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Réu: União Federal e Outro 

Assunto: Laudo resultante da perícia antropológica. 

Área: Área Indígena Aripuanã - MT 

Introdução: 

Considerando a especificidade do presente trabalho, não foi possível e nem 
adequado querer esgotar nas respostas a amplitude sugerida pelos quesitos. Além disso, 
para não repetir · cansativamente os dados, incluo os anexos que elucidam e 
complementam o meu trabalho pericial. Procuro, ainda, responder as questões de forma 
direta, de modo a facilitar sua leitura .. 

Quanto aos anexos, reuni grupos de informações, conforme elenco a seguir: 

Anexo O 1 Mapas antigos e atuais 

Anexo 02 demarcação da AIA - e formas de contato da sociedade nacional com os 
índios 

Anexo 03 demografia 

Anexo 04 Economia caça, coleta, roça Cinta Larga 

r 
r. 

Anexo 05 Ritual Cinta Larga 

r .. 
Anexo 06 Junqueira - síntese etnográfica do Grupo Cinta Larga de Serra Morena 

Anexo 07 Massacre do Paralelo 11 - 
Anexo 08 Relatório das terras de MT-Roberto Cardoso de Oliveira 

Anexo 09 Histórico do Contato 

-- No texto, procurei grifar termos da língua Cinta Larga com negrito, as falas dos 
índios grafei em itálico, e as citações estão entre aspas. 
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___ Os índios da Amazônia pertencem a 
um outro mundo. Seu modo de vida 
deve ser respeitado. Que diríamos se 
extraterrerstres chegassem de súbito, 
querendo nos impor suas leis e suas 
técnicas? 

Chapelle, 1982:135. 
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- 
Quesitos 

a) Pelo Juízo: 

a} A área de propriedade dos autores pode ser caracterizada como de 
posse imemorial indígena? 

- 
Essa área indicada como "de propriedade dos autores" pode ser 

caracterizada como de posse imemorial indígena, de ocupação tradicional 
dos Cinta Larga, sub-grupo Tupi-Mondé. A Área Indígena Aripuanã (AIA) 
integra hoje uma área oficialmente reconhecida conío sendo de posse dos 
Cinta Larga, ratificada pelos documentos de identificação; delimitação, 
demarcação e homologação. No entanto, os registros de sua ocupação vem 
dos primeiros documentos conhecidos desde o século XVIII, em notícias 
fornecidas por viajantes e exploradores não-índios que adentraram essa 
região. Isto é, a ocupação dessa área antecede a essas primeiras referências, 
remetendo à imemorialidade de ocupação indígena. 

A ocupação tradicional desse território, que o antropólogo Dai Poz 
denomina significativamente no seu trabalho de "país dos Cinta Larga", é 
constatada desde os contatos do início do século XX. 

A imemorialidade de ocupação indígena é corroborada no estudo 
minucioso do etno-historiador M. Menendez, que delimita o período de 
1750 a 1850, e focaliza a região compreendida entre os rios Madeira e 
Tapajós. Em uma síntese, inicia com a seguinte consideração: 

"A ocupação efetiva pelo branco do vasto território que medeia os 
rios Madeira e Tapajós é muito recente. Poder-se-ia dizer que ela se 
completa no presente século (XX), entre 1950 e 1970. Entretanto, 
esse processo foi lento e gradual, registrando-se sua origem na 
primeira metade do século XVII, sendo marcado inicialmente por 
sucessivas viagens que se estendem até inícios do século XX e que 
tinham por objetivo reeconhecer o território a ser incorporado e 
abrir caminho à colonização" (Menendez, 1992:281). 

E da página seguinte extraio uma observação que serve de 
complementação: 

- 

- 
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" até meados do século XVII, a região sofreu um processo de 
expansão dos Tapajós e Tupinambá, tendo como conseqüência o 
contato, vassalagem, escravidão e movimentação dos grupos 
localizados na área em questão". 

A antropóloga Carmen Junqueira, que se preocupou com a 
identificação do território ocupado pelos Cinta Larga, definiu 
sinteticamente suas terras imemoriais: 

"O território que vai do rio Aripuanã ao Ji-Paraná em Rondônia no 
sentido Leste-Oeste, e das cabeceirasdestasaté a foz do rio Aripuanã no - 
rio Madeira, no sentido sul-norte é considerado como o berço Tupi 
Mondé" (Aripuanã, 2000a). 
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b) Da Procuradoria da República em Mato Grosso. 

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. 

- 
A preocupação por identificar aldeias velhas e "taperas" que existiram 

e existem para comprovar a imemorialidade de ocupação, já fez parte do 
trabalho de indigenistas, mencionado pelo etnólogo Dal Poz: 

"Durante o mês de setembro de 1980, Ivar e Thomas realizaram uma 
expedição às cabeceiras do Guariba para reconhecimento das malocas 
aí localizadas" ( 19 81 ). 

Em minha rápida pesquisa de campo pude localizar algumas aldeias 
atuais e antigas ( capoeira, maloca antiga, cemitério) que correspondem à 
região que compreende a área em litígio, próximo à cabeceiras do Guariba. A 
seguir, apresento diversos elencos das aldeias registradas em diversos 
anos, para compreender ·a ·dinâmica de ocupação territorial por 
parte desse povo. Essa dinâmica inclui um semi-nomadismo, 
abrangendo todo o seu território. Esse semi-nomadismo implica 
em mudanças de aldeias a cada período de tempo, determinado 
pelo esgotamento dos recursos de solo nas roças próximas, de 
materiais de coleta e da raridade de caça na região. Nessa 
dinâmica semi-nômade, decorrido um tempo maior, os 
respectivos grupos retornam aos locais de antigas aldeias para 
erigir as novas. Com essa dinâmica propiciam uma recuperação 
ecológica do seu território, para então re-utilizá-lo. Pode-se, desse 
modo, entender a distribuição e mudanças das aldeias, presentes 
nos diversos registros. 
1) Em 1980/81/82, incluso neste proc. fl. 179, havia as seguintes 
aldeias na AIA: Capitão Cardoso, Naki, Cachoeira, Parakida, 
Roberto, João, Antônio, Najer, Pio. 
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- 2) Em 1996, num tràbãlliõ. preciso ·realizado pelo etnólogo Darci Luiz 
Pivetta, havia: Roberto, Cemitério e aldeia antiga de Roberto, Posto 
Indígena Rio Preto, Aldeia antiga e Cemitério do Capitão, Aldeia antiga e 
Cemitério do Japonês, Aldeia do Japonês, Aldeia do João e do Sabá, Aldeia 
antiga e Cemitério o Vovô, Reserva de Xicaba, Aldeia atual de Xikaba. 

3) Em 1981, em registro documentado pela Diocese Jí-Paraná, aponta outros 
locais, correspondentes a antigas aldeias. 

"Exemplos de sítios (arqueológicos) encontram-se no roçado novo da 
maloca do Naki, nas cabeceiras do igarapé Ouro Preto, na Fazenda Rio 
Branco, próximo à foz do Ouro Preto; e nas proximidades da vila de 
Aripuanã, onde uma panela intacta foi desenterrada por um arqueólogo 
vinculada ao INPA (Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia)" 
(Doe. Diocese Ji-Paraná: 01.09.1981). 

4) Em 2004, registrei as informações de Neuri e Christ, em Arípuanã, 
relativas a aldeias e deslocamentos ocorridos nas duas últimas décadas. 

A quase totalidade dos Cinta Larga concentrava-se entre 1985 e 
1988, no Posto Indígena Rio Preto (próximo a um garimpo). A partir de 
então iniciou-se uma nova dispersão. A primeira deu-se em 1 988, foi 
liderada pelo zápiway (cacique) Parakida, para um lugar próximo do Rio 
Branco. A segunda cisão, em 1989, foi liderada pelo zápiway Naki, que foi 
para Bananal. 

Em 1990 o zápíway Parakida deslocou-se novamente, para Taquaral 
- em lugar que fora aldeia anteriormente, perto do rio Branco. Junto a 
Parakida reuniram-se os zápiway Sabá e João. Em 1992, a aldeia Taquaral 
passou a ser a maior concentração demográfica dos Cinta Larga da AIA. 

Em 1998 os zápiway Japão e Capitão fundaram a aldeia 
Cachoeirinha. 

Em 1994 - o zápiway Parakida fundou a segunda aldeia Taquaral, ao 
lado do igarapé Taquaral. 

Em 1997 / 1998 os zápiway João, Sabá e Geraldo se reúnem para 
fundar uma aldeia, com o nome deles. 

Em 1993 o zápiway Geraldo fixou-se com sua família na aldeia do 
Gente Boa. A família do zápiway Antônio também morou ali. 

Em l 997 /1998 os zápiway João, Sabá e Kakoran fundaram a aldeia 
do rio Impé, a 30 Km da aldeia Taquaral. 
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Em 2000 - o zápiway Nasek estabeleceu uma aldeia a um quilômetro 
do rio Impé. 

Em 2003 o zápiway Flor da Selva e Kakoran estabeleceram-se perto 
do rio Guariba. Depois, nessa aldeia do paralelo 10°, - que se localiza no 
extremo norte do limite da AIA -, chegou o zápiway Geraldo. 

Com isso, se tem uma série de dados que possibilitam entender a 
distribuição das aldeias, a partir das quais os Cinta Larga ocupam sua terra, 
incluindo a dinâmica das alianças e conflitos os zápiway, bem como o 
retorno a lugares conhecidos. 

Em 2004 visitei a aldeia Taquaral e a aldeia Cachoeirinha, que tomo 
como referência geográfica para localizar os demais pontos que 
correspondem a aldeias atuais, antigas e futuras. Ao buscar esses dados, uma 
das referências mais repetidas pelos informantes Cinta Larga foi a aldeia 
antiga, Napoiserei, que ficou excluída da delimitação da Área Indígena 
Aripuanã, mas que é considerada como parte de seu território tradicional. 
Essa aldeia, em termos de memória do contato com a sociedade nacional, 
representa algo doloroso, considerando-se que os Cinta Larga foram 
expulsos da aldeia e em seguida os tratores da fazenda do Carlito entraram 
e derrubaram suas casas. Pelos meus cálculos, isso ocorreu por volta de 
1976. 

- 

.- 
- 
- 
r--. 

- 
Os informantes Cinta Larga abaixo relacionados, tem em sua história de 

vida a trajetória que passa por outras aldeias: Eduardo - 70a de Ixairey, 
onde morou por 3 anos, depois passou a morar em Taquaral -; Maria - 33a 
que viveu seus primeiros 5 anos em Napoiserei e hoje reside em Taquaral>; 
Adriana -14 a, casou-se este ano com o filho do zápiway Naki e foi morar 
no Taquaral; antes residia em Bananal, perto do rio Madalena, a sul do rio 
Preto -; e Tamara Kabanaã - 21 a - esposa do zápiway Parakida do 
Taquaral. 

