José Pereira de Souza, Francisco Almeida e 
Raymundo Rancisco de Lima, devendo chegar por estes dias do 
Aripuanã uma lancha em que viajam pessoas conhecedoras dos factos 
e, talvez, até testemunhas de vista da inconcebível hecatombe. - 
Reitero a V.Excia. os meus protestos de elevada consideração e subido 
apreço. - Saúde e fraternidade (a) Bento M. Pereira de Lemos, 
1 nspetor"23• 

Os "Iamé" são Cinta Larga. 

Massacre e saque da terra são uma constante histórica nos conflitos 

r>. 

de relações inter-étnicas em que os índios são os grandes perdedores. 

Ocorreram em Aripuanã uma série de massacres recorrentes que:--\ 

demonstram uma institucionalização de limpeza da terra de seus habitantes 

valendo-se a cada situação de uma série de pretextos - ora é o caucho, ora a 

seringa, por vezes o minério, as estradas, as fazendas. as hidrelétricas ... enfim_j 

a desocupação dos habitantes originais é uma constante. Como exemplo: 

A "Expedição do Chico Luís contra os índios Cinta Larga - 1963: 
A expedição saiu da Cachoeira das Águas Brabas. Caminharam lo dias 
sem encontrar a aldeia dos índios. 
Encontraram diversas aldeias dos Cinta Larga. Mas sem encontrar os 
índios. Aos 16 dias chegaram no Aripuanã. Aí caminharam mais 3 dias 
e encontraram os índios. Nesta caminhada levaram pouco fornecimen 
to. Porque eram abastecidos por avião pelo Junqueira. Mas diz o 

23 É desnecessário dizer, corno traz o Relatório que razões corno "ameaças", "prudência esteiada em razões 
de Estado", "Conceito na alta política regional" fizeram com que ficasse nas "trevas da mais revoltante 
impunidade esse crime hediondo Relatono p, 181-3; anexo p. 12.s. 
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Ataíde que não era necessário este fornecimento porque encontraram 
bastante nas aldeias dos índios (abandonadas). Com 19 dias de 
caminhada mais ou menos snconn aram a aldeia Cinta Larqa à beira 
dum rio. Havia uma baixada. E ai a expedição se amoitou. Havia uns 
20 índios visíveis na maloca. Todos ocupados. O capitão estava à 
beira do rio sôbre uma pedra. Reconheceram-no logo pelos enfeites. 
O Chico ordenou ao Ataide derrubar o capitão por primeiro, enquanto 
êle preparava a piripipi para metralhar os restantes. O Ataide com uma 
22 derrubou o capitão. E o Chico acionou a metralhadora enquanto os 
outros 4 também atiravam com suas armas. 5 caíram mortos. Sem 
contar os que correram feridos. A expedição continuou a sua caça aos 
índios durante uns quantos dias. 
Nesta mesma caminhada encontraram mais uma aldeia de índios. Mas 
êstes perceberam a aproximação dos assassinos e correram, Ainda 
encontraram as rêdes balançando. Surpreenderam uma mulher com 
filhinha no trilho de índio. Agarrarar t-nos. O Chico quis logo matá-los. 
O Ataíde disse que não convinha. "/amos levá-la ao padre" Mas Chico 
não quis e disse: 
"Quem manda aqui sou eu! E ordenou-nos" -disse ele: "Suspendam a 
mulher!" 

Tivemos que amarrá-la. E suspendemo-la puxando-a de um lado e do 
outro no pau (viva). O Chico arrancou o facão e talhou-a pelo meio. 
Depois arrancou do revólver e atirou na guria matando-a. 
Mandou-nos jogar a mulher e a filha no rio e depois ordenou a queima 
da aldeia apesar dos companheiros não quererem isto. Havia muito 
milho caprichosamente armazenado. Na roça havia muito cará, 
mandioca, algodão. As roças dêstes índios são bem trabalhadas, feitas 
a facão. Limpas. Continuaram a expedição, encontrando mais alguns 
índios. 3 ainda mataram e um feriram. O Junqueira os continuava 
abastecendo de avião, com munição e alimentos. Ele pessoalmente 
estava no avião. 
A expedição levou 2 meses e 8 dias no mato. Correu entre o rio 
Vermelho e Sete. (SCHWADE, E., 1963)" in (DAL POZ, 1988: 15-16) 

Quando morei em Diamantino, tive oportunidade de encontrai o Sr. 

Ramiro, único que fôra preso, por ter participado da ação supradescrita e, 

este relatou novamente o episódio, repetindo constantemente que não tmham 

matado tantos índios como se falava. Ele dizia ter participado da expedição, 

mas afirmava não ter matado nenhum índio. 

A reportagens completas do massacre encontra-se no jornal "O 

Globo" de 14/02/1966. 

Neste massacre apesar de aparecerem os nomes de todos os 
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partícipes, bem como dos mandantes, de fato só foi sentenciado e aprisionado 

o Sr. Ramiro Costa. 

Na gleba entre os rios Cuxiú e Flor do Prado ocorreu em 04/11/1964 1 
um grande massacre Cinta Larga, desocupando o território até então por eles 

habitado. Este massacre não obteve o mesmo destaque do anterior nos jornais 

nacionais e revistas estrangeiras, mas nem por isso deixou de ter requintes de 

crueldade, segundo relato de nosso informante TATARÉ CINTA LARGA: 

"Primeiro tentaram matar todos misturando arsênico com açúcar e, 
dado não teram atingido o objetivo praticaram o massacre com o J 
intuito de exterminar os Cinta Larga". ___...l 

Estes crimes, como o de 1928 permaneceu nas "trevas da mais 

revoltante impunidade" parodiando o supradito amanuense. 

É bom frisar que crimes contra a humanidade deveriam ter lugar no 

Tribunal dos Povos e Organização das Nações Unidas, pois é genocídio. Por 

outro lado os CINTA LARGA tem o direito à indenização de suas terras 

usurpadas pela matança de seus habitantes. 

********************* *************** 

A Área Indígena Aripuanã, bem como o Parque Indígena Aripuanã, 

constituem-se como habitat da etnia Cinta Lr rga. 

1. Parque Indígena Aripuanã 

O PQARI (Parque Indígena do Aripuanã), segundo João Dai Poz, 

originou-se da primeira providência oficial que foi a Resolução N11 761 de 26 
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de junho de 1918, emanada do Governo de Mato Grosso, em que o Executivo 

reserva 25 000 Ha para usufruto dos índios nas "adjacências de cada uma das 

estações telegráficas de Nhambiquaras, Vilhena e S. José Bonifácio" u. O 

autor afirma que se tratava exatamente das terras que hoje constituem o 

Parque Indígena do Aripuanã, 

Segundo o antropólogo João Dai Poz: l 
" ... a primeira providência ofical para resguardar o territorio Cinta Larga, 
configurada no Edital de 12 de julho de 1966, assinado pelo lnstetor 
Hélio Bucker, então chefe da 6e lnind do SPI, sediada em Cuiabá - MT 
e publicada no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso em 14.07.1966. 
que declarava área Indígena "a circunscrita entre paralelos 12 e ll(sic) 
e meridianos 59 e SO(sic), vertentes do rio Aripuanâ, dava conheci 
mento público que estava interditada à penetração de elementos 
estranhos e resolvia proceder à pacificação dos índios com a 
finalidade de assegurar-lhes a sobrevivência presentemente seriamente 
ameaçada por incursões da civilizados". Segundo o Edital, as terras 
dos índios eram "de suas propriedades, não só por ser o seu habitat 
natural, como também por força do mandamento Constitucional contido \ 
no Art. 216" (SPI - 6ª Inspetoria Regional, 1966} (Dai Poz, 1988: 18) __J 

Em sequência cronológica temos outro Edital datado de 30 de maio 

de 1968, do Chefe da 92 Inspetoria Regional da Fundação Nacional do Indio, 

com timbre do Ministério da Agricultura: 

" ... Considerando a necessidade de promover a defesa dos silvícolas 
contra a desorientada penetração de grupos civilizados em seu 
território tribal; 
Considerando as determinações recebidas do Delegado Ministerial da 
Fundação Nacional do lndío, para a pacificação dos "Cintas Largas" no 
território de Rondônia, paralelamente a igual esforço promovido pela 
6A Inspetoria Regional, no Município de Aripuanã; 

RESOLVE: 
12 Declarar interditadas as áreas indíg~nas compreendidas entre os 
meridianos 61g e 602(sic} e os paralelos 119 e 122(sic) por se contituírem 
em "habitat" natural dos Cinta Larga com posse assegurada pelo artigo 

24 Rodrigues, 1987: 95-21 e 95-28 
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186 da Constituição Federal. 
2º ( ... ) 
32 A presente interdição cessará quando terminados os trabalhos de 
pacificação". 

Em 16 de julho de 1968 (DOU de 18.07.68) o Decreto 62.925 interdita 

a área situada ao Norte pelos paralelos 10250'; ao Sul com a estrada BR 364: 

r> 
ao Leste com o rio Juruena e a Oeste com o Rio Roosevelt, para a 

pacificação das tribos indígenas Cinta Larga e Narnbikwara. 

Em 23 de julho de 1969 (DOU 24.07.69) o Decreto N2 64.860 cria o 

Parque Indígena Aripuanã, seguindo praticamente os limites qua haviam sido 

interditados no Decreto N2 62.995. 

Em 24 de janeiro de 1974 (DOU 25.01.74) o Decreto NQ 73.563 alterou 

os limites do Parque Indígena Aripuanã, reduzindo o território anteriormente 

destinado aos Cinta Larga, pelo Decreto N2 64.860 de 1969. 

2. Área Indígena Aripuanã 

A Portaria 562/N de 14/03/1979 define a Área Indígena Aripuanã, O 

Parecer do Grupo Interministerial N2 136 de 05/11/1986 define os limues da 

AI Aripuanã. 

Segundo Maria Inês Saldanha Hargreaves25: 

"São 753.400 hectares identificados e demarcados em 5/11/86, 
homologados pelo Decre o 375 de 24/12/91 e regis rados em car ório 
em 22/01 /92. Foi a última área Cinta Larga a ser identificada, a mais 
tradicional e a que a união do grande Pq. Ari26 como um território só 
(Cinta Larga, Zoró, Suruí, isolados". 

2s HARGREA VES, M.IS. - Levantamento Sôcio-Ambíental do Grande Aripuanií, Mimeog. BSB, 1991, p. 84 

26 Parque Indígena Anpuanã. 
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Com respeito a região em pauta onde se encontra a área "jub judice" ~ 

/ 

afirma Inês: 

"Adiante avista-se a posse e a pista de João Berchman. localizada na 
margem direita do rio Guaríba, a fazenda Rancho Grande, é a única 
"posse" que possuí residência, sede, derrubadas e pista, todas 
incidindo na Área Indígena; tem criação de galinhas, roça de mandioca 
e um pasto formado, sem contudo existir gado. Seus funcionários, 
antigos seringueiros do Guariba, que conhecem e viveram vários 
conflitos com os Cinta Larga estavam à espera do "proprietário", João 
Berchman já há alguns meses. Deram seu testemunho da presença de 
índios, tendo os Cinta Larga acampado várias vezes no local para 
pesca e exploração de recursos."(1988:8) 
"A área Flor do Prado, devido à demora em se homologar e a não 
demarcação física pelo Exército em 1985 ( o Exército suspendeu a 
demarcação quando faltavam os 12 Km entre as cabeceiras Flor do 
Prado até Guariba) vem sendo alvo de invasões seguidas pelos 
"fazendeiros" do condomínio Lunardelh, que se diziam donos das terras 
e vendem a madeira a terceiros. A região do Lontra é um local de 
atrito previsível. Urge a abertura destes 12 Km (Flor do Prado/Guariba) 
e a reaviventação dos 12 Km entre o Lontra e o Igarapé Taquaral".27 _J 

Até aqui examinamos a história institucional da criação do Pq Ari e 

da AI Aripuanã. Passaremos a seguir, à análise das informações etno- 

históricas que confirmam ser a AI Aripuanã (bem como o F'q ARI) território 

tradicional indígena. 

3. Território etno-hlstõríco 

Entre os primeiros informes históricos da ocupação e presença 

indígena na .região em pauta encontra-se a notícia de Antonio Pires de 

Campos de 1727: 

"Todos os rios por d'onde habitam o; Pareeis e todos os mais que não 
posso nomear correm as suas águas para o Gran Pará e desta 
chapada indo para baixo, também habitam outras nações que confinam 
com o Gran Pará."(Pires de Campos. 1862: 445) 

Tem-se como referência primeva seguindo-se a exposição do etno- 

27 Ib p. 84 
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historiador Miguel Menendez que aponta: 

"Um outro exemplo neste sentido é fornecido pelo padre Rodiigues, 
que registra no rio Aripuanã " ... habita a nação Jacareguá, e as duas 
vastíssimas dos Cujas e Tituans". (RODRIGUES, 1714). A dim.nulção 
dos contingentes, em particular os Aripuanã • que se encontram 
localizados nesse rio (grifo nosso) e o surgimento de três novos 
grupos (Jacareguá, Cujés e Tituans), que até então não tinham sido 
mencionados, confere inicialmente suporte à hipótese de deslocarnen 
tos de grupos interioranos para o limite externo da área ocupando o 
espaço deixado por aqueles que entraram em declínio após o contato 
com o branco." (MENENDEZ, 198}.}982: 350) 

Menendez traz ainda outro documento, que revela a antiguidade da 

presença indígena na região, através do Manuscrito da Biblioteca de Évora 

que, contém a informação deixada pelo jesuíta Manuel Ferreiro de que: 

"no início de maio de 1742, quatro homens sob a chefia de Leonardo 
de Oliveira partiram de Vila Bela, cruzaram a Serra dos Pareeis, 
construiram pequenos barcos e, por primeiro desceram o Juruena e o 
Tapajoz até a foz no Amazonas, onde chegaram em agosto ... sem 
provocar conflitos armados, ele teve contato com diversas tribos 
indígenas que na área do Juruena em especial, povoavam densamen 
te ... " (MENENDEZ, 1981·1982:297) 

Posteriormente. o mesmo autor menciona no ano de 1852: 

" ... na região do rio Marmelos, a presença maciça dos Parintintin 
(PENNA., 1853:178). E, em 1857, é mencionada na foz do rio Aripuanã 
a presença de Arara, Matanau, Ariê. Canga-Piranga e Jauarits que 
impediam o estabelecimento de uma aldeia Mundurukú nesse local" 
(Amaral, 1858:614) in (MENENDEZ, 1981·2:337) o 

E mais adiante cita: 

"É provável que estes sejam os jaguarete aldeados por volta de 1720 
pelo padre Sampaio em Abacaxis (Caieiro, 1936:487). Noronha 
(1862:27) também se refere a "Yaretiuara" no Madeira e Silva Coutinho 
(1861:19) localiza nas cabeceiras do Aripuanã os Jahuariti-Tapuyio, 
aparecendo assim, essas duas denorninacões relacionadas do ponto 
de vista geográfico". MENENDEZ, 1981·2:340). 

Rondon (Conferências, 1916:ll7) apresentou o mapa "Cópia de um 
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trecho da CARTA DA NOVA LUSITANIA de Silva Pontes de 1789, em que 
44r .,;t_ 

se encontram plotados os rios Marmelos e Aripuanã, como referenciais de 

sociedades indígenas. Em suas viagens de reconhecimento da região para 

instalar a linha telegráfica, confirma a presença de indígenas, que mataram 
\ 

seu cachorro chamado "lobo" (RONDON, 1906:106). Atribuiram, então, o 

nome Matanauê, segundo houvera historicamente sido cunhado. Os Matanauê 

são Cinta Larga. 

O supradito autor - Menendez - reporta-se também à comunicação do 

Diretor de lndios, chamado Mattos que, 

" existe na "Terra Vermelha" um principal • Belchior - que muito 
convém agradar, porque comunicando-se ele constantemente com os 
índios das Campinas e sendo ouvido por estes com attenção poderá 
conctribuir vantajosamente para descimentos dos milhares de 
Mundurucus que habitam nas campinas e que vivem continuamente 
em hostilidades com os Araras, e outros indios antropophagos dos rios 
aripuanã e Machados". (Mattos, 1858:138) in MENENDEZ, 1981- o 
2:358) 

A pesquisa etno-histórica do Professor pesquisador Miguel Menendez 

(1981-1982) sistematiza, interpreta e analisa os dados coletados dos cronistas e 

viajantes dos séculos XVII a XIX, reconstruindo a história das sociedades 

habitantes na área Tapajós-Madeira, compreendendo os seguintes aspectos: 

1 - Sistematização das designações tribais registradas para a área 

pelas fontes; 

2 - Estudo da mobilidade desses grupos face aos contatos intertribais 

e interétnicos. 

3 - Processo de ocupação da área pelo branco: 
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A obra carece do ítem relativo à identificação e possiblidade de 

posterior homogeinização da diversidade de denominações de sociedades 

autoctones. 

As sociedades indígenas afetas '.\ região foram designadas com 
t/. 

diversas nomenclaturas, que começaram a ser clarificadas apenas a partir das 

"· incursões da· "Comissão Rondou". 

Em que pese a profundidade e consistência do trabalho, ainda assim, 

há parcos informes acêrca dos rios tributários do Tapajós e Madeira, ambos 

navegados já em 1542. Mas, este impasse é deslindado pelo pesquisador João 

Dal Poz (1988:2-3) que atribui o desconhecimento da região à capacidade dos ~-- 
Cinta Larga de resistirem à invasão do seu território pelas frentes de 

expansão, especialmente seringueiros, mariscadores e garimpeiros. 

Vale lembrar Vitor Hugo (p.123) - ninguém se atreve a ir pelo rio 

Aripuanã, acima da cachoeira de Dardanelos. 

Segundo o pesquisador João Dai Poz 

" ..• , ausência de informações, contudo, deve ser explicada pelo 
completo isolamento em que se manteve o território habitado pelos 
Cinta Larga, durante todo aquele ~ eríodo histórico". 

O autor refere-se aos Sec. XVII e XIX. Afirma que 

" ... na primeira década do século XX, a maior parte dos grupos de 
origem Tupi que habitavam a regiãc. em foco não havia sido atingida 
pelas frentes expansionistas da sociedade brasileira. Foi somente a 
criação da Comissão de Linhas Estratéqicas de Mato Grosso ao 
Amazonas (a conhecida "Comissão Rondon") em 1907, por ato do 
Presidente Afonso Pena, que desencadeou a ocupação sistemática e 
permanente do noroeste do então imenso Estado de Mato Grosso : 
( ... )" (lb). _J 

A antiguidade da ocupação indígena da região que hoje se constitui 
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no Parque Indígena de Aripuanã e na Área Indígena Aripuanã, não pode ser 

determinada. Mas, Roudon oferece indícios, pelos dados encontrados e 

apresentados nas suas "Conferências" (1916-:48) que permite inferir. pelas 

inscrições rupestres encontradas no rio Roosevelt (antigo rio da Dúvida ou 

Castanho), que as populações adentraram estes territórios antes mesmo da era 

do neolítico (mais ou menos 5 ~ 7.000 anos)" 

" ... num lajedo com figuras geométricas, naturalmente gravados pelos 
indígenas da região. Infelizmente o naturalista americano não pode 
fotografar os interessantes documentos etnográficos e nem mesmo 
copiou os seus desenhos. No entanto, disse-nos que eles consistiam 
em uma série de três conjuntos de circulas concentricos, cada um 
constituido por quatro linhas, estando neles assignalada a posição do 
centro comum. Abaixo dessa primeira série de figuras, existiam outras 
três, cada qual formada de cinco M, encaixados uns nos outros de 
modo a conservarem-se paralleJas as suas pernas. O quadro era 
encimado por um traço, que corria da direita para a esquerda da lage, 
a princípio rectileneo, em seguida curvando-se para cima, e afinal 
tornando a descer, para acabar prolongando do outro lado a direção 
inicial. Na parte culminante desse traço, estavam gravados três 
circulozinhos, cada um com outro bem visível. Outros desenhos, 
existentes na face da !age voltada para a correnteza do rio, não o pode 
o Sr.Cherrie ver distinctamente" (Rondon, 1916:84). 

O presente relato de Roosevelt, aponta para a exis .êncía de 

populações diferenciadas daquelas cujos sinais foram por eles descobertos e 

descritos em 1913 a saber: 

"No local da queda d'água ... Encontra-se ainda nas conferências clara 
evidência de que a região em 1913 apresentava sinais de populações 
neolíticas, anteriores portanto à idade do ferro, assim relatada: 
estabelecemos o nosso 102 acampamento num ponto da margem 
esquerda, onde havia um tu:::um gigante/Astrocarum tucuman) cortado 
a machado, de pedra, naturalmente por índios moradores das 
proximidades deste lugar" (RONDON, 1915:68). 

Encontra-se ainda em Rondon (Conferências. 1916:104) que. 

2e Em nossa viagem a campo (julho/96), o piloto Márcio que voa a mais de 15 anos na região confirmou a 
existência dessas figuras geométricas. Diz ter visto tais inscrições e se drspós a nos conduzir no local. 
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segundo o relato ouvido por ele dos seringueiros a penetração aquém da 

"Nesse ano o preto Raymundo Gato, que eu vi e ouvi no aludido 
barracão, foi com alguns companheiros, até a cachoeira do lnfernão e 
em todo esse percurso não encontrou outros habitantes, senão os da 
aldeia de selvtcotas, sendo que até o nome Castanha foi dado ao rio 
pelos índios Campineiros ... ". 
'Depois dessa época, continou o movimento de invasão, abrindo-se, 
cada vez mais para cima, novos estabelecimentos de seringueiros, 
vindo do Ceará, Piauhy, Maranhão e outros lugares. Ao passo que os 
invasores progrediam, iam os índios sondo rechassados para o interior. 
De alguns pontos elles foram expulsos mais violentamente do que de 
outros assim, onde hoje se vê o arraial denominado Terra Pretas, 
existiu uma aldeia de Matanuaês, que foi destruída há cerca de 30 
anos por um grupo de cearenses." 

1 
confluencia do Rio Roosevelt com o Aripuanâ começou em 1879 e relata que: 

' (. \ 
) ,J ,· 

_l 
O aparecimento aqui do nome desta tribo exige uma explicação 

especial esclarecedora do entrelaçamento que existe entre os habitantes do 

vale do Rio Roosevelt e os do Gy-Paraná e do igarapé dos Marmellos. 

"Para isso, precisamos dizer que, entre os dois primeiros rios, a 
Comissão Roosevett-Rondon, assrqnalou a existência de uma serra, 
até então desconhecida, cuja direção geral é de Sudeste para 
Noroeste. Foi ella que cortada pelo e-urso do rio explorado, deu lugar 
às dificultosas cachoeiras do Paixão, nome que também adoptarnos 
para a designar. 
Entre os seus contrafortes, o mais importante é conhecido pelo nome 
de serra da Providência, em cujas vertentes nascem, do lado do 
Septentrião, o rio Marmellos, tributário directo do Madeira, e do 
Oriente o Madeirinha, afluente já nomeado do Roosevelt. 
Na parte ocidental da bacia dos Marmellos, vivem os Parintlns, cujas 
aldeias se extendem para o lado do Gy-Paraná e não se afastam muito 
do Madeira: mais acima, encontram-se os Urupás, Ararunas, Muras, 
Turás e Matanauês. 
Ainda do mesmo contraforte, descem as águas de um contribuinte do 
Gy, o Rio Tarúmã, em cujas cabeceiras os Urumis assentam as suas 
aldeias. 
Esta distribuição geographica e a contiguidade de territórios 
determinaram o mencionado entrelaçamento das tribus habitantes dos 
valles em questão. É assim que os Matanauês se estendem pelo 
Roosevelt, até uma altura bastante considerável; e os Urumis possuem 
aldeias nas cabeceiras do Madeirinha." (RONDON, 1916:105) 

"Os índios que no dia 16 de março, flecharam o Lobo, pertencem 
provavelmente, à primeira dessas duas tribus. -i, 
Além da que acabamos de mencionar, assignala-se mais a existência 
de um grupo no Rio Branco. do qual não consegui outras notícias 
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4 4 ,j 
sinão a de serem as suas flechas mal feitas e portanto nada parecidas 
com as dos Urumis, que as têm muito artísticas e bem trabalhadas. 
Além disso, são guerreiros esforçados, e hostilizam os garimpeiros que 

1 procuram invadir os seus domícilios." (RONDON. 1916:106) ,..._1 

O rio Castanha ou Castanho foi denominado de Rio da Dúvida (1909) 

na época da construção da linha telegráfica e de rio Roosevelt. após a 

expedição de reconhecimento em 1913. E, pouco além, Rendou se reporta aos 

depoimentos dos seringueiros, assegurando que níngérn conseguiu estabelecer- 

se próximo à Cachoeira do Infernão(ver Rondon, 1916: 108). Aquele que 

porventura imaginava êxito equivocou-se, dado que: 
-·, 

"Depois de expulsarem esse homem. os selvicolas do Aripuanã ) 
continuaram a guerrear aos civilizados que se aventuraram por seus 
domínios, e com tanto ardor o fazem que o Rio poder ser, praticamen- 
te, considerado interdicto aos seringueiros ..• (RONDON, 1916:108)~ 

Encontra-se também documentado por Magalhães (1930:221) o 

massacre de uma expedição americana que tentou adentrar ao território de 

índios ferozes e canibais na região do Juruena. 

