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APRESENT A~ÁO 

A Universidade Federal de Mato Grosso já tem cristali
zada urna tradi<;ao de trabalhos etnológicos e de posic;oes 
firmadas em defesa dos direitos indígenas. 

Nesta instituic;ao foi sediado o legendário "Simpósio 
sobre os índios Cinta-Larga" em 1973 que, incontestavelmen
te, deflagrou um movimento nacional pela conscientizac;ao 
da questao indígena. 

Repetía-se assim, a tradic;ao de Ronden, o esteio moral 
e filosófico do indigenismo brasileiro. 

O Estado de Mato Grosso exibe urna admirável plurali
dade de etnias, o que constituí um patrimonio cultural de di
mensoes notáveis . Parte dessas culturas permanece ainda 
desconhecida do ponto de vista etnográfico, e o seu desven
dar implica em pesquisas científicas que certamente enrique
cerao a humanidade como um todo. 

Entretanto, nao há cultura sem a garantía da reproduc;ao 
social nos seus moldes tradicionais, assim como nao há pre
servac;ao cultural se as mudanc;as se processarem de forma 
violenta, acarretando perdas e injustic;as. Exatamente por essa 
razao, a preserva~ao das terras indígenas é absolutamente 
vital para a sua sobrevivencia e das suas culturas. 

O processo histórico de expansao nao se fez sem 
conflitos e foi necessária urna longa batalha para que os 
direitos dos índios fossem assegurados. 

O trabalho dos antropólogos junto a Justic;a Federal e 
outros órgaos da Uniao tem sido fundamental para a supera
c;ao de litígios com base em pareceres altamente científicos. 
A Universidade Federal de Mato Grosso conta com um corpo 
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de etnólogos que vem contribuindo de maneira substancial 
para a área de direitos indígenas. 

O volume que ora apresento reúne urna cole~ao de lau
dos periciais e um relatório de identifica~ao de terras a res
peito de sociedades distintas, com expressiva representativi
dade. Sao trabalhos em larga medida históricos, porque se 
constituem pe~as definitivas na conclusao de feitos que re
dundaram em benefícios para os índios. Mas nao apenas isso: 
contem também muito da história e da etnohistória de Mato 
Gros so, com inf orma~oes inéditas. 

Trata-se de urna contribui~ao inestimável para o Es
tado, o Brasil, e para a ponte interdisciplinar entre Antropo
logia e Direito. 
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• INTRODU<;ÁO 

O LAUDO ANTROPOLÓGICO: UMA 
CONQUISTA DAS 

SOCIEDADES INDÍGENAS 

Denise Maldi 

De acorde com a Legisla~ao brasileira, as terras indí
genas sao bens da Uniao. O Ministério Público, através da 
Procuradoria Geral da República, na qualidade de encarre
gado da defesa dos bens da Uniao, em julho de 1987 firmou 
um Protocolo de Inten~oes com a Associa~ao Brasileira de 
Antropologia (ABA), visando a elabora~ao de laudos antro
pológicos sobre terras indígenas. 

Desde o início da década de 80 várias a~oes vinham 
sendo movidas por proprietários de terras que incidem sobre 
áreas indígenas. Um processo relativo a urna área próxima ao 
rio Suiá-missu, afluente do Xingu e território tradicional dos 
índios Suyá, através de um laudo elaborado por um perito de 
outra profissao, teve resultado desfavorável aos direitos 
indígenas sobre a terra. 

A conseqüencia desta decisao desfavorável foi urna 
A~ao de Desapropria~ao contra a Uniao e a abertura de pre
cedentes para inúmeras outras do genero. Foi exatamente no 
sentido de coibir essas a~oes , na sua maioria descabidas e 
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abusivas, que o Ministério Público passou a recorrer a antro
pólogos para a elabora~ao de pericias. 

A Associa9ao Brasileira de Antropologia, após firmar o 
Protocolo de Inten~oes com o Ministério Público, passou a 
protestar oficialmente contra a nomea9ao de engenheiros e 
agrónomos para responder questoes de natureza antropoló
gica. Em conseqüencia, a Justi9a Federal passou a fazer con
sultas a ABA para a indica9ao de profissionais na execu9ao 
de trabalhos periciais e do laudo. 

Usualmente a indica9ao da ABA é feita tomando-se 
como critério primordial o conhecimento do antropólogo so
bre a sociedade indígena em questao e o primeiro a ser indi
cado é sempre o profissional que já realizou algum trabalho 
de campo junto ao grupo. Na sua impossibilidade ou, por ou
tra, urna vez que existem grupos que ainda nao foram estuda
dos através de um trabalho de campo sistemático, indica-se o 
profissional que tenha realizado estudos junto a sociedades 
com proximidades lingüístico-culturais com o grupo em 
considera~ao. 

As questoes contidas nos processos e que constituem a 
principal razao do estado de litígio, sao, evidentemente, 
aquelas relativas a ocupa9ao da terra. Nesse sentido, os 
quesitos propostos sao formulados de modo a exigir provas 
visíveis, factuais, da ocupa~ao. Nota-se desde a sua 
formula9ao, o quanto as idéias sobre os povos indígenas sao 
preconcei tu osas. 

A elabora9ao do laudo revela a existencia de formas 
absolutamente diversas de ocupa9ao da terra, e, ao mesmo 
tempo, o profundot conhecimento que os índios tem dos seus 
territórios. 

A ocupa~ao da terra reflete o tipo de organiza9ao social 
que é por ela determinado, de tal forma que território e socie
dade estao intrinsicamente relacionados, conferindo-se inte
ligibilidade mútua. 
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Muitas vezes, esses elementos nao sao "visíveis" mas 
nem por isso impossíveis de serem provados. Pelo contrário, 
o levantamento de dados sobre essas sociedades é urna cons
tru~ao científica que deve ser tomada como tal com a mesma 
validade e substantividade dos dados de qualquer outra área 
academica. Nesse sentido, um fator de suma importancia é a 
história do grupo. Como se sabe, os povos indígenas sao 
ágrafos, mas o fato de nao terem registro nao significa que 
nao tenham história. O evento, entre os ágrafos, é marcado 
pelo território, mapeado pela paisagem, numa articula~ao es
pa~o-tempo que faz com que o seu registro seja assinalado 
pelo locus onde se sucedeu. 

Todos os rios, pequenos e grandes afluentes, seus tribu
tários, tem nome na língua indígena e sao usados como refe
renciais para os acontecimentos. Esses nomes usualmente 
trazem, na forma do seu enunciado, detalhes paisagísticos, o 
que confirma a notável memoriza~ao em fun~ao da ocupa~ao 
da terra. O levantamento desses nomes permite o mapea
mento e plotamento de aldeias antigas no território com in
discutível precisao, e permite ainda a reconstitui~ao das sagas 
migratórias. 

Por todas essas razoes, o laudo antropológico é urna 
conquista das sociedades indígenas, exigindo, para a sua ela
bora~ao, conhecimento específico. A jurisprudencia indige
nista vem se afirmando através de critérios que, validando a 
ocupa~ao territorial de povos diversos da nossa sociedade, 
legitima o direito das etnias distintas no segmento majoritário 
do Estado. Esta é, sem dúvida, urna conquista de todos, forta
lecendo a democracia, e, por extensao, o próprio sentido da 
Justi~a. 

Este volume reúne tres laudos histórico-antropológicos 
e um relatório de identifica~ao de terras, sobre as seguintes 
sociedades: Cinta Larga, Zoró, Bakairi e Paresi. Os Cinta 
Larga e os Zoró sao Tupi-Mondé; os Bakairi sao Karib e 
os Paresi sao Aruak, o que confere urna expressiva repre-
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sentatividade aos dados, em grande parte inéditos, abran
gendo distintos universos lingüístico-culturais. 

O etnólogo Joao Dal Poz Neto assina o laudo sobre os 
Cinta Larga, realizado em 1988, tendo como objeto urna 
área inclusa no município de Juína. Refere-se a urna A~ao de 
Reintegra~ao de Posse cumulada com Perdas e Danos, cujo 
resultado foi favorável a tese de ocupa~ao tradicional 
indígena. 

Edir Pina de Barros realizou o laudo sobre os Bakairi 
em 1988. Seu objetivo foi urna A~ao de Desapropria~ao Indi
reta que envolvia urna área situada as margens do Rio Para
natinga, tendo a antropóloga provado a acupa9ao indígena 
tradicional ao longo <leste rio, seus afluentes e tributários. 

Fui responsável pelo laudo sobre os Zoró, realizado em 
1992, tendo como objetivo urna A~ao de Interdito Proibitório 
numa área inclusa no município de Aripuana. Ficou demons
trada a ocupa9ao tradicional indígena na regiao em litígio. 

Finalmente, Maria Fátima Roberto Machado assina o 
Relatório de ldentifica~ao de Terras sobre os Paresi, realiza
do em 1993, que identifica como área indígena a "Esta9ao 
Rondon", também conhecida como "Esta~ao Parecis", situada 
no município de Diamantino. 
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LAUDO HISTÓRICO
ANTROPOLÓGICO 

"A~áo de Reintegra~áo de Posse, Cumulada com 
Perdas e Danos" 

- Processo n!. 17 .452/86-V 
2ª. Vara da Justi~a Federal - Sec~áo do Estado de 

Mato Grosso 

Autores: Liceu A. Veronese e Egídio Veronese ,. 
Rés: Uniao Federal e Funda~ao Nacional do Indio (FUNAI) 

Perito: Joao Dal Poz Neto 
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INTRODU<;ÁO 

Para a elabora9ao <leste Laudo Pericial foram 
consideradas tanto as observa9oes colhidas na visita a área 
indígena Serra Morena e seus arredores, quando da execu~ao 
do mandato judicial respectivo, como também os dados 
obtidos em fontes históricas e etnográficas. A pesquisa de 
campo f oi realizada no período de 14 a 22 de setembro de 
1988, com particular aten9ao aos fatos relacionados ao trecho 
de tercas objeto da a9ao judicial em curso. A documenta9ao 
pertinente aos Cinta Larga e a ocupa9ao do noroeste do 
Estado de Mato Grosso, cujo levantamento já vinha fazendo 
há vários anos, foi localizada principalmente no Museu do , 
Indio (RJ), na sede do Conselho Indigenista Missionário -
CIMI (DF) e no Setor de Documenta9ao da Opera9ao 
Anchieta - OP AN (MT). O Laudo foi concluído em 7 de 
outubro de 1988, para ser entregue no prazo estipulado pela 
2a. Vara da Justi9a Federal. Para fins desta publica9ao, de 
maneira a tomar a leitura menos árida, procedi a urna revisao 
do texto e reuni tópicos, eliminei repeti9oes e melhorei um 
pouco o estilo, porém sem altera9oes de conteúdo. Foram 
ainda suprimidos os diversos anexos, entre relatórios, 
notícias de jornal, mapas e f otografias, que originalmente o 
complementavam. 
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O HABITAT INDÍGENA E O HISTÓRICO DO 
CONTATO 

Quesito da FUNAI: 
l. Queiram o Sr. perito e seos assistentes técnicos , 

informar se a área denominada Area Indígena Serra 
Morena é habitat tradicional indígena, etno-historica
mente constituído. 