Esses informantes falam de uma aldeia antiga Za p Alawey 
localizada na cabeceira do rio Branco. Eduardo viveu em Zap Alawey há 
65 anos atrás, quando então tinha 5 anos. Era uma aldeia constituída por 10 
casas grandes. Contemporaneamente, existia outra aldeia, abaixo no mesmo 
rio, que chamava Pomokopyt, distante uns 1 O Km da anterior. A aldeia 
era construída à beira de igarapé. De Zap Alawey mudaram para lguinéi. 
Nessa época, os Cinta Larga construíam suas aldeias nas cabeceiras do rio 
Branco. Tomando-se a trajetória de vida de Eduardo como referência, há 

,,..._ 

--· 
- 

- 
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mais ou menos 48 anos mudaram-se para Ixarey, no rio Madalena, afluente 
do rio Preto, quando Eduardo tinha 22 anos. 

Para compreender em parte a extensão de ocupação territorial, é 
interessante lembrar que tradicionalmente faziam acampamentos, a 
distâncias de 5 dias de caminhada a partir da aldeia. Desses acampamentos, 
toda a família participava. Iam, por exemplo, até onde era a aldeia "Zé 
Lopes", no rio Mararim, afluente do rio Juina. Também acampavam no rio 
Cego, afluente da margem esquerda do rio Juina, pouco abaixo do rio 
Mararim. 

Os mesmos informantes mencionaram outras aldeias antigas: 

1) Aldeia do Pai Grande, situada num alfuente do rio Fusquim, - 
denominado Maboxi -, que desemboca no rio Juina. A aldeia era 
constituída por 7 casas. 

2) Aldeia do Café, situada no rio Itainmop (atual rio Gelado), com 2 casas 
grandes. 

3) Havia outra aldeia perto da cidade Serra Morena. 

4) Aldeia do Nelson, também conhecida como Aldeia Perdida, ao lado do 
rio Aripuanã, atualmente com 3 casas. 

Para complementar as informações a respeito de aldeias atuais e 
antigas, me desloquei da Aldeia Taquaral - em agosto de 2004 -, até a fazenda 
Buraco Fundo, acompanhado de-três informantes Cinta Larga. 

Contando com a cuidadosa condução do chefe de Posto da FUNAI, a 
viagem da aldeia Taquaral até a Aldeia Cachoeirinha durou 3 hs, 
percorrendo uma distância de 40 Km. Cachoeirinha é a aldeia de Capitão 
(Apupitikig), que se localiza junto ao rio Cachoeirinha. É local de antiga 
aldeia, para onde retornaram em 1994, vindos da aldeia do Rio Preto. 

Um dos objetivos desse meu deslocamento era localizar a antiga 
aldeia Napoiserei, que ficava entre os rios Guariba e o Guaribinha. Essa 
teria sido destruída na abertura da fazenda do Carlito. No lugar dessa aldeia 
antiga, hoje se encontra uma capoeira. Ainda encontram-se enterradas 7 
pessoas que morreram de malária (pa' o). Os habitantes dessa aldeia, 
residiram anteriormente em outra aldeia, situada mais próximo da cabeceira 
do rio Cachoeirinha. · 

Os informantes de Cachoeirinha esclareceram, como pontos 
topográficos importantes, - a par de antigas aldeias e atuais -, a gruta dos 

- 
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morcegos e o taquaral, que ficam próximos. Perto da gruta dos morcegos, 
distante l O Km de Taquaral, tem capoeira - vestígio de aldeia antiga 
chamada aldeia Zaburirési. que foi construída há muito tempo por 
Parakida. 

Os três informantes que me acompanharam na viagem de 
Cachoeirinha até a fazenda Buraco Fundo, não ficaram indiferentes. Dois 
deles portavam armas e ficaram alvoroçados quando identificaram pegadas 
recentes de onça - pedindo para parar a condução e examinando os 
indícios. Este animal, suposto autor das pegadas, foi visto na estrada 
quando voltávamos à tarde por aquele local. Em outro local pararam para 
abater um mutum e "espantar" outro; vimos dois veados em momentos 
distintos, que não estimularam os caçadores a pararem para os perseguir. 
Fato que demonstra o 'êrívolvimentodos Cinta Larga com o meio ambiente, 
que é seu território. 

Saímos da Aldeia Cachoeirinha na direção SW e no 1 Km 9 passamos 
por uma capoeira, em que nasceu o Cinta Larga Japão. Segundo minha 
plotagem, a área "sub-judice" incide neste local. É o mesmo local de uma 
antiga aldeia grande, uma cidade na expressão deles, com 3 casas. grandes. 
A partir daí criaram 3 outras aldeias. Seguimos 3 km, e encontramos outra 
aldeia - Aldeia Campo Largo. Aqui é cabeceira do rio Cachoeirinha. Nesta 
aldeia nasceram: Mário -hoje com 29 anos - o que esclarece a época em 
houve uma aldeia aí; também, nasceram neste local: o Renato, a mulher de 
Piozinho, a Dalva - a mulher do Capitão, informaram, para acentuar a 
importância deste Jugar como de outros mais. 

Perto da ponte sobre o rio Branco, onde fora Aldeia de Gente Boa, o 
Cinta Larga Antonio estava com derrubada nova, para erigir Aldeia. 

Continuando a viagem, no Km. 14 foi identificado local de aldeia 
antiga, onde Piozinho mora atualmente. Nesse local, o vovô Miltinho 
faleceu. Informaram que muitas mulheres, hoje de idade avançada, 
nasceram neste local. Informaram também que a mãe de Piozinho foi 
sepultada em local distante uns mil metros desta aldeia antiga. 

Conforme Piozinho: aqui tinha muita mandioca, milho, amendoim. 
Cinta Larga muito aqui. Depois dividir, outro aldeia, outro aldeia ... 

O Km 16 ( distante 2 Km da aldeia do Pio) é local da antiga aldeia de 
Manoel, cunhado de Pio, construída há uns 30 anos -isto é, por volta de 

,,....., 

- - 

1 Próximas informações de quilometragem, tem como referência a aldeia Cachoeirinha. A quilometragem 
foi obtida do velocímetro do carro. 
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1974 -. Esclareceram que aqui é parte da cabeceira do rio Cachoeirinha. 
Informaram que ele saiu daqui em 1991. 

No Km 18 há uma bifurcação. Um ramo da estrada vai para a aldeia 
atual de Flor do Prado, que dista 50 Km da aldeia do Cachoeirinha; deste 
ponto dista 32 Km. 

O Km 24 é local da antiga aldeia do Pai de Capitão, - chamada 
Aldeia Serra>. Aqui 4 pessoa morreu de malária e gripe. Esta capoeira tem 
uns 40 anos - corresponde a 1964, época dos primeiros contatos 
"pacíficos" com a sociedade nacional. 

No Km 26 passamos pela divisa W da Área Indígena Aripuanã. Aqui 
encontramos uma motoniveladora que reformava a estrada, a serviço da 
fazenda Buraco Fundo - possivelmente a mesma que era de Carlito -. Nesse 
ponto a estrada é atravessada pelo Rio Xibti que corre no sentido norte, e é 
afluente do rio Abulubasi (R. Branco). 

No Km 27 localizamos a capoeira da antiga aldeia Napoiserei, já 
referida. Observaram: Aqui que o trator derrubou as malocas e ficou fora 
da Reserva - Área Indígena Aripuanã -. 

No Km 34 passamos pelo Igarapé Guaribinha que é afluente do rio 
Guariba. 

No Km 36 encontramos a cerca de onde se avista a sede da fazenda 
Buraco Fundo ou fazenda São Tomé. Teve aldeia que fazenda expulsou os 
índios. Aqui, há uns 30 anos {1974;2 fizeram o serviço de expulsão, 
lembraram. Por essa menção entende-se que a fazenda Buraco Fundo situa 
se em seu território tradicional. 

Talvez seja em relação a isso que se refere o documento da Diocese Ji 
Paraná (O 1.09.1981) de que a proposta da Área Indígena Aripuanã não abriga 
as malocas do Guariba nem a maloca da foz do rio Capitão Cardoso. 

Argumentam que: 
"Em pri~~ir~ -lug·a~, a Área Indígena Aripuanã foi criada através 

da Portaria 562/N, de 14.03.79, a qual, no entanto, deixou a descoberto 
as aldeias do Guariba. Tanto a proposta de redelimitação apresentada 
pela Equipe de Pastoral do Índio da Diocese de Ji-Paraná em 1981, 
quanto aquelas dos dois Grupos de Trabalho que a FUNAI enviou à 
Área em 1983 coordenados pelo antropólogo José João de Oliveira, e 

- - 
·- 

,-, 

- 

2 Conforme Maria, com 33 anos, foi de lá expulsa com 5 anos. Isto é, há 28 anos mais precisamente, em 
1976. 
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,,-. em 1985, pela antropóloga Carmen Junqueira O concluíram pelo 
acréscimo das terras compreendidas entre o meridiano 60° e o rio 
Guariba, pois se trata de terras efetivamente ocupadas pelos Cinta 
Larga" (Hargreaves, s/d). 

Depois de retornar da viagem até a aldeia Cachoeirinha, retomo as 
anotações a partir desta até a aldeia Taquaral, cobrindo o trajeto em sentido 
oposto, mencionando a quilometragem que tem como marco Zero a Aldeia 
Cachoeirinha. 

Seguem-se algumas localizações de aldeias antigas e atuais: 

No Km 18,5 - passamos pela ponte sobre o rio Branco e logo a 
seguir, no Km 19 ( 400 m direção N) - situava-se a aldeia antiga de Capitão 
Gente Boa. 

No Km 33 - vimos a derrubada - queimada - de zápiway Luiz onde a 
nossa equipe se encontrou com zápiway Capitão. Este confirmou que a 
aldeia Napoiserei - foi deixada fora da Área Indígena Aripuanã e foi 
derrubada pelos tratores dos fazendeiros. 

Segundo zápiway Capitão a fazenda JK - área sub-judice - só abriu 
picada, e não chegou a formar pasto ou construir cerca. Ele afirmou que 
havia uma fazenda próximo ao rio Capivara, que foi fechada por ocasião da 

· demarcação da AIA. 

Ao passarmos pelo Km 34 - atravessamos a ponte sobre o rio Ipê 
(Impé), à esquerda, avistamos uma derrubada - futura aldeia - de Paulo, 
filho de zápiway Parakiôã:- 

No Km 38 - passamos pela bifurcação da estrada, com ramificação 
para a aldeia lpê - ou Impé. A distância entre a aldeia Taquaral e a aldeia 
Ipê é de 30 Km. 

No Km 39 - chegamos à Aldeia Taquaral, nosso ponto de referência 
inicial e local de Posto Indígena. 

Assim, desde a fazenda Buraco Fundo até a aldeia Taquaral 
percorremos 75 Km. 

Para complementar essas informações, tomando como referência as 
aldeias, ver anexo O 1 com os diversos mapas que informam sobre a 
imemorialidade de ocupação indígena, sobre a tradicionalidade de 
ocupação Cinta Larga desse território. A relação das aldeias 'e de sua forma 

- .- 
- 

- 
- 
.- 
r. 

,,-. 
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- 
de ocupação bem como o modo de vida dos Cinta Larga podem ser mais 
elucidados no anexo 04. 