Com maior precisão, mas referindo- se ao Juruena e arredores, 

Roquette Pinto assinala que: 

"Os índios da Serra do Norte, no Estado do Mato Grosso, representam 
talavez, neste momento, a mais interessante população selvagem do 
mundo. Vivem ainda hoje em estado de acentuada inferioridade. 
Foram surpreendidos em plena idade lítica; e, assim foi encontrada 
uma civilização fóssil no coração da América do Sul. 
Aqui, mais que alhures, justifica-se a observação de Bastian, segundo 
a qual a história e a pré-história se confundem nas terras do lllovo 
Mundo". (ROQUETTE PINTO, 1935:16) 

Os termos inferioridade, selvagem, etc ... fazem parte do evolucionis- 

mo etnocêntrico que pervadia as correntes teóricas daquela época, 
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especialmente o positivismo. No entanto, estes estereótipos persistem até o 

presente, constituindo-se em referencial de avaliação, especialmente utilizados 

para dirimir conflitos de interesses entre indígenas e sociedade nacional. 

Prosegue o autor reportando-se alhures que: 

"Ayres de Casal ( ... ) atribue o nome do Juruena a uma tribu desse rio 
e cita nomes mui semelhantes aos que se encontram hoje naqueles 
sertões brutos. 
"Os tamarés, diz ele, dominam as visinhanças do Juína, primeiro ramo 
notável dos que engrossam o Juruena pela sua margem ocidental. 
Depois cita os Sarumás, "um grupo que lhe deu o nome nacional de 
Salimás, vivendo porém em plena Serra do Norte, há mais de 200 Km 
a Noroeste do ponto em que a linha telegráfica atravessa o Juruena. 
Os índios da Serra do Nor e, havia, pois, desde o começo do século 
passado, notícias muito vagas, embora até certo ponto verdadeiras. 
No entanto, em 1817, quando já se viajava havia 15 anos, até o Pará 
pelo caminho do Tapajós, ainda pelo Juruena "não navegavam 
cristãos", ao que diz o padre Ayres, honestíssimo informante. 
Apesar das antigas e ténues notícias, tão nevoentas e tão incertas, o 
formador do Tapajóz ficou ainda sendo o rio misterioso, filho de uma 
zona imensa e agreste, habitada por gente intratável que fugia, seculos 
a fio, ao comércio que se lhes tentou muitas vezes ofertar." (RO 
QUEITE PINTO, 1935:45-46) 

A região em pauta foi percorrida pela Comissão Rondon que, 

explorou e nos legou os Registros do vale do Juruena (1907), Serra do Norte r: 
(1912), rio da Dúvida (1913) e rio Ananáz (1915). Os Salumã (Sarumá) foram 

contatados em 1974, no rio Camararé, afluente do rio Juruena. Hostilizavam- 

se com os Cinta Larga. Há relatos destes conflitos. 

Há correlações de dados, que até hoje permanecem incógnitas. mas 

sugerem curiosas hipótese. Vejamos dois relatos: 

"Iniciei esse trabalho a 6 de novembro de 1911, partindo de vilhena ao 
rumo nordeste e transitando por um caminho de índios que se dirige 
de Commemoração de Florino para o valle do rio Marques de Souza, 
passando entre as cabeceiras do antigo Dúvida e lkê. Alcancei, 
naquelle vatle, um pequeno campo nativo, de cerrado, que denominei 
do mangabal, já descoberto, em 1909, pelo tenente Lyra, e onde existia 
nesse anno, uma grande aldeia e muitas roças de Nhanbiquaras do 
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grupo que depois soubemos ser o Manãindê, eu porém nada mais 
encontrei: os índios tinham abandonado o lugar e incendiado a aldeia. 
(RONDON, "Conferências", l )15:138). 

O registro de Vicente Canas Costa (Diários, 1982:306) diz que os 

Salumã (ENA WENENA WE) "fizeram as casas no mesmo lugar onde tinham 

a antiga aldeia, quando foram atacados pelos Cinta Larga, há uns 30 ou 40 

anos atrás. Devido aos ataques os Salumã foram para as cabeceiras do rio 
/\ 

Primavera e encontraram a linha telegráfica e também seringueiros". As 

hipóteses: será que Rondon se refere aos Nambikwara e a sociedade é essa 

mesma? Seriam Salumã? Os supostos Mamãidé incendiaram a aldeia ou os 

Cinta Larga incendiaram a aldeia, após o ataque aos Salumã ? 

Os relatos episódicos podem ser encontrados, na dissertação do 

' quesito relativo a atividades econômicas, onde se relatam as guerras, bem 

como o retôrno dos Salumã para o antigo local de residência, após 

certificarem-se de que os Cinta Larga não os atacariam mais. 

João Dai Poz assegura que: 

"foram os kabãn (cf quesito 5) que atacaram os Salumã". 
(DAL POZ, 1988:48). 

Os Man habitam e habitaram a região do Guariba na Área Indígena 

Aripuanã. Os Kaban habitam a região dos rios Ouro Preto e adjacências 

(margem esquerda da serra Nduatu até o rio Branco). 

Estes ataques foram confirmados, posteriormente, quando Naki da 

sociedade Cinta Larga visitou os Salumã em 1985. 

Segue o depoimento da Comissão Rondon-Roosevelt, acêrca da 

presença de vestígios da antiguidade da presença indígena na região: 

35 



"By these rapids, at the fall, Cherrie found some atrange carvings on 
a base mass of rock. They were evidently made by men a long time 
ago. As far as is known, the lndians therebouts make no such figures 
now. 
They were in two groups, one on the surface of the rock facing tho lad, 
the other on that facing the water. The latter were nearly obliterated. 
The former were in good preservatior., the figures sharply cut m to the 
rock. They consisted, uppon the upper flat part of the roock, of four 
multiple circles with a dot in the middle ( ). 
Very accurately made and about a foot and half in diameter; and below 
them on the side of the rock, four multiple m's or inverted W's ( ). 
What these curious symbols represented, or who made them, wue 
could not, of course, form the lightest idea. lt may be that in a very 
remote past some lndian tribes of comparatively advanced culture had 
penetrated to this loverly river, just as we had nov come to it. Before 
white men come to South America there had already existed therein 
various semicivilizations, some rude, others fairly advanced which rose, 
flourished, and persisted throught immernorial ages, and them 
wanished. The vicissitudes of history of humanrty during its tayon this 
southern continent have been as strange, varied, and inexplicable as 
paleontology shows to have been the case, on the sarne continent, in 
the history of the higher forms of animal life during the age of 
mammals. Colonel Rondon stated that such figures as this area not 
found anywhere alse in Matto Grosso where he has been, and 
therefore it was all the more strange to find them in this one place on 
the unknown river never before visited bi white men, whick we were 
descending". (ROOSEVELT, 1919:300~301) 

A expedição Rondon-Roosevelt legou-nos uma série de relatos que 

atestam a presença indígena na exploração do rio da Dúvida. 

"The following day March 1, there vas much rain • sometimes showers, 
sometirnes vertical sheets of water. Our course vas somewhat west of 
north and we made twenty and a half kilometers. We passed signs of 
lndian habitation. There were abandoned palm-leaf shelters on both 
banks. On the left bank we carne to two or three old lndian fields, 
grown up wlth coarse fern and studded with the burned skeletons of 
trees. At the rnouth or a brook which entered frorn the right some sticks 
stood on the water, rnarking the site of an old fish-trap. Atone poínt we 
found the touh vine hand-rall of an lndian bridge running right across 
the river, a couple of teet above it. Evidently the bridge had been built 
at low water. Three stout poles had been driven into the stream-bed in 
a line at right angles te the current. The bridge had consisted at poles 
fastende to these supports, leading between them and frorn the 
support at eah end to the banks. The rope oi tough vines had been 
stretched as a hand-rail, necessary with such precarious footing. The 
rise of the river had swept away the bridge, but the props and the rope 
hand-rail remained". (ROOSEVELT, 1919:254-255). 

Ingressando no rio Bandeira apareceram os primeiros vestígios 
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indígenas e podem ser Nhambikwara., embora apareçam evidências de outras < 
sociedades. 

'This has for long been a station where the Nhambiquaras at mtervals 
bullt their ephemeral villagges and tilled the soll with the rude and 
destructive cultivation of savages. 
There were severat abanndoned old fields, where the dense growth of 
rank fern hidthe tangle of burnt and fallen fogs. Nor had lhe 
Nhambiquaras been long absent. ln one trail we found what gypsies 
would have called a "pateran'', a couple of branches arranged cross 
wise, eight leaves to a branch: it had some special significance, 
belonging to that class of signals, each with some peculiar and often 
complicated meaning, which are commonlu used by many wild peoples. 
The lndians had thrown a simple bridge, consisttnq of four long poles, 
without a hand-rail, across one of the narrowest parts of lhe rock gorge 
through which the river foamed in its rapid descent. This sub-tribe off 
lndians was called the Navaité; we named lhe rapids after them, 
Navaité Rapidsu. 

Segundo a pesquisa de Anadyr de Mendonça Rodrigues: 

" •.• a aldeia Navaité é localizada na década de 60, no mesmo local 
indicado pela npedição Roosevelt em 1914, e hoje está inscrita no 
Parque Indígena Aripuanã" (RODRIGUES, 1988:95.8; grifo 
nosso). 

Estas descrições feitas por Roosevelt estão também confirmadas nas 

palestras de Rondon: 

"Nesse trajeto encontramos, primeiro a foz de outro ribeirão, com a 
largura de 15 metros; e em seguida numerosos vestígios de 
Nhambiquaras, provavelmente dos pertencentes ao grupo chamado 
Navaíté. Dos vestígios a que alludimos mencionaremos: uma barragem 
construida naquelle ribeirão, que por esse motivo ficou conhecido como 
Ribeirão da Tapagem", capoeiras de roças antigas; um porto com 
alguns ranchos pequenos; e uma pinguela muito comprida, ao longo 
da qual estava extendido um cipó, disposto de maneira a servir de 
corrimão". (RONDON, 1916:64) 

Os expedicionários depararam-se mais à frente com novos sinais 

evidentes da presença indígena: 

"They soon found fresh lndian sign, and actually heard the lndlans; but 
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the later fled in panic. They carne on a little lndian fishing village, just 
abandcned. The three low, oblong huts, of palm-leaves, had sach an 
enntrance for a man on all flours, but no other oppening. There were 
dark inside, doubtless as a protection against the swarms of biting flies. 
On a pole in this village an roce, a knife and some strins pf red beads 
were left, with the lndians would return, find the gifts, and realize that 
we were friendly. We was further lndran sign on both side river" 
(ROOSEVELT, 1919:286-287) 

4J_\) 
•/ 

' 

Esta sequência de registros, além de comprovar a presença indígena 

0. 
na região, permite concluir que, a partir do configuração de flecha encontrada, 

não se tratava de índios Nhanbikwara. 

r-. 

"While the loads were being brought down the left bank, Luiz and 
Antonio Correa, our two best water-men, started to take a canoe down 
in the right side, and Colonel Rondon walked ahead to see anytihing 
he could about the river. He vas accompanied bi one of out three dogs, 
lobo, After walking about a kílometre he heard ahead a kind off howling 
nolse, whlch he thought was made by spider-rnonkeys. He walked in 
the direction of th sound and Lobo ran ahead. ln a minute he heard 
Lobo yell with pain, and then, still yelping, come tovard him, while the 
creature that was howling also approched, evidenntly in pursuit. ln a 
moment a second hell from Lobo, followed by silence, announced that 
he was dead; and the sound of the howling when near convinced 
Rrondon that the dog had been killed by an indian, doubtless withh tv.o 
arrows. Probably the indian was howling to lure the s pider-monkeys 
toward him. Rondon fired his rifle in te air, to war off the lndian or 
lndians, who in all probability had never seen a civilized man, - 
certainly could not imagine that one was in the neighborhood. He then 
returnned to the foot of the rapids, were the portage was still goirig on, 
and, in company with Lyra, Kermit, and Antonio parecís, the lnddian, 
walked back to where Lobo's boky lay. Sure enogh he found him slain 
by two arrows. One arrow-head was in him and near by was a strange 
stick used in the very primitiva method of fishing af ali these lndians. 
Antonio recognized lts purpose. The lndians, who were aparently two 
or three in nurnber, had fled. Some beads and trinkets were left on the 
spot to show that we were not angry and were friendly". (ROOSE 
VELT, 1919:278 a 179). 

Acêrca do episódio em epígrafe, bem como sobre a antiguidade da 

presença indígena Cinta Larga na região do rio Rosevelt, Aripuanã e Guariba 

e outros das proximidades, há uma interessante conclusão do trabalho de 

pesquisa realizado por Maria lnes Hargreaves. Ela assegura que: 
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"Desta forma, os índios bravos que atacaram o Coronel Rondon e 
mataram seu cachorro "Lobo" durante a expedição Boosevelt-Rondon 
em 1914 no no da Dúvida e em seguida em 1915 os "PARENTES" 3 que 
tanto se refere o Tenente Marques de Souza e os "ARARA" (devido 
aos enfeites de pena) que atacaram seu acampamento durante a 
expedição no rio Ananáz, são na verdade grupamento da sociedade 
CINTA LARGA. A extensão do seu território pode ser avaliada pela 
presença e ocupação de seu subgrupos; sendo assim SALAMAI, que 
em 1943 Estanislau Zack encontra na margem direita do rio Pimenta 
Bueno e os Mondé que Wanda Hanke localiza em 1950 no Alto 
Machado e cabeceiras do rio Guaporé, evidenciam a presença 
indígena". (HARGREAVES, 1975:5) 

Esses índios que se chamavam a si mesmos de Mundé encontraram-se 

em 1938, no Pimenta Bueno com antropólogo Claude Lévy-Strauss (1955:414). o 
É interessante notar que o próprio Rondon, como foi citado antes 

(RONDON, 1919:105-6) atribui aos índios Matanauês a morte do cachorro 

Lobo a flechadas. 

Rondou pensava estar em contato com vestígios de índios 

Nhanbiquara, mas após encontrar a "árvore cortada a machado de pedra, de 

ser o rio da Dúvida, a partir de certa altura, habitado por uma nova tribo de 

índios, a respeito dos quaes não possuímos nenhuma informação" (1919:74). 

O pesquisador João Dal Poz apresenta uma boa síntese dos trabalhos 1 
de Rondon, que reproduzimos: 

"Os trabalhos exploratórios da Comissão Rondon viriam a oferecer 
outras informações conclusivas sobre a presença de índios Cinta Larga 
na região. Em maio dê 1915, por exemplo deu-se o encontro com a 
turma da exploração rio Ananáz, chefiada pelo tenente Marques de 
Souza. Este rio, correndo ao norte de Vilhena deságua no Capitão 
Cardoso, afluente da margem direita do Roosevelt - portanto s.tuado 
nas terras do atual Parque Indígena do Aripuanã. No começo da 
viagem, a expedição deparou-se com vários grupos Nambikwara, com 
os quais a Comissào já estava em relações amistosas; mas depois, rio 
abaixo, passou a encontrar vestígios de um grupo indígena inimigo 
daqueles. êm duas oportunidades, os expedicionários chegaram a 
aldeias com cerca de 8 casas cada, várias capoeiras e roças novas, 
"feitas a muque" como diz o tenente Marques em seu diário. ( ... ) 
Porém não avistaram seus habitantes. Em 29 de maio, todavia, deu-se 
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o encontro trágico, sendo o acampamento da turma de exploração, 
então assentada entre o ribeirão Dez de Maio e o ribeirão dos 
Perdidos, atacado por índios de "nação desconhecida" ( ... ), morrendo 
o chefe da turma e o canoeiro Tertuliano, enquanto os demais 
conseguiran fugir. Um dos sobreviventes, João da Cruz, escondeu-se 
e observou os índios vasculharem o acampamento; quando eles se 
retiraram, pôde então recuperar o Diário do finado tenente Marques. 
Este Diário foi publicado na íntegra, com nota introdutória de Amílcar 
B. de Magalhães, no "Jornal do Comércio", nos dias 13, 14 e 21 de 
setembro de 1915, sob o titulo "A morte trágica do Tenente Marques de 
Souza". O coronel Rondon, numa sentida homenagem, quis denominar 
"Tenente Marques" ao rio Ananáz e "Eugênia" - a noiva do tenente - 
ao outro formador do rio Capitão Cardoso. Por sua vez a Comissão de 
Linhas Telegráficas, com a chegada dos sobreviventes a Manaus, 
procedeu a um inquérito, concluindo serem "Araras" os índios 
atacantes - denominação equívoca que, certamente, deve-se ao uso 
de várias penas vermelhas de arara nos cocares e braçadeiras, como 
é costume entre os Cinta Larga. 
Uma segunda expedição, designada pela Comissão Rondon, partiu em 
novembro daquele ano, com o objetivo de concluir a exploração do 
agora rio Tenente Marques e tentar resgatar o corpo de, sinistrado 
tentante. Sôbre os índios o chefe da expedição, tenente Ramiro 
Noronha, informaria em telegrama ao Escritório Central da Comissão 
que: "usam rêde e não conhecem as nossas ferramentas." ( ... ) 
A partir daí, noticias esparsas e fragmentárias sôbre os Cinta Larga só 
vão aparecer anos depois, relatando conflitos com as irantes 
pioneiras". (DAL POZ, 1988:5-6) .._J 

A partir do exposto pode-se concluir o seguinte: 

1 - Desde o sec. XVI e mais precisamente a partir de 1914 há 

informações de sociedades indígenas, local onde se encontram as terras objeto 

da presente ação. 

2 - As aldeias do Cap. Roberto, Aldeia do Naki, próximo do córrego 

Rancho Grande. Aldeia Cachoeira, Aldeia do Capitão, evidenciam a presença 

indígena em seu território tradicional, na região das glebas do autor. 

"Tradicionalmente, os limites do território ocupado pelos povos Tupi- l (', 
Mondé eram marcados pela presença de povos indígenas vieinhos, 
com os quais mantinham, em gemi, relações conflituosas: Os 
Canoeiros (Rikbaktsa) à leste; os Nambikwara e Salumã (Enawene- 
Nawê) ao sul; os povos de lingua Tupi-Kawahib (Tenharirn, Parintintin, 
Uru-eu-wau-wau, etc.} à oeste; e Tupi-Ramarama (Ramarama, Arara, 
Urumi, Ntogapid, etc.) ao norte. As relações intertribais defíniam, então 
espaços geopolíticos: guerras e alianças determinavam a extensão do 
território sob domínio de cada um destes povos. Os conflitos não 

40 

l ~- ·i 
I. ') . .;, ,7 



estavam ausentes, mesmo das relações entre os grupos Tupl-Mondá, 
que ocupavam territórios contíguos, e até no interior de um mesmo 
povo, ainda que alianças eventuais, sob a forma de intercasamentos 
viessem atenuar estas guerras crônicas Vemos assim que, longe de 
casual, a distribuição espacial dos grupos e aldeias expressa a trama \ 
de relações políticas entre eles". (CIMI/OPAN, 1987: 104) _ .: 

Eu mesmo tive oportunidade de ouvir dos próprios Salumã (julho de 

1984) que não queriam ir buscar castanhas por medo dos Cinta Larga, que 

após as guerras tinham se apropriado dos castanhais dos Salumã. 

Relativo às guerras ou contatos que tenham oconido com os 

Nambikwara a partir da década de 50 não se tem notícias, pois nessa época 

os mesmos se encontravam nos rios Nambikwara, Camararé, Primavera 

(LISBOA, 1985: 70). 

A partir dessa breve colocação inicial, vejamos agora como a relação 

da Sociedade Cinta Larga com as frentes de expansão e frentes EÍoneíras. ---------~ . --- --- 

/"> .. 

Distingo, ambas aqui, porque entendo que as frentes pioneiras estabelecem 

um tipo de contato diferenciado com a sociedade indígena. As frentesl 

pioneiras estabelecem outra relação, porque na atuação dessas frentes, cidades 

nascem da floresta da noite para o dia, hidrelétricas, indústrias e toda 

infraestrutura é acionada afim de que sejam aplicados capitais na incorporação 

rápida das fronteiras ao capitalismo. As frentes de expansão atuam mais 

lentamente, mas não menos letalmente. São compostas por seringueiros e , 
J 

outros extrativistas do drogas do sertão. 

Vê-se nessa passagem que se reporta aos vales dos rios Aripuanã e 

Roosevelt a diferença entre essas frentes: 

"A princípio os vales desses rios foram explorados por garimpeiros, 

41 



caçadores e seringueiros que espalharam doenças e conseguiram 
riquezas, depois chegaram os trabalhadores, máquinas, caminhões, 
aviões e acampamentos que se transformaram em vilas e posteiormen 
te em cidades. Em verdade, a abertura da Br 364 permitiu que 
inúmeras fazendas ocupassem grandes extensões de mata vrrgem 
com financiamentos governamentais, aumentou a cobiça sôbre 
riquezas minerais e vegetais das matas, igarapés e rios regionais. 
Nesse contexto de desmatamentos, urbanizações e cobiças e 
perspectivas o governo federal estabeleceu em 1973 a cidade 
laboratório de Hurnbolt no Municipio de Aripuanã-MT com a finalidade 
de pesquisar e ocupar racionalmente a Amazônia". (OLIVEIRA, 1 1984: 3) --1 

(' 

Anteriormente à Comissão Rondon os vales desses rios já tinham l 
relativamente sido adentrados por frentes de expansão constituídas de 

poaieiros, seringueiros, garimpeiros. A estrada e a linha telegráfica foram a 

ponta de lança para a penetração das frentes pioneiras na região. 

Sôbre os seringueiros, há documentos em abundância, cheios de 

episódios dramáticos. 

Sôbre os garimpeiros e o resultado de suas atividades junto à 

sociedade Cinta Larga, vejamos o que é posto pelo sociólogo José João de 

Oliveira: 

"Além de explorarem o subsolo das terras indígenas muitos\ 
garimpeiros abastecem-se de animais selvagens e mantém contatos 
sexuais com mulheres índias ocasionando nascimento de crianças 
dessas uniões marginais. Ademais normalmente grupos de qarirnpeiros 
bêbados e armados invadem as malocas gerando pânico. Desse 
modo, constantemente os Cinta Larga queixam-se da falta de caça e 
do assédio de suas malocas por garimpeiros bêbados e armados." 
(OLIVEIRA, 1984:6) _:___.l 

As frentes de expansão para além de suas especificidades mantém o 

mesmo tipo de relações com as sociedades indígenas e os efeitos em quase 

todos os casos são os mesmos. As relações entre as sociedades indígenas 
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também são marcadas por conflitos, mas estes tem um direcionamento 

diferente, determinado pela simetria das condições de luta na guerra, embora 

os efeitos também sejam muitas vezes trágicos. 

r-. 