; 

A chamada Area Indígena Serra Morena, área 
remanescente do Decreto presidencial 73.562, de 24 de 
janeiro de 1974, é incontestavelmente parcela do habitat 
tradicional dos índios denominados "Cinta Larga", cujo 
território avanc;ava até o rio Juruena, conforme testemunham 
os registros históricos disponíveis, as evidencias 
arqueológicas obtidas no local e os relatos erais f omecidos 
pela comunidade indígena em questao. 

De início, devo sublinhar que o conceito de habitat 
indígena, em sua acep<;ao cerreta, corresponde a toda área 
habitada pelos índios, ou seja, a utilizada para seu sustento e 
a necessária para a preserva<;ao de sua identidade étnica, de 
acorde com suas formas culturais próprias. Assim, como já 
assinalou a antropóloga Carmen Junqueira ( 1984/85: 215), o 
território tradicional dos Cinta Larga, a grosso modo, 
estender-se-ia do rio Juruena ao rio Roosevelt, e da foz do 
rio Branco (afluente da m.esq. do Aripuana) até as 
cabeceiras do rio Aripuana. Estes limites foram penosamente 
defendidos pelos Cinta Larga contra toda serte de invasores, 
demarcados portante por urna crónica de conflitos e 
violencias que se arrastam aos días atuais. Estes embates com 
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as chamadas "frentes pioneiras" da sociedade brasileira, por 
sua vez, se constituem também em provas da ocupa9ao 
indígena e servirao, assim, para precisar as fronteiras do seu 
território tradicional. Nesta perspectiva, a cronología a seguir 
pretende nao somente circunstanciar as rela9oes entre os 
Cinta Larga e a sociedade nacional, mas principalmente 
evidenciar a extensao e os limites do habitat indígena. 

A notícia mais remota que, talvez, se possa atribuir aos 
Cinta Larga vem do aventureiro Antonio Pires de Campos 
que, no ano de 1727, atravessou a chapada dos Parecis 
(Campos, A.P. de, 1862). Tendo atingido o rio Juruena, 
fronteira oeste do que chamou "Reino dos Parecis", deparou
se com a "na9ao" dos "Cavihis" que, pela sua localiza~ao e 
pelos dados etnográficos fornecidos por Pires de Campos, 
poderiam ser os hoje denominados Cinta Larga. Quer tenha 
sido este o primeiro registro histórico de sua existencia, nao 
foi possível todavía encontrar quaisquer outros vestígios nos 
documentos disponíveis para os séculos XVIII e XIX. Esta 
ausencia de informa9ao explica-se, certamente, pelo 
completo isolamento em que se manteve o território 
habitado pelos Cinta Larga durante aquele período histórico. 

O processo de coloniza9ao da regiao noroeste de Mato 
Grosso e sul de Rondonia, até fins do século passado, passou 
ao largo das terras banhadas pelos rios Aripuana, Roosevelt e 
Ji-Paraná, tributários da bacía do rio Madeira. As principais 
rotas de penetra9ao, entao, ligavam as localidades 
polarizadoras da ocupa9ao: Belém-Vila Bela, pelos ríos 
Amazonas, Madeira e Guaporé; Belém-Cuiabá, pelos ríos 
Tapajós e Arinos; e Cuiabá-Vila Bela, pelo rio Paraguai e daí 
pelo chapadao dos Parecis. Seja portanto durante o período 
colonial, o chamado "ciclo da minera9ao aurífera", seja após 
a declara9ao da Independencia, a presen9a de bandeirantes, 
garimpeiros, militares, negociantes, viajantes e outros 
aventureiros estava ligada aos cursos dos ríos Madeira, 
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Guaporé e Tapajós, sendo praticamente nula no interior do 
triangulo formado por aquel as rotas de penetra~ao. 

A partir da segunda metade do último século, tendo 
início o "ciclo da borracha" que atraiu peruanos e cearenses 
para a explora~ao dos seringais nativos, os afluentes do 
Madeira, como o Marmelos, o Manicoré, o baixo Aripuana e 
o Machado (ou Ji-Paraná), passaram a ser percorridos e 
ocupados economicamente. 

De modo que a maior parte dos grupos de origem Tupi 
que habitavam a regiao em foco nao havia, até a primeira 
década do século XX, sido atingida pelas frentes 
expansionistas da sociedade brasileira. Foi somente com a 
cria~ao da Comissao de Linhas Telegráficas Estratégicas de 
Mato Grosso ao Amazonas (mais conhecida por Comissao 
Rondon), por ato do presidente Afonso Pena em 1907, que a 
ocupa~ao sistemática e permanente do noroeste do entao 
imenso Estado de Mato Grosso ganhou impulso: além de 
estender o telégrafo, abrir estradas estratégicas, executar 
trabalhos geográficos, botanicos e mineralógicos, a Comissao 
ainda encarregou-se de "pacificar" as popula~ües indígenas 
em seu percurso. 

U m dos empreendimentos que mais notabilizou a 
Comissao foi a chamada Expedi~ao Roosevelt-Rondon, que 
conjugava o interesse do ex-presidente norte-americano 
Theodore Roosevelt em obter exemplares da fauna sul
americana para o American Museum of Natural History, de 
New York, com a inten9ao do govemo brasileiro em prestar
lhe urna homenagem, batizando com seu nome algum 
acidente geográfico de vulto a ser encontrado. Por esta razao, 
o entao coronel Candido Rondon planejou um itinerário pelos 
sertoes de Mato Grosso que finalizarla com o levantamento 
do "rio da Dúvida", cu jo curso e confluencia eram ainda 
desconhecidos (vide Roosevelt, 1943; Rondon, 1916). O 
reconhecimento daquele rio te ve início em 27 de f evereiro de 
1914, descendo os expedicionários desde suas cabeceiras nas 
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proximidades de Vilhena. A viagem, bastante acidentada 
devido as muitas cachoeiras e corredeiras, permitiu concluir 
que se tratava do mesmo rio Castanho, como era conhecido 
pelos seringueiros aquele afluente do Aripuana. 

A Expedi9ao, que cruzou o território ocupado pelos 
Cinta Larga, encontrou em seu percurso inúmeros sinais de 
sua presen9a. Numa ocasiao, afastando-se o coronel Rondon 
cerca de um quilómetro da margem direita, pouco abaixo da 
recém denominada cachoeira do Simplício, os índios 
flecharam seu cachorro Lobo, obrigando-o a disparar em 
sinal de advertencia (Roosevelt, op cit: 251-252). E logo 
abaixo da embocadura do rio Kermit, os expedicionários 
chegaram a urna "aldeia de índios pescadores", com tres 
palh~as baixas e oblongas, mas que se achava abandonada 
(idem: 258). Mais abaixo foram assinaladas outras aldeias, 
também temporariamente abandonadas. Eram evidencias de 
urna numerosa popula9ao indígena. Os seringueiros, que 
viviam no baixo curso de rio, disseram ao ex-presidente 
Roosevelt que nao conseguiam subir além de um trecho de 
grandes corredeiras (pouco abaixo da jun9ao de dois 
importantes tributários, provavelmente a foz do igarapé 
Tiroteio), "em face da hostilidade dos índios" (idem: 257). 

Ainda no decorrer desta Expedi9ao, com rela9ao a 
regiao do vale do Aripuana, que interessa mais diretamente a 
este Laudo, o coronel Rondon obteve informa96es relevantes: 

"todos os seringueiros que ( ... ) viemos encontrando 
ao longo das margens do rio Roosevelt, 
concordaram em informar-me que nenhum 
explorador sertanejo havia subido o Aripuana para 
cima de certa cachoeira, conhecida pelo nome de 
Inf ernao ( ... ) O primeiro homem que ahi ten to u 
estabelecer-se nao conseguiu resistir aos indios, 
cujas hostilidades ele suscitara, perseguindo-os 
impiedosamente, sem nenhuma apparencia de razao 
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nem de justi~a. Depois de expulsarem esse homem, 
os selvicolas do Aripuana continuaram a guerrear os 
civilizados que se aventuravam por seus dominios, e 
com tanto ardor o fazem que o rio póde ser, 
praticamente, considerado interdicto aos 
seringueiros, que muito pouco o frequentam. 
Ha, porém, abaixo da mencionada cachoeira, um 
affluente, o Guariba, regularmente povoado pela 
nossa gente, nao obstante existirem nelle também 
muitos indios" (Rondon, op cit: 108; grifos meus). 

Os trabalhos exploratórios da Comissao Rondon viriam 
a oferecer, por sua vez, outras informa9oes conclusivas sobre 
a presen9a dos índios Cinta Larga na regiao. Em maio de 
1915, por exemplo, os índios atacaram a turma de explora9ao 
do rio Ananaz, chefiada pelo tenente Marques de Souza. Este 
rio, correndo ao norte de Vilhena, desagua no Capitao 
Cardoso, afluente da margem direita do Roosevelt - portanto 
situado nas terras do atual Parque Indígena do Aripuana. No 
come90 da viagem, a expedi9ao passou por vários grupos 
Nambikwara, comos quais a Comissao já estava em rela9oes 
amistosas; mas depois, rio abaixo, encontrou vestígios de um 
grupo indígena inimigo daqueles. Em duas oportunidades os 
expedicionários chegaram a aldeias com cerca de oito casas 
cada, várias capoeiras e ro9as novas "feitas a muque" (Souza, 
F.M. de, 1915). Porém, nao avistaram seus habitantes. Em 29 
de maio, afinal a tragédia: o acampamento da turma de 
explora9ao, entao assentado entre o ribeirao Dez de Maio e o 
ribeirao dos Perdidos, foi atacado pelos índios de "na9ao 
desconhecida", morrendo o chef e da turma e o canoeiro 
Tertuliano, enquanto os demais fugiram. Um dos 
sobreviventes, Joao da Cruz, ocultou-se e observou os índios 
que vasculharam o acampamento; quando estes se retiraram, 
pode daí recuperar o diário do tenente (Magalhaes, 1941: 
455). . 
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N urna sentida homenagem, o coronel Rondon fez 
denominar de "Tenente Marques" ao río Ananaz, e de 
"Eugenia" , nome da noiva do finado tenente, ao outro 
formador do rio Capitao Cardoso. Já a Comissao de Linhas 
Telegráficas, com a chegada dos sobreviventes a Manaus, 
procede u a um inquérito e concluiu serem "Araras" os índios 
atacantes - denomina9ao equívoca dirigida a vários grupos da 
regiao, certamente devido ao uso de penas vermelhas de arara 
nos cocares e bra9adeiras, como é costun1e entre os Cinta 
Larga. 

U ma segunda expedi9ao designada pela Comissao 
Rondon partiu em novembro daquele ano, com o objetivo de 
tentar resgatar o corpo do sinistrado tenente, além de concluir 
a explora9ao daquele rio. Sobre os índios o chefe desta 
expedi9ao, tenente Ramiro Noronha, informaría em 
telegrama ao Escritório Central da Comissao que "usam redes 
e nao conhecem nossas ferramentas" (Noronha, R., 1916). 

A partir daí, notícias esparsas e fragmentárias sobre os 
Cinta Larga somente vao aparecer anos depois, relatando 
conflitos com as frentes pioneiras. Os documentos que 
elucidam este período procedem dos Arquivos do Servi90 de 

,; 

Prote9ao aos Indios - SPI, atualmente sob a guarda do Setor 
,; 

de Documenta~ao do Museu do Indio - Sedoc/MI, no Rio de 
Janeiro (RJ). Indico abaixo os fatos mais relevantes, de 
modo a delimitar a extensao do território ocupado pelos 
Cinta Larga. 