Respondendo ~1---úlfima:· · parte do quesito supra, os sub-grupos 
relacionados às aldeias estão incluídos na resposta à pergunta de nº 3). 
Destaco que os Cinta Larga da Área Indígena Aripuanã pertencem 
dominantemente ao grupo do norte, ocupando as bacias dos rios Vermelho, 
Amarelo e Branco, e denominam-se os Paépiey ["os de baixo"] ( cf. Dai Poz, 
1992). 

- - 
- 

2) Dentro da oralidade de cada grupo indígena acima mencionado, 
quais são as atividades essenciais para a manutenção de sua 
organização social, costumes, línguas, e tradição que foram e são 
realizados na área em comento? 

·"""' 

Segundo a oralidade do povo Cinta Larga, as atividades essenciais 
para manter sua organização social, costumes, línguas e tradição são as 
atividades econômicas, as atividades rituais, suas referências geográficas e 
mitológicas, a comunicação em sua língua e formas específicas de 
compreensão de sua realidade. 

Pensar em atividades essenciais é um convite a pensar sobre a forma de 
vida dos Cinta Larga, aproximar-se da compreensão de sua Weltanschauung. 
Para iniciar essa tarefa de compreender a sua cosmovisão de maneira 
satisfatória, convém abdicar das limitações que o etnocentrismo impõe a cada 
um. O etnocentrismo leva a pessoa a absolutizar as concepções da realidade, 
das relações com os outros, das relações com o mundo espiritual, da forma de 
ser e de pensar da cultura a que pertence. As concepções de realidade dos 
Cinta Larga traduzem-se em suas atividades econômicas, enquanto as 
concepções das relações com o mundo espiritual se manifestam nos seus 
mitos e nos seus rituais, principalmente. 

As atividades econômicas são mencionadas no anexo 04 e as rituais 
no anexo 05. A localização de suas aldeias e a comunicação entre elas, bem 
como a distribuição territorial entre os sub-grupos incluindo locais sagrados 
e de abastecimento de determinados materiais podem ser tomados como 
suas referências geográficas - como mencionado no quesito 1 º acima e no 
Anexo O 1. Reconhece-se que sua língua, assim toda língua, corresponde a 

-. 
.-. 

r' 
' 
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uma estrutura que se traduz em uma forma singular e única de 
compreensão da realidade. 

- 
A descrição do primeiro impacto ao conhecer os Cinta Larga, registrada 

pelo consagrado etnólogo francês Claude Lévi-Strauss, traduz a dificuldade de 
compreender a diversidade: 

"'Eu pretendi ir ao ponto extremo da selvageria; não deveria estar 
satisfeito, entre estes graciosos indígenas [ os Mondé] que nunca tinham 
visto antes de mim, que talvez alguém viesse a conhecer? ( ... ) Eles 
estavam lá, prontos a me ensinar os seus costumes e suas crenças, e eu 
não sabia sua língua. Tão próximos de mim como uma imagem no 
espelho, podia tocá-los não compreendê-los. Eu recebia, ao mesmo 
tempo minha recompensa e meu castigo. Pois não seria por minha culpa 
e da minha profissão, crer que os homens não são sempre homens?' 
Claude Lévi-Strauss" (Apud Dal Poz, 1992:17). 

Outro francês, Chapelle, descreve cinematograficamente, ressaltando 
o aspecto exótico, uma cena que revela a vinculação do Cinta Larga a esse 
meio-ambiente: 

"Com uma machadada, cortam uma parte do casco fibroso. Com um 
segundo movimento, arrancam um pedaço de fibra de cinco metros de 
altura. Um outro índio escolheu uma árvore mais fina, um terceiro 
folhas. Encontram o que querem, agem sem hesitação. Estão em casa. 
Não desperdiçam um gesto. Nada repetem" (Chapelle, 1982:63). 

E pouco adiante, seleciono do mesmo autor a observação de como os 
Cinta Larga transitam, se locomovem nesse seu espaço, sua terra. 

"A picada que seguimos foi aberta pelos Cintas-Largas, para que 
pudessem se deslocar entre as suas aldeias e o Rio Aripuanã. A 
altitude da região é de cerca de quinhentos metros, o terreno 
levemente ondulado e o traçado da picada é uma loucura. Em vez de 
seguir reta, ela se insinua ao acaso da vegetação, serpenteando entre os 
fetos. Inversamente, se se apresenta um obstáculo, um montículo, uma 
pequena elevação do terreno, a picada passa exatamente por cima 
dele, subindo de um lado e descendo do outro, em vez de contorná-lo. 
Além disso, a picada é invisível. Somente a percebem os olhos 
atilados do mate iro. Um ramo com um ou dois centímetros de 
diâmetro, cortado a trinta centímetros do chão, é a marca principal. 
Muitas vezes, não passa de uma haste levemente quebrada à mão e 
dobrada. A distância entre esses sinais varia de quatro a seis metros. 

-. - 
·""" 

,,,...., 

- - 
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Às vezes, aparece um ramo mais grosso, igualmente quebrado a mão, 
cuja parte recurvada assinala a direção a seguir, depois desaparece 
toda a indicação em uma extensão de cinqüenta metros. Quando não 
há realmente nada, é que a picada mudou de orientação. Os índios 
fazem com que seja sempre no mesmo sentido. Na ida, tem-se de 
procurar os sinais à direita; na volta, à esquerda. É um ardil dos índios 
para desorientar os estrangeiros, cuja origem remonta sem dúvida à 
sua invasão comum da América do Sul, pois a maior parte das tribos 
atuais aplica o mesmo sistema. 

"A picada é mais sentida do que vista. É percebida pela maneira com 
que a vegetação tomou a crescer, depois de ter sido esmagada pela 
passagem do homem. Uma picada como essa que trilhamos, porém, 
que não será usada praticamente jamais, só pode ser adivinhada por 
um índio que a conheça" (Chapelle, 1982:67-68). 

Nesse território escolhem locais para erigir suas aldeias, próximas a 
suas roças. 

"A maloca levanta-se no chão como um casco de barco virado ao 
contrário. É a única casa, suficiente para abrigar dezenas de famílias. 
É ainda maior que as célebres cabanas dos Kamaiurás. Essa choça 
gigantesca deve medir pelo menos quarenta metros de comprimento, 
quinze de largura e doze de altura" (Chapelle, 1982:83). 

Esse transitar, explorar e estabelecer-se em seu território, revela seu 
vínculo a essa terra. 

- 

Um dos estudos mais interessantes nesse sentido foi desenvolvido pelo 
Etnólogo João Dal Poz Neto, enfocando a sociedade Cinta Larga a partir do 
ritual, tomando o ritual como centro de referência para a compreensão de sua 
Weltanschauung. Dele extraio algumas referências teóricas e etnográficas, 
buscando responder a esse quesito. 

"O ritual revela o social, ao mesmo tempo em que o constrói" (Dai Poz, 
1992:4). 
"O sacrificio é uma forma de comunicação com o 'mundo sagrado' e os 
homens, por intermédio de uma vítima (Mauss & Hubert 1981 [1899]: 
233). Ou então, como diz dos Nuer Evans-Pritchard (1956: 224), 
parafraseando Sócrates: 'um modo de fazer negócios com os deuses e 
os homens'" (Dai Poz, 1992:4-5). 
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Essa Weltanschauung traduz-se em tudo na vida, desde a organização 
da casa, da aldeia, das relações sociais até as relações espirituais. Como disse 
M. Mauss: "No fundo tudo são misturas, misturam-se as coisas nas almas e as 
almas nas coisas" (Mauss, 197 4 ). 

Esse mútuo impregnar-se das almas e coisas está presente na 
- organização familiar, centro da vida social dos Cinta Larga. 

"Com 
efeito, a 
aldeia 
assim 
constitu 
ída, 
reunida 

- 
- 
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"A família nuclear é a unidade significante da organização social Ci1 
Larga: praticamente auto-suficiente, com grande liberdade p: 
movimentar-se de uma aldeia para outra. Um homem, suas mulhere 
os filhos desenvolvem as atividades complementares necessárias par, 
vida cotidiana. As aldeias maiores O cada aldeia possuía uma ou di 
casas grandes Dcomportavam na área de Aripuanã, durante o período 
pesquisa, de 3 a 5 famílias nucleares: o dono das casa, suas esposas, St 
filhos casados ou solteiros, filhas solteiras e noras, talvez seus irmão 
famílias, às vezes suas filhas casadas e genros. Havia, inclusive, cm 
de sogros dos filhos morando, em caráter temporário é verdade, 
mesma aldeia, como também famílias cujo relacionamento, em tem 
de parentesco, não poderia ser facilmente traçado" (Dai Poz, 1992: ~ 
39). 

em 
tomo 
de um 
homem 
de 
prestigi 
o D 
zápiway, literalmente "dono da casa" q seria o grupo social com algum 
tipo de vida corporada. A liderança que este homem exerce decorre, 
como ponto de parfida, 'da sua disposição para tomar iniciativas, como 
construir uma nova casa, abrir uma roça, oferecer festas e, também, 
promover arranjos matrimoniais" (Dal Poz, 1992: 39). 

"Fundada assim por um homem disposto a ter sua própria záp Do termo 
designa simultaneamente o local e a construção q a aldeia revela-se 
transitória, e o grupo social em tomo dela, efêmero. Uma aldeia se 
mantém enquanto perduram as condições ecológicas e políticas 
necessárias: abundância de caça, faixas de· terras férteis nas 
proximidades, e boas relações com as aldeias vizinhas. De sorte que as 
mudanças de local, arruinando-se estas condições, acontecem em 
intervalos de 5 anos ou pouco mais. O grupo social, contudo, tem maior 
estabilidade: um pai e seus filhos homens constituem o núcleo 
dominante, que se expande pela obtenção de mulheres ·e, se forem 
suficientemente fortes [zápiway watâ], retendo suas filhas e seus 
genros. A rigor, são estes grupos agnatos que operam a troca de 
mulheres" (Dai Poz, 1992: 40). 

- 

- 

- ,,,,..., 
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"A relação pai-filho _(des~endência) portanto, parece oferecer a base 
para a coesão de uma aldeia Cinta Larga. No caso Cinta Larga, a 
escolha é evidentemente patrilocal, embora condicionada a ínjunções 
de natureza política. Costumam os filhos homens, com suas esposas e 
filhos, morarem juntos às vezes até a morte do pai, quando então 
separam-se para fundarem suas próprias aldeias. Estas, porém, mantêm 
uma relativa proximidade geográfica, em média de 1 O a 15 quilômetros 
umas das outras, e seus membros costumam visitar-se com bastante 
freqüência, a passeio ou para outros intercâmbios" (Dai Poz, 1992: 
40;4). - - "O resultado é que este conjunto de aldeias, lideradas por irmãos 
genealógicos ou classificatórios, vem ocupar· uma região extensa e 
contínua, conotando uma certa territorialidade ao grupo de agnatos" 
(Dai Poz, 1992: 41 ). 

A economia visa sua subsistência fisica (e) cultural, simbólica, o que se 
infere a partir da organização em função do ritual, e do próprio ritual enquanto 
o consideramos como um fato social total ((Mauss, 1974). 