"Os Cinta Larga autodenominados Mãaplpétamãy pertencem à familia 
linguística Tupi-Mondé, sendo portanto, aparentados com os Gaviões, 
Zorós, Araras, Suruis, todos habitando os vales dos rios Aripuanã, 
Roosevelt e seus afluentes. A história de contato destes povos com a 
sociedade nacional está marcada pela violência com que foram 
tratados pelas frentes pioneiras que invadiram seus territórios 
(seringais, garimpes, caçadores de peles, etc ... ). Também as doenças 
contagiosas, proprias da nossa sociedade. foram responsáveis oor 
grandes mortandades no seio destes povos". (Prelazia de 

· Rondônia, 1981: 2-3) 

Na revisão deste trabalho, o Prof. João Dai Poz (12.08.96), no 

entanto, afirmou categoricamente que Mãatpétamãy não é autodenorninução 

Cinta Larga. Justificou pelo resultado de sua pesquisa(1991:30ss) 

Segundo Carmem Junqueira: 

"Um mapa seguro do território indígena é sem dúvida aquele definido 
pelos próprios índios Cinta Larga, e que se traduz não apenas no 
conhecimento rninuciosc da área que sempre abrigou suas aldeias, 
mas também nos seus inúmeros acidentes geográficos todos eles 
nomeados e qualificados. 
Perto de uma centena de nomes próprios identificam a ampla área 
compreendida entre os rios. Roosevelt e Juruena, de leste a oeste, €' 
dos paralelos 102 e (2Q no sentido norte/sul. São os locais de aldeias 
antigas, ou seja, dos cemitérios (Betberel, lnguenei, Zabatoei, Zerea, 
etc.), dos grandes rios Roosevelt ::: lpep a, Juruena :::: lup, Amarelo== 
lpe-1, Branco "' Abolupa, Aripuanã Jip xi, etc.) inúmeros córregos e 
igarapés (lakuxi, lkãgaamã, lpebó, Pãzalai, lkabete, Tlkiripâxi, Bubuxi, 
Uatuxã, lxakirixi, Amõxi, Xibiuba, etc.), cachoeiras, serras enormes, 
pedras, locais cercados de atenção especial que preenchem espaços, 
na sua grande maioria ignorados, desconhecidos pela geografia nacio- 
nal."(JUNQUEIRA, 1985:12) _) 

Como apresentamos anteriormente a soe iedade Salumã através dos 

depoimentos reveladcs por Naki Cinta Larga ipsis verbis, ouvido pelos 

próprios Salurnã e confirmados por eles, os ataques tinham ocorrido há 40 
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anos passados, quando o próprio Naki era ainda criança. 

Eu mesmo ouvi de Kokore Salumã, em visita à aldeia em 1983, que 

os Salumã perderam as reservas de castanha, após os conflitos armados que 

tiveram com os Cinta Larga. Nestas guerras que ocorreram nas proximidades 

dos rios Doze de Outubro e Iquê, foi estabelecido o limite do território Cinta 

Larga, já que os Salumã foram para 'o rio Primavera e Camararé, lá 

permanecendo até o ano de 1985, quando reconstruíram a aldeia perto do rio 

Iquê, lá encontrando ainda seus cemitérios, roças antigas e até panelas 

daquela época, que possuíam inclusive outro formato, do que as panelas que 

possuem atualmente. 

A presente· exposição considerará como vestígios: os locais dé \ 

residência e cemitérios. Ambos guardam entte si uma estreita relação, pois os 

Cinta Larga enterram seus mortos dentro da própria casa. 

Vejamos a apresentação de Carmen Junqueira: 

"aldeia: tradicionalmente formada por uma ampla casa, pode nos dias 
atuais conter ainda construções secundárias, destinadas a afazeres 
domésticos, depósito, etc ... A aldeia engloba, além da moradia, o pátio 
cerimonial, as saídas para os diversos caminhos de comunicação, as 
roças familiares. Sob a casa são sepultados os mortos. Em se tratando 
de dono de CASA OU PESSOA de prestigio semelhante, além da 
fogueira onde são incinerados os objetos pessoais do morto, a própria 
casa é queimada. Nesse sentido, a aldeia ocupada é um local de 
trabalho, centralização de atividades, repouso, etc ... Ao ser ganha 
outro sentido por encerrar o corpo do seu dono, geralmente lider da 
linhagem. 
Aldeia antiga: significa área de cemitério Contém ainda as roças onde 
são colhidos vários produtos como cara, algodão. urucu, frutas como 
mamão e banana. A aldeia antiga representa reserva de alimento 
disponível e matéria prima para os membros da patrilinhagem, sendo 
visitada com frequência." (JUNQUEIRA, 1985:28) 

Em nossa viagem de campo, podia-se verificar visualmente o que é 

chamado de "capoeira" ou seja aldeia antiga. É uma vegetação que se destaca 
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do conjunto por sua formação. Pode-se determinar o número de anos que ela 

foi "abandonada". Os Cinta Larga trocam o local de residência, aproximada- .~ 

mente, a cada cinco anos. O termo utilizado pelos Cinta Larga para nominar 

aldeia antiga é "CAPOEIRA". 

Segundo a Equipe de Pastoral Indígenista da Prelazia de Rondônia: \ 

11A região situada abaixo do paralel > 102, entre os rios Guariba e 
Aripuanã, é habitat tradicional do povo Cinta Larga, fato comprovado 
pela existência de inúmeros sítios arqueológicos onde são encontrados 
cacos de panelas de barro - típicos de sua cultura. Exemplos desses 
sitias encontram-se no roçado novo da maloca de Naki, nas cabeceiras 
do igarapé Ouro Preto; e nas proximidades da vila de Aripuanã, onde 
uma panela intacta foi desenterrada por uma arqueóloga vinculada ao 
IMPA (Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia"29. 

_ _} 

Estes depoimentos mostram tanto os elementos para conceituar 

adequadamente a "perambulação", a partir do elemento-chave: aldeia, aldeia 

antiga; quando os vestígios da existência de população Cinta Larga. 

Naki Cinta Larga é citado em quase todos os escritos da atual 

r=, literatura antropológica. 

A aldeia antiga, incorpora o cotidiano da aldeia nova, por ser 1 

cemitério, por um lado e por outro, porque ainda possui determinados 

produtos que são regularmente buscados: urucum inhame, macaxeira, etc .. 

"Esta área, (objeto do Decreto 88.118/83) constitui o berço e o ponto 
da irradiação daqueles grupos indígenas, concentra 14 malocas, 
cada uma com território próprio e a distâncias consideráveis umas 
das outras, onde os grupos desenvolvem urn sistema de vida 
tradicional. ( ••. ) 
A imemorialidade da ocupação Cinta Larga na Área Indígena 
ARIPUANÃ é um fato incontestável podendo ser aferida, entre 
outras provas, pela existência de inúmeros sítios arqueológicos 
encontrados em diversos lugares, como na maloca de Naki, nas 

29 (Equipe de Pastoral Indigenísta da Prelazia de Rondôma, 1981:3) 
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cabeceiras do rio Igarapé Preto, na Fazenda Rio Branco, e até nas 
proximidades do Aripuanã onde mostras deste acervo foram 
desenterrados por uma arqueóloga do Instituto de pesquisas da 
Amazônia"30 

Entre outros o depoimento encontrado nas Conferências de Rondou 

vem reforçar o que foi posto acima. 

" ... e em seguida numerosos vestígios de Nhambiquaras, provavelmen 
te dos pertencentes ao grupo chamado Navaité. Dos vestígios a que 
aludimos, mencionaremos: uma barragem para pescarias construida 
naquelle ribeirão, que por esse motivo ficou conhecido como "Ribeirão 
da Tapagem"; capoeiras de roças antigas; um posto com alguns 
ranchos pequenos; uma pinquela, muito comprida, ao longo da qual 
estava estendido um cipó, disposto de maneira a servir de corrimão". 
(RONDON, 1915:64) 

É significativo o documento utilizado como preâmbulo da 

Portaria Interministerial N. 002/83, propondo a Área Indígena Aripuanã: 

"A região situada abaixo do paralelo 102, entre os rios Gariba e 
Aripuanã, é habitat tradicional do povo Cinta Larga, fato comprova 
do pela existência de inúmeros sítios. arqueológicos onde são 
encontrados cacos de panelas de barro - típicos de sua cultura. 
Exemplos desses sítios encontram-se no roçado novo da maloca 
de Naki, nas cabeceiras do igarapé Ouro Preto; e nas proxixmida 
des da vila de Aripuanã, onde uma panela intacta foi desenterrada 
por uma arqueóloga vinculada ao IMPA (Instituto Nacional de 
Pesquisas da Amazônia)"31. 

Entre os documentos de grande significado, encontra-se o filme N11 

217 do Ministério da Agricultura, de novembro de 1966, em que os pilotos 

Cel. Breves e Cap. Barbosa: 

"As 16,00 foi avistada a aldeia dos supostos índios Cintas Largas no 
ponto de coordenadas: 54244'W distante 13~40'5 de Vilhena - 130 
quilômetros. 

30 (Portaria Interministerial n• 002/83:3) 

n (F.quipe de Pastoral Indigenista da Prelazia de Rondônia. 1981:3) 
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Rumo magnético de Vilhena para êsse pouco 0202 ( .•• ) 
O local é de difícil acesso, ficando situado entre os seguintes rios: 
Eugênio, Divisa e Capitão Cardoso. 
Vide carta 3070 (Rondônia) escala 10000. A aldeia está situada em 
uma clareira, ocupada por diversas tabas, sendo que a maior (ilegível) 
área aproximada de 50 m2." 
Cuiabá, OI de Nov. de 1966. 

O Estado de Mato Grosso, pois em 16 de abril de 1955 o Governador 

Fernando Correa da Costa afirmava que: 

"O Estado de Mato Grosso nunca se descurou do interesse de sua 
população indígena, reservando áreas para sua proteção, desde 1890." 
(RODRIGUES, 1987:95.27) 

Há que considerar também que logo após a morte do tenente 

Marques de Souza foi expedida pelo Estado de Mato Grosso Resolução NQ761 

de 26 de junho de 1918, reservando para os índios 25 .00 Ha de terras nas 

estações telegráficas de Nhambiquaras, Vilhena e São José Bonifácio. 

(IDEM,95:21) 

Segundo afirma Anadyr de Mendonça Rodrigues: 

"Ocorre que tal área está localizada precisamente dentro do perímetro 
do atual Parque Indígena Aripuanã, o que constitui mais um elemento 
a demonstrar que o Estado de Mato Grosso tinha conhecimento oficial 
da presença indígena, naquele local, pelo menos desde 1918." 
(RODRIGUES, 1987:95.28) 

Houveram momentos posteriores em que a amnésia administrativa se 

fez presente. 
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2. Qual ou quais os grupos étnicos de origem ameríndia, que habitam as 
terras que compõem os limites da Área Indígena Aripuanã? 

Os habitantes da Área Indígena Aripuanã (AIA) são Cinta Larga. Sua 

A denominação é MÃATPETAMA Y. Os Cinta Larga (bem como Suruí, 

Zoró, Gavião, Aruá, etc.) fazem parte da grande Nação Tupi-Mondé. Esta 

r=. 
grande Nação era composta de dez mil ( 10.000) pessoas, sendo 50% deles 

Cinta Larga. 

Os Cinta Larga compõem-se de tres grandes conjuntos que formam 

a sociedade: KABAN, MAM e KAKIN. Esses compõem unidades socio- 

políticas em sua forma de organização. Distribuem-se no espaço segundo esta 

composição societária. 

A região em pauta é habitada pelos Mãatpetamay, conhecidos na 

região como Cinta Larga. Segundo informação de nossos acompanhantes - 

Cinta Larga - há grupos isolados Nambikwara na região sul da Área Indígena 

Aripuanã. Ao norte há existência de um grupo cunhado de "baixinhos" 

(NDAROUP). 

Maiores detalhes acerca do perfil cultural, bem como grupos indígenas 

com os quais os Cinta Larga relacionavam-se (Zoró, Surui, Salumã, 

Rikbaktsa) ver item N2s 3 e N2 5 dos quesitos constantes neste laudo. 

A região do Guaríba é habitat imemorial da parcela Cinta Larga ~\ 
~ 

denominada MAi\1.. 
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4. Se o grupamento étnico utiliza-se de toda a faixa territorial que compõe os 
limites da área Indígena Aripuanã, no sentido de aquisição dos meios de 
subsistência e preservação da vivência sócio-cultural, nos precisos termos do 
art. 231 & 1° da Constituição Federal? 

Inicialmente cabe retomar o Art 231 pata algumas considerações 

etno-hermenêuticas. 

Art. 231 - São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, 

línguas, crenças e tradições e os direitos originários sobre as terras que 

tradicionalmente .. ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer 

respeitar todos os seus bens. 

& 1 º São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios as por eles habitadas 

em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as 

imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários ao seu bem 

estar e as necessárias à sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, 

costumes e tradições. 

No caput, a categoria "direitos originários", segundo o jurista João \ 

Mendes Júnior" a .concebeu, é densa se significados e permite um conjunto 

de derivações: 

1 - Originário quer dizer congênito, nascido com o indivíduo. gerado ao 

mesmo tempo, junto - isto significa que: 

2 - "os direitos territoriais indígenas precedem o Estado enquanto 

fonte de direito, exatamente por serem direitos anteriores ao 

32 JUNIOR, J. M. Os Indígenas do Brazil, seus direitos indíviduaes e políticos. São Paulo, Typ. Hennies 
Irmãos, 1912. 
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próprio Estado. Coerentemente com esta compreensão, a expressão 

utilizada no texto constitucional, ao se referir aos direitos 

indígenas, é reconhecer. Em outras palavras, se os direitos 

indígenas são anteriores ao Estado, não cabe à Constituição senão 

reconhecê-los, sabendo-os pré-existentes"." _J 

3 - Esses direitos são imprescritíveis (& 4.) e; 

4 - O & sexto - elimina qualquer pretensão não-indígena que tenha o 

território indígena por objeto. 

Essas assertivas viabilizam o direito aborígine (ah = desde 

orígíne=origem) o direito indígena, segundo o & lº de reproduzir-se tísica e 

culturalmente, segundo seus usos, costumes e tradições. Esse parágrafo 

assegura a reprodução física e sócio-cultural segundo seus usos no território 

específico de sua origem. Possibilita a vivência dos mitos ( arsenal de saber 

histórico) e sua explicitação nos rituais - sendo que estes necessitam de 

elementos que se encontram em seu território, para sua realização. 

Francisco de Assis da Silva (1984: 18), apresenta no relatório de 1984, 

a situação das vinte e uma (21) aldeias nos Vales dos rios Roosevelt, Aripuanã 

e Guariba a partir de quatro divisas. Retrato aqui a situação da divisa Sul e 

oeste, por serem os dois os locus centrais, do ponto de vista territorial, para 

a reprodução das facções MAM (Oeste e Sul) e KABAM (Norte, Centro e 

Leste). KAKlN (Sul mas também esparso em todo o território). 

33 GAIGER. J. M. G. - Direitos Indígenas na Constituição Brasileira de 1988. CIMI, 1989, p. 5 
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Nas nascentes do rio Guariba e adjascências, existe a grande área do 

Taquaral e também a reserva de 11XIKABA11, coco para fabricação de colares, 

enfeites e rituais. Isto faz com que haja profundo intercâmbio desta região 

com as demais da sociedade Cinta Larga. 

"É justamente nessa área de confluência de importantes rios, que se\ 
verifica o maior isolamento dos Cinta Larga em relação à sociedade 
nacional. A aldeia ai existente, foi conhecida-por nós em 1980, trata-se 
de um grupo "MAN", rival dos do Ouro Preto, que delem atualmente 
a área do grande Taquaral reserva de "Sikata", coco exclusivo de difíc_i!_) 
existência para a fabricação de colares e de enfeites. Que eu tenha 
conhecimento, somente aí, na confluência do Capitão Cardoso, no 
baixo Aripuanã (já no Amazonas) e no baixo Juruens, existem reservas 
naturais de Sikata. 
O isolamento dessa aldeia merece atenção especial, pois tem 
esparsos contatos com o PI Capitão Cardoso. É um local de difícil 
acesso e a incidência de doenças tropicais, malária, hepatite, febre 
amarela, leishmaniose tem sido a maior no Parque Aripuanã, com 
grande mortalidade e sem nenhum controle; inclusive os funcionários 
da FUNAI, tem dificuldade de permanecer na área. Acreditamos, pela 
informação de índios e regionais, na existência de um aldeamento sem 
contatos, nos limites da área indígena Aripuanã e Parque Aripuanã. 
Estamos sempre a verificar informações e atualmente contamos\ 
definidos e verificados, 14 aldeamentos. Trata-se da última área 
tradicional de ocupação e existência de grupos Cinta Larga, havendo 
um intercâmbio intenso nas demais áreas." (DA SILVA, 1984:18) _J 

Este relatório apresenta diversos íntens de interesse para este laudo, 

quais sejam: 

1. " ... pela informação de índios e regionais, ( ... ) existência de mais 
aldeiamentos sem contatos ... " 

2. Os rios Capitão Cardoso, Perdidos e Roosewelt são habitat dos grupos 
"MAM", uma facção da sociedade Cinta Larga. 

3. A região desses vales é o único reservatório nativo onde existe Xi'caba. 

4. Existem 14 aldeamentos nesta área de tradicional ocupação Cinta Larga. 
-1 

5. A área da região de R~ é habitada pelo sub-grupo MA~J 

Antes de entrarmos no fulcro da questão, apresentaremos a1guns 

elementos da estrutura social Cinta Larga, que constituem pressupostos das 
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atividades econômicas, determinantes da ocupação do território: sua 

organização geo-sôcio-política. 

Primeiramente quer-se frisar que a sociedade Cinta Larga compõe-se 

de três facções: Kakin, Kabã e Mãm. (DAL POZ, 1988,48), (PICHUVY, 

1988:118). Cada uma destas facções ocupa uma parcela do território Cinta 
,., 

Larga originário. A região compreendida entre o lado esquerdo da Serra 

NDUATU no meridiano 60° e lado direito do rio Guariba, acima do paralelo 

10º é habitat imemorial dos Cinta Larga MAN. 

Esta ocupação, no modo como se apresenta - na relação - grupos que 

compõem a sociedade Cinta Larga x distribuição tenitorial - é pressuposto da 

reprodução dessa sociedade de guerreiros/caçadores. As facções se regem por 

alianças e conflitos. Sua localização no espaço dividido faccionalmente é o que 

constitui parcialmente sua organização sócio-política. 

O antropólogo João Dai Poz assegura que a facção Mãm ocupa a 

região dos rios Guaariba, Capitão Cardoso e rio Tenente Marques, a facção 

Kabãn ocupa a região do igarapé Ouro Preto (AI Aripuanã) e AI Serra 

Morena), enquanto a facção Kakin está presente em todas as regiõe~ 

ocupadas pelos Cinta Larga. (DAL POZ, 1988:7). O contato que mantivemos 

com as lideranças (Capitão, Tataré, ... ) em nossas viagens de campo nos 

permitem afirmar que a região da margem esquerda da Serrra NDUATU e 

margem direita do rio Guariba é habitada pela facção Marn, 

A terminologia "facção" aqui utilizada prende-se ao fato de considerar 

um segmento populacional que possui similaridades devido à mesma origem 
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(antepassado, planta, espirito, divindade, etc ... ). possui cristalizado este 

sentimento de pertença e o expressa via comportamento solidário, 

distinguindo-se de outras facções da mesma sociedade com as quais mantêm 

conflitos, mas também alianças, devido à necessidade de troca de mulheres e 

outros bens. As três facções compõem a sociedade. Encontram-se as mais 

variadas terminologias para esta realidade, tais como clãs, grupos, etc ... As 

diferentes facções são patrilinhagens. 

A aldeia tem um organizador de atividades. Diz Pichuvy: 

"Quando eu não era Dzabiway (ndzapecasa/lwayedono, chefe segundo 
Pichuvy,, 1988:24) americano fez contato comigo. Ai americano foi 
embora. Aí depois, mais dois anos, que eu fiquei Dzabiway. Então eu 
falava pra indio que o branco tá errado. Aí eu voltei no aldeia meu. Aí 
mandar festa, né?" (PICHUVY, 1988:118). 

Segundo Pichuvy Cinta Larga pode-se inferir pelo sobredito que o 

Dzabiway ordena, manda (fazer festa), ordena (o universo das relações com 

os brancos) e assim assegura as condições de reprodução da unidade 

doméstica. 
1 

Aqui os termos maloca (zap) ,e aldeia tem o mesmo significado. \ 

Segundo Dal Poz: 

"A adela, reunida em torno de um homem de prestígio - "dabiway", 
literalmente o "dono-da-casa" • seria o grupo social com algum tipo de 
vida corporada, mas os membros da aldeia próxima se visitam com 
frequência. A liderança que este homem exerce decorre. como ponto 
de partida, de sua disposição para tomar iniciativas, como construir 
uma nova casa. abrir uma roça, oferecer festas e. inclusive, promover 
arranjos matrimoniais." (DAL POZ, 1988:47) _J 

Antes de começar a tratar a questão "atividades econômicas" trago à 

baila um evento relacionado à temática, registrado nos manuscritos de Vicente 
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Cãnas Costa em 1985 e transcritos por mim em 1988: 

"Pela noite, os ENAWENENAWE querem que os Cinta Larga contem 
os ataques ou guerras, que faziam com os ENAWENENAWE. Naki 
conta que era criança, quando faziam os ataques. Falam que atacaram 
3 vezes os ENAWENENAWE, uma vez com os Canoeiros (RIKBAKT 
SA) e outra vez aos Nambikwaras. O Nakí confirma que, os três 
ENAWENENAWE que roubaram era um menino que cresceu, 
aprendeu a falar Cinta l.a.qa e morreu já bem adulto; outro escapou 
e a menina chorava e mordia os Cinta Larga e mataram a paulada". 
(COSTA, 1987:852). 
"Naki tala que os Cinta Larga que faziam os ataques aos ENAWENE· 
NAWE, eram o grupo que se localizava nas cabeceiras do rio Tenente 
(sic) Cardoso. Aliás este mesmo grupo é violento até corno grupo de 
Nakí, pois há problemas de clãs superiores e inferiores. Foi este 
mesmo clã que matou o pai de Naki a pauladas. Os ENAWENENAWE 
disseram para Naki contar e que não ficasse com medo, pois eles só 
queriam confirmação. O diálogo foi tranquilo. Naki falava em sua 
própria língua. A Inês traduzia para o portuuês e eu (Vicente Cãnas) 
traduzia para os ENAWENENAWE, que rodeavam o Nakí com 
ansiedade". (COSTA, 1985:853). 

Este evento ora relatado, segundo o dep. nmento ouvido por mim do 

próprio Vicente em 1984 e que também consta de seus manuscritos deu-se na 

década de 40. 

Deste relato convém destacar pelo menos três elementos: 

I. Presença da atividade guerreira, na relação dos Cinta Larga do rio Capitão 
Cardoso, com os ENAWENENAWE, localizados, nesta época na região do rio 
Iquê como se pode comprovar: 

"Comenta-se que quando esta aldeia envelhecer, mudar-se-ão para o 
rio lquê, pois dizem que a terra é melhor e não há mais Cinta Larga. 
Os ataques dos Cinta Larga fizeram os Salumã ir para as cachoeiras 
do Primavera e agora vão descendo". (ÇOSTA, 1982:250) 

O mesmo pode ser corroborado por outro relato que Vicente 

apresenta: 

"No terreiro, de tardezinha, os ENAWENENAWE, contam 
os atritos com os Cinta Larga. Os Cinta Larga atacaram os 
ENAWENENAWE em cinco aldeias. Aldeias em diferentes 
lugares, sempre fugindo dos Cinta Larga. O último ataque 
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deu-se aqui e por isso decidiram ir para bem longe, ou ~. 
seja, para as cabeceiras do rio Primavera. O pessoal está 
muito contente por estar aqui. Falam que aqui tem terra 
boa para plantar. Nesses dias fala-se constantemente dos 
Cinta Larga e do lugar, que aqui é muito bom para morar. 
Os homens ainda estão com medo e por isso sempre 
andam com arco e flecha na mão e quando saem para fora 
da aldeia sempre os levam. (COSTA, 1982:307) 

Isso ocorreu em 1977 quando ainda não tinham tido contato com os 

Cinta Larga. Após o contato dos Salumã conosco (participei do 2º contato 

com os Salumã em 1975) mostram com seu temor, que o território, pelo mapa 

mental e de ocupação anterior, lhes foi tomado pelos Cinta Larga. 