Em fins da segunda década deste século o SPI havia 
instalado um posto, ao norte da área em questao, para atender 
os índios que habitavam o rio Aripuana, Castanho ( ou 
Roosevelt) e Ji-Paraná, nomeando Agesiláo de Carvalho 
Guilhon como seu encarregado. Urna forte presen9a indígena 
foi notificada entao em toda aquela regiao (Guilhon, A. de 
C.,1919; Lago, F.B. do, 1919). Contudo, este posto foi 
desati vado após o assassinato do encarregado em 1922, 
segundo a Inspetoria do SPI "por um dos faccinoras que 
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infestam o valle do Aripuana, quando tentava arrebatar do 
poder do assassino Alcino Pereira urna pobre india que estava 
sendo submettida as mais deshumanas sevicias11 (SPI -
Inspetoria do Amazonas e Acre, 1925: 21). 

Com efeito, a medida que a empresa extrativista 
avan~ava pelos rio Aripuana e Roosevelt, cresciam as 
hostilidades entre índios e civilizados. Em 1928, por 
exemplo, um bando de seringueiros chefiados por Julio 
Torres, sob as ordens do peruano dom Alejandro Lopes, o 
seringalista que entao dominava o rio Aripuana a partir de 
seu 11barracao" no salto de Dardanelos, massacrou urna aldeia 
de índios "Iamé11 

- yamen é urna forma usual de tratamento 
entre os Cinta Larga -, conforme denúncia recebida pelo 
inspetor Bento Martins P. de Lemos (SPI - Inspetoria do 
Amazonas e Acre, 1929: 180-183). 

Em 1932 o subdelegado de Polícia, José N. Ferreira, 
notificou a presen~a em Prainha (município de Borba, AM) 
de índios "Suruí11 procedentes do rio Roosevelt (Ferreira, 
J.N., 1932). Outras informa9óes sobre os índios da bacia do 
Aripuana, ao sul da divisa MT-AM constam do Relatório do 
inspetor Carlos Eugenio Chauvin, referente ao ano de 1941 
(SPI - Inspetoria do Amazonas e Acre, 1942: 4-7). ,, 

E de se notar urna certa confusao quanto aos nomes 
com que vao sendo referidas as diversas etnias presentes na 
regiao, mesmo em documentos muito posteriores, o que se 
pode atribuir a falta de conhecimento daqueles que entravam 
em contato com os índios. Os dados históricos que tais 
documentos trazem, todavía, sao conclusivos para atestar a 
ocupa9ao indígena ao sul do Paralelo 9º, ao mesmo tempo 
em que assinalam o estabelecimento dos seringais e a 
incorpora~ao, f or~ada na maioria dos casos, da mao-de-obra 
indígena. Exemplos ilustrativos dessa incorpora~ao sao os 
grupos boje denominados 11 Arara do Aripuana11 e 11 Arara do 
Guariba", sendo este na verdade um subgrupo Cinta Larga 
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que se desintegrou no contato com os seringais no r10 
Guariba. 

Ainda quanto ao setor norte do território ocupado 
pelos Cinta Larga, em 1958 o padre salesiano Vítor Hugo, 
em viagem missionária pelo rio Aripuana, observava que 
acima da cachoeira Dardanelos ainda "ninguém se atreve a 
ir. .. ", pois as cabeceiras deste rio eram dominadas pelos 
índios "Inhami" ou "Boca Negra", ou seja, os atuais Cinta 
Larga, que constantemente promoviam "terríveis correrías" 
contra famílias de seringueiros (Hugo, V., 1959: 263). O 
missionário relacionou diversos fatos ocorridos na década de 
50 que, na verdade, representavam a rea9ao dos guerreiros 
indígenas a crescente invasao de seu habitat pelos 
seringueiros (idem: 263-264). Os conflitos no médio 
Aripuana e seus afluentes Branco e Guariba vao perdurar até 
os primeiros anos da década de 70, como registraram dois 
outros padres em urna viagem de "desobriga" pelos rio 
Aripuana (Hebinck, J. & Vitte, J., 1971). Suas informa96es 
coincidem com os relatos dos próprios Cinta Larga das 
aldeias do Guariba e do Ouro Preto e sao confirmadas pelos 
depoimentos dos antigos moradores da vila de Aripuana 
(MT). 

A oeste e ao sul do seu território, os Cinta Larga 
envolveram-se igualmente em inúmeros conflitos, desta feíta 
contra feitorias de seringais, comboios de transporte, esta96es 
telegráficas e povoados que cresciam as margens da linha 
telegráfica e, posteriormente, da rodovia Cuiabá-Porto Velho 
(BR-364 ou BR-29, como foi inicialmente designada a 
estrada Brasília-Acre). 

Já em 1949 um funcionário do SPI informava ao chefe 
da 9a. Inspetoria Regional, sediada em Porto Velho, que os 
índios vinham danificando as "lavouras" nos arredores de 
Pimenta Bueno, Barao de Melga90 e Cacoal (SPI - 9a. 
Inspetoria Regional, 1949). Em 1951 urna tropa de 
garimpeiros, a servi90 do seringalista Marcos da Luz, foi 
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atacada pelos índios nas imedia~oes do rio Roosevelt, 
próximo a esta~ao telegráfica José Bonifácio. Dois 
garimpeiros morreram e di versos animais foram abatidos 
(Campos, F.C. de, 1951). No ano seguinte, os Cinta Larga 
voltaram a atacar no Roosevelt um comboio do mesmo 
seringalista, matando Durvalino Ferreira, flechando o 
tropeiro Arcino Marcos e auxiliares e abatendo bois e muares 
que carregavam mercadorias (Fran~a, A. de, 1952). O fato 
ganhou as páginas do diário carioca "A Manha" e chegou a 
provocar a rea<;ao do govemador do entao Território do 
Guaporé (Hosannah, J .B., 1952). 

Em 1954 o encarregado do posto Pirineus de Souza 
telegraf ou a sede do SPI em Cuiabá (MT) comunicando que 
"índios Tupi" haviam atacado a esta~ao José Bonifácio, mas 
foram repelidos com a ajuda dos Nambikwara que lá 
estavam. Destes, seis morreram e o guarda-fios Flávio 
Cordovil Pessoa foi flechado; dos atacantes, um teria morrido 
e os outros "fugiram ofendidos" (Fran<;a, A. de, 1954 ). 

Em dezembro de 1959 os índios assaltaram o 
acampamento Joao de Deus, distante dez quilómetros da 
esta~ao José Bonifácio, vitimando um rapaz Nambikwara de 
dezessete anos, filho do guarda-fios José Pedroso. O 
incidente foi investigado pela 9a. I.R. do SPI, que deslocou o 
auxiliar Afonso J. de Azevedo. Seu relatório confirma que os 
atacantes foram cerca de 150 índios "Cinturao Largo", como 
eram conhecidos localmente (Azevedo Jr., A.J. de, 1960a). 
Este auxiliar, aproveitando a viagem a Barao de Melga~o, 
apresentou um relatório para orientar os trabalhos do SPI na 
regiao do alto Ji-Paraná, em vista da constru<;ao da BR-29. 
Sobre os "Cinturao Largo", acrescentou entao que habitavam 
os rios Roosevelt e Juruena (Azevedo Jr., A.J. de, 1960b). 

Efetivamente, com a conclusao das obras da rodovia 
Cuiabá-Porto Velho no ano seguinte~ recrudesceram os 
ataques indígenas aos povoados, coloca~oes de seringueiros e 
acampamentos de garimpeiros. Logo no início de 1961 o 
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diretor do Departamento de Correios e Telégrafos - DCT 
(Regional de Rondonia) oficiava ao chefe da 9a. IR do SPI 
solicitando providencias para garantir a vida dos guarda-fios 
devido as sucessivas hostilidades dos índios - no caso, os 
"Cinturao Largo" haviam ateado fogo na esta~ao José 
Bonifácio e os funcionários retiraram-se para Vilhena 
(Azevedo, M.P. de, 1961). 

Na regiao de Vilhena os índios feriram urna menina 
em 1963, a qual veio a falecer na Santa Casa de Cuiabá (SPI 
- 6a. Inspetoria Regional, 1963). Porém, no ano de 1965 urna 
visita dos Cinta Larga surpreendeu os moradores daquela 
vila: desarmados, sessenta índios acamparam nas 
proximidades do posto telegráfico, trocaram presentes e 
assistiram urna partida de futebol (Correio do Povo, 
06/02/65). O SPI deslocou o agente Antonio Leite ao local, 
porém os índios já haviam partido. O agente, entao, 
transmitiu por telegrama as seguintes notícias ao chefe da 6a. 
Inspetoria do SPI: 

"Moradores Vilhena numero de cem mais ou menos 
vg trocaram objetos com os indios vg confirmaram 
serem em numero de sessenta vg cincoenta e oito 
homens vg urna menina de mais ou menos catorze 
anos e urna jah idosa pt Alguns traziam colares vg 
cocares et urna cinta larga feita de casca de madeira 
com a largura de mais ou menos quinze centímetros 
e cor avermelhada pt Nao se apresentaram armados 
pt Sua estatura variava entre hum metro e sessenta a 
hum metro et sessenta et oito mais ou menos pt Ao 
retornarem para as matas vg levaram hum pato et 
um cao pt Eh esperado o seu reaparecimento vg nao 
poden do precisar se em missao pacifica ou hostil" 
(apud Bucker, H.J., 1965). 
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No ano seguinte, entretanto, urna nova visita dos Cinta 
Larga a Vilhena degenerou em conflito e mortes (Globo 
26105166 e 04/06/66). O órgao indigenista despachou 
imediatamente o funcionário Ramis Bucair que apresentou o 
seguinte relato dos acontecimentos: 

"Indios Cinta-larga, incursao amistosa como ano 
passado, entretanto, por disparo de arma de f ogo, 
eles assustaram-se muito e feriram mortalmente o 
civilizado conhecido como Parazao, e feriram a filha 
do índio Pareci Marciano (telegrafista aposentado) e 
o civilizado Victório Garcia. Regressaram e a 17 
kms deste local, assaltaram-se barracao seringueiro, 
causando grande prejuízo material. Quanto a 
popula~ao de Vilhena, acha-se tranquila" (apud 
Bucker, H.J., 1966a). 

A fronteira leste do território ocupado pelos Cinta 
Larga, que vai interessar sobremaneira para os fins deste 
Laudo, alcan~ava o rio Juruena, onde disputavam a 
hegemonía com os índios Rikbaktsa (ou "Canoeiros"), os 
Enawene-Nawe (chamados também "Saloma") e os 
Nambikwara. No relatório dirigido ao inspetor do SPI, o 
padre Edgar Schmidt, da Missao Anchieta - MIA, consignou 
informa~oes valiosas sobre o assunto: 

"Esta é a regiao de litígio com os Cinta-Larga. 
Antigamente os Cinta-Larga dominavam toda a 
margem esquerda do J uruena. Aos poucos os 
Canoeiros os foram empurrando mais para dentro, 
indo os Canoeiro morar nas cabeceiras do J uina 
Mirim. Mas os Cinta-Larga nao deram tréguas, 
até que expulsaram novamente os Canoeiro 
totalmente da margem esquerda do Juruena, até 
a Cachoeira do Desastre. Os Cinta-Larga tinham 
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aldeias de ca<;a no Barroso, um afluente do Juina 
Mirim, na margem esquerda, e tres aldeias na 
cabeceira do rio Vermelho, afluente do Juruena, na 
margem esquerda, urnas duas léguas abaixo da barra 
do río do Sangue. Esta inf ormac;ao vem dos 
Canoeiro" (Schmidt, E., 1965: 3-4; grifos meus). 