As atividades essenciais para a manutenção de sua organização 
social, costumes, línguas, e tradição que foram e são realizados na área em 
comento, podem ser assim elencadas: a organização da aldeia sob a 
liderança de um zápiway, e a conseqüente exploração e ocupação da região 
em torno; os costumes podem ser inferidos a partir de sua prática 
econômica, organização social e estruturação ritual; sua língua é Cinta 
Larga, fazendo parte da família lingüística Mondé e do tronco Tupi 
(Monserrat, 1992: 98); sua tradição está presente nos itens anteriores, 
podendo-se frisar aqui como tradição central, seu vínculo a esse território, 
sendo que eles se entendem enquanto vinculados a essa terra. 

- 
3) Nos estudos sistematizados como compreendia-se o território de 
ocupação Cinta Larga? 

O território de ocupação Cinta Larga compreendia uma região que é 
sumariamente descrita a seguir: 

"Localizado no sudoeste da Amazônia brasileira, compreendendo parte 
dos Estados de Rondônia e Mato Grosso, o território tradicional desse 
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grupo (Cinta Larga) se estende a partir das imediações da margem 
esquerda do rio Juruena, junto ao rio Vermelho, até altura das cabeceiras 
do rio Juina Mirim; das cabeceiras do rio Aripuanã até o Salto 
Dardanelos; nas cabeceiras do rio Tenente Marques e Capitão Cardoso e 
as cercanias dos rios Eugênia, Amarelo, Amarelinho, Guariba, Branco, 
do Aripuanã e Roosevelt. Habitam as terras indígenas Roosevelt, Parque 
Aripuanã e Aripuanã, todas homologadas, somando um total de 2, 7 
milhões de hectares." (Cinta Larga - Enciclopédia - Povos Indígenas no 
Brasil - ISA, p. 1/25. site: www.socioambiental.org). r-, 

r-. Essa ocupação do território nem sempre foi pacífica, sendo disputada, 
pelo menos em parte, com outros grupos. 

"Antigamente, os Cinta Larga dominavam toda a margem esquerda do 
Juruena. Aos poucos os Canoeiros [Rikbak.tsa] os foram empurrando 
mais para dentro, indo os Canoeiros morar nas cabeceiras do Juina 
Mirim. Mas os Cinta Larga não deram tréguas, até que expulsaram 
novamente os Canoeiros totalmente da margem esquerda do Juruena, até 
a Cachoeira do Desastre" (Schimdt 1965: 4, apud Dal Poz, 1992 :65). 

Esse território é considerado como seu espaço por cada indivíduo Cinta 
Larga, o que se traduz na liberdade de transitar por meio das picadas, 
caminhos que ligam as aldeias e levam aos locais de acampamento, incluindo 
também as trilhas de caça e coleta. 

"Dizem os Cinta Larga que, até poucos anos atrás, havia uma picada que 
partia do rio Juruena, atravessava o rio Aripuanã e seguia para o 
Roosevelt, e outra que continuava em direção às cabeceiras do rio 
Branco. Ao longo destas picadas colocavam-se suas aldeias O e, de 
maneira singular, pensavam-se os Cinta Larga. E assim compreendê-los, 
é preciso entender a sua geografia" (Dal Poz, 1992 :31 ). 

"Para situar-se, servem-se também de alguns marcos naturais 
representativos. No rio Branco, que denominam Abolópxi [rio do 
Cocho], afluente da margem esquerda do Aripuanã, à certa altura 
encontram-se uma formação rochosa: é a "montanha de pedra", 
conforme o mito, dentro da qual os primeiros homens ficaram presos por 
algum tempo Oversões desta passagem mítica são narradas pelos demais 
Tupi-Mondé ( cf. Lovold 1983, Mindlin 1985: 187-188). Este rio seria 
ainda, segundo os relatos orais, o centro de dispersão dos grupos Cinta 

r- 

- - - 
,,-.., 

- 
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Larga O "as coisas vieram de lá, de baixo (jusante)", comentou um 
informante do Roosevelt" (Dal Poz, 1992:31-32). 

Embora haja essa compreensão de cada um poder ocupar esse território, 
o mesmo é repartido entre sub-grupos, que mostra que parte de sua 
organização social está vinculada à organização territorial. 

"Dividem os Cinta Larga sua população em 3 grandes agrupamentos. 
Bem ao sul, nas redondezas dos rios Tenente Marques e Eugênia, estão 
as aldeias dos Paábíey ("os de cima"], ou Obiey ["das cabeceiras"]. 
Próximos à confluência do Capitão Cardoso com o Roosevelt moram os 
Pabirey ("os do meio"]. E, pouco mais ao norte, nos rios Vermelho, 
Amarelo e Branco, localizam-se os Paépiey ["os de baixo"]. Em síntese, 
os Cinta Larga parecem pensar sua distribuição espacial tomando como 
eixo a direção em que correm as águas dos rios Aripuanã e Roosevelt 
que, neste trecho, seguem quase paralelos do sul ao norte. Para isso, 
empregam as categorias alto/médio/baixo, que regem um espaço 
orientado em declive, distinguindo os agrupamentos, uns em relações ao 
outros, de acordo com a posição geográfica que ocupam" (Dal Poz, 
1992:32). 

- 

r-', 

r- 

"Verificam-se ainda outras maneiras, menos abrangentes, para 
discriminar os diversos subgrupos dentro do território por eles ocupados. 
Tomando por base a heterogeneidade da flora local, por exemplo, os 
Cinta Larga distinguem afloresta mais ao norte (rios Branco e Guariba) 
pela presença da palmeira babaçu [pasáp], da qual tiram as palhas para 
cobrir suas casas, nomeando a área Pasápka ["lugar de babaçu"], pois 
esta espécime vegetal está ausente, ou muito rara, nos cursos superiores 
do Aripuanã e Roosevelt, restando aos moradores das últimas áreas 
aproveitar as palhas do açaí [bíp). Já as imediações da foz do Capitão 
Cardoso são apontadas pelas reservas de xikába, árvore que produz o 
fruto com o qual fabricam seus mais belos colares de conta [bák'rí] Cesta 
espécie vegetal não é encontrada em outros lugares, a não ser muito 
abaixo ( cf. Hargreaves 1985: 16), fora do seu território, na extrema com 
o estado do Amazonas" (Dai Poz, 1992:33-34). 

"Para entender a distribuição atual da população Cinta Larga é preciso 
considerar que, ao lado dos códigos espaciais ecológicos que fornecem 
termos para identificar os agrupamentos Cinta Larga, as relações entre 
estes índios e a sociedade nacional, em particular a intervenção do 
Estado brasileiro, consolidou um sistema referencial bastante específico. 
Foi em meio a todo um intrincado jogo de pressões, omissões e 

- 
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principalmente concessões a interesses de ordem econômica e política, 
sobre o qual já descobri extensamente (Dai Poz 1988), que a FUNAI 
veio a definir 4 áreas administrativas contíguas, dentro do território 
habitado pelos Cinta Larga. São elas: parque do Aripuanã, área 
Roosevelt, área Serra Morena e área Aripuanã. Criado em 1969, o 
parque tinha até pouco tempo sua sede no distrito de Riozinho (Cacoal - 
RO), às margens da BR-364, à qual as demais áreas subordinavam-se. 
Em continuidade a estas áreas, estão as terras dos Suruí, Zoró e Arara do 
Beiradão, um estreito corredor separa, contudo, o parque dos Salumã 
(Enanewene-Nawe) e Nambikwara do campo. 

"Seu território' estéridia-se do Juruena ao Roosevelt, no sentido leste 
oeste, e da foz do rio Branco (afluente do Aripuanã) às cabeceiras do 
Tenente Marques, no sentido norte-sul. Os conflitos e contatos com as 
frentes de expansão e a incompetência do órgão indigenista oficial, 
variáveis interdependentes do "modelo interétnico'' brasileiro, foram 
fatais. A população reduziu-se a um terço, mortalidade causada 
principalmente pelas epidemias de gripe e pelos surtos de malária. Os 
totais abaixo, embora díspares quanto às datas· e fontes, fundamentam 
porém, quero crer, uma estimativa válida para a atual situação 
demográfica" (Dai Poz, 1992:34-35). 

"Os Cinta Larga insistem em dizer que, antigamente, eles eram 
numerosos, as aldeias eram grandes e havia muitas mulheres, Foram, 
principalmente, dizimados pelas doenças dos "civilizados que invadiram 
seu território. Um exemplo: uma aldeia nas cabeceiras do rio Branco 
praticamente extinguiu-se, no início da década de 70, depois que 
atacaram e mataram alguns garimpeiros, dos quais contraíram gripe. "É 
muito Cinta Larga morrendo, morreu na hora", explicou um dos 
sobreviventes, então uma criança com 5 anos, que emigrou com o pai 
para as aldeias mais ao norte" (Dal Poz, 1992: 37). 

Ver dados demográficos em anexo 03. 

r-. 

- 

- 
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4) Quais os fatores históricos preponderantes concernentes a ocupação 
não índia na região que influenciaram a definição da expedição de 
títulos de domínio incidentes (na) área em comento? Quais as 
conseqüências dessa ocupação na vida do povo Cinta Larga? 

"O desaparecimento de uma etnia ou de uma 
cultura constitui uma perda irreparável para a 
humanidade" (Chapelle, 1982: 15). 

,I""\ 

As conseqüências da ocupação não índia na vida do povo Cinta 
Larga são conflitos, guerras, massacres, perda de terra, desorganização 
social e econômica, ameaça de etnocídio, doenças e dependência da nova 
condição. 

Os fatores históricos preponderantes concernentes à ocupação não 
índia na região que influenciaram a definição da expedição de títulos de 
domínio incidentes (na) área em comento podem ser enumerados na 
seqüência cronológica: 

1) Missionários, exploradores e viajantes: dos séculos XVI a XX; 

2) Frentes de exploração extrativista - seringueiros ( seringalistas ), 
caçadores, garimpeiros e madeireiros: séculos XIX a XXI; 

3) ONGs, pesquisadores, órgão tutelar (SPI e FUNAI): séculos XX e XXI; 

4) Estradas: séculos XX e XXI; 

5) Colonização - agro pecuária: estimulada principalmente pelo Governo 
do Estado de Mato Grosso, com a expedição de títulos de propriedade 
de terra: século~ e XXI;- 

6) Hidrelétrica: séculos XX e XXI. 

As notícias de ocupação não índia na região, que desencadearam as 
influências mais sérias para os Cinta Larga, se concretizaram, de modo 
mais definitivo, a partir de 1950. Desse modo privilegio os dados referentes 
ao último meio século, sem desprezar o que ocorreu antes. O tempo e o 
espaço não permitem um estudo exaustivo a esse .respeito, que correria o 
risco de ser interminável. Procuro manter a atenção para o que se busca 
esclarecer em termos de territorialidade. · 
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- As décadas de 1940 e 1950 marcam a passagem da exploração 
extrativista dessa região, por parte da sociedade nacional, para a ocupação 
definitiva - colonização -, em termos predominantes. Recorro inicialmente 
a Chapelle, que realizou uma pesquisa nesse período quando nem todo o 
povo Cinta Larga tinha entrado em contato pacífico com a sociedade 
nacional", e que considerou a conjuntura da década de 1970. 