"Saem quase todos os homens para fazer uma gr8nde pesc.aria. ?ara 
o Camararé e Juruena vão dez homens, outros vão para o alto 
Juruena. Uma turma está disposta a ir até o rio Papagaio. Não 
conseguem chegar com medo dos Cinta Larga." (COSTA, 1977:5) 

2. O território é basicamente decidido pela potencialidade e eficácia guerreira 
das sociedades conflitantes. 

3. Havia na década de 1940 habitantes da sociedade Cinta Larga, referentes 
à facção KABAN. onde residia o Capitão Naki. que atacou os SALUMÃ, na 
região em pauta a sudeste. 

A organização da produção e ocupação territorial, com vista à~ 

reprodução física, social e cultural da sociedade Cinta Larga como sociedade 

de caçadorese tem como pressuposto o território. Só existe atividade 

econômica de caça, coleta e agricultura mediante a existência de uma 

sociedade organizada, espacialmente distribuída, o que pressupõe a existência 

de um território, nesse caso, seu território histórico e imemorial. 
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Segundo Carmen Junqueira: 

"O território tradicional desse grupo deve-se estender da margem 
esquerda do rio Juruena, do rio Vermelho à altura das cabeceiras do 
rio Juina Mirin; das cabeceiras do rio Aripuanã até o salto Dardanelos; 
às cabeceiras dos rios Tenente Marques e Capitão Cardoso e às 
cercanias dos rios Eugênia, Amarelo, Amarelinho, Guariba, Branco do 
Aripuanã e Roosevelt". (JUNQUEIRA 1984/85:215) 

' ___ J 

Portanto há uma ocupação efetiva mendionada na região do Guariba 

e imediações e é esse espaço que garante a produção de valores, especialmen- 

te de uso, que assegura a reprodução da sociedade Cinta Larga. 

Entre as atividades de "aquisição de meios de subsistência", para 

"preservação da vivên __ eia sócio-cultural" segundo o quesito, a caça ocupa 

papel de destaque entre os Cinta Larga. 

O antropólogo João Dal Poz afirma que: 

"A caça é a atividades que mais interessa aos Cinta Larga: a ela se 
dedicam assiduamente e é um dos assuntos preferidos na conversa 
entre os homens. Era notável o tempo que dispsndiarn, quando em 
casa, na confecção de arcos e das flechas, cuidadosamente 
elaboradas. A caça é praticada ao longo do ano inteiro, mas o 
rendimento das expedições é variável, havendo um período bastante 
fraco - talvez devido ao ciclo da migração dos animais - no auge da 
estação seca (agosto-setembro). 
Quase todos os animais - aves, mamíferos, peixes e alguns répteis - 
são aproveitados para alimentação apenas havendo tabus para pais 
e crianças qua ainda não caminham. Os animais mais abatidos, por 
serem tambem mais numerosos, são variedade de macacos e aves, 
como o jacu, jacutinga e rnuturn: o queixada, o caitetu e a anta, porém 
sao os mais apreciados. A caça de um modo geral, desenvolve-se em 
caminhos habituais, cada qual explorando uma região próxima à 
aldeia, atingindo um máximo de 25 quilômetros, que são periodicamen 
te percorridos pelos caçadores. Caçadas noturnas não eram praticadas 
tradicionalmente, mas hoje são possslvels com o uso da lanterna e da 
espingarda. Os Cinta Larga, ainda são peritos em utilizar escunderijos 
e "chamar" os animais, como o mutum, jacamim, jacu, nambu, anta, 
macacos. Empregam o fogo e a fumaça abanando-a para dentro do 
buraco, morada do tatu ou da paca. 
A caça é função exclusiva dos homens na divisão social do trabalho 
entre os Cinta Larga - papel masculino por excelência, deve-se dizer, 
na maioria dos povos caçadores. É seu caráter individual, entretanto, 
que distingue o caçador Cinta Larga: um homem a cada 2 ou 3 dias, 
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sai sozinho logo que amanhece, tomando um caminho previamente 
escolhido; retorna normalmemte ao entardecer, qualquer que seja o 
resultado. Se naquele mesmo dia um outro caçador sair, escolherá 
certamente um caminho diverso. No período da estação seca, quando 
a caça se torna rara, o grupo da aldeia divide-se por familias, que se 
espalham em acampamentos temporários, a beira dos igarapés quase 
secos, para bater timbó nos poços onde se refugiaram os peixes. No 
auge da seca, portanto, e pesca revela-se indispensável na dieta 
alimentar, vindo o peixe substituir a carne de caça" (DAL POZ, 
1988:49-50). 

Pelas conversas que tive com Tataré Cinta Larga, o território é 1 
palmilhado por trilhas que conduzem aos locais de caça, pesca e coleta. 

Segundo seu depoimento: 

"A gente anda 30Km, 40 Km, aí Pivetta que não tem mais 
caça, vai levar toda a família par a cinco dias, 10 dias pra só 
buscar caça e assim que o índio vive natureza. Não é como 
vocês que tem açougue, mercado e lá compra. Eu mesmo 
como sou liderança, chefe do meu povo eu vejo branco falar 
que índio tem muito terra e índio é pouquinho. Claro que a 
gente não era pouco, porque morria muito, Pivetta, morreu 
muito gripe, massacre, próprio parente mesmo que apaga, 
mata, envenena, morria muito, muitos mil já morreram nesta 
terra. Nóis precisa a caça, não precisa derrubá árvore, tirá 
ouro, sujá rio"34. _ _J 

Carmen Junqueira (1984-5:221) fala que a 

"A caça é a atividade que mais apreciam, principalmente se puder ser 

feita com espingarda". 

Também pode-se encontrar em Chapelle (l982:99ss) a descrição das 

atividades de caça. 

O sociólogo Jose João de Oliveira relata que· 

34 Entrevista realizada na viagem a campo. (Anexo) 
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"Os Cinta Larga autodenominam-se Mãatpetamãy35, alimentam-se 
basicamente de carnes silvestres, talam uma língua da familia 
linguística Tupi, são parentes culturais36 dos Zoró, Arara, Surui e 
Gavião e sempre ocuparam os vales dos rios Aripuanã e Roosewelt e 
seus afluentes. Os que vivem próximo ao salto Dardanelos constroem 
as aldeias nas cabeceiras de igarapés e ocupam uma faixa de terras 
situadas abaixo do paralelo 10º limitada a leste pelos rios Aripuanã, 
Branco e Amarelo; a oeste pelo igarapé Guariba e ao sul pelo Capitão 
Cardoso. Nas roças indígenas encontram-se inúmeros fragmentos de 
cerâmica que atribuem a cultura material de populações indígenas 
ulteriores. Depois da carne que constitui alimento básico e prioritrio 
eles se alimentam de mandioca, cará, milho e peixes; as raízes e 
tubérculos são consumidos assados ou sob a forma de xixa • bebida 
fermentada - mas, as cabeças dos peixes são transformados em 
farinha desidratada comsumida com cará sob a forma de sopa que 
recebe o nome de "kuruchup", (1983:10-11). 

,, 

Segundo Carmen Junqueira: - 1 
i 

"Como caçadores que são guardam muitas aproximações com povos 
caçadores de outras partes do mundo: similares no tocante a aspectos 
da organização social e mesmo padrões culturais. Esses pontos de 
contato identificáveis entre caçadores são, de modo ge1al, relativos à 
forma de àgrupamentos, sempre de pequeno porte e dispersos por 
amplas faixas territoriais (negrito nosso). Cada grupo mantém forte 
ligação com determinado território e, em que pese a proximidade 
espacial, o conjunto de grupos não compõe um sistema social fechado. 
Interagem entre si regularmente, tanto através de visitações como de 
trocas matrimoniais, formando uma comunidade linguística, sem 
entretanto se fundirem num grupo maior. A quebra da reciprocidade 
nessas relações chega a gerar com frequência atritos que acabam por 
instaurar graus diferentes de solídadriedade entre eles, o que define a 
localização de suas aldeias, regulando distância e proximidade entre 
vizinhos. -\ 
Como uma das características marcantes de seu estilo de vida é ;;. 
caça, indivíduos e grupos têm necessariamente que se dispersar à 
procura de alimentos, sendo que as maiores concentrações 
populacionais pouco execedem a 50 pessoas, evitando-se assim a 
exaustão acelerada dos recursos. Do ponto de vista material, são 
poucos os itens que compõem as posses individuais e familiares e, 
como contrapartida, é alto o nível de igualitarismo. __ \ 

Ainda de modo geral, organizam-se em grupos p~rilineares, formando 
cada uma aldeia. Entre eles o acesso aos recursos naturais é livre, 
mas não permitem penetração de grupos alheios, zelando cc m afinco 

35 Os Mãatpétamay receberam a denominação de Cinta Larga porqm usam uma cinta larga feita de casca de 
uma árvore. 

36 Pretende-se dizer que os Cinta Larga falam uma língua compreendida pelo Zoró, Surur e Gavião e que estes 
também são entendidos por eles. Exclui-se, portanto, dessa afirmativa qualquer referência à origem e a cultura 
material deles todos. 
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pela integridade do território. Grupos que não participam ou que rãa 
são aceitos na comunidade mais ampla das trocas matrimoniais são 
vistos com desconfiança ou mesmo definidos como inimigos. '.::sta é a 
estratégia de defesa da produção interna. Consequentemente, a 
maioria dos grupos que se distribua ao longo das fronterras do tsrritório 
tribal são opositores em potencial. 

Os povos caçadores atuais têm sido alvo de muita atenção e interesse 
nas últimas décadas, por parte da comunidade científica mundial. Em 
primeiro lugar, talvez, pelo fato do estilo de vida caçador ter 
desempenhado um papel importante na história da humanidade. 
Richard B. Lee e hven Devore ("Problems in the study of hunters and 
gatheres" in Man the Hunter, Aldine, CHicago, 1968:3) fornecem dados 
interessantes sobre esse fato. Mostram como nos 2 milhões de anos 
da vida humana na face da Terra, 99% do período o Homem viveu 
como caçador e coletor; cerca de 6% viveu da agricultura e a pequena 
porcentagem restante viveu e vive em sociedades industriais. 
Concluem, entre outras coisas, que o estilo de vida caçador foi a - 
adaptação mais persistente e de maior sucesso que o Homem já 
alcançou. - 

Evidentemente, os caçadores atuais não são "fosseis vivos". Sua 
história e sua distância dos ancestrais da humanidade são as mesmas 
que dos outros grupos humanos (Leacock, E. Lee, R - "lntroduction" en 
Leacock e Le Politics and history on band societies, Cambridge 
Univ. Press, Cambridge, 1982:5). 
Mas a tecnologia que adotam são do maior interesse para a ciência, 
pois colocam questões sobre o estilo de vida cooperativo, tema de 
importância crucial para pensar o futuro da humanidade. Leacock e 
Lee se interrogam: se não há lugar no mundo atual para os povos 
caçadores, poderá haver um futuro para a humanidade como um 
todo". (negrito nosso) (JUNQUEIRA, 1985: 3-4). 

Encontra-se nas conclusões do Grupo de Trabalho Interministerial do 

seguinte, acerca dos Cinta Larga, o seguinte: 

"Esses índios são essencialmente caçadores, não apenas pela 
importância da carne na dieta alimenar, mas sobretudo porque o 
conjunto de valores que sustenta a comunidade tem na caça seu 
principal ponto de referência. A mobilidade dos grupos é muito grande 
e em consequência as aldeias muito dispersas, cada uma possuindo 
um territórro próprio, onde mantém uma relação adequada entre 
recursos e hábitos de consumo. 
A imemorialidade da ocupação Cinta Larga na Área Indígena 
ARIPUANÃ é um fato incontestável podendo ser aferida, entre outras 
provas, pela existência de inúmeros sítios arqueoló-gicos encontrados 
em diversos lugares como na aldeia de Nakí, nas cabeceiras do 
Igarapé Preto, na fazenda rio Branco e até nas proximidades do 
Aripuanã, onde mostras desse acervo foram desenterradas por uma 
arqueóloga do Instituto de Pesquisas da Amazônia. 
Além disso, basta ouvir dos Salumã, Zoró, - Surui e Erikbaktsa sobre 
os conflitos armados entre eles e os Cinta Larga, nas bacias dos rios 
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imemorial desses últimos". (Port. lnterministerial N2 002/)983:3) 

Como se pode perceber, pela característica da sociedade Cinta Larga 

as aldeias são muito dispersas, existe grande mobilidade dos grupos, mas cada 

um possui um território próprio. A movimentação ou perambulação se dá 

r=. dentro de um território definido, de acordo com a organização patrilinear de 

uma sociedade de caçadores, que provê as condições de sua reprodução, 

percorrendo sazonalmente o território de acordo com o ciclo de caça a 

animais que, tambem tem assegurada sua reprodução, como fonte de 

alimentos. 

Território definido e perambulação são postos como dois conceitos 1 
em que a existência de uma realidade exclui a possibilidade da existência da 

outra. Ambos são interligados de tal forma que a existência de um (território) 

é condição da existência da outra (perambulação) e vice-versa. Nesse sentido, 

território indígena não é apenas a aldeia, mas seu entorno, necessário à 

reprodução da sociedade em seu modo de organização social, costumes, 

língua, crenças e tradições (Art. 231 daCF 1988) _.! 
*************************************************** 

Perambulação no sentido vulgar da palavra. diz respeito ao ato de 

perambular ou seja passear a pé, vagar, vaguear, percorrer. A sociedade 

Maatpetamay vive da caça, da pesca, da coleta e da agricultura. O que se caça, 

nem sempre se encontra no local onde se pesca; o que se coleta, por vezes 

está distante daquilo que se caça e o solo agricultável pode ser singularmente 
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Carmen Junqueira escreve que: 

"Nas proximidades da casa estão as roças, os caminhos que levam-\ 
aos abrigos de caça.aos locais de coleta e da pesca. Cada aldeia tem 
seu território próprio. São áreas exclusivas que os caçadores 
percorrem e conhecem profundamente. Nessas andanças o raio de 
dispersão alcança cerca de 30 Km, embora distâncias maic res sejam 
vencidas quando se trata da coleta. 
Por ser grande a mobilidade, as aldeias se espalham, afastam-se 
umas das outras, garantindo uma relação adequada entre recursos e 
hábitos de consumo. Aldeia e floresta. Dois espaços de significado 
distinto: o primeiro, o reino das crianças, onde as mulheres têm 
funções ativas. Local de repouso para os homens, cenário, das festas 
e rituais. É na aldeia que os velhos transmitem o saber, enquanto 
aguardam a morte que os sepultará no chão da casa. A aldeia reune 
a alegria da maternidade o registro dos que já viveram e os marcos da 
história passada. A floresta é o lugar destinado aos homens, às 
incursões em busca da caça, de cuja partilha renasce com novo vigor 
os laços que unificam a comunidade. É o local da aventura, dos 
perigos. É a fonte de abundância, e do reencontro com o passado e 
seus mortos. Esse é o mundo Cinta Larga. Dentro dele organiza-se o 
trabalho para que haja fartura e bem estar. Ê possível distinguir duas 
de suas facetas: as expedições que reunem uma ou mais famílias e as 
atividades que se realizam individualmente ou com um ou dois 
parceiros apenas. 
As expedições podem durar dias, semanas ou meses e, embora 
organizadas com objetivo específico, algumas se desdobram em 
longas jornadas pelo território. No mais das vezes as familias partem 
de canoa ou embrenham-se na floresta, acampam em abrigos que 
pontilham nas áreas próximas dos melhores tocais para caça ou pesca. 
As expedições são organizadas para coletar mel, castanha, taquara 
para flecha, ou visam o consumo farto, em plena mata, do produto das 
caçadas ou pescarias. Durante as andanças o ambiente é detidamente 
observado: o desenvolvimento dos frutos silvestres, das plantas 
medicinais, das reservas de matéria-prima, enfim, localizam-se as 
fontes dos recursos disponíveis que serão coletados no retorno à 
aldeia ou em outra oportunidade. Expedições desse tipo parecem 
constituir o núcleo central do estilo de vida Cinta Larga, e, de certa 
forma, contrastam com a rotina de vida na aldeia. 
As atividades individuais, ou que reunem poucos parceiros, são a 
pesca, saídas para a caça nas redo idezas, trabalho na roça e, nos 
últimos anos a extração da borracha. São tarefas que se realizam em 
poucas horas, sem periodicidade previsível. Alternam-se entre si ou 
sofrem longas interrup-ções para dar lugar às expedições, produção de 
artesanato, ou lazer. Essas atividades ensejam maior sociabilidade 
comunal, mas também expõem o grupo às desavenças familiares. No 
mais das vezes, atritos gerados na aldeia são esvaziados, ao menos 
temporariamente, com a saída de expedições". (Junqueira, 1985:9- j 
10). ·-- 

r- 
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As trilhas pervadem a floresta: conduzem a antigas aldeias, locais de 

caça. pesca, busca de materiais para construção de casas, medicamentos, 

etc .. Estas trilhas se dirigem a todas as aldeias para visitas, rituais, fes.as - 

r\ 

constituindo-se num verdadeiro mapa do território Cinta Larga, onde tudo é 

nominado, mesmo aquilo que é des~nhecido. 

Segundo se pode verificar na resposta ao quesito relativo às atividades l 
econômicas, ha no paralelo 10º 46'22" e meridiano 60º 24'32", a única reserva 

de "Xikaba'' ou seja de cocos para fabricação de colares e enfeites. 

Os Cinta Larga, segundo Cannen Junqueira, empreendem as mais 

longas viagens em busca desses cocos para fabricação de artesanato. Com 

relação a isso: 

{'-. 

"É importante lembrar que a tradição cultural desses índios define um 
padrão de construção de aldeia com apenas uma ampla casa, 
abrigando uma linhagem que mantém controle sobre o território onde 
desenvolve atividades de subsistência. Cada aldeia tem locais 
exclusivos de caça, coleta, pesca e instalação de roças. A área de 
residência muda periodicamente, com intervalo aproximado de cinco 
anos, em atendimento a fatores ecológicos e religiosos, sem entretanto 
sair dos limites da terra definida como pertencente à patrilinhagem. Por 
serem caçadores e coletores os Cinta Larga têm grande mobilidade, 
mas em nenhuma hipótese o território por onde se deslocam pode ser 
classificado "área de perambulação"; no sentido vulgar do termo que 
sugere território para passear ou vaguear. Trata-se de área de 
ocupação efetiva e da qual retiram recursos para a sobrevivência, num 
sistema de rodízio que preserva o equilíbrio ecológico das matas. 
Dessa forma, a aldeia marca a área das roças novas, das festas e 
cerimônias etc., permanecendo em lociais mais distantes as áreas de 
coleta, pesca e as roças antigas. é o mesmo que dizer que o local de 
trabalho não coincide totalmente com o local da moradia. Como o raio 
de dispersão do rirupo oscila em torno de 30 Km, é bastante ampla 
a ocupação do espaço, dentro dos limites do território de cada grupo. 
Pesquisas arqueológicas podem nuetrar claramente esses fatos, 
mostrando tanto a antiguidade da ocupação como a cronologia dos 
deslocamentos dentro de uma área circunscrita". (Junqueira. 1985: 
2~ \ ----- 

Fatos tais como: as mudanças periódicas das aldeias de uma região 
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para a outra, atividades relacionadas à caçada nos locais determinados em que 

sazonalmente se encontram aqueles tipos específicos de animais utilizados na 

alimentação, áreas de coleta, entendido em dois sentidos: aqueles onde são 

coletados frutos comestíveis tais como castanhas, cocos. etc ... e locais onde se 

concentram colméias de mel silvestre e aqueles onde são realizadas as 

pescarias e onde se bate timbó; locais onde buscam plantas para sua práticas 

médicas fitoterápicas, locais de seringais e regiões onde fazem as suas roças. 

demonstram a singularidade e denotam procedimentos específicos da relação 

Cinta Larga com a natureza que lhes assegura a reprodução. Esta relação com 

a natureza implica uma movimentação específica sôbre o território e que pós 

conceituamos como: "passear a pe", "vaguear","vagar" e "perambula:". Esta 

modalidade diferenciada da ocupação e relacionamento com o território que 

implica em deslocamentos a pé ou de canoa de uma região para outra, ocorre 

dentro de um território definido, como é atestado pelos depoimentos de 

componentes de sociedades limítrofes: Salumã, Rikbaktsa, Nambikwara, Suruí 

e outros. 

A observação e interpretação do modo diferenciado de ser desta 

sociedade pode e é realizado distorcidarnente por um fenômeno real que é o 

etnocentrismo entendido corno 

"uma visão do mundo onde o nosso próprio grupo é tomado como 
centro de tudo e todos os outros são pensados e sentidos através dos 
nossos valores, nossos modelos, nossas definições do que é 
existência". (ROCHA, 1984: 7) 

Esta ótica de representação do universo do outro, segundo dinâmicas 
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ideológicas de determinados momentos históricos e de determinadas classes 

faz com que sejam produzidos e cristalizados conceitos como o de "perambu- 

lação" visando mostrar que um território definido de uma sociedade, não é 

mais do que "lugar para passear a pé" e com isso, não mais do que por um 

toque de mágica conceitua] vista pelo avesso, a propriedade coletiva de uma 

{' 
Nação, passa a propriedade privada de um único dono que tem a propriedade 

principal de um pedaço de papel escrito segundo as leis da outra sociedade. 