Da mesma forma, há cerca de quarenta anos atrás os 
Enawene-Nawe foram combatidos pelos Cinta Larga na 
regiao dorio Ique, afluente da margem esquerda do Juruena, 
e por isto transferiram temporariamente a sua aldeia principal 
para o río Camararé. Como verifiquei na visita que lhes fiz 
em 1981, os Enawene-Nawe mantero vívidas lembran<;as das 
investidas dos Cinta Larga, e perguntaram sobre duas 
crian<;as entao raptadas. Ao falecido missionário Vicente 
Canhas (inf. pessoais, 1981 ), os Enawene-Nawe haviam 
descrito detalhadamente os vários ataques que sofreram dos 
Cinta Larga. 

Em fins da década de 50, contudo, os atritos inter
tribais seriam obscurecidos pela invasao crescente dos 
territórios indígenas por firmas seringalistas, levas de 
garimpeiros e empresas de minera<;ao, contra os quais os 
índios se defrontaram daí em <liante (Dal Poz, J. et alii, 1987: 
103-104). Hostís aos invasores, os Cinta Larga 
representavam um empecilho a expansao <lestes 
empreendimentos pelos afluentes do Juruena e do Aripuana. 
Ganharam, entao, propor<;oes alarmantes as opera<;oes 
destinadas a "limpar a área", organizadas principalmente 
pelos seringalistas que ali se instalaram, que exterminaram 
várias aldeias cinta-larga daquela regiao. Em seu livro sobre 
a pacifica<;ao dos Rikbaktsa, que também enfrentaram as 
frentes extrativistas, o padre Joao Dornstauder registrou urna 
dessas expedi<;oes de extermínio, levada a cabo em 1959: 
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"Deseemos ao barracao do Juína, dirigido por 
Salomao Pacheco, a fim de falar no rádio do 
seringal. Infelizmente, o aparelho nao funciona. 
Relatam-me os ataques aos Cinta-larga, poucas 
semanas antes, pela regiao das cabeceiras do J uína 
Mirim. Mostram-me urna mocinha de cerca de 12 
anos, que tinham pegado e conseguiram trazer até o 
barracao" (Dornstauder, J., 1975: 165). 

Posteriormente esta menina cinta-larga, que recebeu o 
nome de Vanda Laura, foi conduzida ao Internato de Utiariti, 
entao mantido pela Missao Anchieta, onde veio a casar com , 
um índio Iranxe. Encontrei-a na Area Indígena Cravari, onde 
hoje vive, e ouvi dela um relato daqueles trágicos 
acontecimentos. E em urna entrevista ao Jornal "O Estado de 
Sao Paulo", edi~ao de 11/06/75, o padre Dornstauder 
historiou as expedi~oes de extermínio que, a partir do rio 
Juruena, os seringalistas promoveram nos anos de 1959, 1960 
e 1962 (Faerman, M., 1975). 

Dentre os inúmeros assaltos as aldeias cinta-larga, um 
<lestes crimes, que ficou conhecido como o "Massacre do 
Paralelo 11 ", ganhou repercussao na imprensa nacional e 
internacional, e gerou na época denúncias sobre a prática de 
genocídio contra os índios no Brasil. Um dos participantes, 
Atayde Pereira dos Santos, nao tendo recebido o pagamento 
prometido pela sua participa~ao na expedi~ao, foi a sede da 
Inspetoria do SPI em Cuiabá e apontou os seus mandantes. 
Em sua "Declara~ao", ele afirmou que a expedi~ao fora 
organizada pelo seringalista Antonio Junqueira, o qual 
contratara os servi~os dos componentes da turma chefiada 
por Chico Luiz - além dos já citados, teriam participado 
Manoel, Ramiro e Rodrigues, usando pistolas calibre 45, 
revólveres e metralhadoras (Santos, A.P. dos, 1963). 

A expedi~ao partiu em julho de 1963 do barracao da 
firma Arruda & Junqueira, situado na confluencia do rio 
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Juina Mirim como Juruena, onde hoje se encontra a vila de 
Fontanillas. Andaram mais de dois meses pela mata, 
acompanhando as picadas dos índios, abastecidos de 
alimentos e muni<;oes jogados por um aviao Cessna. Neste 
trajeto passaram por diversos acampamentos e aldeias cinta
larga recém abandonados, indo encontrá-los porém nas 
margens do Aripuana, onde construíam urna nova aldeia, na 

"' altura do Paralelo 11 º - portanto, dentro da atual Area 
Indígena Serra Morena (Globo, 14/02/66, pg. 19; idem, 
15/02/66, pg. 2). Mataram entao homens, mulheres e crian9as 
com requintes de crueldade: urna mulher f oi dependurada 
viva e cortada ao meio. 

O padre Egydio Schwade, que entao lecionava no 
Intemato de Utiariti, recolheu de Atayde Pereira o seguinte 
relato do massacre: 

"Expedi~ao do Chico Luís contra os índios Cinta 
Larga - 1963: 

"' A expedi9ao saiu da Cachoeira das Aguas Brabas. 
Caminharam 16 días sem encontrar a aldeia dos 
índios. Encontraram diversas aldeias dos Cinta 
Larga. Mas sem encontrar os índios. Aos 16 dias 
chegaram no Aripuana. Aí caminharam mais 3 dias 
e encontraram os índios. Nesta caminhada levaram 
pouco fomecimento. Porque eram abastecidos por 
aviao do Junqueira. Mas diz o Ataíde que nao era 
necessário este fomecimento porque encontraram 
bastante nas aldeias dos índios (abandonadas). Com 
19 dias de caminhada mais ou menos encontraram a 
aldeia Cinta Larga a beira dum rio. Havia urna 
baixada. E aí a expedi9ao se amoitou. Havia uns 20 
índios visíveis na maloca. Todos ocupados. O 
capitao estava a beira do rio sobre urna pedra. 
Reconheceram-no logo pelos enfeites. O Chico 
ordenou ao Ataíde derrubar o capitao por primeiro, 
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enquanto ele preparava a piripipi para metralhar os 
restantes. O Ataíde com urna 22 derrubou o capitao. 
E o Chico acionou a metralhadora enquanto os 
outros 4 também atiravam com suas armas. 5 cairam 
mortos. Sem contar os que correram feridos . A 
expedic;ao ainda continuou a sua cac;a aos índios 
durante uns quantos días. Nesta mesma caminhada 
encontraram mais urna aldeia dos índios. Mas estes 
perceberam a aproximac;ao dos assassinos e 
correram. Ainda encontraram as redes balanc;ando. 
Surpreenderam urna mulher com filhinha no trilho 
de índio. Agarraram-nos. O Chico quis logo matá
los. O Ataíde disse que nao convinha. "Vamos levá
los ao padre!" Mas o Chico nao quise disse: "Quem 
manda aqui sou eu!" E ordenou-nos - disse ele: 
"Suspendam a mulher!" Tivemos que amarra-la. E 
suspendemo-la puxando-a de um lado e do outro no 
pau (viva). O Chico arrancou do facao 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 nao quererem isto. Havia 
muito milho caprichosamente armazenado. Na roc;a 
havia muito cará, mandioca e algodao. As roc;as 
des tes índios sao bem trabalhadas, fe itas a f acao. 
Limpas. Continuaram a expedic;ao, encontrando 
ainda alguns índios. 3 ainda mataram e um f eriram. 
O Junqueira os continuava abastecendo de aviao 

A 

com muni~ao e alimentos. Ele pessoalmente estava 
no aviao. A expedi~ao levou dois meses e 8 dias no 
mato. Correu entre o rio Vermelho e Sete" 
(Schwade, E., 1963). 

Entrevistado também pelo padre Arlindo de Oliveira 
(1963), da Missao Anchieta, Atayde acrescentou que Chico 
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Luiz estava naquele momento chefiando urna outra expedi9ao 
de extermínio, desta feíta contra aldeias cinta-larga 
localizadas entre o rio Vermelho e o córrego Sete, ambos 
afluentes da margem esquerda do Juruena. 

O "Massacre do Paralelo 11 ", amplamente divulgado 
(vide Correio do Povo, 04/01/64), levou o SPI a tomar as 
providencias devidas para o enquadramento penal dos 
responsáveis (Pereira Filho, J.B. , 1963), mobilizando 
inclusive o próprio ministro da Justi9a, Abelardo Jurema 
(Lucena, L., 1964). Instaurado o inquérito criminal, que foi 
presidido pelo inspetor da Polícia Federal Job Maia Salgado, 
foram arrolados os seringalistas Antonio Mascarenhas 
J unqueira e Sebastiao Palma de Arruda, proprietários da 
firma Arruda & Junqueira Cia. Ltda., como mandantes do 
crime. Os depoimentos e conclusoes do inquérito f oram 
encaminhados entao ao juiz da 3a. V ara Criminal em Cuiabá 
(Salgado. J.M., 1966). 

O processo judicial, contudo, enfrentou inúmeras 
dificuldades para prosseguir (Galvao, S., 1968) e, em sua 
denúncia, o procurador Zélio Guimaraes Silva nao incluiu os 
srs. Junqueira e Palma de Arruda alegando "nao estar 
devidamente concretizada a anuencia dos mesmos no tocante 
a matan9a dos índios". Tao so mente f oram apontados os 
componentes da expedü;ao: dos cinco indiciados, uns haviam 
morrido misteriosamente e outros f oram assassinados durante 
a revolta dos seringueiros no rio Juruena (Folha da Manha, 
04/04/73, pg. 33; Estado de Sao Paulo, 27 /05/73). Restava 
apenas o velho Ramiro Costa que, condenado em 197 5 a 
onze anos de reclusao, foi posteriormente indultado (Estado 
de Sao Paulo, 25/12/75). 

Estes massacres, na verdade, nao constituíam fatos 
isolados. A partir da década de 60, com efeito, havia sido 
dado um novo ritmo a migra9ao e a ocupa9ao económica de 
Rondónia e oeste de Mato Grosso: de início, a constru~ao da 
estrada BR-364, em seguida, o assédio de garimpeiros e 
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empresas de minera9ao as reservas de cassiterita, diamante e 
ouro e, por fim, a convergencia de interesses govemamentais 
e privados na coloniza9ao e explora9ao agropecuária daquela 
regiao. Em particular, o Estado de Mato Grosso promovia a 
aliena9ao das terras do município de Aripuana e gestionava 
para efetivar a sua administra9ao local - embora o município 
ten ha sido criado em 1943, os pref eitos no meados ainda 
estavam sediados na capital (Furquim, A.R., 1966) . 

Tudo isto aumentava sobremaneira as pressoes sobre os 
territórios indígenas, situa9ao que levou o órgao de prote9ao 
aos índios a organizar expedi9oes de "pacifica9ao" com o 
objetivo de neutralizar a resistencia indígena aos invasores e, 
assim, confinar os Cinta Larga em áreas delimitadas. 