"A Amazônia ocupa metade setentrional do Brasil, e apenas a décima 
parte dessa área está colonizada. Graças às técnicas modernas, sua 
conquista se inicia com a certeza das riquezas que podem ser 
exploradas. Sedentas de lucro, as multinacionais se encontram na liça, 
prontas a arrancar da Natureza os produtos necessários aos requintes 
do luxo dos países mais desenvolvidos. O avanço da civilização, por 
várias estradas e rios, provoca a descoberta de novos grupos 
indígenas, surgidos da pré-história4,. Cometeremos o pecado do 
etnocentrismo se considerarmos nossa sociedade superior à deles (gn). 
Os índios, que ignoram os nossos conhecimentos técnicos, tem seus 
próprios valores morais, suas estruturas, um patrimônio cultural 
respeitável, mercê de seus laços estreitos, íntimos, com a Natureza. 
Esses seres humanos são, todavia, muito frágeis. Ignoram todas as 
representações sindicais, políticas ou militares que constituem a força 
da nossa civilização. Transportar o índio para o presente, é obrigá-lo a 
dar um salto dêviiitêrnil anos é trazer-lhe as nossas enfermidades, os 
nossos vícios, a corrupção, a morte. Nos continentes habitados por 
populações tribais, restam apenas sociedades marginais, miseráveis, 
que perderam seus sonhos, sua liberdade. São rejeitadas, com desdém. 
São primitivas, dizem, e nós "civilizados". Palavras, palavras! Com 

- 
r-. 

.- 

r-. 

r 
r: 

3 Apenas uma quinta parte dos índios cintas-largas mantém 
contactos intermitentes com os quatro postos. Aimoré explica a 
necessidade urgente de se tentar uma expedição no Rio Tenente 
Marques, a fim de se instalar mais um posto de atração. O Parque 
Indígena de Aripuanã é uma zona interditada, com cerca de 
trezentos quilômetros por duzentos. Seria necessário, exercer uma 
vigilância constante e custosa para impedir qualquer infiltração da 
colonização. Por falta de dinheiro, nada se pode fazer. Ora, os 
índios não estão nem por sombra pacificados, e é sempre possível 
um confronto com os colonos" (Chapelle, 1982:41 ). 
4 Desconsidere-se aqui a influência evolucionista unilinear, teoria que foi superada na antropologia. 
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que direito podemos mudar os homens e suas crenças? A partir da 
conquista, os índios da América tem sentido o peso de todos os 
flagelos: racismo, escravidão, massacres, exploração, < (gn) etc. De 
nossa civilização, muitos deles não conhecem mais que a prostituição 
e o álcool. Despojados de suas terras, alguns só conseguem sobreviver 
graças às esposas e filhas, cujo erotismo exótico é particularmente 
apreciado pelas populações vizinhas" (Chapelle, 1982:11). 

Pouco adiante o mesmo autor, com a distância necessária que 
permite uma imparcialidade maior, observa: 

"Apesar do idealismo dos homens que tem marcado a história da 
pacificação dos índios, como Rondon, Villas Boas e Meirelles, os 
órgãos de proteção tem enfrentado, constantemente as exigências de 
nossa civilização, sempre ávida de novos recursos (gn). Hoje, as 
empresas que exploram a Amazônia não são apenas brasileiras, mas, 
às vezes, financiadas por sociedades estrangeiras que importam 
produtos que todos nós consumimos ou que recorrem a aplicações 
lucrativas. Um exemplo: o financiamento da construção da gigantesca· 
represa de Tucuruí foi obtido graças à cumplicidade da França. A 
represa vai inundar o território dos índios paracanãs, que serão 
deslocados pela terceira vez" (Chapelle, 1982: 14). 

Algumas páginas depois, o autor francês continua em suas 
considerações, a respeito da situação dos índios, para pontuar que a questão 
Cinta Larga não é um caso isolado, mas trata-se da maneira como a 
sociedade nacional procede. 

"Os índios do Amazonas iam talvez a dois milhões antes da chegada 
dos brancos; hoje, calcula-se a população tribal em cento e cinqüenta 
mil indivíduos. Os motivos desse despovoamento são vários: guerras 
intertribais, contactos com as frentes pioneiras, que os privam de suas 
terras e dos recursos alimentares, mas, acima de tudo, os vírus trazidos 
pelos civilizados+contra os quais os índios não possuem anticorpos 
(gripe, tuberculose, varíola, sífilis)" (Chapelle, 1982:20). 

"A construção de várias estradas agrava mais a situação: a célebre 
Transamazônica, a Cuiabá-Santarém, com sua ramificação para São 
Felix, e a Perimetral Norte. Trabalho titânico, obra da ação 
desencadeada por um exército de bulldozers, monstros de aço que 
trespassam, dessa vez mortalmente, a grande floresta. A Amazônia 

r, 
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resistira, por mais de quatro séculos, à invasão dos pioneiros, e, pela 
primeira vez, acha-se seriamente afetada" (Chapelle, 1982:25-26). 

"A história dos índios cintas-largas é uma das que melhor reflete o 
choque de duas civilizações" (gn) (Chapelle, 1982:26). 

"As primeiras expedições entre o rio J uruena e o alto Madeira foram 
empreendidas por Rondon a partir de 1890, a pé, no dorso de mulas ou 
descendo os rios. Entre 1913 e 1914, Rondon foi encarregado de guiar 
Theodore Roosevelt, que fazia uma grande expedição de caça e de 
pesquisa científicas no interior do Brasil. Roosevelt queria igualmente 
explorar um grande rio. Rondon ofereceu-lhe tal oportunidade, 
descendo um rio até então desconhecido, e que traz hoje o nome do 
ex-presidente dos Estados Unidos. A viagem foi difícil e dois homens 
morreram, mas a expedição não encontrou os índios que hoje ocupam 
aquela região" (Chapelle, 1982:26). 

"Até 1960, incursões esporádicas de seringueiros e garimpeiros 
apenas permitiram supor a existência de alguns grupos indígenas na 
região situada nos limites dos Estados do Amazonas, Rondônia e 
Mato Grosso, entre o Rio Madeira e o Juruena. Os índios se deslocam, 
subindo para as nascentes de outubro a março, isto é, durante a estação 
chuvosa. Todos os anos os seringueiros se aproveitam disso para se 
aventurarem no Rio Aripuanã" (Chapelle, 1982:26-27). 

Até aqui predominam as referências a viajantes e extrativistas. A 
partir daí se desencadeia a colonização propriamente, comprometendo mais 
definitivamente a ocupação dessa sua terra por parte dos Cinta Larga. 

"A partir de 1960, a construção da estrada BR. 364, ligando Cuiabá a 
Porto Velho, permitiu aos colonos se infiltrarem no território virgem. 
Ali, viram-se diante de uma nação de cinco mil índios desconhecidos, 
logo denominados 'Cintas-Largas"' (Chapelle, 1982:27). 

"A primeira missão de pacificação foi tentada, sem sucesso, em 1962, 
pelo Padre João-Dornstauder. -Infelizmente o S.P.I. demora muito a 
intervir. Os primeiros colonos a chegarem querem, a qualquer preço, 
se apoderar das terras e eliminar os índios (gn), que dificultam sua 
fixação no território" (Chapelle, 1982:27). 

A seguir relata detalhes do tristemente famoso massacre do paralelo 
11 (Anexo 07), marcando com isso definitivamente de forma destrutiva a 
relação da sociedade nacional com a sociedade Cinta Larga. Depois 
continua. 
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"Há uma dura realidade na região do Rio Aripuanã. É a solidão, a 
incompreensão, ... a confusão do povo Cinta-Larga. A estrada BR. 364 
surgiu subitamente na floresta, e os índios vêem pouco a pouco suas 
terras invadidas, seus sonhos destruídos. Os brancos nada mais podem 
lhes trazer senão fome, miséria, prostituição, doenças, morte. 

"De 1968 a 1970, centenas de índios e de invasores são mortos, em 
dezenas de escaramuças e ofensivas. Segundo se diz, os donos dos 
seringais e fazendeiros atacam aldeias com aviões. É por isso que os 
índios chamam o avião de coronaba, palavra muito pejorativa em sua 
língua. A venda de armas é regulamentada no Brasil, mas aquela 
região fica perto da fronteira, e os colonos as adquirem, por 
contrabando, nas cidades bolivianas de Cochabamba e Riberalta. 

"A FUNAI substituiu o S.P.J. A partir de agosto de 1968, começam os 
trabalhos de pacificação na região de Riozinho. Dura· onze meses a 
estratégia dos contatos amistosos com troca de presentes. Fazem parte 
da expedição Apoena Meirelles, um enfermeiro, uma enfermeira e um 
outro sertanista. Sua primeira missão consiste em assimilar a língua 
dos cintas-largas, pois nenhum intérprete da FUNAI chega a entendê 
la. Nota-se um processo sensível após esses primeiros contactos. Os 
índios vão pela primeira vez a Riozinho com mulheres e crianças, 
deixando as armas na floresta. Aceitam medicamentos e tratamento 
médico. 

- 
r, 

- 

"A 16 de julho de 1968, é criado, pelo Decreto 62.995, o Parque 
Indígena de Aripuanã, abrangendo uma superfície de 25.564 Km2• A 
FUNAI inaugura logo o primeiro posto no interior do parque, 
denominado '7 de setembro'. 

"A FUNAI estabelece bons contactos com os cintas-largas e instala 
um posto de verdade. Infelizmente, a tensão aumenta, por causa dos 
caçadores, garimpeiros, etc., que se infiltram no parque, 
desrespeitando a lei" (Chapelle, 1982:28-29). 

"Os chefes dos postos não escondem sua preocupação com a invasão· 
das terras entre Pimenta Bueno e Riozinho. Seu trabalho, constatam, 
está produzindo um efeito contrário ao procurado: agora que a FUNAI 
ali se instalou, os colonos, julgando todos os índios dominados e 
vigiados, perderam o medo e entram em massa em suas terras" 
(Chapelle, 1982:29). 
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- "A 14 de maio de 1971, o delegado regional da FUNAI comete o 
disparate de autorizar o chefe de garimpeiros Francisco Teles de 
Albuquerque a manter uma exploração provisória de diamantes, 
instalada perto do posto indígena do Rio Roosevelt. Em um momento 
de inconsciência, F. Soares de Meirelles lhe entrega uma autorização 
assinada, com o carimbo da FUNAI, que o garimpeiro não cessa de 
exibir aos colegas. Únicas reservas na autorização destinada ao chefe 
do posto do Rio Roosevelt: a palavra "provisoriamente" e a fórmula 
segundo a qual o garimpeiro deveria se submeter aos critérios da 
FUNAI quanto ao seu comportamento para com os índios" (Chapelle, 
1982:29). 

"Devido à lentidão das atividades administrativas, somente em 31 de 
agosto de 1971, o Presidente da FUNAI percebe a enormidade do erro 
cometido e revoga a autorização de seu delegado. O garimpeiro é 
expulso do parque com sua equipe, mas é tarde demais. Dezenas de 
outros garimpeiros circulam no território indígena e é impossível 
localizá-los" (Chapelle, 1982:29-30). 