Quando falamos em território da Nação Cinta Larga, não estamos l 
falando de uma entidade abstrata, mas de um território real como se pode 

encontrar na síntese de Anadyr de Mendonça Rodrigues: 

"Os povos atualmente denominados CINTA LARGA, SURUI E ZORÓ 
tiverem vários nomes no decorrer da história, mas não há dúvidas 
sôbre o seu território, compreendido em um triânguio formadc pelos 
rios Ji-Paraná, Roosevelt, Aripuanã e Juruena, cujo levantamenlo 
geográfico se deu com a implantação das Linhas Telegráficas que 
ligariam Mato Grosso ao Amazonas. Há riquezas de detalhes sobre a 
presença indígena nos relatos das expedições da Comissão Rondor,, 
a partir de 1912, e do Tenente Marques em 1915, Em 1918 o Estado de 
Mato Grosso, através da Resolução n~ 761, reservou área na região, 
para usufruto de índios, Relatórios do Serviço de Proteção aos lndios, 
de 1924 e 1928, também marcam a abundante existência de silvícolas 
no local em que, só em 1943, veio a ser criado o Município de 
Aripuanã, cujo primeiro Prefeito veio a ser nomeado em 1947, ".,.para 
que os índios dessem cabo dele." O Estado de Mato Grasse - que em 
1987, nega a presença indígena em todo o seu território -, por seu 
Governador, considerava "patrimôr io objetivo" o cuidado com o 
"interesse da sua população indiqena". Só a partir dos anos 60, 
entretanto, é que, como consequência da política desenvolvimentista 
implantada, a penetração do território matogrossense permitiu o 
conhecimento cabal da existência dos grupos indígenas de que hoje 
se tem notícia: Os conflitos sangrentos passaram a ser as evidências 
de presença de silvícolas na região: 1960, 1961, 1963 (massacre do 
paralelo li), 1964, 1965, 1966, Apenas em 1967 foram localizadas as 
tribos Surui. Em 1968 a "Operação Cinta Larga" teve lugar com a 
participação do Prefeito de Aripuanã, para realizar levantamento das 
áreas indígenas na região, A partir de então, iniciaram-se as 
expedições Peret e Francisco Meireles (1968), Invasão da aldeia S•Jrui 
por garimpeiros: 1969. Mortes e incêndio: 1971. Janeiro de 1974: pedido 
de certidão negativa da presença de índios referente à área de maior 
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concentração indígena. Relatório Fritz sobre a situação ·das áreas 
indígenas da Br-172, em 1976: projeto com núcleo urbano no in.srior da 
área interditada em 1976. Relatório Aymoré, de 1977: índios nas 
cabeceiras dos rios Vermelho, Amarelinha, Amarelo, Guariba e Rio 
Branco do Aripuanã. Morte de 14 crianças das aldeias do rio Vermelho. 
Expulsão dos Cinta Larga do rio Vermelho. Índios do rio Guariba, 
Branco do Aripuanã, Amarelo e Amarelinho: primeiros contatos no fim 
da década de 70, embora referidos desde 1950. 1971: Missão Desobriga. 
1975·1977 aldeias ainda isoladas. Índios Zoró: localizados nos anos 60, 
mas contatados apenas em 1977 (Apoena Meirelles). Decreto N2 
61.995/68: interdição da área para pacificação dos Cinta Larga e 
Nambikwara. Decreto N2 64.860/69: criação do parque Indígena 
Aripuanã, na área antes interditada, que não incluía o território Surui 
e abrangia apenasse algumas aldeias Cinta Larga e parte do território 
Salumã. Decreto N2 73.562/74: interdição das áreas 1 (a noroeste do 
Parque Indígena do Aripuanã), com atraso de sete anos e li (faixa de 
terra que abranqia parte do do Parque, na mesma data reduzido, pelo 
Decreto n2 73.563/74 a apenas 50% da área inicial). Resistências e 
pressões contra a proteção das áreas do habitat imemorial indígena: 
prefeitura do Aripuanã e Estado do Mato Grosso Cessão de terras 
indígenas ao Estado, em 1971, para construção de trecho rodoviário 
(Decreto n° 69.658/71}. Grandes projetos econômicos de mineração e 
agropecuária. Alteração dos limites do Parque Indígena do Aripuanã, 
excluindo-se área que passou a ficarr apenas interditada, apesar de 
conter aldeias Cinta Larga do rio Capitão Cardoso e do ígarapé 
Perdidos, assim como, ao sul, parte das terras Enauênê-Nauê 
(Satumã). Decreto n2 78.109/76: desinterdição de parte da Area ti 
restando apenas Serra Morena, para implantação de projeto de 
colonização, transferindo-se para Serra Morena os sobreviventes do rio 
Vermelho, que passaram a conviver com os índios que lá tinham 
habitat imemorial. Decreto n2 80.169/77: desinterdição de parte da Area 
li • território imemorial Zoró, conhecido desde os anos 50, restando as 
áreas indígenas Roosevelt e Sete de Setembro. Decreto nº 81.587/78: 
interdição do território Zoró localizado entre os rios Branco e Roosevelt 
cujas aldeias haviam sido localizadas em 1971, com 800 índios. Decreto 
n2 94.088/87: assegurou área pardo grupo Zoró, de dimensão muito 
inferior à constante da proposta de interdição, que dellmitava seu 
efetivo habitat. Área indígena Aripuanã interditada pela Portaria n2 
562/n/79-FUNAI: índios do rio Guariba, localizados em 1970 e de 
presença reconhecida pela Prefeitura de Aripuanã e pelo Estado de 
Mato Grosso." (Rodrigues, 1987: 128-128.2) 

Sobre a questão dos deslocamentos realizados pelos Cinta Larga em 

função de sua especificidade cultural, o sociólogo José João de Oliveira, citado 

por Maria Auxiliadora pela análise do Processo FUNAI/BSB/0049882/78 relata 

que: 
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"As principais atividades desenvolvidas são a caça, coleta, pesca e 
agricultura, existindo roçados de em média 3 ha. A caça é desenvolvi 
da num raio de 15 Km ao redor da maloca e na estação da seca 
acampam na beira de córregos distantes um dia da maloca. A 
justificativa da área é encontrada na cultura do grupo e nas. atividades 
econômicas desenvolvidas pelos mesmos, englobando os sítios da 
pesca, caça, agricultura e seus cer iitérios. 
De acordo com o relatório do sociólugo José João de Oliveira, os Cinta 
Larga constantemente deslocam-se a Serra Morena e Parque do 
Aripuanã, estando esta mobilidade inserida no contexto de manifesta 
ção cultural do grupo onde se reforçam os laços de parentesco, 
transmitem conhecimentos sôbre flora e fauna, pousam em sítios que 
abrigam seus avós e recolhem matéria prima para a confecção de 
arco, flecha e outros artesanatos". (1984: 2-3) 

Locomover-se dentro do território não parece ser urna espécie de 

vagar sem rumo e sem objetivo. É urna atividade relacionada à cultura Cinta 

Larga, ou seja urna determinada forma de relação com a natureza e 

decorrente de urna determinada forma de relacionamento das pessoas com 

vista a assegurar a sobrevivência do grupo em todos os níveis. O território não 

consta de terra que se descortina à vista, mas de um território historicamente 

ocupado e definido que eles mesmos. bem como as sociedades limítrofes tem 

consciência precisa. 

*****************************************~*************** 

O território Cinta Larga se faz necessário para a reprodução do 

modo de ser e viver (identidade) Cinta Larga. 

Os "Kabãn", possuem complexa rede de parentesco, numa região que 

se estende às cabeceiras do rio Branco ao Guariba. Os "Mãrrr'e os "Kakin" 

trocam as mulheres por meio do casamento. 

"Estes diversos grupos Cinta Larga conhecem e identificam 
precisamente seu território habitual, permitindo que elaborássemos 
com sua ajuda as informações, vistorias e reconhecimentos que 
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resultaram na "Proposta para delimitação da Area Indígena 
Aripuanã" que apresentamos à FUNAI em 1981 (Processo 
FUNAI/4.982).37 

Verifica-se que mesmo entre as facções da mesma sociedade existem 

conflitos, mas também alianças e reciprocidade. As facções mantém relações 

de solidariedade enquanto sendo sociedade exogãmica, se abastece de 

mulheres fora do seu próprio grupo. Os Mam da margem direita do rio 

Guariba se abastecem de mulheres Kaban da região do outro lado da serra 

NDUATÜ;· no rio Ouro Preto. 

Estes conflitos e alianças fazem parte daquilo que já foi convenciona- 

do chamar de geopolítica de ocupação e manutenção do território. 

Outra atividade fundamental para a reprodução da sociedade é a 

agrícultura, preparando a cada ano uma nova fâixa de terra agricultável, 

permitindo-se com isso que a natureza refaça a composição da floresta. 

Os principais produtos advindos da faina agrícola são: milho, !_ 

macaxeira, cará, inhame, urucum e algodão, alér n dos produtos mais recentes -j 
como mamão e banana. ' 

Segundo Dai Poz (1988:52): 

"No quadro das atividades principais desenvolvidas anualmente, 
percebe-se desigualmente ao longo de ano, fornecem efetivamente a 
base da dieta alimentar. ( ... ) O milho "seco" serve para bolos e sopas 
de-peixe. A macaxeira e o cará, também utilizados para fazer chicha, 
são assados para acompanhar a carne de caça ou peixe." _J 

A agricultura e a caça apresentam-se como atividades fundamentais 

no quadro da reprodução física do grupo. 

37 (Equipe Pastoral Indígenísta de Ji-Paraná, 1986:17) 
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O Relatório de Francisco de Assis Costa (1973:2) ao abordar os 

aspectos cuturais dos Cinta Larga apresenta uma série de elementos que 

supõem atividade agrícola ou coletora. Vejamos: 

/"""".. 

"Usam uma cinta larga, de uma árvore de nome toari. Pintam o corpo 
com genipapo e urucu. Usam cocares na cabeça e colares no 
pescoço, feito de dentes e casca de tucum. Fabricam redes com fios 
de algodão e fazem panelas de barro. Têm também suas crenças 
religiosas, pois nas noites enluaradas quase não dormem fazendo suas 
penitências. Usam instrumentos musicais, que é a gaita feita de 
bambu ... " 

Tendo em vista que estes produtos não se encontram num local só e 

nem todos cultivados como o urucum que pode ser encontrado no pátio da 

aldeia, supõe um deslocamento até os locais diferenciados onde se encontram 

os produtos. 

Francisco de Assis Costa relata a seguinte distribuição anual de 

atividadesi 

('. 

A - Agricultura - fazem roçados e plantam milho, cara, \ 
macaxeira, batata doce, mamão, bananas. O período das 
plantas é de setembro, outubro, novembro. E a colheita no ( 
período de março, abril, maio. / 

1 
1 
i 

B - Pescam e caçam diáriamente. 
' C - Coleta - no período de novembro, dezembro, janeiro. Se \ 

dedicam muito na coleta e seguem em bandos a procurar i 
castanha do pará, palmito, mel silvestre e outros frutos como 
o cacau, rãma, ingá, cupui e outros.:: (COSTA. 1973:3-4). 

As práticas agrícolas não têm apenas a finalidade de assegurar a 

reprodução familiar e do grupo, mas da forma como é realizada e com as 

atividades determinadas, ritualizam a expressão das relações do grupo social, 

através da distribuição. Com isso, a prática agrícola, nos elementos de que se 
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constitui e como é praticada, assume o caráter de mantenedora da organiza 

ção social Cinta Larga. A supressão de um castanhal, o desaparecimento dos\ 

genipapos, do reservatório de xicaba, do barro para panelas, das árvores para 

fabricação dos arcos, não significa apenas o desaparecimento de um item da 

natureza, representa um elemento de ruptura na organização social e na visão 

de mundo da sociedade. Daí a necessidade do território originário. onde a 

sociedade possa reproduzir a sua cultura na sua especificidade sócio-cultural. 

O território Cinta-Larga, compreendido como Área Indígena 

Aripuanã, não segue o critério determinado pela nossa sociedade, mas aquele 

que é definido por eles como sendo historicamente seu, necessário à su~ 

reprodução como sociedade diferenciada. 
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5 - Se as terras objeto da presente demanda encontram-se encravadas nos 
limites da Área Indígena Aripuanã? 

Sim. 

1 
1 
1 
i 
1 
1 

l 
i 

·1 

1 

l 
i 
i 

1 
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11.2 - QUESITOS DO AUTOR 

6.2) Qual o laudo e/parecer antropológico dos(s) Antropológo(s) da FUNAI 
ou outros, no referido processo, em especial no que tange à recomendação de 
limites no lado Oeste da Reserva? 

Os GTs de 1983 e 1985 (além do relatório de sugestão de área da 
' Prelazia de Ji-Paraná) ambos unânimes em definir o rio Guariba, margem 

direita, como trritório de ocupação imewmorial Cinta Larga e não apenas o 

meridiano 60, pois deixaria fora aldeias p. 216. O relatório de José João de 

Oliveira traz ainda as aldeias (Capitão, Vovô, Roberto, Pio, João e Parakida) 

situadas à margem direita do rio Guariba, (próximas aos lotes objeto da 

presente demanda), desconsideradas na portaria n. 562 de 14/3/1979, incluídas 

no Decreto 375/91. 

Segundo Carmen Junqueira: 

r> 

11 
••• fomos obrigados a definir o território Cinta Larga da área 
Aripuanã, discriminando apenas parte da vasta extensão de 
terra ocupada há milênios por esses índios. Pois, sobre o que 
é a maior parte do território Cinta Larga hoje, existem 
cidades, projetos de colonização, estradas, quando não, 
apenas títulos a serem oportunamente lançados no mercado 
de especulação imobiliária. 
O que restou aos índios foi a faixa de terra entre os rios 
Guariba e Branco, região que lhes assegura a sobrevivência 
imediata, mas que também já se acha cercada de ameaças e 
perigos iminentes" (Proc.93.00011751~9, p. 166) 

------------- 
\ _\ 

Nesse relatório é mencionada a concentração de aldeias entre os rios 

Guariba e Branco (paralelos dez(lO") e onze (11º) com total de 83 pessoas. 

(pp.170-171). 

O relatório apresenta a seguir o significado de sociedade de caçadores 

e suas características e necessidades territoriais expecíficas ( concepões 
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ecológicas, religiosas e organizacionais como patrilinhagem, caça, pesca, 

coleta, festas e cerimônias, bem como roças e aldeias antigas, estas últimas 

abrigando os cemitérios de ancestrais e locais sagrados. Sôbre o território 

encontram-se ainda dados na pg. 175 e 187-190, 193-194 destes autos. 

Segundo o relatório: "continuando no rumo norte, há na margem 

('. 
direita a pista conhecida como do Bechman, cujas benfeitorias localizam-se na 

margem esquerda." (p.195) 

É posto ainda como perigo um projeto do INTERMA T a oeste, 

ignorando terra e aldeias indígenas ao longo do rio Guariba".(p.196) 

O relatório resumido da Antropóloga Maria Auxiliadora C. de Sá 

Leão ratifica o de Carmen Junqueira. 

Resumindo: há desde 1920 até 1984 relatos, notícias, informes e 

relatórios da existência de Cinta Larga na margem direita do rio Guariba, 

considerando entre os p~aralt=:los dez e onze. 
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11 - Existem na área dos autores aldeias antigas, ou vestfgios que possam 
caracterizar imemorialidade de ocupação efetiva dos índios? 

Existem diversos vestígios: cemitérios de aldeias antigas, bem como 

atuais com as seguintes coordenadas geográficas: 

1 - Aldeia do Roberto - 10º15'27" e WGR 59°56'37''. 

2 - Cemitério da Antiga aldeia do Roberto - 10°13'04 e WGR 59º53'25". 

~. 3 - Aldeia do Posto Indígena Rio Preto - 10º13'17" e WGR 59º46'28". 

4 - Aldeia Antiga e Cemitério do Capitão - 10°13"54" e WGR 6ilº03'27". 

5 - Aldeia do Naki - 10º13'02" e WGR 59º47'12". 

6 - Cemitério e Aldeia Antiga do Japonês - 10°17'12" e WGR 59º49'12". 

7 - Aldeia atual do João e do Sabá - 10º16'39" e WGR 59º47'19". 

8 - Cemitério e Aldeia Antigado Vovô - 10º29'14" e WGR 60°04'53". 

9 - Reserva de XIKABA - 10º20'21" e WGR 59º58'41" e, 

10046'22" WGR 60º24'41" 

10 - Aldeia atual do Japonês - 10º25'23" e WGR 59º59'42". 
(' 

Os Cinta Larga enterram seus mortos na própria aldeia. Maria Inês 

Hargreaves testemunha: 

" .... as cabeceiras do Guariba, as cachoeiras de pescas e vários 
cemitérios indígenas; em minha primeira expedição ao Guariba em 
1983 fui presenteada com uma grande panela de cerâmica, ... p.8 

"Pelo visto, não houve qualquer levantamento preliminar, muito 
menos algum estudo para identificar a presença de silvívolas na região 
e, como demonstra o Prefeito de Aripuanã, "além do meridiano 
60º00'00" WCR existem aproximadamente três (3) malocas, dando 
um total dez indios" ... ACO p. 95.99 

"Não sou e jamais serei contra os direitos indígenas, mas, verdadeira 
mente, eles ocupam uma faixa de terra além do meridiano 60º00'00' - 
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••••• 
11 ACO ib 

"AQ despeito de ser conhecida desde 1970 a localização de índios no 
rio Guariba, a interdição desta área só se deu em fins da década de 
70 e a demarcação ocorreu em 1985." (ACO, 365-2-MT p. 95.98 

"A interdição dessa área pela Funai levou a inúmeros protestos, por 
parte do Estado de Mato Grosso, e, por isso, durante cerca de dois 
anos, nada foi feito pela Funai - apesar de várias solicitações, 
formuladas pelo Administrador do Parque Indígena Arípuanã -, para 
impedir o contato do grupo indígena com os garimpeiros e fazendei 
ros, que vinham tentando invadir suas terras . .É importante notar que 
o próprio Governo do Estado de Mato Grosso reconhecia a presença 
indígena na área de que se trata, na qual, mais uma vez pretendia 
implantar grandes projetos de colonização ... (ACO, p. 95.98) 
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12 - Quantos são aproximadamente os silvícolas Cinta Larga ou de outra 
Nação indígena, se existir, que habitam a Reserva Indígena Aripuanã? 
Quantos hectares cabe a cada um dos índios que realmente habitam a 
Reserva, tendo por base a área homologada pelo Decreto 375/91, bem como, 
pela área de sua criação, ou seja da Portaria 562 - N, de 14/03/79? 

Há vários parâmetros para abordar a questão proposta.Ater-me-ei a 

dois: 1) Quantitativo - quantos ha. cabe a cada um dos índios ... 2) Quaíltativo 

- há uma sociedade que habita milenarmente a região: os Mãaptpétamáy 

(Cinta Larga) da grande família, cujo conjunto é composto por várias outras 

sociedades tais como Suruí, Zoró, Gavião, Aruá Sal ornai, Mondé e Andaroup. 

Os Cinta Larga compreendem três conjuntos (facções) Mam, Kaban 

e Kakin que ordenam as divisões territoriais, casamentos, relações sociais de 

ordem político-econômica, de ordem espiritual, ética e estética, que determina 

as relações com a natureza, com as pessoas e o sobrenatural. Há uma imensa 

riqueza fannacopeica, toponímica ... ainda desconhecida. A sociedade é 

portadora da sabedoria de bancos de gennoplasma, desconhecidos da 

sociedade nacional. O território de tal sociedade não se limita ao pátio da 

aldeia. É todo um entorno viabilizador da cultura Cinta Larga. 

Tentar deslindar a questão apenas pelo ângulo quantitativo, pode 

conduzir a conclusões viezadas da realidade social como um todo, gerando 

distorções, onde a vivência cotidiana da cidadania, se pautaria pela relação 

hectare/homem, ao invés de conduzir-se pela relação sociedade indígena 

culturalmente diversa x sentido dentro do conjunto sociedade nacional 

democrática. 

Mas, tratando se de sociedade de caçadores e tornando em 
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consideração a entrevista de Tataré : 

"A gente anda 30Krn, 40 Km, aí Pivetta que não tem mais \ 
caça, vai levar toda a família para cinco dias. 10 dias pra só 
buscar caça e assim que o índio vive natureza." 

E ainda Carmanen Junqueira: 

', "Nas proximidades da casa estão as roças, os caminhos que 
levam aos abrigos de caça, aos locais de coleta e da pesca. 
Cada aldeia tem seu território próprio. São áreas exclusivas 
que os caçadores percorrem e conhecem profundamente. 
Nessas andanças o raio de dispersão alcança cerca de 30 Km, 
embora distâncias maiores sejam vencidas quando se trata da 
coleta." 
11As expedições podem durar dias, semanas ou meses e, 
embora organizadas com objetivo específico, algumas se 
desdobram em longas jornadas oelo território. No mais das 
vezes as familias partem de canoa ou embrenham-se na 
floresta, acampam em abrigos que pontilham nas áreas 
próximas dos melhores locais para caça ou pesca. As 
expedições são organizadas para coletar mel, castanha, 
taquara para flecha, ou visam o consuino farto, em plena 
mata, do produto das caçadas ou pescarias. Durante as 
andanças o ambiente é detidamente observado: o desenvolvi 
mento dos frutos silvestres, das plantas medicinais, das 
reservas de matéria-prima, enfim, localizam-se as fontes dos 
recursos disponíveis que serão coletados no retorno à aldeia 
ou em outra oportunidade. Expedições desse tipo parecem 
constituir o núcleo central do estilo de vida Cinta Larga, e, 
de certa forma, contrastam com a rotina de vida na 1 

aldeia.11(1985:10) { 

Tomando em consideração estes dados pode-se deduzir o seguinte:-- 

Para abastecimento de uma aldeia, ( considerando-se um CÍ' .rculo) o raio de 

ação gravita em tomo de 25 a 40 Km. Tomando-se por base 30 Km e 

calculando a área (pi R2) tem-se 

90 Km x 3,1416 = 282,744 x 1000 = 282 744Ha p/ aldeia como território de 

caça utilizado. Considere-se que a cada três ou cinco anos há troca de aldeia, 

cujo retomo ocorre após 25 a 30 anos, quando então a mata, bem como a 
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fauna, está refeita. São necessários então quatro espaços territoriais idênticos 

até o retorno ao mesmo local Com isso tem-se uma idéia aproximada do 

território necessário para uma sociedade de caçadores. A caça é uma atividade 

constante para o abastecimento de proteínas, daí o esgotamento pelo uso de 

3 a 5 anos. Considerando-se o raciocínio acima o atual território é apenas 

suficiente, nos devidos termos, para uma ÚNICA aldeia. 

Se ao invés de usar um círculo como base de cálculo utilizamos um 

quadrado este teria 60 Km de base por 60 Km de altura ( uma sesmaria) e 

calculando-se a área b x h ter-se-ia 3.600 Km2 por aldeia. Tem-se então 1 km2 

:: 1 000 x 1000 = 1 000 000 m'. Sendo 1 ha = lOOxlOOm == 10,000m. Cada 

Km2 = lOOha ou seja 360.000 ha por aldeia. Cada aldeia tem um mínimo de 

cinco a um máximo de 25 pessoas. Considerando-se isso o atual território 

justificar-se-ia pela existência de apenas duas aldeias. Há na região cerca de 

15 aldeias. 

0. Segundo Tataré: 

. " Nós que é dono da floresta. Ninguém vai invadir aqui não. 
' Nóis ,nascemos aqui. O Capitão falou: Deus deixou aqui. 
Nossa criação. Nóis criemos aqui nessa terra rio Branco, 
Guariba. Hoje até ele fala, bisavô dele falava assim: Esse é 
teu lugar pra voce igual eu vive muito pra caça. pescar. Hoje 
a gente tá vendo ele o branco, nosso bisavô já tinha falado 
vai acontecer. Ele falou assim: o branco vai vim ainda tomá 
terra e quando viu o primeiro branco vai morrer ainda, 
morreu morreu, né aconteceu mesmo quando veio a primeira 
vez rio Branco todo mundo morreu. Hoje só tem cemitério 
aqui dentro da reserva, nem semnre cemitério, às vezes assim i 
como a gente mata cachorro e apodrece lá, jogado lá". [ -- . 

Segundo Maria Inês Hargreaves: 

"A população total CINTA LARGA é de 
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1.000 pessoas que ocupam vários aldeamen 
tos e os sete postos da FUNAI.( ... ) Conside- 
rando-se a população de grupos arredios 
esse numero chega a 1500 pessoas." (p.8) 

E ainda no trabalho39: 

"A definição do rio Guariba (margem direita) como limite da 
Área Indígena é o reconhecimento desse território tradicio 
nal, com tres aldeias permanentes e grandes sítios, acampa 
mentos, capoeiras contemporâneas e grande taquaral, 
provedor das flechas dos guerreiros, cachoeiras de pesca de 
timbó e grandes cabeceiras dos rios Guariba, Branco e 
Roosevelt, indispensável para a sobrevivência Cinta Larga." 

Considerando-se o critério de território para sociedade caçadora \ 

como é o caso da CINTA LARGA, tem-se 282.744ha p/aldeia. Sendo três 

aldeias no Guariba teríamos então o território necessário de 848.232ha. Mas, 

atualmente, são 17 aldeias dentro da Área Indígena Arípuanã, o que 

demandaria um território cinco(S) vezes maior, como era o originário anterior ~ -- à decretação da Área Indígena Aripuanã. 

39 MAAIPEfAMAY - os que usam arco, "Habítat Imemorial Cinta Larga", Brasília, 1985, p. 400 
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III - QUESTÕES CONTROVERSAS 

1 - É incompreensível a emissão de Certidão Negativa ( citada na presente 

ação), considerando-se que havia informações inequívocas de conflitos de 

Cinta Larga na região do Guariba desde 1923, segundo mapa etnográfico a 

seguir. 

A - 2340 - 1922 - massacre de índios no rio Guaríba." 

B - 48 - 1967 - Massacre de Cinta Larga por seringueiros do Guariba 

( informações de seringueiros de Bom Destino)." 

C - 63 -25/05/1971 - Ataques de Cinta Larga no Alto Guariba/Born 

Destino em dezembro de 1970.43 

D - 80 - 07/06/1977 - Localiza numerosos aldeamentos CINTA 

LARGA nos rios Aripuanã, Bueno, Amarelinho, Amarelo, GUARIBA, 

Roosebvelt e Branco. Mapa Anexo de Jesco von Putkamer. 

E - 90 - 10/13/1986 - CINTA LARGA ameaçados devido a invasões, 

matam três garimpeiros na maloca do capitão. 

II - É um absurdo o INTERMAT licitar publicamente a região do Guariba 

para venda, sendo que o técnico DAUBERSON ( dos quadros do INTER 

MAT) participou do GT que definiu a Área Indígena Aripuanã em 1985. 