Quanto a isto, vale assinalar a primeira providencia 
para resguardar o território cinta-larga, configurada no Edital 
de 1~ de julho de 1966, assinado pelo inspetor Hélio Jorge 
Bucker, entao chefe da 6a. Inspetoria do SPI, sediada em 
Cuiabá (MT), e publicado no Diário Oficial do Estado de 

, 
Mato Grosso em 14/07 /66, que declarava Area Indígena a 
"circunscrita entre os paralelos 12 e 11 e meridianos 59 e 60, 
vertentes do rio Aripuana", da va conhecimento público que 
estava interditada a penetra9ao de elementos estranhos e 
resolvia proceder a paciflca~áo dos índios "com a 
finalidade de assegurar.:lhes a sobrevivencia presentemente 
amea9ada por incursoes de civilizados". Segundo o Edital, as 
terras dos índios eram "de suas propriedades, nao só por ser o 
seu habitat natural, como também por for9a do mandamento 
Constitucional contido no art. 216" (SPI - 6a. Inspetoria 
Regional, 1966). 

Devo notar, também, que a área descrita por aquele 
Edital englobava já em seu perímetro a maior parte da , 
atual Area Indígena Serra Morena, e por conseguinte o 
trecho de terras objeto da presente A9aO judicial. E que na 
área por ele resguardada, havia informa9oes suficientes, 
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como as prestadas pelo padre Edgar Schmidt em 1965 ao 
inspetor do SPI, confirmando a presen~a dos Cinta Larga, 
apesar das seguidas violencias praticadas a mando dos 
seringalistas: 

"A situa~ao atual dos Cinta Larga. As últimas 
informa~oes relatam o seguinte: Como todos os 
anos, eles deram o seu giro. Aparecera1n primeiro 
nas cabeceiras do , Rio Preto (fica na margem 
esquerda do J uruena, tal vez urnas cinco léguas 
abaixo da barra do Papagaio ). Daí devem ter seguido 
rumo as cabeceiras do Juina Mirim, rodeando as 
mesmas, passando pelo Barroso, o ponto de maiores 
atritos entre eles e os seringueiros. Parece que tem 
urna predile~ao especial por este lugar. De lá 
desceram, passaram pelas cabeceiras do Sete de 
Setembro, pelo Córrego dos Indios e dy lá o rasto 
sumiu, rumo ao poente. Neste ano nao houve 
nenhum atrito com os seringueiros. Ao contrário, 
deixaram presentes, como panela com cará, peixe 
frechado (sic) por eles. Passaram e deixaram-se 
avistar com suas famílias, mas evitaram 
sistematicamente que o seringueiro se aproximasse 
deles. Retiraram-se, sem responder. 

A estrada de explora~ao do cautchu (sic) da 
firma Arruda Junqueira preve um ponto 
determinado, cem quilómetros a dentro, da barra do 
Sete de Setembro. Aí pretende construir o barracao 
de explora9ao de caceterite (sic). Mais adiante há 
um lugar fixo, no qual deixam presentes aos Cinta 
Larga, que os retiram e retribuem. Estas sao as 
últimas informa9oes" (Schmidt, E., 1965: 4). 

Naquele mesmo ano de 1966 o SPI iniciou os trabalhos 
de "pacifica~ao", com a instala9ao de um posto-base em 
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Vilhena, para apoiar as expedi9oes (Bucker, H.J., 1966b), e a 
realiza9ao de sobrevóos de reconhecimento e localiza9ao das 
aldeias cinta-larga. Entre os rios Eugenia, Divisa e Capitao 
Cardoso urna aldeia é logo avistada (Breves, E., 1966). E em 
mar90 de 1967, Horst Stute da Missao Novas Tribos do 
Brasil sobrevoou a regiao ao norte de Vilhena e a leste da 
vila de Rondónia (hoje Ji-Paraná), localizando entao várias 
aldeias Sumí e Cinta Larga, em particular urna entre o 
Roosevelt e o Capitao Cardoso e duas no ribeirao da Divisa. 
Considerando a existencia de outras aldeias mais a leste, o 
missionário estimou dois mil a popula9ao indígena da regiao 
(Stute, H., 1967). Posteriormente, os sertanistas da FUNAI 
irao avaliar em cinco mil este total (Jornal do Brasil, 12-
13/12/71 ). 

Foram no entanto os conflitos envolvendo índios e 
garimpeiros que fizeram deslanchar as "expedi9oes de 
pacifica9ao", segundo afirmou o próprio José de Queirós ,, 
Campos, en tao presidente da Fundac;ao Nacional do Indio -
FUNAI - que em 1967 substituiu o já combalido SPI - em seu 
relatório sobre as atividades desenvolvidas no ano de 1968 
(Campos, J. de Q., 1969). 

Em 1966 o prefeito Amaury Furquim come9ou a abrir a 
estrada que ligaria a BR-364 a sede do município de 
Aripuana, e mandou construir urna pista de pouso de apoio 
no entao denominado "Campo 21 ", a 140 quilómetros de 
Vilhena. No ano seguinte o seringalista Antonio Junqueira 
determinou a preparac;ao de urna pista a oito quilómetros do 
rio Aripuana, para depois abandoná-la e construir a pista que 
serve atualmente o posto da FUNAI na área Serra Morena. O 
técnico em prospecc;ao Tibor Paal, húngaro naturalizado, 
encarregou-se da instalac;ao do acampamento e a chefia dos 
garimpeiros que extraiam diamantes no leito do Aripuana 
(Paal, T., inf. pessoais, 1981). Estas informac;oes foram 
também assinaladas pelo entao empreiteiro da prefeitura de 
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Aripuana, Geroncio Nogueira, que agora reside na sede do 
município (Hargreaves, M.l.S., 1986). 

Em mar90 de 1968 o chefe da 9a. Inspetoria, José de 
Mello Fiuza, oficiou ao diretor do órgao indigenista, tte.cel. 
Heleno A. Dias Nunes, que levas de garimpeiros recém 
chegados a Vilhena estavam planejando ataques de grandes 
propor96es aos Cinta Larga dorio Aripuana (Fiuza, J. de M., 
1968). E no dia 19 de maio do mesmo ano, sucedeu dos Cinta 
Larga atacarem o acampamento do garimpeiro Raul Moreda 
( conhecido por Raul Espanhol), que havia se instalado no 
Campo 21 (Moreda, R., 1968). 

As providencias nao se fizeram tardar: o prefeito 
municipal informou prontamente ao chefe da Casa Militar do 
Estado sobre o ataque as margens do rio Aripuana e que, 
segundo o sargento Lira do Destacamento Policial de 
Aripuana, os Cinta Larga haviam matado um garimpeiro e 
ferido tres outros (Furquim, A.R., 1968). O Govemo do 
Estado entrou em entendimentos coro a FUN Al para um 
plano de "pacifica9ao" dos Cinta Larga, o qual contaria com 
a colabora9ao estadual e municipal. O plano, denominado 
"Opera9ao Cinta Larga", ficou sobo comando geral de Hélio 
B ucker, chef e da 6a. Inind da FUN Al (Campos, J. Q. de, 
1968; Estado de Sao Paulo, 24/05/68). 

A Opera9ao desdobrou-se em duas frentes. A primeira, 
liderada pelo sertanista Francisco Meirelles, concentrou seus 
esfon;os na regiao de Riozinho e Cacoal (RO), resultando no 
contato com os índios Suruí que ali viviam. Antes porém, 
Meirelles sobrevoou toda a regiao, acompanhado do inspetor 
Hélio Bucker: 

"Em aviao posto a nossa disposi9ao pelo Senhor 
Govemador do Estado de Mato Grosso, 
sobrevoamos a regiao matogrossense habitada pelos 
referidos índios (Cinta Larga), ou seja os vales do 
Aripuana e do Roosevelt. Localizamos entao, vinte e 
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urna (21) aldeias de índios, senda que vinte (20) 
pertencem a tribo dos 'Cinta Larga' e urna ( 1) a dos 
'Nambiquara', localizada no rio Camararé As aldeias 
dos citados índios existentes no Território de 
Rondónia, já haviam sido localizadas através de um 
bom 'croquis', onde ·as situavam com precisao" 
(Meirelles, F., 1968). 

O croquis a que Meirelles se ref ere havia sido plotado 
pelo missionário das Novas Tribos citado acima (Stute, H., 
1967). 

A segunda frente da Opera~ao Cinta Larga foi encetada 
pelo sertanista Joao Américo Peret e visava atingir os índios 
do vale do Aripuana. A partir das informa~oes do inspetor 
Bucker e do prefeito de Aripuana, e também dos dados 
fomecidos por missionários e pilotos, o sertanista Peret 
encaminhou ao Departamento do Patrimonio Indígena da 
FUNAI os mapas da regiao, situando as aldeias cinta-larga, e 
sugeriu a interdi~ao de algumas áreas (Peret, J.A., 1968a). 
Em seguida, ele sobrevoou a regúio considerada, a convite do 
prefeito Furquim, identificando outras aldeias e visitando os 
acampamentos de garimpeiros. 

"Passamos sobre o Campo 21 (aberto pelo Prefeito e 
20 garimpeiros que chegaram a regiao, pelo Rio 
Juina-Mirim, zona de massacres de índios). 
Deseemos no Campo da Serra Morena, onde um 
indivíduo nos foi apresentado como sargento da 
Polícia de Cuiabá e Chefe dos garimpeiros; em sua 
cabana vimos urna metralhadora IN A e outras 
ARMAS. Informaram-nos que os índios estariam 
por perto. Neste local encontramos cacos de 
panelas e outros objetos indígenas o que me fez 
supor ter sido alí, antigo aldeiamento. 
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Prosseguindo viagem, chegamos ao Salto dos 
Dardanelos, sede do Município, que tem 
aproximadamente 200 habitantes, na ma1or1a 
garimpeiros ( .. . ) De regresso pernoitamos no 
seringal do Junqueira as margens dos Ríos Juruena e 
Juina-Mirim, onde soubemos que o facínora Chico 
Luiz é administrador, e estaría no Barracao Águas 
Bravas, mais ao Norte. O Sr. Furquim disse-nos nao 
ser sócio do Dr. Junqueira, o que ele lamentava; 
fazendo referencia ao último choque de índios e 
civilizados no R. Aripuana, admitiu que 
morreram índios também. Chegamos em Cuiabá, 
pondo fim a viagem" (Peret, J .A., 1968b; grifos 
meus) . 

Nas páginas seguintes do seu Relatório, o sertanista 
relata o aparecimento de trinta índios Cinta Larga em Marco 
Ronden, a 130 quilometros de Vilhena, e os levantamentos 
que realizou nas vizinhan~as da antiga esta~ao telegráfica 
Tres Buritis, onde verificou vestígios da passagem dos índios 
(ídem, pp. 7-16). Acerca da presen~a indígena na área 
enfocada oeste Laudo, o sertanista Peret obteve alguns dados 
quando investigava urna notícia de ataque de índios 
Rikbaktsa a feitorias de seringueiros, que transcrevo: 

"Viajei no Barco da Gleba Gaucha e quando 
chegamos no Barracao-Deposito do Rio Juruena, 
soube de um atrito de índios Cinta Larga e 
garimpeiros no Río Vermelho, afluente esquerdo do 
Juruena, próximo ao Rio Juina Mirim. Fui a regiao e 
soube que os 'Cinta Larga', puseram para correr o 
grupo de garimpeiros, que trabalha para o facínora 
Chico Luiz, Administrador do J unqueira no 

" Barracao Aguas Bravas; a corrida terminou no 
Barracao, pois o Chico Luiz, armou os garimpeiros e 
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os mandou de volta ao trabalho; é óbvio que haverá 
um massacre de Cinta Larga, se nao for tomado 
providencias" (idem, pg. 17; grifos meus). 