"Os Cinta Larga estão em estado de alerta e sobretudo perplexos 
diante dos brasileiros. Não entendem mais nada. Milhares de 
garimpeiros, colonos, seringueiros e caçadores profissionais 
desencadearam um clima de guerra. A fim de se defenderem, os índios 
desamparados levam a cabo, com os fracos recursos de que dispõem, 
incursões militares em todas as direções. Os sertanistas e outros 
especialistas acham impossível evitar-se uma confrontação pelas 
armas, uma vez que os invasores do território indígena abrem caminho 
a tiros. Fazem fogo ao primeiro alarme contra tudo que vêem, mesmo 
contra as sombras das árvores da floresta. A ânsia de lucros os impele 
irresistivelmente a avançar em procura de madeira, borracha, 
diamantes, cassiterita (minério do estanho) e peles raras" (Chapelle, 
1982:30). 
"O Presidente da Fundação, Bandeira de Melo, salienta, na ocasião, o 
fato de, por várias vezes, ter solicitado às autoridades locais 
providências no sentido de impedir que a empresa ltaporanga 
continuasse a mandar colonos à região. Zombando das leis, a 
Itaporanga se apodera de parte da reserva e chega mesmo a vender 
terras aos colonos" (Chapelle, 1982:30). 

"Pequenos agricultores se fixam na orla do Parque de Aripuanã, e a 
FUNAI descobre cerca de vinte aldeias, principalmente cintas-largas, 
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- fora da reserva indígena. O parque deveria ser aumentado para 60.000 
Km2, mas, enquanto isso, os sertanistas prevêm novos choques 
armados entre os colonos e as aldeias cujos índios são inimigos dos 
brancos" (Chapelle, 1982:32). 

"No começo de 1972, um episódio teatral. Surgem cintas-largas na 
estrada BR. 364, fazem parar um automóvel e o invadem, querendo 
obrigar o motorista a conduzi-los à delegacia da FUNAI em Porto 
Velho. Um dos passageiros saca de um revólver contra os invasores, e 
intima os índios a descerem. O carro parte. Em represália, os índios 
disparam suas flechas contra a viatura, mas não há vítimas" (Chapelle, 
1982:32). 

"A 16 de outubro de 1972, cinqüenta cintas-largas desconhecidos se 
apresentam ao posto do Roosevelt e testemunham sua amizade para 
com os funcionários. Em 1973, decide-se a criação de um novo posto 
de atração em Serra Morena. Pouco a pouco, a FUN AI consegue 
expulsar todos .. oa aventureiros do Parque de Aripuanã. Parece ter sido 
restabelecida a segurança, mas não se pode esquecer que, de cinco mil 
cintas-largas, só se entrou em contacto com menos de mil" (Chapelle, 
1982:33). 

"Uma coisa me desperta a curiosidade: é a nova estrada BR. 174, cuja 
construção foi confiada à CODEMAT, Companhia de 
Desenvolvimento de Mato Grosso. De acordo com o projeto, essa 
estrada cortava a área indígena, mas a . FUNAI conseguiu a 
modificação do traçado. A construção dessa rodovia não terminou. 
Atualmente, ela sai de Vilhena para alcançar a Fazenda Fontanilha, ao 
longo da orla oriental do Parque de Aripuanã. Inicialmente, deve 
chegar à jovem cidade de Aripuanã, situada aó norte, depois cortará a 
Transamazônica para ir diretamente a Manaus. Cerca de duzentos 
quilômetros de Vilhena, a SOPEMI, empresa multinacional de 
prospecções geológicas, com participação francesa, executa trabalhos 
em procura de diamantes" (Chapelle, 1982:33). 

O mesmo autor, apresentando os detalhes de sua viagem, anota, 
como contraponto, o encontro com um funcionário da FUNAI, em Serra 
Morena, onde é hospedado. Incluindo mais um ângulo de visão sobre ~ 
embate entre a sociedade nacional e a sociedade Cinta Larga, registra a 
história de Serra Morena que esse funcionário lhe contou: 
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"'Depois da matança dos índios organizada em 1962 na Fazenda 
F ontanilha ( de que já falei), outros seringueiros se meteram na 
floresta, e continuaram os choques entre os brancos e os índios. Em 
1966, um seringueiro que trabalhava com a borracha na alto Aripuanã 
encontrou diamantes, por acaso. Foi uma febre. Em 1967, uma 
sociedade chegou à conclusão de que o melhor local para se criar uma 
base seria Serra Morena, e mandou um punhado de homens construir 
um campo de pouso em plena selva. O material foi transportado 
depois por avião e construiu-se rapidamente o atual alojamento de 
madeira. Foram levados também porcos e galinhas e procedia-se 
regularmente o reabastecimento. Começaram, então, pesquisas no 
leito do Aripuanã, com a ajuda do velho material de mergulho cujos 
restos tínhamos notado. Os garimpeiros encontraram realmente 
diamantes, mas não de muito boa qualidade. O trabalho era estafante. 
As buscas se faziam a jusante e a montante de Serra Morena". 

"Os índios acliavâni-se próximos. Naquela época, tinham aldeias no 
Rio Aripuanã e espreitavam os intrusos. Não haviam se esquecido do 
massacre e queriam vingar-se. Certo dia, quando todos os garimpeiros 
tinham saído, exterminaram as galinhas e os porcos, como 
advertência. Depois, esperaram os brancos. Estes, porém, mais 
numerosos, atacaram o local e mataram vários índios. Os cintas-largas 
foram buscar reforço. Ocorreu, então, um ataque para valer contra o 
acampamento, os garimpeiros e o barracão onde se refugiaram. É o 
que ocupamos atualmente". 

"Todos esses pormenores, nos disse Francisco, lhe foram fornecidos 
pelos índios cintas-largas que hoje vivem no posto. 

"Francisco continua a narrativa: 

"'Os garimpeiros, porém, eram numerosos e estavam bem armados, e 
os índios foram obrigados a se retirarem. A vida prosseguiu, repleta de 
escaramuças e mortes, até a FUNAI ser informada dos fatos. 
Expulsou, então, os garimpeiros de Serra Morena e requisitou 
instalações, para criar um novo posto de atração. Até 1977, um último 
grupo de garimpeiros se manteve no Rio Aripuanã, muito mais ao sul, 
mas acabou também sendo expulso. Teoricamente, os índios estavam 
livres dos colonos". 

"'O começo foi difícil, pois os índios só pensavam em vingar-se. 
Voltaram várias vezes à carga, confundindo a FUN AI com os antigos 

,.,..., 

,,-..,, 
,.,...., 

r-. 
!"'"', 

/""· 

/'\ 

!"". 

,,-., 

- 
:""'· 

...•.•.. 

,---. 
' 



Laudo Amropológicõ > nov.200-t Jo Proc n" .:woo. 715-0/ l 400 J-' Vara 
Dr. Eugênio Gervásio Wenzel 

28 

garimpeiros. Para eles, os brancos eram pouco numerosos e faziam 
parte da mesma tribo, portanto todos eram inimigos" (Chapelle, 
1982:51-52). 

- 
"Como paradoxo dos conflitos com "os brancos", "os cintas-largas 
adoram copiar os civilizados. A um quilômetro a suleste, quer dizer no 
limite exterior das roças, construíram uma série de barracões 
parecidos que abrigam várias dezenas de indivíduos. Continuam, no 
entanto, a viver independentes e não aceitam o trabalhoque a FUNAI 
lhes propõe" (Chapelle, 1982:54). 

"A lembrança dos massacres e a herança das rudes tradições dos 
cintas-largas explicam como se mostra dificil pacificar e controlar 
aquela tribo. Em face da "frente pioneira", o futuro dos índios no 
interior do parque só se consolidará quando existir uma unidade real" 
(Chapelle, 1982:62). 
"Como já vimos, fugindo dos encontros com os garimpeiros, por 
medo de represálias, ou desejosos de conservarem sua independência, 
os cintas-largas instalaram suas aldeias nas regiões de acesso mais 
dificil. Vivem nas nascentes dos igarapés. Resolvemos procurar a 
mais próxima, nas nascentes do Igarapé Vermelho" (Chapelle, 
1982:62). 
Ver dados complementares no Anexo 02, a respeito dos fatores 

históricos de contato, que implicam o processo de demarcação, que 
responde a uma necessidade da sociedade nacional, ao mesmo tempo que 
visa preservar o direito dos Cinta Larga sobre parte do seu território 
tradicional. 

r». 

6) Pode-se afirmar que a criação da área indígena de Aripuanã 
corrigiu ou devolveu aos Cinta Larga seu território tradicional em 
toda a sua plenitude? 

Apoiados nos documentos acima mencionados e nos dados obtidos 
em campo, a criação da Área Indígena Aripuanã não corrigiu ou devolveu 
aos Cinta Larga seu território tradicional em toda a sua plenitude. 
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e) Dos Autores 

10) ~ Informe o Sr. Perito em que ano os clientes da FUNAI ocuparam 
efetivamente a área ou se apenas houve uma ampliação da área? 

.- 
r-. 
' 

Para responder, procuro dirimir uma dúvida sugerida pelo termo 
"clientes". Suponho que os autores estejam se referindo aos índios, que são 
tutelados da FUNAI. 

Posto isso, considerando esclarecimentos contidos nas respostas 
acima, mormente na resposta ao quesito do Juízo, os Cinta Larga ocupam 
efetivamente, segundo sua forma tradicional, esta área desde época 
imemorial. 

r 
r . 

.( .- 
34) - A presença permanente do branco não elide a idéia de habitat 
indígena? 

r. 
Não foi possível encontrar indícios para levantar a hipótese da 

presença permanente do branco na área "sub-judice". Entretanto, há, 
conforme respostas aos quesitos anteriores, registros que possibilitam 
inferir imemorialidade e tradicionalidade de ocupação indígena. A 
exemplo, ver a resposta ao quesito 1 º da Procuradoria, em que apresento 
comprovação material de ocupação - como cemitérios, locais sagrados, 
aldeias atuais e antigas. 

r-. 35) - Se a ocupação das terras pelos Autores, desde o início, foi mansa e 
pacífica, sobretudo. __ se _houve disputa com indígenas a partir das 
expedições dos títulos de domínio pela Intermat (Instituto de Terras de 
Mato Grosso)? 
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Não obtive nenhum depoimento, da parte dos Cinta Larga, no sentido 
de ter havido algum conflito com a fazenda "Glega JK", que, pela 
plotagem, foi reconhecida como tendo apenas aberto picada de 
demarcação. Mas, há que considerar que, a possibilidade dessa fazenda 
existir, deve-se ao histórico de contato da sociedade nacional com os Cinta 
Larga, como foi explicitado na resposta ao quesito 4° da Procuradoria. Não 
se trata de um caso isolado. 

Assim, se incluirmos a situação da área "sub-judice" dentro da 
conjuntura histórico-político-interétnico, chega-se facilmente à conclusão 
de que, se não chegou a ocorrer um conflito explícito, certamente estava 
latente, considerando que era mais uma parcela do fenômeno mais amplo 
de conquista da terra indígena. Essa conquista, no sentido amplo, implica 
num desterramento.accmpanhado de perda de vidas, saúde e de equilíbrio 
étnico. A exemplo, em área vizinha Cinta Larga, ocorreram fatos 
Gul/ago.2004) que foram contemplados pelo noticiário nacional, 
mobilizando diversos setores em busca de uma solução. No início do mês 
de outubro, Apoena Meirelles, que participava das negociações, foi 
tragicamente assassinado. Sua morte vem acompanhada do sentido mais 
inacessível do conflito, enquanto Apoena, como membro da sociedade 
nacional visava defender os direitos dos índios, foi morto por alguém da 
sociedade nacional, que, aparentemente, apenas queria roubar dinheiro. 