40 Os níumeros em negrito correspondem aos números dentro do circulo 110 mapa etnografico. 

4l. Relatório de 1924, do Inspetor Bento Pereira Lemos, "Violência de civilizados contra índios". 

42 Ofício N. 172, de 18.6.68, do sertanista José Américo Peret, à FUNAI (Operação Cinta Larga), e relatório 
de 17.10.68. 

43 Relatório de 31.12.68. do Inspetor Francisco Meireles, sobre a "Frente de Atração". 
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III - Se a FUNAI tinha clareza do território imemorial CINTA LARGA, 

pelos relatórios de seus funcionários (Francisco Meireles, Apoena Meireles, 

Aymoré Cunha da Silva(197744), pelo relatório da Prelazia de Jí-Paraná e 

pelos GTs de 83 e 85, porque não interditou a Licitação Pública do 

INTERMAT? 

IV - Categorizo tais ações como: irresponsabilidade administrativa do 

INTERMAT e omissão administrativa do Órgão Oficial (FUNAI), cujo 

resultado visível conduz a lesar os cidadãos e retardar a construção da 

cidadania, onde haja espaço para a vivência da diversidade sócio-cultural, com 

vista a evitar a emergência de conflitos previsíveis de qualquer natureza. 

V - Existem fatos novos relativos às esplanadas de madeira na altura do 

paralelo 10:~' bem como acima dele, onde os limites físicos (abertura da 

picada) da Área Indígena Aripuanã, não foram concluídos. A indefinição gera 

ações ambívalentes e anfibológicas. 

u Relatório de J9n sobre índios do Guariba e Branco, além dos rios Vermelho, Amarelo, Amarelinho do 
Processo 148ln4-FUNAI. 
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IV - FOTOS 

A viagem a campo propiciou um acervo com mais de 300 fotografias." 

Selecionamos algumas pelo significado de sua representação. A sequência de 

fotos apresenta uma legenda. Por exemplo a categoria capoeira significa local 

de residência antiga e cemitérios. Cada capoeira é, portanto, um antigo 

cemitério. O local é reverenciado pela presença dos antepassados, constituin- 

tes das atuais gerações. 

Há ainda fotos de aldeias atuais. 

Há uma foto específica do local utilizado por todas as aldeias para 

retirada de "XIKABA". 

Há fotos de esplanadas que são os locais em que se encontram 

montes de toras de madeira. 

Duas fotos apresentam a entrevista com lideranças tais como 

TATARÉ e CAPITÃO. 
(', 

I Onde aparece Ichairei é parte de conjuntos da natureza que compõem 

a serra NDUATU, divisor de águas do rio Guariba e rio Ouro Preto. 

45 A maior parte das fotografias são de Inês Hargreaves, algumas minhas. 
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CAPOEIRA DO VOVÔ 

CAPOEIRA DO VOVÔ 
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CAPOEIRA DO NAKI 

CA1F>OEIRA/ALDEIA/ROÇA NOVA 



ALDEIA DO PIO 
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ALDEIA DO PIOZJNHO 



ICHAIREY 
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TAQUARA XIKABA 
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ALDEIA DO SABÁ 

ALDEIA DO DAYEKAT (JAPÃO) 
87 



CAPOEIRA DO CAPITÃO 
. cl.IL}<p <~~ :f._ -i ,_,,;" '/':f/1</.J._4 

ALDEIA ANTIGA AMISUT 
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ESPLANADA COM MADE=IRA 

ESPLANADA COM MADEIRA 
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CAPOEIRA DO VOVÔ 

90 

•-· r "\ 

~) \) '--< 
',// 



ALDEIA DO ROBERTO 
NO PÉ DO ICHAIREY 
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CAPITÃOrr ATAR É/P IVE-:-TA 

TATARÉ/PIVETT A/CAPITÃO 
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V - MAPAS 

Neste trabalho apresentamos o mapa etnográfico de Ines Hargreaves, 

a nosso ver, um dos mapas mais importantes da etnografia brasileira atual, 

fundamentado em autores clássicos e entrevistas de sua larga experiência de 

campo e cont<l:to com os Cinta Larga, com a façanha tão rara a qualquer 

pesquisador de falar a língua CINTA LARGA 

Confeccionamos ainda os mapas de território de caça elaborado à 

base de dcumentação histórico-antropológica da Prof. Ora. Carmen Junqueira, 

minha professora de mestrado na PUC/SP e entrevista com lideranças Cinta 

Larga em mipha viagem de campo. 

Outro mapa de localização de aldeias antigas e atuais por sobrevôo 

e controle dos locais através de GPS para estabelecimento das coordenadas 

geográficas. 

Mapas históricos apresentam a realidade anterior. 

Por fim\ um mapa de ocupação do território resultado de vistoria e 

entrevistas realizadas in loco, conferidas com relatório de indigenistas, 

contendo croqui de ocupação do território, tomando como foco central e 

coração da área, a Aldeia PI Ouro Preto. 
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ENTREVISTA NAS VIAGENS A CAMPO 

Transcrição de Fita 

30/jun/1996 

Abreviação de entrevistados: 

I - Ines Hargreaves 

0. P • Pivetta 

T · Tataré 

J - Japonês 

C - Capitão 

e outros 

Transcritor - Darci Luiz Plvetta 

I - As aldeias antigas hoje são somente capoeira. As pressões fizeram os Cinta 

Larga mudar de lugar de moradia. Tenho GPS e posso plotar as aldeias em 

sobrevoo. Há ainda as "esplanadas" com depósitos de madeira. Por ex.i CG 

(Coordenada Geográfica)5 

plotada no dia 12.06.~6.(Estas coordenadas foram plotadas pela equipe de 

atração dos "baixinhos" da FUNAI.) 

10° 07'02" S 

59º 59'45" W 

Final de picada plotada no dia 15.06.96 

CG 

10º 12'29" S 

59º 57'32" W 
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P - Gostaria de ir a Ouro Preto (PI) para encontrar o Capitão, falar com 

Antonio, Roberto que tinham suas aldeias antigas nas margens do rio 

Guariba!(mapa etnográfico) 

I - Esta ald~ia do Roberto está um pouco à esquerda do meridiano 60º e 

margem direita do rio Guariba. 

P. Juarez falou que mora há quinze anos na área e nenhuma das aldeias 

plotadas no mapa etnográfico existiram à esquerda do meridiano 60º! 

I - Que é isso! 

T - Faz 15 anos que ele não anda no mato! 

I - A questão é a seguinte: estão tirando madeira da área. É pra parar. Se 

vocês (Tataré e Japones) negociarem com madeireiro, voces podem perder a 

terra. Roberto queria fazer isso. 

P - Há que concluir a demarcação do meridiano 60 graus até o Guariba, para 

que não haja dúvidas acerca de limites! 

r>, I - (Olhando o mapa etnográfico) A aldeia do Roberto é mais para baixo, 

mais próxima do córrego Rancho Grande. 

T - Meu pai depois que nasceu que fez esta aldeia! 

I - Aqui ele está morando 

P - Como é seu nome? 

J - Japão. 

P - Japão é apelido, e na língua? 

J - Dayekat. 

P • Só tem esse nome? 
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J - É. 

I - Sempre é conhecido como Japão. É o sobrinho de Naki. 

P - Onde está morando o Naki? 

I - Pertinho do rio Branco, neste momento, perto da aldeia do Paraklda, 

P - O Paraklda está onde? 

r> 
I - Aqui no Taquaral, igarapé afluente do rio Branco. 

I - É assim. Toda essa geografia de localização de malocas está mudada, como 

muda o mês, só que imagina, isso aqui foi em 1987 que eu fiz esse mapa 

etnográfico e nunca mais mexi nele. 

P - Eu queria de 87 a 96 com as mudanças que ocorreram. 

I - Eu fiz isso em 87, peguei desde a viagem de Rondou, do Roosevelt, ar vez 

até 87 tudo. Era ataque dos Cinta Larga aos Salumâ, dos Salumã aos Cinta 

Larga, Canoeiro com Cinta Larga, Suruí, Zoró com ..• 

T - 19 e quanto? 

(\ I - 1914. Você (referindo-se a Tatarê) ainda não era vivo. Aí matou o Tenente 

Marques, Capitão Cardoso, ..• 

P - Foi um dos levantamentos etnográficos mais sério e completo feito no 

Brasil nesse sentido. 

I - Depois nunca mais peguei nele. 

P - Tataré esta me falando de um ataque com mortes aí no Sta. Helena, há 

cerca de três anos. 

I - Sta. Helena, aqui nessa aldeia velha do Capitão, atravessava, passava na 

aldeia do Antonio e vinha a pé. Tinha que atravessar duas vezes o Guariba. 
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P - Esse aqui do Ouro Preto foi você que desenhou? (Estou me reportando a 

um croqui em que aparecem uma série de indicações de ocupação territorial. 

Será posto como anexo). 

I - Isso fui eu não. Talvez a Rosa. 

P • Essa trilha saia do Ouro Preto até Rancho Grande (córrego). 

I - Rancho Grande (fazenda) tinha sede do outro lado do rio Guariba (lado 

esquerdo). 

T - Local de antigas aldeias. 

I - Aqui é o local onde o trator passou em cima da aldeia do Vovô. Aqui no 

31. Cara me dá um remorso vê esse mapa. Deu tanto trabalho. (Posterior- 

mente conferimos o ponto em sobrevoo pelo GPS e deram a seguintes 

coordenadas geográficas 10º 29' 06" e 60º 12' 49"). 

P - Por que? 

I - Porque depois não quis mais mexer nele. 

('. P - Agora está fácil. 

I - 48 - Inhami. Essa é. a referência de Vitor Hugo. Dizia Iamí do jeito muito 

próximo de se chamar de Cinta Larga que é IAMEN, tratamento carinhoso. 

O cara vai lá e fala: ô meu chegado, querido: iamé. E aí Vítor Hugo em 58 dá 

essa referência de índios lami, mas depois disso, que falei que trator passou 

em cima da maloca do vovô, tem aqui também. Nessa capoeira (48) dá até de 

ver, se não virou pasto. Virou pasto lá Tataré? 

T - Virou pasto. Está roçado. As outras duas aldeias abaixo, tá roçado. A 

outra de baixo tem duas capoeiras também. 
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I • Do Mané e do Geraldo. 

T • Lá é capoeira, Agora essa aqui tão formado, sabe? 

I • A casa do Japão ... tem o Roberto bem no limite, do Sesek, tem o Pio, pra 

dentro do 60º, tem a do Amisut, tem o trecho do Flor do Prado, que a FUNAI 

~ tá abrindo .. .devla ter concluído, mas o pessoal de Cuiabá (FUNAI) é 

0, amarrado.: 

P - E aquele grupo sem contato? 

I - São os baixinhos. 46 

P • Há um grupo de atração da FUNAI na região 

T - Esse grupo (dos baixinhos) existe. Atacaram e queimaram aldeias dos 

Cinta Larga há pouco tempo, por isso mudaram mais para o lado do rio 

Branco. Essa é a flecha deles.(Ver foto de Tataré mostrando a flecha). 

I - O Augusto está com o rádio e se comunica com o grupo de atração dos 

baixinhos. A área está descaracterizada. Há esplanadas, com toras 

amontoadas. Estão derrubando madeira. Eles foram para aí encontrar 

vestígios de baixinhos ~ encontraram esplanadas ou seja toras de madeira 

empilhadas. Esplanada é um local limpo como campo de futebol e a madeira 

está toda empilhada. 

P • É necessário registrar e denunciar. 

I - Você trabalha com que Juiz? 

P • Dr. Alexandre Laranjeira, la. Vara. 

46 Trata-se dos ANDAROUP. É uma sociedade parcialmente conhecida desde o ataque realizado em 1983 no 
local S 10013'04" e WGr 59053':?5". 
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I • Ontem tentei ligar para o juiz. 

P • Mas quem mexe em território sub-judice está lascado! 

I · Fodldo, Perdeu. É isso que tem que constar nessa perícia. Infelizmente há 

desrespeito à ordem judicial, pode dar prisão. 

P • Tem que ser provado. Mas, há que concluir a demarcação para que 

ninguém tenha dúvidas. Quando há dúvida, cabe recurso. 

I - É fácil, porque aqui é paralelo 10, e tudo o que for abaixo está dentro. 

P - Aí é má fé. 

I • Aí é má fé. Poderia aproveitar e pressionar a FUNAI de Brasília para 

fazer esse plcadão, O PRODEAGRO devolve essa grana há três anos, ô 

Pivetta. Vai e volta. 

P - Se você forçar, sai. 

I - No ano passado fiz um projeto de aviventação. A desculpa deles é que os 

índios não tem associação (não havia entidade representativa). Aqui em 

Rondônia a picada foi feita pela Associação Indígena. Aí argumentaram que 

o trabalho não tem qualidade técnica. Faz então um convênio PRODEAGRO 

x Prefeitura de Aripuanã e OPAN. A Prefeitura coloca os topógrafos, a OPAN 

coordena os trabalhos de campo junto com os índios. O trabalho foi realizado 

em dois meses. 

************** 

I • Outro dia eu estava lá e o capitão eh egou com um tiro no ouvido. Mora 

no rio Preto, por causa disso. Quando ele chegou houve uma grande reunião 

de Cinta Larga. Foi em 89, no tempo do Sidney Posuelo. Reuniram-se todos 
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os homens. Fizeram ritual. Lembro até hoje da música. Tomando chicha ele 

disse: vou matar esses brancos, batê na cabeça deles, mais ou menos isso 

dizia a música quebrar a cabeça é bom. Comunicaram a FUNAI que os 

fazendeiros estavam invadindo o Guariba. Tinha um gerente dessa fazenda 

Sta. Helena, cara grosseiro. Os Cinta Larga chegaram e mataram os três, 

bem cedo. O Tataré sabe, porque foi junto para tirar os corpos, que estavam 

na pista de avião. Pivetta você pode entrevistá-lo. Ele falará contra os índios, 

mas provará que lá há índios. O Capitão chegou a pé de novo de Ouro Preto. 

A PF foi lá a pé. Com isso o Capitão foi recuando sua aldeia. No ano passado 

fizeram uma puta tentativa de mudar pro Guariba, onde era sua aldeia 

antiga. Meio naquela loucura, vendendo madeira e achando que se houvesse 

uma estrada que fosse ao Guariba, aí teria condições de fazer a aldeia deles 

lá de novo e os fazendeiros sacanearam com eles, pois passaram a estrada 

num local alagado e baixo. 

P - Onde é essa fazenda Sta. Helena? 

I • Vizinha do' Berchmans, mais acima, ao sul. A pista do Berchmans é no 

Paraíso. Há uma pista do lado esquerdo do rio Guariba. Aqui havia uma 

pista e permitiram que a família de seringueiro que chamava seu Sabá, que 

ficassem lá. O Sabá é testemunha dos ataques dos Cinta Larga. Morava lá 

a troco de comida. Vez por outra o Márcio piloto, esse mesmo que a gente vai 

pegar, ou esse Rodrigo Espanhol, Raul Espanhol e deixavam comida pros 

cara. Noutra época não tinha aqui a pista do Mário Conservan aqui, ó? 

Sobrevoei com o pessoal do Exército. Mesmo assim depois eu fui a pé do 
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Ouro Preto até o Guariba, peguei um barco de marreteiro, desci, dormi nesse 

seu Sabá, passei no picadão, tinha uma placa da FUNAI e desci rio acima, 

porque esse Roberto tinha uma aldeia aqui, tinha ido trabalhar para 

seringueiro, trabalhou no garimpo, no picadão - menino novo • queria 

aprender a fazer as coisas. Seringueiro prenderam ele com tipo trabalho 

escravo, que não podia sair porque estava devendo. Aí eu fui pra liberá ele. 

Eu mesma quis comprar a dívida dele: quanto , : que ele está devendo pro 

Senhor? Não a senhora me desculpe, gosto muito dele! Mas, o rapaz voltou 

para a aldeia. Isso, esse seu Sabá estava aqui, fazia tres ou quatro meses no 

mato porque ninguém descia pra deixar porra nenhuma pra ele, e fazendeiro 

não estava nem aí, porque sabia que tinha perdido essa terra. Aqui na época 

tinha duas casinhas de palha, um forno de farinha, a pista, cinco pés de 

laranja, 10 pés de banana e um roçado de mandioca brava que era dos 

seringueiros. Tá vendo, era o que tinha aqui na época do levantamento 

fundiário. Baseado nisso é que a FUNAI devia indenizar o cara. Ela não vai 

indenizar em cima da estrada de tirar madeira que está detonando agora. Ele 

que tem que indenizar os índios pelo estrago ambiental. Tem que fazer 

relatório de impacto, senão não consegue indenizar isso aqui. Se a FUNAI for 

lá parar e depois os índios falarem fazendeiro bom, amigo, tal •.• aí fica com 

cara no chão. 

P - No caso Nambikwara a Justiça aprendeu a madeira e o dinheiro está 

depositado, mas pode ser liberado, mediante plano de trabalho. rearborização, 

plano de manejo. etc •.• 
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I - Sabe que vai perder e por isso detona. Há compra dos índios, com a 

própria madeira deles. Mário Conservan fez essa pista aí em 85-87. Lá que 

havia encravado caco de panela. Aqui também é território deles. Esse Valter 

Santos é cara que foi dono de barracão de toda a região. 

P - Meu plano é ver as aldeias que estão entre o meridiano sessenta e o 

Guariba em sua margem esquerda. Basta uma aldeia, porque ela não é 

isolada faz parte do conjunto do território. O testemunho de uma aldeia já 

é relevante. Há relatórios anteriores de 83/85 e uma série de testemunhos 

históricos, como Rondon, Roossevelt, Aymoré, Francisco e Apoena Meireles, 

Cármen Junqueira, você - lnes Hargreaves, etc •.. não é mecessário repetir tudo 

o que os outros já fizeram e consta no processo. É necessário, retomar, 

resumir, sintetizar e mostrar com o conjunto de dados anteriores, qual era o 

território imemorial e originário. Não é só voar por cima, tenho que ir- 

conversar com as pessoas que moravam lá. 

I - O Capitão está em Ouro Preto. Pega ele e você voa com o Capitão que ele 

te mostra todas as' aldeias antigas dos últimos trinta anos. 

P - Se você quiser averiguar a questão das madeiras, faça. 

1 - Mas é no mesmo lugar, mudou pra aqui, mudou pra lá, sabe. 

P - Vamos conseguir poder plotar? 

I - Sim, se houver possibilidade de ver capoeira, sim, vê. Capoeira de 10 anos 

vê, capoeira de 15 anos vê. Aí assim o Nasek está na casa do Naki, o chefe de 

posto está de moto. Dá de desce lá, enquanto faz esse voo no Guariba, busca 

o Nasek pra vir conversar contigo, daí pode pensar em ir a Aripuanã. 
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P - É necessário tomar depoimentos fundamentais, de velhos moradores, 

Capitão, Roberto, Nasek Cinta Larga, Japão mora aqui, casa dele é lá, 

Piozinho também mora ali. Chikuto está em Aripuanã. Vamos com o avião do 

Márcio. 

************************* 

Transcrição parcial das entrevistas do dia 4/6/96. 

I · Há uma reserva de taquara incrível • XIKABA • entre o Roosevelt, 

Tenente, Eugênia e lque que era utilizada por diversos grupos. Quando os 

Cinta Larga iam lá buscar taquara encontraram os Enawene-Nawe, seguiram 

até suas aldeias e os atacaram. Salumã (Enawene-Nawe) não é povo de briga, 

como os outros Rikbaktsa, por exe., Há uma região encravada que é a roda 

d'água. Daqui há 10, 20 anos haverá problemas, pois ficou uma região 

indefinida. Era território Cinta Larga. 

P • Quantos ataques que os Cinta Larga realizaram aos Salumã? 

I · Único jeito de checar é com eles. Eles tem uma memória boa. Mas foram 

mais de tres, Já fui l~ nos Salumã com os Cinta Larga. Uma mulher Cima 

Larga foi casada com um Salumã roubado em um dos ataques. que já 

morreu. Mas ela deve lembrar. Ela está no Tenente. 

P - E os meninos roubados aos Salumã onde estão? 

1 - Sei de dois, um fugiu. 

P - Foi o Vicente que escreveu. 

I - A menina chorava muito e foi morta a pauladas. O menino cresceu, casou 

com essa mulher, aí mataram ele no Cardoso. Esse Salumã casou com a mãe 
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da mulher do Vicente Cinta Larga. A questão seria levá-los pra lá para 

rememorizar tudo. Agora incrível é a história da Laura Cinta Larga casada 

com Iranxe que fugiu do massacre. Ela reencontrou com a mãe dela que está 

viva aqui, Encontraram-se pela primeira vez depois do massacre do Paralelo 

11, Não falava mais a língua. Reaprendeu. Tem tres filhos. 

r>. 
' 1 

P - Como se chama a mãe dela? 

T - Uatá - anta. 

P - Eu a conheci nos Iranxe. 

I - Marido dela veio junto a primeira vez. Já fazem dez anos que eles vieram, 

Agora voltou de novo. 

P - No tempo do massacre ela tinha onze anos de idade. 

I • Voce encontrou ela em Utlaríti. 

P • Não, Encontrei no Cravarí, na aldeia dos Iranxe. 

************************ 

P - Estamos passando sobre a aldeia do Cinta Larga que matou o Sapecado. 

I • Estamos voando com Márcio. O pai dele junto com Raul Espanhol 

abriram vários campos de Pouso que hoje são postos indígenas da FUNAI. 

Márcio • um dia o sapecado foi mordido de cobra e eu vim aqui buscar ele. 

Já faz dez ou quinze anos atrás. 

I - O mundo dá cada volta né. O nome dele sapecado é porque ele tinha 

escapado de muitas e não morria, 

Márcio • O sapecado também era ruim e não morria. 

I - Quando o pessoal foi em Aripuanã em 74, no primeiro contato, daquela 
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história que os Cinta Larga pacificaram os Brancos. Eles pegaram gripe e se 

refugiaram aqui no vovô. E foram de aldeia em aldeia espalhando a gripe e 

morreram muitos. A gripe demorou um tres ou quatro anos para sarar. 

1 • Aqui é IPEIXI • água das arraias, boca do Cardoso com o Roosevelt. 1 PE 

PA • rio Roosevelt. Aqui na aldeia de Amisut é capoeira de onze anos. 

Em janeiro de 74, eles viram os bufalo da FAB passar. iam pro INPA e foram 

seguindo a rota encontrando Aripuanã. 

1 • Falando a língua Maatpetamay • não consigo traduzir. 

Capitão • fala na língua. 

I • Ele está falando que jogaram as placas da FUNAI fora. 

P • Em que ponto? 

1 • Paralelo 10 no Guariba. 

C • No Paraíso. 

1 _ A equipe de aproximação dos baixinhos foi embora para Cuiabá. 

r-, 1 • Isso aqui é tudo buraco do garimpo Ouro Preto. Tem 20 metros de 

profundidade. Isso aqui é o maior foco de malária. Detonaram tudo. Tiravam 

20 kg de ouro por semana. Eram 300 garimpeiros. 

P • Como tiraram. 

I • Foi um longo processo. Mesmo o Chicão da FUNAI colocou de novo. Havia 

até um cocaineiro, irmão do Jabes Rabelo que tinha garimpo aqui. Havia 

muita malária. Jucá ganhou grana aqui. (Romero Jucá • ex-Presidente da 

FUNAI). 

P - Querem voltar para a antiga aldeia deles. 
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l - Isso. Onde a gente vai voar. Esses Cinta Larga estavam no Guariba. Os 

C.L. são de cabeceira. Chama UBI - UBIEI. 

P - A serra passa no meridiano 60 e divide águas. 

1 - Depende! Há uma serra que divide as águas do Ouro Preto com as do 

Guariba. O divisor de águas é importante por causa disso, pois aí divide o 

território. Os Kabã estavam nas águas do Ouro Preto. Os Man no Guariba. 

P • Capitão estava nas águas do Guariba? 

I • Capitão é Man, Antonio é filho do vovô que é Kaban. Mais todos os seus 

filhos. Ele é casado com mulher Man, 

P • Há um fato importante nesse caso. Eles moravam nas águas do Guariba, 

I - É importante o Capitão voar junto e mostrar de lá de cima onde é que 

atiraram no Nasek, entre o peito e o pescoço. 