Ao lado dos trabalhos de campo, algumas medidas 
legais buscavam resguardar as terras indígenas e oferecer 
seguran<;a a atua<;ao das equipes de "pacifica<;ao" da FUNAI. 
Em 16 de julho de 1968 o presidente Costa e Silva assinou o 
Decreto 62.995 (publicado no DOU ern 18/07 /68), 
interditando "para efeito das providencias de pacifica9ao das 
tribos indígenas Cintas Largas e Nambikwaras" a área 
compreendida, a grosso modo, nos seguintes limites: ao 
norte, o Paralelo 1 Oº; ao sul, a estrada BR-364; ao leste, o rio 
Juruena; e a oeste, o rio Roosevelt. 

No ano seguinte, o "Parque Indígena do Aripuana" foi 
criado pelo Decreto 64.860, de 23 de julho de 1969 
(publicado no DOU em 24/07/69), atendendo aos mesmos 
limites da área interditada anteriormente, "com a 
característica principal de área reservada aos índios Cintas
Largas e Nambikwara, para os efeitos do artigo 186 da 
Constitui9ao". Com isto, resguarda va-se urna parcela 
significativa do território cinta-larga, possibilitando a FUNAI 
desenvolver seus trabalhos na área. 

Um grupo Cinta Larga havia confraternizado com 
garimpeiros em abril de 1969, as margens dorio Roosevelt; e 
a FUNAI pouco depois instalou um posto no local, afastando 
os garimpeiros e prosseguindo com os contatos (Jornal do 
Brasil, 11/05/69). Mas em fins de 1971 os Cinta Larga 
mataram dois funcionários da FUNAI, o ex-jomalista 
Possidonio Bastos e o rádio-telegrafista Acrísio Lima, e 
incendiaram o acampamento. Um mes depois, mesmo assim, 
os índios voltaram a freqüentar o local (Jornal do Brasil, 
05/03/72). 

A cria~ao do posto Serra Morena, as margens do rio 
Aripuana deu-se de maneira semelhante: tratava-se, como foi 
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visto acima, de um acampamento de garimpeiros com pista 
de pouso, que a FUNAI desalojou, depois de vários ataques 
dos Cinta Larga ao garimpo. 

Em agosto de 1969 o italiano Emílio Locatelli, 
interessado em conhecer os indígenas brasileiros, havia sido 
levado pelo prefeito Amaury Furquim ao acampamento da 
Serra Morena, e dali seguiu as picadas dos Cinta Larga até 
sua aldeia, cerca de quinze quilómetros distante, onde foi 
trucidado pelos índios (Folha de Sao Paulo, O 1/02/71; Paal, 
T., 1982, inf. pessoais). O prefeito de Aripuana, no início de 
outubro, conduziu um delegado de Polícia para investigar o 
desaparecimento do italiano, mas encontraram a aldeia 
deserta. Segundo inf ormou Manoel Garimpeiro, morador de 
Aripuana que serviu de guia aos policiais, estes queriam a 
todo custo incriminar o mateiro Paulista que acompanhou 
Locatelli aos arredores da aldeia (Garimpeiro, M., 1982, inf. 
pessoais). A rea~ao dos Cinta Larga foi imediata: em meados 
daquele mes atacaram o acampamento da Serra Morena, 
obrigando o encarregado Tibor Paal· e os garimpeiros a se 
retirarem apressadamente a remo para a vila de Aripuana, 
onde chegaram no início do mes seguinte (Correio do Povo, 
11/06/75). 

Segundo Tibor Paal, os conflitos mais graves com os 
Cinta Larga teriam acontecido depois que o garimpeiro Raul 
Espanhol se instalou na Serra Morena, pois um de seus 
peoes, amedrontado, atirou num índio, dando assim motivos 
a urna retalia~ao (Paal, T., 1981, inf. pessoais). Diante disto, 
a FUNAI tomou a pista e instalou o posto de "atra~ao". 

" Na viagem a Area Serra Morena, para fins da presente 
Perícia, efetuei urna pesquisa nos Arquivos do posto da 
FUNAI, nos quais encontrei a Ata de sua funda~ao, datada de 
16 de julho de 1971: 

"o primeiro dia do inicio do trabalho dos 
componentes da FUNAI que lhe deu como chefe do 
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posto Senhor Constantino Marques de Almeida e 
quatro trabalhadores e que por motivo de notícias 
que nos foi divulgado conforme as notícias que 
izistia (sic) choque entre os indios e os garimpeiros 
tivemos em nossa companhia quatro militares da 
polícia do estado de Mato Grosso ( ... )será mais urna 
frente (de) pacifica9ao para no vos grupos de indios 
Cintas Largas na regiao do Aripuana a( onde) vivem 
os Indios Cintas Largas arredios hostis nas 
cabeceiras do Rio Aripuana" (FUN Al - PI Serra 
Morena, 1971). 

O jornal O Globo noticiou ainda em julho a retirada dos 
primeiros noventa garimpeiros e acrescentou que os mesmos 
"confessaram vários a tri tos com os cintas-largas mas 
negaram que houvessem matado qualquer índio" (Globo, 
28/07/71, pg. 5). Em outubro, o chefe de posto informava ao 
diretor do Parque do Aripuana que já nao existiam 
garimpeiros trabalhando na área e que: 

"Outrossim informo que os Indios desta regiao 
estiveram de passagem no mez (sic) de Setembro" 
(Almeida, C.M. de, 197lb). 

Em relatório anterior o funcionário confirmava que os 
trabalhos de "atra9ao" já haviam come9ado: 

"Iniciada a frente de pacifica9ao de novo(s) grupos 
dos Indios Cintas Largas construindo o tapiri numa 
cabana encontrada a tres kilometros arredios hostis 
do subposto da Serra Morena em direc;ao a margem 
esquerda abaixo do rio Aripuana, esperamos novo 
contato com os Indios Cintas Largas desta regiao" 
(Almeida, C.M. de, 1971a). 
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Em outubro daquele ano o chefe de posto comunicava 
que os índios estavam visitando os "barracos de atrac;ao" 
(Almeida, C.M. de, 1971c). Até novembro do ano seguinte a 
situac;ao nao se alterou, e o novo chefe de posto avisava que 
os índios estavam apanhando os brindes e deixando presentes 
- numa das vezes, dois colares, cinco cintas, dez capacetes, 
tres flechas e vinte e duas pontas de flechas (Lacerda Filho, 
1972a). E afinal, em dezembro ocorreria o primeiro contato 
amistoso: 

"Comunico que no día 18/12/72 sairam do posto 
com destino ao TAPIRI o Sr. José da Silva Mello, 
acompanhado de (1) trabalhador sr. Genézio Lima, o 
qual por volta das 13,45 horas, encontraram a 200 
mts da cabeceira da Pista de Pouso pra dentro da 
selva, um grupo de indios Cinta-larga, o qual 
fizemos um fabuloso contato com esse grupo de 
indios, sendo que o grupo formado por 'nove' 
elementos, 7 rapazes, O 1 moc;a, e urna crianc;a 
femenina (sic). Logo em seguida, convidamos o 
grupo, o qual aceitaram o convite, e vindo até ao 
Posto, onde mant(iv)eram contato com todo pessoal 
do Posto. Os mesmos entraram no Barracao, onde 
danc;aram, comeram junto com todos do Posto. Logo 
em seguida receberam brindes, e olharam os 
artezanatos que os mesmos afixaram nos tapiris. 
Passando tudo isto num periodo de 55 minutos foi 
sua permanencia no Posto, e logo sairam dando o 
gesto que iam buscar mais. Estamos na espera" 
(Lacerda Filho, 1972b ). 

Daí em diante, os contatos sucederao em número 
crescente. Em janeiro de 1973 chegam vinte e quatro Cinta 
Larga (sete homens, onze mulheres e seis crianc;as), que sao 
presenteados com panelas, calc;oes e canecos (Ubirajara, 
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1973a), e noticiam a existencia de vários aldeamentos nas 
proximidades (Ubirajara, 1973b ). Nos meses seguintes nóvos 
grupos visitam o posto da FUNAI, quando alguns passam a 
residir junto aos funcionários. Em fins daquele ano, o novo 
chef e de pos to, Francisco de As sis Costa, apresen to u um 
relatório ao administrador do Parque do Aripuana 
especificando que ali já viviam oito famílias cinta-larga, num 
total de sessenta e oito índios ( quinze homens, vinte e cinco 
mulheres e vinte e oito crianc;as), e que existiam ainda seis 
grupos Cinta Larga isolados (Costa, F. de A., 1973, pg. 2). O 
relatório, com informac;oes preciosas, descreve ainda a 
situac;ao do posto e enumera dados históricos e etnográficos, 
entre os quais a delimitac;ao que os próprios Cinta Larga 
trac;avam do seu habitat tradicional: 

"Informam os indios que se encontram aqui conosco 
que os seus remanescentes sempre habitaram nas 
margem(s) dos rios Juruena, Aripuana, Amarelo e 
Ten. Marques e rio Eugenio (sic)" (ídem, ibídem). 

Em resumo, como já assinalou a antropóloga Carmen 
Junqueira que realizou pesquisas nos anos de 79 a 81 entre os 
Cinta Larga da Serra Morena, o posto da FUNAI reuniu boa 
parte da popula9ao indígena que morava nas aldeias 
próximas (Junqueira, C., 1984/1985: 215). Contudo, segundo 
o relato dos Cinta Larga e a farta documenta9ao existente, 
por muitos anos ainda permaneceriam várias aldeias 
independentes na área, em particular as situadas no rio 
Vermelho, no rio Porquinhos ( ou Furquim, segundo os mapas 
atuais) e a sudeste do posto da FUNAI (aldeia do 
Constantino, no córrego Duas Barras, e aldeia do Papai 
Grande, na Linha 3), cuja localiza9ao, como procurarei 
mostrar abaixo, é fundamental para atestar a ocupa9ao 
indígena efetiva de urna extensao territorial bastante superior 
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ao trecho de terras delimitado pelo decreto de 1976, que , 
resultou no atual perímetro da Area Indígena Serra Morena. 

O governo federal havia autorizado em 1971 a 
constru9ao de urna estrada ligando Fontanillas ao Salto de 
Dardanelos (sede do município de Aripuana), que 
atravessava o Parque Indígena do Aripuana, cedendo para 
isto o terreno necessário ao Estado de Mato Grosso (Decreto 
69.658, de 03/12/71 , publicado no DOU em 03/12/71). Os 
responsáveis pela constru9ao, segundo o padre Thomaz 
Lisboa, certificaram a existencia de urna aldeia cinta-larga no 
rio Vermelho, situada a vinte e tres minutos de veo desde a 
barra do J uina Mirim, margem esquerda do J uruena, e assim: 

"Pediam encarecidamente que fosse feíta urna 
expedi<;ao para atrair os índios a fim de que se 
impedís.se encontros f atais entre os trabal hado res da 
estrada e os índios, já que a estrada passaria bem 
perto da aldeia, ou em território dos índios" (Lisboa, 
T. de A., 1973, pg. 1 ). 