Quanto à questão da ocupação pacífica, ouvi repetidamente a queixa 
dos Cinta Larga sobre a derrubada da aldeia - Napoiserê, próxima da 
fazenda S. Tomé, -, por tratores. Isso ocorreu há 28 anos, i~to é, por volta 
de 1976, pouco antes da delimitação da AIA. 

Essa aldeia situava-se bem próxima da área "sub-judice". 

Quanto à "relação pacífica" mencionada no presente quesito, incluo a 
seguinte referência: 

"Cuiabá. DO superintendente da 2ª Região da FUNAI em Mato Grosso, 
Odenir Pinto de Oliveira, distribuiu nota oficial, no fim de semana, 
sobre a chacina supostamente praticada por índios Cinta Larga contra 
cinco pessoas que trabalhavam na fazenda de Waldir Daniani, em Juina, 
noroeste do estado, a cerca de 800 km de Cuiabá. "O fato ocorreu há 
duas semanas, mas só agora tomamos conhecimento. Lamentamos que 
tudo tenha sido provocado em função do clima tenso na região, devido à 
presença cada vez maior de garimpeiros, posseiros e outros invasores 
dentro das terras indígenas", disse Oliveira. Ele mandou para a região o 

- 
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- administrador regional da FUNAI em Cacoal (RO), Eudes Cardoso de 
Araújo" (CIMI, Aripuanã, 1991). 

''Na chacina morreram um homem e uma mulher com idade presumível 
de 40 anos, dois garotos, um com 16 e outro 12 anos, e uma jovem de 
18. Um dos meninos teve a cabeça decepada a golpes de facão, separada 
do corpo e jogada no mato. No fim de semana, o deputado Jaime 
Muraro (PFL) acusou a FUNAI de omissão e acobertamento da 
chacina" (CIMI, Aripuanã, 1991 ). 
A seguir, transcrevo a notícia de um Cinta Larga, que descreveu uma 

condição de contato, repleta de conflitos. 
"Narrativa de Cinta Larga vira livro que retrata a extinção - Guerreiro 
respeitado e hábil contador de histórias O virtude inestimável para um 
povo quem não domina a linguagem escrita, Pichuvy foi durante muitos 
anos, uma das maiores resistências Cinta Larga à invasão das 
madeireiras. Até-que, em abril do ano passado, desistiu da luta e ganhou 
de uma madeireira uma Toyota novinha. O castigo viria três meses 
depois, quando Pichuvy e sua Toyota bateram de frente num caminhão 
que, por ironia do destino, transportava madeira retirada de terras 
indígenas" (CIMI, Aripuanã, 1991). 
Abaixo apresento relatos de Pichuvy, Cinta Larga a respeito de sua 

percepção de situações de contato com a sociedade nacional. 

"Primeiro que o branco matava muito cinta larga, de tiro, de 
metralhadora ... ", conta Pichuvy, lembrando também outros massacres 
mais eficazes que apresentariam aos Cinta-Larga novas formas de 
morte, até então desconhecidas" (CIMI, Aripuanã, 1991 ). 
"Depois outra maloca cabou ... Parece que avião jogou bomba. Cabou 
na hora. Não precisa sentir dor de sofrendo não. Morre na hora. Morre 
assim gordo mesmo. Morre tudo", descreve. 
"Outros trechos do livro": 
"Mas teve tempo bom pra Cinta-Larga no mato ainda. Gente muita, 
maloca grande. Gente num morre, num fica doente nada... Nem 
malária, nem gripe, nem tuberculose. Índio muito mesmo. Tudinho 
alegre, cantava música de noite, tomava chicha (bebida típica) ... 
Depois, agora, nós tá pouquinho, bicho pouquinho também ... Nós ta 
aqui agora, né? Mas não precisa branco não. Nós sabe tudo de mato. 
Se pudesse nós voltava pra lá". 

r- 
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"Peão FUNAI chega, quer mexer transar índia. Até chefe de posto 
namorar índia. Mulher mesmo conta. Primeiro com medo, depois 
conta". 

"Depois outro missionário chegou, falava língua nossa. Falava de 
pecado, de não poder dançar (. . .) Aí sim, cabou vida nossa de índio". 
"Branco tem muito, né? Índio tem muito pouco! Depois de índio 
acabar, come? Branco quer mato, então mata os índios também por 
causa da terra, porque quer morar terra dos índios, né?" 
"O índio não precisa ganhar dinheiro. Índio precisa caçar... Índio 
precisa passear ... Tirar mel, não é? Só isso que índio precisa" (CIMI, 
Aripuanã, 1991 ). 

36) - Quais as razões que levaram o Governo Federal, através da 
Fundação Nacional do Índio - FUNAI a ampliar a reserva indígena? 
Devido a quantidade de índios ou de minerais e cobertura florestal na 
região? 

No caso em questão, não se trata de uma ampliação, e sim da 
delimitação e demarcação de uma área de terra, reconhecidamente 
indígena, dada a tradicionalidade de ocupação por parte dos Cinta Larga, 
conforme atestam sua memória e os estudos de diversos autores que se 
debruçaram sobre a compreensão dos Cinta Larga, que se entendem como 
humanos enquanto vinculados a esse território. 

O Governo do Estado de Mato Grosso, conforme relatório das terras 
de MT, assinado pelo antropólogo Roberto Cardoso de Oliveira (ver anexo 
08), desconsiderou a presença indígena para lotear as terras. Talvez o 
desrespeito ao Parque Indígena do Xingu seja o exemplo mais conhecido 
disso. 

Nesse embate entre sociedades de culturas tão distintas quanto sejam 
as da sociedade nacional e da sociedade Cinta Larga, há que ponderar 
outros aspectos, na busca de compreensão. Pode-se entender um desejo 
latente por parte da sociedade nacional de que os índios se integrem 
rapidamente, e que essa integração possa ser demonstrada pela quantidade 
de objetos industrializados ( da sociedade nacional) que os Cinta Larga 
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usam e consomem atualmente. Isso no entanto não corresponde a sua auto 
comprensão, O homem Cinta Larga compreende-se como um caçador, 
como um guerreiro. Todos se sentem vinculados a uma territorialidade - 
incluindo locais de aldeias / roças e pomares, locais de coleta, de caça, de 
pesca, de obtenção de flechas, de matérias primas para suas manufaturas, 
locais sagrados, ( ... ). Essa vinculação territorial se manifesta no empenho 
em defender sua terra, defesa que foi marcada por mortes de ambas as 
partes confrontantes. 

Para entender e aceitar a forma de ocupação da terra por parte dos 
índios, particularmente dos Cinta Larga, há necessidade de contornar os 
obstáculos impostos pelo etnocentrismo, próprio de qualquer elemento 
pertencente a uma cultura. Rocha (1984:7) nos ajuda a entender o que seja 
etnocentrismo: 

" ... 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". 

~· 

._, .. 
'-' 

-....J" 

-· 

Houve razões, que se apoiam na Constituição Federal, que levaram o 
Governo, através da Fundação Nacional do Índio - FUNAI a demarcar a 
Área Indígena Aripuanã, que não foram determinadas nem pela quantidade 
de índios ou e nem por questões de exploração de minerais ou de cobertura 
florestal na região. Esses ítens são todos marcados pela ótica de exploração 
própria da sociedade nacional que, por sua vez, não são as que regem o 
modo de vida e nem constituem critérios para delimitação, a não ser que 
façam parte do modo tradicional de vida do respectivo povo. 

A título de ilustrução, incluo uma manifestação provinda de uma 
índia, da nação Kaingang, que confirma 'a dificuldade de compreensão que 
registra o (des)encontro entre a sociedade nacional e as sociedades 
indígenas. 

"Eu sou diferente! "É injusto querer condicionar a consolidação da 
democracia e da soberania nacional à supressão dos direitos dos Povos 
Indígenas, especialmente dos direitos territoriais. A faixa de fronteira 
não é composta somente por terras indígenas, mas por 580 municípios 
e mais de 1 O milhões de brasileiros que vivem nessa área. Está mais 
do que na hora de desmistificarmos o conceito de soberania, como se 
fosse apenas uma questão de fronteira tisica. É uma fronteira social a 
maior ameaça à soberania do nosso país, é a exclusão, a faJta de 

' :--.......,. 
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políticas de gestão e de desenvolvimento sustentável para os Povos 
Indígenas, para os ribeirinhos, para os seringueiros e tantas outras 
populações que hoje não têm o mínimo beneficio do Estado e que 
estão à mercê de qualquer um, estrangeiro ou não", artigo de Azelene 
Kaingang, representante dos Povos Indígenas no Conselho Nacional 
de Combate à Discriminação - JB, 2211 O, Outras Opiniões, p.AJ J. 
Nessa perspectiva de diversidade cultural, é interessante a 

observação do autor francês já citado: 

"Os índios da Amazônia pertencem a um outro mundo. Seu modo de 
vida deve ser respeitado. Que diríamos se extraterrestres chegassem de 
súbito, querendo nos impor suas leis e suas técnicas?" (Chapelle, 
1982:135). 

- 

"O momento não é mais para acusações. Em face de uma minoria sem 
defesa, . a FUNAI demonstrou que seu principio de proteção e 
tolerância se afinam bem com os princípios humanitários. Mesmo 
dentro do órgão, por outro lado, existem várias correntes. As 
orientações ainda podem ser mudadas, de acordo com a política em 
curso no Brasil, por influência das potências econômicas estrangeiras 
desejosas de plthar a-Amazônia. Este livro é também um apelo aos 
responsáveis no sentido de que prossigam e reforcem a ação dos que 
dedicaram sua vida aos índios. Deixando o povo da selva viver 
livremente nos territórios que lhes foram atribuídos, o Brasil talvez 
perca a ocasião de explorar algumas riquezas, mas provará, ao mundo 
e aos outros países que não fizeram o mesmo, que a civilização de 
amanhã também se mostrará disposta a tolerar todos os outros modos 
de vida. Os índios vivem em harmonia em Natureza há vinte mil anos. 
Nada prova que o nosso sistema seja ideal e dure tanto tempo" 
(Chapelle, 1982:14). 

E mais, conforme o mesmo autor: 

"É impossível a integração das tribos indígenas à comunidade 
brasileira. Ela conduziria não apenas à sua marginalização, como 
também ao seu desaparecimento, pois as numerosas moléstias trazidas 
do estrangeiro são mortais aos índios" (Chapelle, 1982:14). 

Portanto, as razões que levaram o Governo Federal, através da 
Fundação Nacional do Índio - FUNAI a ampliar a reserva indígena não se 
devem à quantidade de índios ou de minerais e cobertura florestal na_ 
região. 