P - Quem atirou nele? 

I • Seringueiro. Parente do seu Sabá-seringueiro. 

P • Sabá é seringueiro? 

I - É Sebastião e filho dele era Sabá. 

P • Explico: que a primeira reserva foi feita com base no meridiano 60 e não 

incluiram as aldeias do Capitão e outras. O INTERMAT loteou para os 

fazendeiros e deu-lhes o título. Mas havia as aldeias e daí foi revista a Área 

Indígena Aripuanã. Agora eles entraram com processo e querem indenização. 

Vim ouvir vocês por ordem do Juiz Federal para saber se essa terra sempre 

foi de voces e ver se aí havia aldeia. Não é necesário haver aldeia, porque 

vocês como um povo caçador tem um raio de dispersão de 30 a 40 Km que 
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é o percurso onde se encontra a caça necessária para a sobrevivência de povos · /-- 

caçadores, pois sem a caça não há proteínas. De Ouro Preto vai até aqui 

(mostro do Ouro Preto até o Guaríba. 

Grupo Reunido fala: não a gente anda mais para caçar, pois aqui não tem 

caça perto da' aldeia. 

P - Mesmo que não houvesse aldeia, não quer dizer que não poderia ser 

território de voces. Pode ser é só mostrar a forma de ocupação para que o 

Juiz Federal possa entender. 

T • O índio é assim, O território é aqui. Ele vai lá caçar. Sabe porque Pivetta, 

porque aldeia perto não tem bicho, entendeu. É área dele lá, e quando ele 

quer matar bicho, que ele caça sempre lá, bicho fica manso lá, ele vai lá. 

Mata porco, paca, peixe. Por isso que o pessoal fala que não é área indígena. 

Claro que é área indígena. Você não viu monte de capoeira. Se caça fica 

muito arisca, ele vai lá, muda outra aldeia pra lá, pra mais perto do caça, 

barreiro, onde tem rio limpo, fazer outra aldeia, assim, tu sabe como é que 

, '? e, ner 

P - Sei. 

T • Aqui não tem nada. Só tem assim cateto, mateiro, fica aqui perto, algum 

anta, mas não é manso tanto assim. Peixe é difícil, Ai monta onde tem mais 

caça. Assim que o índio vive a natureza. Não precisa o índio ficá num lugar 

só. Depois quando se aumentar mais ele vai voltar com ela, fazer derrubada, 

uma capoeira aqui, outra ali. 

P - Quantos quilometros que anda'! 
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T • A gente anda 30Km, 40 Km, aí Pivetta que não tem mais caça, vai levar · 

toda a família para cinco dias, 10 dias pra só buscar· caça e assim que o índio 

vive natureza. Não é como vocês que tem açougue, mercado e lá compra. Eu 

mesmo como sou liderança, chefe do meu povo eu vejo branco falar que índio 

tem muito terra e índio é pouquinho. Claro que a gente não era pouco, 

r-._ porque morria multo, Pívetta, morreu muito gripe, massacre, próprio parente 

mesmo que apaga, mata, envenena, morria muito, muitos mil já morreram 

nesta terra. Nóis precisa· a caça, não precisa derrubá árvore, tirá ouro, sujá 

rio. 

Nosso Brasil não fala que preserva natureza. Eu to vendo, quantas pessoas 

preservam o índio? E índio que está tendo floresta, vivendo da pesca dele, da 

caça dele, vivendo a vidinha dele, entendeu. Assim que é nossa cultura. Agora 

é claro que o branco também é muito e nóis era muita terra, hoje nós 

diminuiu. Nóis está imprensado, quase assim tipo uma ilha. Terra grande, 
0. 

mas o branco tomou muita nossa terra. Por enquanto a gente ainda não 

perdeu esse pedacinho, próprio nosso mesmo. Essa aqui rio Branco é divisa 

nossa, Aripuanã, aí depois Eugenia, Tenente Marques, Roosevelt é divisa 

nossa. Depois do Roosevelt era do Suruí, parente nosso, Zorõ, Arara. Esse 

nosso divisa Guariba e Flor do Prado. Cinta Larga ainda não perdeu. Agora 

há nossos parentes no Mato Grosso que perdeu muito: Salumâ, Gavião, 

Suruí, 

P • lranxe perdeu tudo. 

T • Hoje terra de Surui é tudo cidade. Aquele banco Beron do Espigão, posto, 
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mercado, hotel perdeu tudo. Muitos diz: índio pode morrer tudo. Nós que é 

dono da floresta. Ninguém vai invadir aqui não. Nóis nascemos aqui. O 

Capitão falou: Deus deixou aqui. Nossa criação. Nóis criemos aqui nessa terra 

rio Branco, Guariba. Hoje até ele fala, bisavô dele falava assim: Esse é teu 

lugar pra voce igual eu vive muito pra caça, pescar. Hoje a gente tá vendo ele 

o branco, nosso bisavô já tinha falado vai acontecer. Ele falou assim: o 

branco vai vlm ainda tomá terra e quando viu o primeiro branco vai morrer 

ainda, morreu morreu, né aconteceu mesmo quando veio a primeira vez rio 

Branco todo mundo morreu. Hoje só tem cemitério aqui dentro da reserva, 

nem sempre cemitério, às vezes assim como a gente mata cachorro e apodrece 

lá, jogado lá. 

P • Todo o lugar onde é capoeira antiga também é cemitério? 

T - É cemitério, onde existia maloca enterrava né. Quem morreu de gripe 

ninguém enterrava não. 

I • Chegaram 69 Cinta Larga em Aripuanã. Pegaram a la. gripe. Morreram 

38. Quem não morreu. lá continuou morrendo durante quatro anos em todos 

as aldeias. O capitão foi a primeira vez em Aripuanã. Há uma foto em que 

ele vem na canoa, com a filha morta nos braços para enterrar do outro lado. 

Um branco ficou com tanto medo que queria pular na cachoeira e o capitão 

segurou ele. 

P • Nome dos rios da língua, Guariba por exemplo: 

Guariba = IPEBÁ//Rio Preto=NGAT PI INANXI=água que nasce do alto 

Madalena=MÃGAP=rio que tem muito ninho de jacaré 
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Guaribinha - YPEBA NEPU = braço 

Lontra= YKOT=água turva 

rio Branco=ABULOBAXI=árvore barriguda para fazer o coxo para fazer 

chicha. 

ZAPULIRA=monte de maloca (lado esquerdo do rio Guariba) 

I - todas as aldeias tem nome. 

P - Como é o nome da serra? 

1 • traduzindo a fala deles: quando eram ameaçados de morte ou mortos 
.. 

vinham para cá e eram protegidos pela serra contra novos ataques. O nome 

da serra é NDUATU. Aqui no Guariba tinham proteção contra o branco. 

I • NDU é serra. 

T- Alta e longa. 

P • Nome de cemitério? 

C • AMIXABEY - cemitério de capitão. NAPUISURIRA é local de cerrado, 

T • Os Rikbaktsa atacaram perto da aldeia onde hoje mora o japonês, quando 

era menino, mais de trinta anos atrás. Eles comiam a gente. 

I - Sua primeira mulher é filha do vovô. O lugar é GORAI=onde tira barro 

para panela. O capitão hoje tem 43 anos. A distância é 20Km, mais ou menos 

a distância que havia entre uma e outra aldeia. desta maloca até o 

taquaral=Xikaba são mais 16 Km. 

I • 71 mataram Cinta Larga. Antes de ir para Aripuanã foram atacados. 

Capitão tomou tiro, Mané tomou tiro. Chegaram na colocação de seringueiro 

e falou: deixa eu te ver. PAI KI NI=vamos nos olhar. Aí ele mandou tiro. O 
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Nasek veio com um tiro. A mãe dele cuidou mais de tres meses. Aí voltaram 

e o seringueiro. Chegaram lá e era uma roça de melancia. Os sobrinhos 

estavam lá, colhendo melancia. Os que atiraram não. O Chikuto ficou atrás 

de uma árvore cagando. Aí ouviu o tiro. Aí veio um seringueiro com mais de 

30 flechas. Aí deviam ir até o barracão do Valter Santos. Roubou a canoa do 

cara que não queria dar. Aí ele me contou. 

I - O Pra Frente conhece esta história. 

P - Como seu nome'! 

Pra Frente - Apuplelat=coraioso. Pediu comida e o seringueiro negou. Aí ele 

matou a mulher dele. Era empregado do seringueiro. Foi na quina do Paraíso, 

perto do corr, Rancho Grande. 

I - Alemão onde você estava quando o seringueiro atirou no Nasek? 

A primeira vez que eu vim aqui foi em 82. 

C • Ig. perto do Paraíso. NAPUISURIRA=cerrado. É a aldeia velha dele. Na 
{', cabeceira NUYBIA==lugar da serra embaixo. Abaixo do NAPUISURIRA. Na 

cabeceira do Guariba. Havia maloca do lado de lá(direito) do rio Guariba, 

João Cinta Larga estava lá. João mora ali atrás dessa serra. Todos conhecem. 

I - Aqui ó Pivetta. Quando atacou seringueiro no Guariba, nessa vez quando 

eles voltaram o Naki estava aqui próximo do ICHAIREY, onde ele sempre 

ficou, perto dó meridiano 60, local das aldeias perto do Roberto, Vovô e o 

Capitão estavam cá em cima, perto da aldeia do Piozinho que a gente viu 

(10º27'55" e 60º05'17") e o Parakida estava no taquaral onde ele está hoje. 

********************* 
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I • Sapecado roubou uma menina Cinta Larga e matou ela e depois sapecou, 

daí o nome de sapecado. O menino Cinta Larga que o matou ganhou o nome 

dele de Sapecadínho, 

P • O que é ichairei? 

I · É outra, é a serra pelada. 

r> 
' ' 

COORDENADAS GEOGRÁFICAS 

1 - XIKABA 10º 46' 22" S 

60º 24' 3211 w 
O taquaral dura oito anos e depois morre, mas brota 

novamente. Foram tomados dois pontos de coordenadas geográficas. 

10° 20'21" 

59° 58'41" 

2 - Pista de avião a faz. Flor do Prado 

10º 42' 21" 

60º 24' 32" 

3 - Capoeira velha do Vovô 

10º 29' 14" 

60º 06' 04" 

4 - Capoeira do filho do Vovô/ - Geraldo 

10º 28' 51" 

60º 04' 53" 

119 



5 • Aldeia nova do Piozinho 

10º 27' 55" 

60° 05' 17" 

6 • Outra capoeira velha do Vovô (1975-7) 

10º 26' 4211 

60º 03' 06" 

Foi nessa aldeia que nasceu o Japão, que nos acompanhou nesta 

viagem. 

7 • Japão (aldeia atual) 

10º 25'2311 

59º 59'4211 

Obs.: é uma aldeia com córrego pequeno e cachoeíra próxima à 

residência. Um pouco abaixo da ladeia do Japão busca-se barro para panelas. 

Também é o local onde os Rikbaktsa atacaram, mataram e comeram os Cinta 

Larga assados. 

8 • Aldeia do capltãota mais de 15 anos atrás) 

10º 21'07" 

59º 57'1111 

9 • Aldeia do Roberto - duas casas juntas 

10º 15'27" 

59º 56'37" 

10 • Capoeira do Roberto (1986) 

10° 13'04" 
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59º 55'0611 

11 - Capoeira do Nasek 

10º 13'36" 

59° 53'25" 

Neste local os baixinhos (grupo isolado) atacaram pela primeira vez, 

enquanto os Cinta Larga batiam timbó, para pegar peixes. 

12 - Maloca do Naki 

10° 12'28" 

59° 52'10" 

13 - Capoeira do Tamarin 

10º 11'51" 

59° 49'40" 

14 N Capoeira do Sabá 

10º 14'16" 

59° 48'53" 

15 - Capoeira do irmão do Piozlnho 

10° 15'39" 

59º 48'10" 

16 - Aldeia atual do João e do Sabá 

10º 16'04'' 

59º 47'19" 

Quando passamos próximos da aldeia no sobrevoo o Sabá estava 

abanando para a gente com uma camisa na mão, perto da porta de sua 
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maloca. 

17 - Valha capoeira do Japonês 

10° 17'12" 

59° 49'12" 

18 • Aldeia do Nakl 

'. 10º 13'02" 

59° 47'12" 

19 • Posto Indígena Rio Preto 

10º 13'17" 

59° 46'27" 

20 - Local onde N asek foi atacado 

10º 06'42" 

60º 01'47" 

21 - Esplanada (com madeira depositada) 

10º 06'43 

60º 01'5211 

22 - Esplanada com depósito de madeira 

100 07'10" 

60º 04'12" 

Esta esplanada, segundo informações de Ines Hargreaves, encontra-se 

a aproximadamente 500ms da antiga (7 anos) ai Jeia do Capitão). 
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VIII - ANEXOS 

ANEXO I 
Encontram-se noticias dos Cinta Larga na região a partir do ano de 

1914, segundo Maria Inês Hargreaves até o ano de 1987, segundo se pode 
verificar no mapa etnográfico da ocupação Tupi Mundé e Conflitos à 
Noroeste do Brasil, do qual apresentamos na página seguinte apenas a parcela 
atinente à região. Apresentamos, no entanto, a relação completa dos eventos, 
para futuras conferências no mapa integral. 

,,..-.... 
' t 

1 - 15/02/1914 - Chegada da expedição Roosevelt-Rondon em Campos Novos 
17/02/1914 - Saída de Campos Novos 

2 - 19/02/1914 - Chegada a Vilhena 
3 - 22/02/1914 - Acampam próximo da. aldeia Nambikwara 
4 - 23/02/1914 - Chegada e saíde de Três Bui itis 
5 - 24/02/1914 - Encontro de aldeias Nambikwara, próximos a José Bonifácio 
e chegam ao acampamento Cap. Amílcar 
6 - 27/02/1914 - Início da viagem no rio da Dúvida - expedição Roosevelt 
Rondon 
7 - 30/02/1914 - Chegada à Foz do rio Festa da Bandeira. 
8 - 01/03/1914 - Vestígios de índios, aldeias, sítios de pescaria e ponte rústica. 
9 - 05/03/1914.- Roças antigas e recentes, aldeias, canoa quebrada. 
10- I0/03/1914 - Acidente com canoa, cachoeiras, canoa quebrada. 
li- 15/03/1914 - Morte de Simplício - Cachoeira do Simpiícío 
12- 16/03/1914 - Ataque ao Cel Rondon, morte do cachorro Lobo, acampamento 
de índios. 
13- 17/03/1914 - Chegada a foz do rio Kermit. 
14- 17/03/1914 - Presença indígena, três aldeias, índios pescadores, deixam 
presentes. 
15- 22/02/1914 - Margem esquerda, roças de milho e aldeamentos e ferramen 
tas. 
16- 24/03/1914 - Chegada a foz do rio Taunay 
17- 26/03/1914:. Pedras e inscrições rupestres e muitas roças, margem esquerda. 
18- 27/03/1914 - Chegada a foz do rio Cherrie, aldeias indígenas 
19- 06/04/1914 - Chegada a foz do rio Capitão Cardoso. 
20- 14/04/1914 - Chegada a foz do rio 14 de Abril 
21- 15/04/1914 - Último ponto atingido por seringueiros, Ataques de índios. 
22~ 10/1927 - Massacre de índios IAMÉ - por D. Aleandro Lopes Alto 
Aripuanã. 
23- 01/1922 - Massacre de índios no rio G iariba. 
24- 1943 - Localiza aldeias SAIAMAl (Rel.Estanislau Zack) 
25- 1948 - Localiza aldeias MONDE (Madeirinha e Pimenta Bueno) - 
T AMANDE - Cap. Cardoso "lndios Hostís" Barão de Melgaço 
26- 1950 - Localiza aldeias MONDE (Vanda Hanke) 
27- 1958 - Malocas de índios Nambikwara próx:mas a José Bonifácio e 
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Vilhena. 
28- 1958 - Ataque de índios antropófagos à Estação Telegráfica de 
Pimenta Bueno e Barão de Melgaço, queima a Estação José Binifácio. 
29- 1956 - Os índios INHAMI atacam acima do Dardanelos. seringueiros. 
30- 1957 - INHAMI - atacam no Rio Branco e Amarelo. 
31- 1958 - INHAMI - Localiza aldeias de índios no Guariba. 
32- 1958 - Ataque dos CUHI, MIRA YBW AA no rio Branco e localiza 
aldeias. 

1958 - Localiza os SURUINS que atacam na margem direita. 
3J- 1951 - Indios selvagens atacam tropa de 40 garimpeiros nos limites de 
Guaporé e Mato Grosso. 
34- 1954 - Atacam a estação de José Bonifácio e ateiam fogo. 
35- 22/12/1959 - Cinturão Largo atacam e matam criança, acampamento João 
de Deus, próximo a José Bonifácio. 
36- 17/01/1961 - Cinturão Largo atacam e queimam Estação Telegráfica Jose 
Bonifácio. 
37- 1963 - Massacre de índios Cinta Larga, cabeceira do Juína - Laura 
Cinta Larga sobrevive. 
38- 1963 - Massacre dos índios Cinta Larga - Paralelo li. Várias malocas. 
Arruda/Junqueira. 
39- 1959 - Ataque Cinta Larga a aldeias Salumã - ENA WENENA WE. 
40- 03/11/1964 - Massacre de índios Cinta Larga no rio Roosevelt. 
41- 13/10.1964 - Aldeias Nambikwara (Comemoração), aldeias Surui (lgaré 
Riozinno, Lourdes, Cacoal e Riachuelo). Aldeias Cinta Larga (Igarapé 
Buritirana. Aldeias ARARA) 
42- 1965 - Chegada pacífica dos Cinta Larga. 
43- 07/02/1966 - Araque SURUI ao longo da BR 029 - Igarapé Riozinho, 
Cacoal. 
44- 26/05/1966 - Araque a Barão de Melgaço. 
45- 26/05/1966 - Sobrevôo localiza aldeia a + ou - 50 Km de Rondônia. 
47- 20/03/1967 - Sobrevôo localiza aldeias Surui 10212' idem - Vila de 5 malocas 
com roças - 15 Km aoeste do rio Branco. 

idem - Vila de 16 malocas com 3 roças - 50 Km de Pimenta Bueno. 
idem - Aldeia grande e roça entre o Roosevelt e Capitão Cardoso. 
idem - Duas aldeias com roça .. leste do Cap. Cardoso e norte do 

Ribeirão Divisão 11237'. 
idem - Roça com duas casas no Ribeirão Divisa - 35 Km a leste do rio 

Capitão Cardoso. 
idem - Roças a leste do rio Branco. 

48- 1967 - Massacres Cinta Larga por seringueiros do Guariba 
(informações de seringueiros de Bom Destino) 
49- 1968 - Sobrevôo localiza aldeia Nambíkwara do rio Primavera. 
50- i:dem - Sobrevôo localiza aldeia nos rios Perdidos, rio Capitão 
Cardoso, Roosevelt e Aripuanã, mais de 48 aldeias localizadas por Peret. 
51- idem - Zona de massacres de índios. Campo 21 da Prefeitura de 
Aripuanã com 20 garimpeiros. 
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52- idem - Massacres de índios. conflitos com garimpeiros, olícia de 
Cuiabá - Serra Morena. 
53- idem - Sede da firma Arruda/Junqueira, onde Chico Luiz é 
administrador e promove massacre contra índios. 
54- idem - Visita pacífica dos Cinta Larga que foram recebido a tiros por 
moradores de Marco Rondon. 
55- idem - Revide ao ataque que sofreram em Marco Rondon, Barão de 
Melgaço. 
56- idem - Massacre organizado contra os NANBIKWARA pelos 
moradores de Marco Rondon 
57- idem - Os Cinta Larga refugiam-se no interior do seu território. 
58- .. idem - Os NANBIKWARA relatam conflitos na região de Três 
Buritís, devido ao assassinato de um índio Cinta Larga e que provoca revolta 
em que os índios queimaram recentemente a Estação Telegráfica. 
59- idem - Atritos entre Cinta Larga e garimpeiros no rio Vermelho. 
60- idem - Ataque às margens da BR 364. Riozinho. 
61- idem - Início da frente de atração, contatos amistosos. 
62- 11/03/1969 - Localiza aldeias SURUI, no alto Madeirinha e rio Branco e 
aldeamentos Cinta Larga na margem esquerda e direita do rio Roosevelt. 
63- 25/05/1971 - Ataques de Cinta Larga no Alto Guariba/OM Destino em 
dezembro de 1970. 
64- 21/06/1971 - Ataque Cinta Larga. a 20 Km de Dardanelos localiza 
aldeamentos no rio Capitão Cardoso/Roosevelt. 
65- 28/07/1971 - Invasão de 90 garimpeiros na Serra Morena que são 
hostilizados pelos Cinta Larga. (O Globo de 28/07/71). 
66- 11/1971 - Cinta Larga atacam sub posto Roosevelt. ferindo Apoena. 
(Jornal do Brasil de 10/09/72) 
67- 19/02/1972 - Morte de Possidõnío e Acrísio no PI Roosevelt. revide as 
invasões no território. (O Globo de 19/02/72). 
68- 09/08.1972 - Tomás de Aquino Lisboa/Missão Anchieta localiza aldeia 
Cinta Larga na margem direita do Aripuanã, Rio Vermelho (O Globo de 
09/08/1972). 
69- 18/07/1974 - Massacre de Indios Cinta Larga (O Globo de 09/08/1972) 
70- 29/05/1974 - Chegada de numeroso grupo Cinta Larga em Aripuanã que 
são contaminados por gripe. 
71- 22/04/1974 - Invasores expulsos e ataque aos índios, Igarapé Tiroteio e rio 
Branco. 
72- 22/04/1974 - Invasão das terras entre o Juruena/Aripuanã - Grande 
concentração de aldeias Erikbaktsa/Cinta Larga. 
73- 1975 - Massacre de índios Cinta Larga. Guariba. 
74- 11/11/1975 - Localiza invasão do território SURUI. 

idem - localiza invasão recente na cabeceira Roosevelt/Capitão 
Cardoso. 

idem - Localiza aldeias Zoró. 
idem - Localiza aldeias Cinta Larga entre Fontanilas e Dardanelos. 

75- 10/04/1976 - Localiza invasões a I Km do Sete de Setembro. 
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76- idem - Aldeia abandonada, Cabeças Secas a 10 Km acima da Faz. 
Castanhal. 

idem - lndios Cabeça Seca, aparecem em frente à Faz. Muiraquitã. 
idem - Malocas na margem direita do rio Tiroteio entre este rio e o 

rio 14 de Abril a 20 Km a sede da Fazenda. 
77- 10/04/1976 - Encontram 14 ossadas humanas entre a estrada e o rio 14 de 
Abril. 
78- 29/07/1976 - Ataque de índios devido à invasão de seu território. 
79- 03/08/1976 - Assassinato do Surui Oréia por colonos invasores (Mindlin: 
1985). 
80- 07/06/1977 - Localiza numerosos aldeamentos Cinta Larga nos rios 
Aripuanã, Bueno, Amarelinho, Amarelo, Guariba e Roosevelt e Branco, Sete 
de Setembro. Jesko von Puttkaner. 
81~ 15/0?';i.'977 - Localiza 3 aldeias no rio Vermelho e cabeceiras do Porquinhos, 
próximo ao picadão da estrada de Arípuanã, muitos vestígios de índios, 
topógrafos abandonados. 
82- 04/08/1977 - Morte de 14 crianças, próximo ao rio Vermelho, além de 
importante chefe tribal NEPOTI, sem assistência alguma devido ao contato 
indiscriminado. 
83- 18/11/1977 - Apoena Meirelles localiza mais 15 aldeamentos ZORO nas 
cabeceiras do Igarapé Tiroteio, Canaã., 14 de Abril e Rio Branco. 
84- 1978 - Cinta Larga atacam no Guariba (informações dos seringueiros.) 
85 - 1981 - Cinta Larga atacam equuipe de topógrafos, próximos ao 
Tenente Marques. 
86- 1983 - Cinta Larga atacam garimpeiro na aldeia do Paraquida 
(informação de índios) 
87- 1984 - Cinta Larga matam garimpeiro "sapecado" próximo ao Cap. 
Cardoso. 
88- 1985 - Cinta Larga atacam e retiram invasores no rio Roosevelt 
(Jornal o Imparcial de 8/1/1986). 
89- 1986 - Garimpeiros atacam Cinta Larga, maloca Capitão. 
90- 10/03/1986 - Cinta Larga ameaçados devido a invasões. matam três 
garimpeiros, maloca Capitão. 
91- Ol/12/1986 - Zoró atacam equeimam casa de colono invasor. 
92- 04/1987 - Cinta Larga, ameaçados por invasões matam 3 garimpeiros 
próximo ao Cap. Cardoso. 