No dia 2 de agosto de 1972 o padre Thomaz fez um 
sobrevoo de reconhecimento e, de fato, a cerca de 70 
quilómetros da confluencia do J uina Mirim, na dire<;ao 300º 
avistou a aldeia cinta-larga. No dia 17 de outubro do mesmo 
ano o missionário sobrevoou urna segunda vez, agora 
acompanhado da cinta-larga Vanda Laura (ver referencia 
acima). Este sobrevoo foi registrado em filme Super-8, 
disponível nos Arquivos da Missao Anchieta, mostrando a 
grande casa oval, as ro<;as e as trilhas indígenas. Em seguida, 
entre os días 29 de novernbro e 7 de dezembro, o missionário, 
junto com guias Rikbaktsa e Iranxe, realizou urna primeira 
expedi9ao terrestre, ainda de reconhecimento, e chegou nas 
proximidades daquela aldeia. Em seu Diário, além do trajeto 
e dos acontecimentos que envolveram a expedi~ao, o padre 
Thomaz desenhou um mapa preciso da localiza~ao da aldeia 

40 

... 



cinta-larga (Lisboa, T. de A., 1972). Os trabalhos de 
"atra~ao", todavia, nao tiveram seguimento, urna vez que nao 
foi interrompida a constru~ao da estrada, conforme 
denunciou o missionário no "Simpósio sobre o futuro dos 
índios Cinta Larga", promovido pelo Museu Rondon da 
Universidade Federal de Mato Grosso em man;o de 1973 
(Lisboa, T. de A., 1973, pg. 3; Globo, 28/03/73). 

No ano seguinte, a reboque das pressoes regionais, o 
governo federal decidiu reduzir o Parque do Aripuana, em 
cinqüenta por cento de sua area inicial, através do Decreto 
73.563 de 24 de janeiro de 1974 (publicado no DOU em 
25/01/74). Como por esta medida diversas aldeias dos 
Gaviao, dos Arara, dos Suruí, dos Zoró e dos Cinta Larga 
ficaram desguarnecidas, concomitantemente foram 
interditadas urna área em Rondonia e outra em Mato Grosso, 
pelo Decreto 73.562 do mesmo dia (publicado no DOU na , 
mesma data). Nos termos deste decreto, a Area II, destinada 
aos Cinta Larga da Serra Morena, tinha como limites: ao 
norte, o rio Vermelho; ao sul, o rio Juina Mirim; ao leste, o 
rio Juruena, e a oeste, o rio Aripuana. 

Tratava-se, deste modo, de um trecho de terras 
contíguo ao Parque do Aripuana alterado pelo decreto 
anterior, que assim englobava nos seus limites tanto a atual , 
Area Indígena Serra Morena como também a área onde afinal 
veio a ser implantado o Projeto Juina da Companhia de 
Desenvolvimento de Mato Grosso - CODEMAT. 

Com efeito, pelo Decreto 73.562/74 o governo federal 
reconhecia, mais urna vez, a existencia de índios que 
habitavam entre os cursos do Aripuana e do Juruena, em 
particular na altura do rio Vermelho e do rio J uina Mirim. Ou 
seja, o ato presidencial aceitava que estas terras eram de fato 
habitat indígena e por isto deveriam ser temporariamente 
resguardadas para as finalidades ali elencadas: a atra~ao dos 
grupos indígenas ( art. 1 º) e a sua transferencia para o 
interior do Parque Indígena do Aripuana (art. 2º). Seria 
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importante frisar que a hipótese da transferencia e o prazo de 
dois anos estipulados no artigo 2º nao figuravam na minuta 
original que foi levada pela FUNAI ao ministro do Interior, 
mas f oram introduzidas no decreto por su ges tao do en tao 
secretário-geral do Conselho de Seguran~a Nacional, general 
Joao Baptista de Figueiredo. De qualquer modo, tal artigo 
seria posteriormente modificado pelo Decreto 77.033 de 15 
de janeiro de 1976 (publicado no DOU em 16/01/76), o qual 
autorizava a FUNAI a promover a "demarca~ao 

administrativa" das áreas 1 e 11, pois a "transferencia, 
pretendida há dois anos, se mostra ( ... ) inexeqüível, sendo de 
todo recomendável a manuten~ao dos grupos indígenas na 
regiao do seu habitat", como argumentava o ministro do 
Interior, Mauricio Rangel Reis, na Exposi~ao de Motivos que 
encaminhou ao presidente da República a minuta do novo 
decreto. 

Quanto ao conhecimento que já se tinha sobre o 
habitat indígena, creio ser oportuno transcrever a 
informa~ao prestada pelo entao delegado da 8a. Delegacia 
Regional da FUNAI, Clodomiro Bloise, respondendo a um 
pedido de "Certidao Negativa de existencia de índios", que 
havia sido solicitada por Getúlio Vieira de Aguiar: 

"Nao há dúvidas que oeste setor transitam índios 
Cinta-largas e outros, pois as margens do Rio 
Juruena é justamente onde eles se concentram em 
maior número. Nesta situa~ao nao existem dúvidas, 
porém o que mais me apavorou foi a quantidade de 
colonos já existentes dentro da terra de índio, que de 
acordo como Decreto Nº 73562 tem como divisa o 
Rio Juina Mirim. 

Podemos observar também urna cidade de 
nome FONTANILLAS dentro da terra de presen~a ,, 
de índios ( ... ) por informa~ao do Sr. GETULIO 
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VIEIRA DE AGUJAR, dentro Je breves dias ali será 
inaugurado um luxuoso hotel, e terá a presen9a das 
mais altas autoridades do Govemo. 
Saindo desta cidade existe urna estrada ainda na 
terra de presenc;a de índios que vai até a cidade de 
Humboltd (Projeto Aripuana) no salto dos 
Dardanelos" (Bloise, C., 1974, pg. 1 ). 

Muito embora a presenc;a dos Cinta Larga na regiao, 
como se viu, estivesse claramente evidenciada, o governo do 
Estado de Mato Grosso procurava ignorar o direito dos índios 
a posse de suas terras imemoriais, desejoso que estava em 
promover a sua alienac;ao e coloniza9ao, e pressionava o 
próprio govemo federal para reduzir os limites das áreas 
indígenas. Com o mesmo objetivo, o Estado reservou as 
terras devolutas do município de Aripuana para a 
CODEMAT, através da Lei Estadual 3.743, de 31 de mar90 
de 1976, para a implantac;ao do Projeto Juina. 

Em seu relatório sobre a situac;ao das áreas indígenas 
na BR-172 (ou AR-1), o sertanista Fritz Tolksdorf abordou 
os entendimentos entre a FUNAI, a CODEMAT e o govemo 
do Estado relativos a construc;ao da estrada que ligava ,, 
Vilhena a Aripuana, atravessando portanto a Area Interditada 
11. O projeto de colonizac;ao da CODEMAT, conforme 
testemunhou o sertanista, encontrava-se efetivamente na área 
interditada: 

"4) - O Projeto de Colonizac;ao Juina com um núcleo 
urbano já em estado de implantac;ao encontra-se 
nessa área interditada, servido pela AR 1 já feito 
esse trecho. Projeto esse da própria CODEMA T em 
terras de Mato Grosso. 
5) - U ma parte desse Pro jeto, entre o Rio J uina 
Mirim e o Rio Vermelho, pertence ao Projeto 
Aripuana da Prefeitura desse Município. Acontece 
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entretanto, que na parte Este dessa área, localizamos 
recentemente, mais malocas, ainda nao contactadas , 
de Indios provavelmente Cinta Largas, por mim já 
mencionada (verbalmente) ao Senhor Presidente da 
FUN Al, sendo por isso estabelecida urna linha 
divisória para incluir estas aldeias e também o Posto 
Indígena Serra Morena, no Parque Indígena do 
Aripuana. 
6) - Nos últimos dias desse mes de Junho, em vóos 
de reconhecimento feito por mim no aviao da 
SUDECO e sobrevoando novamente essa área, 
localizamos mais urna aldeia nova sem contato e 
suas respectivas planta~oes, que aparentemente está 
localizada entre as cabeceiras do Rio Porquinhos e 
Rio Vermelho. Aparentemente trata-se de tres 
malocas e que ficam próximos ao rumo em que 
deverá passar a estrada nova, motivo porque 
achamos indispensável promover urna aproxima~ao 
e contato amistoso afim de prevenir ou antecipar um 
contato descontrolado com o pessoal da estrada, que 
poderia ser de consequencias funestas para esse 
grupo" (Tolksdorf, F., 1976, pg. 2). 

O sertanista Tolksdorf acrescenta ainda que a estrada 
passaria a quarenta quilómetros da aldeia cinta-larga e que 
poderia exercer atra~ao sobre os índios, razao pela qual 
desejava estudar urna solu~ao viável para o problema. 

Apesar da boa disposi~ao deste funcionário da FUN Al, 
pouco depois os Cinta Larga do rio Vermelho serao 
vitimados pela estrada e terao suas terras usurpadas pelo 
Pro jeto J uina, numa rápida sucessao de acontecimentos. O 
atendente de enfermagem José Humberto A. Feitosa, 
designado pelo órgao indigenista para atuar na equipe de 
apoio na BR-172, alertava em carta ao administrador do 
Parque do Aripuana, datada do mes de julho de 1976: 
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"Olha, o Sr. Fritz foi a Brasília, e a estrada está se 
aproximando do Picadao da Prefeitura de Aripuana, 
o picadao que cruza o Rio y ermelho, onde se 
localiza urna aldeia de índios Cinta:largas, bem 
isolados. 
As picadas da área de coloniza9ao já foram 
iniciadas, e urna delas foi abandonada, pois o 
topógrafo encontrou muitos vestígios, te ve medo e 
voltou. 
Está senda aberta outra picada que vai da estrada até 
o Rio Vermelho, na altura da aldeia. 
( ... ) Nao consigo entender é a FUNAI liberar urna 
área para a Codemat colonizar com urna aldeia 
dentro" (Feitosa, J.H.A., 1976). 

A advertencia foi, contudo, tardía. Em meados daquele 
mes quinze índios Cinta Larga foram encontrados 
perambulando pela estrada recém aberta e, levados para a 
vila de Fontanillas pelo garimpeiro Carlos Ferreira, vieram a 
contraír gripe (Estacio de Sao Paulo, 14/07/76, 15/07/76 e 
16/07 /76). Felizmente, foram logo atendidos por missionários 
da MIA e por funcionários da FUNAI. Segundo os jomais, o 
grupo era liderado por "Viman"- apelidado "Velho Macho" 
pelos funcionários da FUN Al, devido a corrupc;ao linguística, 
mas que portava também o nome de Netopuy. Sua aldeia, 
conforme testemunharam os Cinta Larga por ocasiao des ta 
Perícia, os quais inclusive me levaram para observar as 
capoeiras que distinguem o local, situava-se entre as 
cabeceiras do rio Presidente Médici (afluente da margem 
direita do Aripuana) e os tributários da margem esquerda do 
rio Vermelho. Mais ao sul, estava a aldeia liderada por 
Mamderé, já falecido, pai de Joaquim Mam. O rio Presidente 
Médici é denominado Xikirikipa pelos Cinta Larga, quer 
dizer, rio "Carapana" (ou "Pernilongo"). Estas aldeias foram 
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plotadas, com razoável precisao, no mapa esbo~ado em 1976 
pelo fotógrafo da National Geography, Jesco von Puttkamer 
(ver mapa anexo). 