- 

' 
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- 37) - Quantos indivíduos dos grupos indígenas Nambiquara convivem 
na reserva ampliada? Existem outros grupos indígenas na área? 

Não foi constatada, segundo depoimentos Cinta Larga e registros da 
FUNAI, a presença de grupos indígenas Nambikwara. Há apenas uma 
pessoa da etnia Ajuru, que está casado com uma Cinta Larga, há poucos 
meses. Além desse indivíduo, há pouco tempo uma família Terena busca se 
estabelecer próximo da divisa da área, sem que isso represente um fato 
consumado. Conforme tabela da FUNAI, ver Anexo 03, há dois elementos 
não indígenas na área e no mesmo documento não consta menção aos 
Nambikwara. 

38) - Se os índios- da -região mantém desde o princípio do século 
ocupação de área determinada de forma permanente ou se há 
igualmente imigração de índios? E na área ampliada, acontece o 
mesmo? 

Os índios Cinta Larga, dentro do contexto de visitação e alianças 
matrimoniais, incluem uma certa mobilidade, que vem acompanhada pela 
permanência de cada sub-grupo como vinculado a urna determinada região, 
reconhecida entre eles. Quanto à questão da área ampliada, desconheço a 
que área ampliada a questão se refere. Ver respostas a outros quesitos, 
incluindo Anexos. 

39) - Havendo migrações, estas foram espontâneas ou estimuladas, 
neste caso, por quem? 

Há migrações que são provocadas por fatores internos, como por 
exemplo, o modo semi-nômade de vida deles. Há migrações provocadas 
por fatores externos - sejam guerras intertribais (no passado), conflitos com 

' :..-... 
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as frentes de expansão da sociedade nacional (seringueiros, caçadores, 
exploradores, fazendeiros e missionários), massacres, epidemias, 
exploração agropecuária, garimpos, extração de madeira, presença do órgão 
tutelar (FUNAI), cidades, estradas, ... Cada qual com suas características - 
umas provocando afastamento, outras terror, outras mais, fascínio e 
desengano, etc. 

r-. 

40) - Caso afirmativo, como é possível afirmar a 'presença permanente 
dos indígenas na mesma área? 

r-. 

A mobilidade espacial refere-se aos indivíduos, enquanto há uma 
permanência de ocupação por parte do grupo. Na resposta ao quesito 2° da 
Procuradoria, encontram-se dados sobre as aldeias antigas e novas, e 
verificou-se como diversas aldeias atuais se situam em locais de antigas 
aldeias. Grosseiramente poder-se-ia afirmar: uma aldeia não pode ser 
comparada com uma cidade. A cidade tem como marca a sedentariedade, 
independe gradativamente do lugar geográfico, e passa a ser marcado mais 
pela geografia humana, pelas relações comerciais e de serviços. Já uma 
aldeia define a escolha de um local para construção da casa, para abertura 
de roça, para exploração via caça, coleta ... , conforme Dal Poz esclareceu 
em seu estudo. Assim, a relação dos Cinta Larga com a terra não se reduz à 
aldeia. O mapa das aldeias oferece uma idéia dos pontos geográficos a 
partir dos quais ocupam seu território) o . que deve ser analisado 
diacronicamente. Nela e a partir dela exercem suas atividades econômicas, 
como é mais esclarecido no Anexo 04. 

r-. - 
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d). Da Fundação Nacional do Índio - FUNAI 

1 - Se as terras "sub-judice" encontram-se inseridas total ou 
parcialmente nos limites da área indígena Aripuanã? 

,-.., Conforme mapa incluso no processo, as terras "sub-judice" 
encontram-se inseridas totalmente nos limites da área indígena Aripuanã. 
Ver também Anexo OI. 

2 - Se a área indígena em questão encontra-se devidamente demarcada 
e regularizada? 

r,. 

Sim. Inclusive homologada. 

"Homologada. Rg. CRI e SPU. 

Dec, nº 375 de 24/12/91 homologa a demarcação administrativa (DOU 
261/12/91). Reg. CRI de Juína/Cuiabá, Matr 46633, Liv 23-GS, Fl 159v em 
22/01/92. Reg. ?CRI de Aripuanã/Cuiabá, Matr 46634, Liv 2-GS, Fl 160 
em 22/01/92. Reg. SPU Certidão 12 em 25/01/94" (Povos, 1996). 

.r-. 

3 - Qual ou quais os grupos de origem ameríndia que habitam essas 
terras? 

,-.. 

A Área Indígena Aripuanã é habitada pelos Cinta Larga. Há poucos 
meses convive com eles nessa terra um índio Ajuru, casado com mulher 
Cinta Larga. Uma família Terena, localizada na divisa oriental, encontra-se 
em situação indefinida em termos sociais com os Cinta Larga. No relatório 
da FUNAI não constam esses elementos não Cinta Larga, e estão 
registrados dois elementos não-indígenas. 

---~ .,.._ ~ - - ' -. - 
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Polo Base 

:ARIPUANÃ 

Ano 

:2004 

Relatório de Familia 

11 19 TAQUARAL 

55 9 11 CACIIOEIRINHA 

32 21 11 2 6 

l2 7 5 1 3 PARALELO 10 !CINTA LARGA 

1 o 1 1 PARALELO 10 NÃO INDÍGENA 

!~~~Jt !~I~ !~,~~Jgj~ '.!!*~t~~~~~~~, ~~~~:~~~w 
Pessoas· Masculino· Feminino·>:"''. Residências· Famílias· 

49 28 21 5 9 

Pessoas .. !Masculino !Feminino Rcsidênci as'" I Fiirniliãt 
FLOR DA SELVAICINTA LARGA 11 9 2 4 4 

1 o 1 1 1 FLOR DA SELVA INÃO ÍNDIGENA 

m,;r~1T,\fufki"" T<ii.ii&i~1Tõt:ii,"ae:!:'.:;r~~!1tit1il(êí~1 
Pessoas Masculino Feminino : ,. Residências Famílias 

31 15 16 4 li 
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· Etnia j, :.à/y.j 
·:it·;~~:!r~(t~ 

·s 5 RIO PRETO !CINTA LARGA 3 

5 2 1 TAQUARAL- !CINTA LARGA 

YPÊ 

3 

Marineide 

Braga 

Sistema de Informação 

4 - De quando data essa ocupação? 

A ocupação antecede a qualquer registro. A ocupação pode ser. 
caracterizada como imemorial e, sem dúvida, essa ocupação é tradicional 

. por parte dos Cinta Larga, como exposto em resposta a quesitos do Juízo e 
da Procuradoria. Ver também Anexos 02 e 04. 

5 - Quais os fatores históricos que consubstanciam a ocupação desses 
índios na área definida como sendo Terra Indígena Aripuanã? 

Os fatores históricos que consubstanciam a ocupação desses índios 
na área definida como sendo Área Indígena Aripuanã são obtidos de sua 
memória e nos registros documentais, conforme está explicitado nas 
respostas acima, bem como nos Anexos O 1, 02 e 04, principalmente. A 
resposta ao quesito 3° da Procuradoria explicita um pouco mais os fatores 
históricos, enquanto se consideram como tais os registros documentais. 
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,-.., 6 - Se o grupo em estudo ocupa toda a área definida como indígena 
para apropriação dos meios indispensáveis à sobrevivência física e 
cultural, conforme definição elencada no Par. I" do art, 231, da CF? 

O grupo em estudo, os Cinta Larga, ocupa toda a área definida como 
Área Indígena Aripuanã para apropriação dos meios indispensáveis à 
sobrevivência fisica e cultural, conforme definição elencada no Par. 1 ° do 
art. 231, da CF. Esse quesito encontra-se respondido na resposta à pergunta 
2ª da Procuradoria. Ver também os Anexos 02, 04 e 05, principalmente. 

7 - Na hipótese de ser afirmativo o quesito anterior, quais as atividades 
desenvolvidas pelo grupo há necessitar dos recursos naturais existentes 
no interior daquela área, bem como as técnica(s) de manejo de solo 
adequadas à confecção da cultura material (atividades da ação 
humana), considerando, ainda, as plantas medicinais, comestíveis e 
utilitárias, as formas zoológicas destinadas à alimentação, não 
desprezando a entomologia? 

As atividades desenvolvidas pelo grupo que necessitam dos recursos 
naturais existentes no interior da Área Indígena Aripuanã estão traduzidas 
em suas atividades econômicas, sócio-políticas, ritualísticas e religiosas, 
isto é, em toda a extensão de vida desse povo. Ver anexos. 

/'°"'. 

8 - As tradições indígenas são reveladas através do processo de 
oralidade, transmitida de geração em geração. Desse modo, como pode 
ser hoje definido o território indígena em estudo com relação a sua 
ocupação como forma de habitat daquele povo indígena, bem como a 
sua importância para a perpetuação desses saberes às novas gerações? 

r-. O território indígena em estudo, com relação a sua ocupação, com a 
forma de habitat dos Cinta Larga, pode ser definido como vital, em seu 
sentido amplo, e imprescindível para que os Cinta Larga possam continuar a 
ser gente, a ser Cinta Larga, no que se inclui a_ possibilidade e a necessidade 
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de perpetuar· seus saberes, passando-os às novas gerações, sem negar a 
importância da adaptação às novas situações. 

O território indígena sofre pressões por parte da sociedade nacional, e a 
isso os Cinta Larga poderão responder adequadamente na medida em que se 
apoiarem em seus saberes tradicionais, absorvidos das gerações anteriores. 
Negar a esses saberes pode ser considerado etnocídio. 

,,-... 

'~ 
9 - Se a Terra Indígena Aripuanã, em face das respostas aos quesitos 
anteriores, pode ser considerada de ocupação tradicional e permanente 
indígena, contando com proteção constitucional desde os idos da Carta 
Republicana de 1934? 

Apoiado nas respostas aos quesitos anteriores, a Área Indígena 
Aripuanã pode ser considerada de ocupação tradicional e permanente 
indígena, especificamente, dos Cinta Larga. 

Que os Srs. Peritos formulem outras considerações que tiverem por 
pertinentes. 
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MAPA DAS ALDEIAS DO POLO BASE DE ARIPUANÃ 
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ALDEIA DISTANCIA TEMPO DE VIAGEM 
Taquaral 63KM 02:30 
Taquaral Divisa 54KM 02:00 
Taquaral lpê 96KM 04:30 
Bananal 45KM 01:30 
Rio Preto 60KM 02:15 
Cachoeirinha 110 KM 04:00 
Flor do Prado ' 265 KM e 185 KM 08:00 
Mineiro - 280 KM e 173 KM 08;00 
Paralelo 10 90KM 03:00 
Flor da Selva 116KM 04:00 
Ponte Nova 40KM 02:00 
Volta Grande 60KM 02:30 
Serrinha 55 KM 02:00 
Laguinho 75KM 03:30 
Terra Alta 75KM 03:30 
Pista do Leão 82KM 04:00 
Boa Esperança 73KM 03:30 
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Cláudio Monteiro da Silva, Chefe do Pólo Base de Aripuanã ·- 
Rua das Andorinhas nº 1364 - B. Leuca, CEP 78325,000 Aripuanã - MT 
Telefone: (66) 5651038 ou (66) 9961 1512. 
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