O mapa. recente do relatório da FIPE, apresenta a localização de 
aldeamentos entre os rio Guariba, Roosevelt, cabeceiras dos rios Tenente 
Marques e Eugênia e margem esquerda do rio Aripuanã. 
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Trata-se de Ação Ordinária de Reparação de Danos 
proposta por JOAQUIM AUGUSTO CURVO e FLÁVIA GORI CURVO 
contra a UNIÃO FEDERAL e FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - 
FUNAI, visando obter o ressarcimento dos danos causados em suas 
propriedades em conseqüência de invasões indígenas. 

Narra a exordial, em síntese, que os autores são 
legítimos possuidores de uma gleba de terras denominada "Gleba J.K" com 
9.992 ha., situada no município de Aripuanã-MT, inscrita no CRI do 6.º oficio 
de Cuiabá, onde exerciam a exploração extrativista e a criação de gado, com 
todas as benfeitorias necessárias para essas atividades, e que, com a 
demarcação da "Área Indígena de Aripuanã" pela FUNAI, houve a 
interdição da propriedade por se encontrar na referida área indígena. 

Requerer, ao final, a procedência da ação para 
condenar a União e a FUNAI ao pagamento de indenização pela invasão e 
danos causados às propriedades. 

Regularmente citada, a F AI ~apresentou 
contestação às fls. 158/177, argüindo, em preliminar, a e ção do eito, face a 
ausência dos pressupostos de validade. No mérito, regue eu a impr cedência da 
ação com a condenação dos autores nos consectários de ivados, 
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

Os autores apresentaram réplica i contestação nas fls. 
318/328. 

É o breve relatório. Passa-se à manifestação. 

A Constituição de 1934 previu em seu art. 129 que 
"será respeitada aos silvícolas a posse das terras em que se acharem 
localizados em caráter permanente, sendo-lhes, no entanto, vedado aliená 
/as." 

Semelhante era o texto da Constituição de 1937, cujo 
art. 154 dizia que "será respeitada aos sitvicolas a posse das terras em que se 
achem localizados em caráter permanente, sendo-lhes, porém, vedada a 
alienação das mesmas. " 

O art. 216 da Constituição de 1946 dispôs: 

"Será respeitada aos silvicolas a posse das terras 
onde se achem permanentemente localizados, com a 
condição de não a transferirem. " 

A Constituição d.! 1967, por seu turno, previu no art. 
186: 

"É assegurada aos silvícolas a posse permanente 
das terras que habitam e reconhecido o seu direito 
ao usufruto exclusivo dos recursos naturais e de 
todas as utilidades nelas existentes. " 

A EC 01/69 dispôs em seu art. 198: 

"Art. 198. As terras habitadas pelos silvícolas são 
inalienáveis nos termos que a lei federal determinar, 
a eles cabendo a sua posse permanente e ficando 
reconhecido o seu direito ao usufruto das riquezas 
naturais e de todas as utilidades ne s existe tes. 
§ l Ficam declaradas a nulid e e a extin ão dos 
efeitos jurídicos de qualquer. atureza que tenham 

Rua Osório Duque Estrada nº 107 - 3º andar Ed. Capital- bairro Araés CEP:i005-720 Fone:(065)61" 
Fax:(065)612.5085 - e-mail: p;:.agues@prrr. L. rr,r,;:E . 'if ·V. O.!: . 

]Roberto/ Ação Ord. Imóveis/2000.715-0 



por objeto o domínio, a posse ou tt ocupação 
terras habitadas pelos silvícolas. 
§ 2° A nulidade e extinção de que trata o parágrafo 
anterior não dão aos ocupantes direito a qualquer 
ação ou indenização contra a União e a Fundação 
Nacional do Índio." 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

Desde a Carta de 1934, portanto, restou assegurado 
aos indíos o uso e gozo das terras em que se acham localizados de forma 
permanente. 

Essa garantia era dada através da afetação ao 
patrimônio da União dai; terras ocupadas pelos indígenas. Essas terras desde a 
Constituição de 1891 já pertenciam à União. 

(' 

Nesse sentido, cita Gilmar Ferreira Mendes em O 
DOMÍNIO DA UNIÃO SOBRE AS TERRAS INDÍGENAS O Parque 
Nacional do Xingu, Brasília, 1988, p. 65, conferência do Professor João 
Mendes Júnior proferida em 1902: 

"Aos Estados ficaram as terras devolutas; ora, as 
terras do indigenato, sendo terras congenitamente 
possuídas, não são devolutas, isto é são 
originariamente reservadas, na formado Alvará de 
Jº de abril de 1680 e por dedução da própria Lei de 
18.50 e do art: 24 § t" do Decr. de 1854;" 

Não sendo terras devolutas as terras do indigenato, 
não pertenciam as mesmas ao Estado na forma do art. 64 da Constituição de 
1891, mas sim, à União. ·· 

Gilmar Ferreira Mendes, ob. Cit., p. 67, diz, também 
que "se essa orientação afigurava-se irrefutável no regime de 1891, após o 
advento da Constituição de 1934, constitui uma inequívoca contradictio in 
adjecto falar-se em terras devolutas ocupados por silvícolas. Em verdade, a 
Constituição de 16 de julho de 1934, veio ilidir · qualquer dúvida que, 
porventura, pudesse pairar sobre a tema." 

Em co qüêncià, ai; alienações de terras ocupadas 
pelos índios por parte do Es do do Mato] Grosso estão eivadas de nulidade, 
dado que foram feitas a no domino. 
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No caso presente, conforme se verifica dos does.~ 
fls. 118/142, as terras originalmente da União, foram vendidas ilegalmente pelo 
Governo do Estado de Mato Grosso a Vitoria Gonçalves de Queiroz, através 
de título de compra e venda (fls.l Ja), que posteriormente veio sendo 
transmitido até aos ora Requerentes (fls. 118/119). 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

lmpende, então, para a solução da lide, a constatação 
da posse ou não por parte dos índios das 1 erras em questão desde o início do 
século, pois se os índios ocupavam essa área, tratava-se de bem da União, que 
não poderia ser alienado pelo Estado do Mato Grosso, afastando o direito de 
serem os autores indenizados por aquela. 

Nessa diapasão, estando constatada a posse pelos 
índios da área em questão, entende o Parquet federal, que não há o que se 
indenizar, uma vez que o Estado de Mato Grosso não detinha o domínio da 
área, mas sim a União, sendo que somente esta poderia dar-lhes outra 
destinação. 

Cuiabs 

COFEDERAL, Isto posto, o 
manifesta seu interesse na demanda 
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA FEDERAL 
SECRETARIA DA 3ª VARA 

CONCLUSÃO 

r: 
Nesta data, faço os presentes autos conclusos ao MM. 

Juiz Federal. 
Cuiabá, 21/03/200~ "' 

~~_,,- 
BENEDITA A. BARROS DE OLIVEIRA 

Diretora de Secretaria da 3ª Vara 

VISfOO EM INSPEÇÃO 
(ART </' PARÁGRAR)ÚNlC:0, 

INC. J OOPROV, 104, DE 12-12-20'.XI) 

PROCESSO n~ 2000.715-0 

DESPACHO 

Espe ifiquem as partes, 
produzir, in ·cando, com objeti/i 
demonstr , no prazo sucessivcl d 
Autora. 

provas que ainda pretendem 
de, os fatos que desejam 
cinco dias. Pri-neíro a parte 

~BEARSI 
Juiz Federal da 3~ Vara/MT 

----- 

DATA 
BABO 

Nesta data, repebl os presentes autos. 
Cuiabá, 23/03Â01. 

J e .1.ê.rio 
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PUBLICAÇÃO 
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Publicação 
~/01.J. ;Q_ 

Circulação 
3o I o~ 1-º-L_ 
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Vista 

DATA 
l.lesta data, recebi os presentes autN. 

Culab~. IJ ~ I OS J '2-Poi 

JUNTADA 
Nesta data junto os presentes autos Petição, que adiante se vê. 
Cbá, to / o.5 /01 .. 

Daina Eunic~deiros 
Técnico Judiciário da Seção Cível da 3ª Vara 
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ADVOCACIA 
Faber Viegas 

Rúbia de Sousa Viegas 
Ana Lúcia Gonçalves Bandeira Duarte 

EXCELENTISSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO 
DA 3ª VARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE 

~ 
MATO GROSSO. 

Secretaria da 3ª Vara; 
Processo nº2000.36.00715-0 

" l 
i 

i , ... 

• ~ • .J 

,.~ 
u r 

,,.,J / ''"I 

, ....., 1 

JOAQUIM AUGUSTO CURVO e sua 
esposa FLÁVIA GORI CURVO, devidamente 
qualificados nos autos da Ação Ordinária de 
Reparação Patrimonial (Com Dupla Natureza: 
Pessoal e Real) que movem em desfavor da UNIÃO 
FEDERAL e FUNAI - FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO, 
por seu advogado infra-assinado, vêm, à 
honrosa presença de Vossa Excelência, em 
cumprimento ao despacho publicado no Diário de 
Justiça 6145 do dia 27 .. 04. 2001, circulado no 
dia 30.04.2001, dizer o que se segue: 

Avenida Historiador Rubens de Mendonça, nºL 731, Bairro Miguel Sutil. Edificio Centro Empresarial l 
Paiaguás, 14° andar, Conjuntos nºl.-1-01/ 2/ 5/ 6 e 7. 

Fone/fax: 642.55.65 - 642.56.50 - 642.36.25. 
CEP- 78.050-000 
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Faber~iigas 3!o-i': ) 
Rúhia de Sousa Yi~gos? <~ 

Ana Lúci,~ Gonç~hcs Bandeira D1,1,apt~ ,., 
1 

, ,.'~:,</ 
Os Autores p l.e i, t.e i am pela.::.'._~ 

produção de prova pericial a fim de se apurar 
o valor da terra nua e da cobertura florística 
existente na propriedade. 

ADVOCACIA 

Ademais através 
pericial poderá averiguar as 
erigidas na fazenda as quais 
pormenorizadamente observadas e 
que sejam acrescidas ao valor 
resultante da terra nua e 

da prova 
benfeitorias 
deverão ser 

sopesadas para 
da indenização 
da cobertura 

florística. 

Outrossim os Autores, por apego 
à preclusão, resguardam-se no aireito de 
requer a produção de outras provas que se 
fizerem necessárias tais corno: testemunhal, 
juntada de novos documentos, etc. 

Termos em que, 

Pede deferimento. 

Cuiabá, 04 de maio de 2001. 

Faber Viegas 
OAB/MT 2.105-A 

Avenida Historiador Rubens de Mendonça, nºl.731, Bairro Miguel Sutil, Edifício Centro Empresarial 2 
Paiaguás, 14° andar. Conjuntos nl)l.401/ 2/ 5/ 6 e 7. 

Fone/fax: 642.55.65 - 642.56.S::l - 642.36.25. 
CEP - 78.050-000 
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM MATO GROSSO 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ FEDERAL DA TERCEIRA VARA DA 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DE MATO GROSSO. 

. r•.J 
i .r·· 

(7.;.'.:I :;~ 
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_ ... 

···-1 
r,_:,, 
(.)Çi 

cn í ·•··. 
({.i \,-·"'. 

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por conduto do 
Procurador da República que a esta subscreve, no uso de suas atribuições legais, 
vem, perante Vossa Excelência, em atenção à decisão de fls. 341/342, oferecer os 
seguintes quesitos a serem respondidos pelo expert, conforme orientação firmada 
pela Sra. Jacira Monteiro de Assis Bulhões, antropóloga da PR/MT, em anexo. 

/ 

1) Nas terras indígenas demarcadas da área indígena 
Aripuanã, quais as aldeias velhas e taperas que 
existiriam iste que comprovam a imemorialidade? 
Se po ivel ociá-las aos grupos e sub-grupos 
corr pendentes 

Dentro da ºjªI dade de cada grua indígena acima 
mencionado, q ais são as atividades essenciais. para a 
manutenção e sua organização social, costumes, 

. línguas, e tra ção que foram e são realizados na área 
em comento? 

ar Ed, Capital · Bairro Araés 



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

3) Nos estudos sistematizados como compreendia-se o 
território de ocupação Chta Larga? 

4) Quais os fatores históricos preponderantes 
concernentes a ocupação não índia na região que 
influenciaram a definição da expedição de títulos de 
domínio incidentes área em comento? Quais as 
conseqüências dessa ocupação na vida do povo Cinta 
Larga? 

5) e são os prejuízos sócio-econômicos 
povo Cinta Larga por não usufruírem 
seu território imemorial, devido a 
sociedade nacional? 

Pode-se fir~r que a criação da área indígena de 
Aripuanã co rigiu ou devolveu aos Cinta Larga seu 
território tra icional em toda a sua plenitude? 

Rua Osório Duque Estrada s/n.º 3º andar Ed. Capital - Bairro Araés 
Fone (065) 612-5030 Fax (065)612-5035 - Cuiabá/NIT 
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MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL /_ 
PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM MATO GROSSO {, id "J2fÍc/o/ 

INFORMAÇÃO/PRDC/ N. o 022/2001 Cuíabá, 16 de outubro de 2~.?( 

~· 

Sr. Procurador, 

Trata-se de informações pertinentes ao processo 
2000.36.00.000715 e da necessidade ou não de elaboração de novos quesitos 
a serem respondidos pelo expert. 

Cabe lembrar, a título de observação, a Vossa Excelência 
a existência, às páginas 184 até 316 do presente processo, de laudo 
antropológico do Sr. Darci Luiz Pivetta, Antropólogo Perito, que periciou a 
Área Indígena Aripuanã, para um outro processo de n.º 93.0001751~9 Classe - 
Ação Ordinária/Imóveis, apresentando a confirmação de que a área é 
território originário e imemorial dos Cinta Larga. 

r: 

Feita a análise do mesmo pode-se dizer que o pesquisador 
formulou seu encaminhamento sistemático, com a principal preocupação de 
desvendar a trajetória etno-histórica do Grupo Cinta Larga, tendo como 
objetivo a demonstração da ocupação espaço/temporal do grupo. Teceu a 
trama das relações interétnicas vivenciada pelos Cinta Larga através de 
documentos de pesquisadores (pág. 210) altamente reconhecidos na academia, 
bem como, fez referência a sítios arqueológicos (pág. 214) que comprovam a 
existência remota de grupos humanos na área, apresentando qualidade 
metodológica. 

Na pág. 203, o autor estabeleceu a tecedura política, do 
Estado de Mato Grosso, assim favorecendo a classe econômica, apontando 
como sendo a década de 60 o período de maior incidência de titulação. 

Segue, assim, o autor em sua sistematização uma conduta que 
resulta em: 

1. Estruturação histórica do grupo: 

- Seja oral ou escrita, apresentando registros da presença dos 
Cinta Larga, entre outros, em terras da região de Aripuanãi~ 

Ruê1 Osório Duque Estrada s/nº Ed. Capital, 3° andar - bairro Araés - cuiabá/MT 
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- Através da referência bibliográfica de Cândido Mariano da 
Silva Rondon, Roquette-Pinto, Roosevelt, Carmen Junqueira, 
Apoena Meireles, João Dai Poz, Inês Hargreaves e outros; 

- Através de sistematização histórica da nomenclatura usada 
pelos estudiosos dos habitantes da área do Aripuanã contata 
se que os Cinta Larga dominavam-na como seu território e 
que são habitantes da área sub judice; 

- Através da elaboração da trama das relações im:erétnicas, 
vivenciada pelos Cinta Larga, com os brancos e com outros 
índios como os Nambikwara e Pareci. 

2. Determinação da real extensão do território: 

O autor apresenta, a partir da página 204, um rol de acadêmicos 
que em suas pesquisas cruzaram com vários subgrupos Cinta Larga e outros 
que os descreveram assim como ao seu território. 

Sabendo que os povos ágrafos contam com o trabalho científico 
do antropólogo para o registro de sua história oral e para legitimar o direito 
das etnias distintas, assim, o autor contou com o depoimento do indígena 
TATARÉ liderança Cinta Larga que na página 187 dá seu primeiro relato do 
que ouviu de seu antepassados e do que vivenciou. Segue com outras 
entrevistas (pág. 284 'a 304). 

3. Apresentou um demonstrativo sistematizado, através de 
mapas, (pág. 277 à 283) da região do habitat dos Cinta Larga: 

Mapa dos deslocamentos Indígenas - ocupação e uso do 
território. Elaborado por Darcy Pivetta; 

- Mapa - permite localizar as aldeias estudadas por ele. 
Território Cinta Larga seus limites e conflitos com povos 
vizinhos, elaborado por Inês Hargraeves; 
Aldeias Cinta Larga; 

- Mapa do Parque Aripuanã; 
Carta Etnográfica da Rondônia segundo os trabalhos do 
professor Roquete Pinto e da Comissão Rondou (1934) - que 
apresenta o traçado da Linha Telegráfica, e áreas indígenas por 
família linguística. Mapa das primeiras expedições e 
povoamentos que nos permite visualizar o território 
tradicional; i~ 
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Território de caça por aldeia Cinta Larga 

4. Apresentou levantamento delimitadores de território (pág. 233 
á 253.). 

5. O autor descreveu as características culturais e o padrão 
sociocultural de ocupação e uso da terra dos Cinta Larga, mostrando a 
variação e a adequação dos nichos ecológicos, bem como a organização 
sócio-política dos vários grupos. Assim, neste capítulo o autor nos conduz a 
uma visualização dos pontos de fronteira, os conflitos e as relações 
intergrupos no interior do complexo cultural Cinta Larga e sua adequação nos 
limites de seu território tradicional para cumprir com suas expedições de caça, 
coleta e de trabalho na agricultura. 

OBS.: Essa visualização é sentida através das várias respostas aos 
quesitos, ao apresentar provas através de fotos e depoimentos factuais de 
ocupação. 

6. O· autor apresentou um levantamento, (conteúdo das 
páginas 257 e 258) que define as aldeias antigas e migrações. 

Cabe observar que, o autor do laudo antropológico conduziu 
suas respostas dentro da norma científica e desta forma, o autor cumpriu a 
exigência de provar que a área sub Júdice sempre foi habitat natural dos Cinta 
Larga e seus sub-grupos, resgata-la tem o significado de retomada de sua 
identidade desestruturada por tantas mudanças imposta pela sociedade 
nacional nas várias dimensões: social, econômica e política, bem como, dar 
continuidade ao amalgama da construção de pertencimento. 

Segue encaminhamento de rol de quesitos antropológicos 
solicitado por Vossa Excelência, com o objetivo de deslindar controvérsias e 
para o acompanhamento do. processo. 

1. Nas terras indígenas demarcadas da Área Indígena 
Aripuanã, quais as aldeias velhas e taperas que 
existiram e existem que comprovam a imemorialidade? 
Se possível associá-las aos grupos e sub-grupos 
correspondentes. 

2. Dentro da oralidade de cada grupo indígena acima 
mencionado, quais são as atividades essenciais pera ~.41:{~B\ 
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manutenção de sua organização social, costumes, 
língua e tradição que foram e são reaJizados na área 
em comento? 

3. Nos estudos sistematizados como compreendia-se o 
território de ocupação Ciuta Larga? 

4. Quais os fatores históricos preponderantes concernentes 
a ocupação não índia na região que influenciaram a 
definição da expedição dos títulos de domínio 
incidentes na área em comento? Quais as 
conseqüências dessa ocupação na vida do Povo Cinta 
Larga? 

5. Quais foram e são os prejuízos sócio-econômicos 
sofridos pelo Povo Cinta Larga por não usufruírem 
integralmente seu território imemorial, devido a 
interferência da sociedade nacional? 

6. Pode-se afirmar que a criação da Área Indígena 
Aripuanã corrigiu/e ou devolveu aos Cinta Larga seu 
território tradicional em toda sua plenitude? 

Sendo o que se apresenta para o momento, renovo meus 
protestos de estima e consideração. 

Atencios 

Rua Osório Duque Estrada s/nº Ed. Capital, 3° andar - bairro AJ:aés - Cuiabá/MT 
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA FEDERAL 

3ª VARA 

PROCESSO Nc;, 2000.715-0/classe 1400 

D E C s Ã o 

1- As partes manifestaram discordância do valor das 
propostas de honorários de fls. 375/377 e 380/384, asseverando que as mesmas 
estão orçadas em valores altos. 

li- Os honorários periciais devem ser proporcionais à 
natureza da tarefa a ser desenvolvida, seu grau de complexidade, bem como ao 
objeto do litígio, observando-se, ainda, as condições das partes. No presente 
caso, considerando o que acima foi falado e os valores que vêm sendo cobrados 
em perícias de natureza semelhante, concluo que as propostas apresentadas 
pelos Peritos mostram-se um pouco elevadas. 

' 

Portanto, verificando o excesso dos valores apresentados, 
e sem menosprezar a capacidade dos peritos e a importância dos trabalhos fixo 
o valor dos honorários da perícia técnica em R$ 11.800,00, e em R$ 12.000,00 
para a perícia histórico-antropológica, devendo ser essas quantias depositadas 
pelos autores e FUNAI, respectivamente, no prazo de 20 (vinte) dias a contar da 
intimação desta decisão. 

til - Depositados os honorários, designe-se data para 
início dos trabalhos, intimando-se os Peritos e as partes. 

IV - Defiro o levantamento de 50% da verba em favor 
dos peritos, no início dos trabalhos. 



V - Fixo o prazo de 60 (sessenta) dias para a conclusão 
dos trabalhos e entrega do laudo, contados da data da instalação da perícia. 

VI- Intimem-se, inclusive os Peritos. 

D ATA 
Nesta data, recebi os presentes autos. 

Cuiabá, 17.ll~ 
~ 

PUBLICAÇÃO 
Inseri o ato de fl.1g(J()/.) 
No Expediente de /~/D.? 

PUBLICAÇÃO 
/$_/ /1... 1 153 

'

C:IRCU~tÇÃO 
ia I tL (03 ~- I 

2 
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INTIMAÇAO 
Nesta d•h, •m Sccr«hrla, procedi 

lnttm,çdo O PA&TE AUlORA 
0 PAiHE RÊ 
0 TESTEMUNHA 
0 M PF 
~ PERITO 

1trnl1 do (1) 1dvo91d..-, (1) Dr. (1) 
f;.IJ, C.Ê l'\I /·o ,:;,F;.f-VA.?-(1, vJEHc+-~/ 
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA FEDERAL 
SECRETARIA DA 3ª V ARA 

CERTIDÃO N ° 085/2004 

CERTIFICO que em cumprimento às decisões de 
fls. 341/2 e 402/3 proferidas na Ação Ordinária nº 2000.000715·0, 
ajuizada por JOAQUIM AUGUSTO CURVO E OUTRO contra a 
UNIÃO FEDERAL E OUTRO, compareceu nesta Secretaria, o 
Perito nomeado às fls. 341/2, EUGÊNIO GERVÁSIO WENZEL, CPF 
nº 205. 716.820-49, para instauraçã~ da perícia. Não 
compareceram as partes, seus procuradores, bem como os seus 
assistentes-técnicos. O prazo para a conclusão dos trabalhos é 
de 60 (sessenta) dias, a partir desta data. Dada e passada nesta 

ddl; Cuiabá, Capital do Estado de Mato Grosso, aos 
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dias do mês de agQsto de dois mil e quatro. Eu, 
V - \1 (Cláudio A. da Silva), Técnico Judiciário da Seção 

mentos Cíveis da Terceira Vara, que a digitei e 

dezes 

assino. 
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BENEDITA A. BARROS DE OLIVEIRA 

Diretora de Secretaria 
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