A despeito da consistencia das inf orma~ües en tao 
disponíveis acerca do território ocupado pelos Cinta Larga, o 
govemo federal veio a declarar sem ef eito a interdi~ao da 

~ . 
maior parte da Area 11 pelo Decreto 78.109 de 22 de julho de 
1976 (publicado no DOU em 23/07/76), restringindo aos 
Cinta Larga da Serra Morena e adjacencias urna área 
contígua ao Parque do Aripuana, limitada ao norte pelo rio 
Porquinhos (Furquim) e a leste por urna linha reta que parte 
da confluencia do córrego da Marca~ao. Restava assim 
menos de um sexto da área a eles originalmente destinada. 

A providencia tinha sido solicitada pelo entao 
govemador do Estado, José Garcia Neto, diretamente ao 
presidente da FUNAI para fins de, segundo o Ofício 185/76 
de 21/05/76, "planejamento integrado e aproveitamento de 
recursos naturais através de coloniza~ao pela Companhia de 
Desenvolvimento de Mato Grosso". As áreas remanescentes, 
segundo o artigo 4º do decreto acima, permaneciam 
interditadas e deveriam ser demarcadas administrativamente 
pela FUNAI. 

Para atenuar o impacto sobre os Cinta Larga que a 
constru~ao da estrada e o esquadrinhamento do seu território 
pelas picadas demarcatórias da CODEMAT estavam 
causando, o entao administrador do Parque do Aripuana, 
Apoena Meirelles, propos a cria~ao de um subposto de 
vigilancia na AR-1, junto ao posto-fiscal no km. 180 (isto é, a 
sessenta quilómetros do núcleo urbano de Juina), para o que 
aproveitaria duas casas colocadas a disposi~ao pela 
companhia colonizadora. Ao mesmo tempo, exigia urgencia 
na demarca~ao da área do posto Serra Morena, já que a 
CODEMA T iniciara o "processo de licita~ao das terras ao 
longo da AR-1" (Meirelles, A., 1976). 
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Por sua vez, o pos to da FUN Al na Serra Morena 
continuava a ser visitado por novas grupos Cinta Larga. O 
relatório do chefe de pasto para o período de marc;o a junho 
de 1977 registra a visita de tres grupos, senda que dois deles 
apareciam pela primeira vez, acrescentando que os 
moradores habituais participaram de urna festa tradicional em 
urna aldeia a cinqüenta quilómetros do local (Costa, F. de A., 
1977) . 

Naqueles primeiros anos do contato, em parte devido 
ao despreparo, a omissao e mesmo a conivencia do órgao 
indigenista, a popula~ao cinta-larga sofreu urna drástica 
reduc;ao em seu contingente, sendo a mortalidade causada 
principalmente pelas sucessivas epidemias de gripe que 
atingiram as aldeias e os surtos de malária, doenc;a endemica 
na regiao de Aripuana. O chefe de pasto Assis Costa e o 
atendente de enfermagem Passos da Silva registraram 
dezesseis óbitos entre janeiro e setembro de 1977: o líder 
Netopuy ("Velho Macho") de gastroenterite, a índia Celina 
com pneumonia e mais quatorze índios que morreram em 
"malocas situadas a cerca de 60 kilometros do P.I. segundo 
informac;oes prestadas por sivículas (sic) que chegaram a este 
pasto" (Costa, F. de A. & Silva, F.P. da, 1977). O novo 
administrador do Parque, Aimoré Cunha da Silva, confirmou 
pessoalmente estes dados, transmitidos em radio-telegrama 
ao diretor geral de Opera~oes da FUNAI: 

"Nr 228/PQARI de 04/08/77 - lnfo. V sa que em 
recente visita inspec;ao PI Serra Morena constatei os 
segs fa tos bipts N Morte de um importante chef e 
tribal de nome Netopi vg que morreu por falta de 
maiores cuidados que nao podemos dar pela falta de 
comunica<;ao ptvg B/ Sabemos pelos interpretes que 
um grupo de indios que esteve no pasto este ano et 
que nao recebeu os brindes desejados et alem disto 
vg ao voltar a aldeia morreram 14 crianc;as estao 
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culpando FUN Al et alegaram desforra ptvg C/ 
Topografo CODEMA T estao fazendo levantamentos 
na area PI Serra Morena ptvg D/ Estah atuando area 
helicoptero FAB juntamente Projeto RADAM 
fazendo mapeamento pt Do exposto vg solicito 
vossas providencias urgente sentido restabelecer 
rede radio bem como dotar PQARI maiores recursos 
tendo em vista trabalhos atra~ao referido PI pt 
Sustar trabalhos topograficos CODEMA T ateh 
demarca~ao area PI et informa nao ter recebido 
oficialmente qualquer comunicado autorizando 
trabalhos FAB/RADAM/ PT Sds AdmPQARI" 
(Silva, A.C. da, 1977). 

Para as finalidades <leste Laudo, convém destacar que 
as informa~oes que procediam dos funcionários da FUNAI e 
dos trabalhadores locais nao deixavam dúvidas quanto a 
efetiva presen~a indígena na regiao das cabeceiras dos rios 
Vermelho, Furquim e Presidente Médici (boje conhecido 
localmente por "Filadelfo") e que, por conseguinte, o projeto 
de coloniza~ao da CODEMA T foi implantado, na verdade, 
em terras imemorialmente ocupadas pelos Cinta Larga. Além 
da usurpa~ao das suas terras, esta situa~ao provocou o 
desaparecimento de algumas aldeias cinta-larga e a redu~ao 
populacional de outras. 

A presen~a dos Cinta Larga na área desinterditada pelo 
Decreto 78.109/76 era fato tao notório que os próprios 
dirigentes da FUNAI e da CODEMAT se viram obrigados a 
firmar o Convenio 045/78 em 19 de junho de 1978 que, de 
acordo com sua cláusula primeira, visava a "eventual 
presen~a indígena na área de titularidade da CODEMAT 
( •.. ) tudo de conformidade com o constante no Processo 
FUNAI/BSB/0429/78". Transcrevo abaixo os itens da 
cláusula segunda, na qual sao estipuladas as obriga~oes da 
colonizadora, enquanto contrapartida pela ilícita apropria~ao 
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daquelas terras indígenas, e a transferencia dos Cinta Larga 
do rio Vermelho para o pos to da Serra Morena - transferencia 
de todo ilegal, nos termos dos artigos 18, 20 e 25 do Estatuto ,, 
do Indio, Lei 6.001/73. Devo ressaltar que em rela~ao a área 
11B 11

, ou seja, a segunda etapa do Pro jeto J uina, que 
confrontava com os ribeiroes Guaranta, Encontro e rio 
Vermelho, a CODEMA T deveria, nos termos <leste ,, 
Convenio, aguardar os trabalhos de demarca9ao da Area 
Indígena Serra Morena e a transferencia dos índios para seu 
interior. Caberia entao a Companhia: 

11 1 - Custear as despesas com a fixa9ao dos índios 
Cinta Larga do rio Vermelho, no Posto Indígena 
Serra Morena. 
2 - Instalar na estrada estadual, identificada como 
AR-1 urna base de vigilancia dotando-a de 
equipamentos necessários que ensejem pronta 
comunica<;ao a FUN Al de presen<;a indígena na 
área. 
3 - Nao desenvolver trabalhos na área 11B 11 do seu 
projeto e que confronta com os Ribeiroes 
Guaran(t)a, Encontro e Rio Vermelho, enquanto nao 
finalize a FUN Al os trabalhos de demarca9ao do PI 
Serra Morena, bem assim, a atra~ao dos Cinta 
Larga do Rio Vermelho para o interior da área 
do Posto Indígena Serra Morena"(grifos meus). 

Como se constata neste documento firmado pela 
FUNAI e pela CODEMAT, havia pleno conhecimento da 
existencia de aldeias indígenas nas cabeceiras do rio 
Vermelho, o que mostra ser injustificável a concessao da 
Certidao 032, datada de 22 de junho de 1978, emitida pelo 
entao presidente da FUNAI, general Ismarth de Araújo 
Oliveira, na qual se diz "nao haver conhecimento da 
existencia de aldeamentos indígenas" na área peticionada 
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pela CODEMAT. Tal afirma9ao, apenas tres dias após a 
assinatura do Convenio 045/78, foi evidentemente falsa, urna 
vez que os Cinta Larga do rio Vermelho habitavam 
reconhecidamente a área descrita, como ficou demonstrado 
ac1ma. 

A nao ser a continuidade da presen9a dos Cinta Larga 
na área do rio Vermelho, qual outro motivo para a FUNAI 
elaborar medidas para sua transferencia? O administrador do 
Parque, Aimoré Cunha da Silva, em seu "Plano de Trabalho" 
para a atra9ao e assistencia aos índios Cinta Larga da regiao 
do rio Vermelho e Tenente Marques assim reafirmava: 

"Nas proximidades e dentro das áreas a serem 
colonizadas pela Companhia de Desenvolvimento 
do Estado de Mato Grosso (CODEMAT) vivem 
alguns grupos de índios Cinta Larga. 
No bra~o esquerdo do Rio Vermelho, área que 
será colonizada, existe um grupo. Considerando 
que as picadas topográficas das futuras estradas 
vicinais, partindo da AR 1 já atingiram o bra90 
direito des se rio, urge que se f a9a a atra9ao des ses 
grupos ( ... ) O trabalho de atra9ao é necessário 
porque a área em questao foi desinterditada e a 
CODEMAT já está com seus trabalhos de 
infraestrutura para coloniza~ao da área, bem 
adiantados" (Silva, A.C. da, 1978, pp. 3-4; grifos 
meus). 

O flagrante desrespeito aos direitos indígenas, no caso 
do grupo do rio Vermelho, chegaria mesmo a causar 
discordancias no seio do próprio órgao indigenista. O 
delegado da 5a. Delegacia Regional, Rubens Pinho de C. 
Silva, sediado em Cuiabá, encaminhou o Ofício 
288/DEL/5a.DR/79 ao diretor do D.G.O, anexando um 
recorte do Diário de Mato Grosso do dia 05/07/79, onde se 

50 



• 

., 

noticiava que estava programada para aquele ano a segunda 
fase do Projeto Juina, justamente na área onde se 
encontravam os Cinta Larga do rio Vermelho. Como, de 
acordo com o Convenio FUNAI/CODEMAT, esta área só 
deveria estar disponível após a demarca~ao da Serra Morena, 
sensatamente o delegado da FUNAI levantava a questao da 
legitimidade do referido Convenio: 

"Considerando os dispositivos legais que asseguram 
ao índio a posse permanente das terras que de 
acordo com os usos, costumes e tradi~oes tribais, 
detém e onde habita ou exerce atividade 
indispensável a sua subsistencia ou economicamente 
util, consultamos V .Sa. se o item 3 da Clausula 
segunda do Convenio 045/78 celebrado entre a 
Funai e a Codemat em 19.06.78, nao estaria 
retirando aos indios Cinta Larga do Rio Vermelho o 
direito de posse das terras que atualmente habitam, 
com o deslocamento dos mesmos para o PI. Serra 
Morena" (Silva, R.P. de C., 1979). 

A resposta, obviamente, seria claramente afirmativa! 
Mas a admoesta~ao do zeloso delegado nao f oi o u vida pelas 
autoridades responsáveis, e os Cinta Larga do rio Vermelho 
acabaram espoliados de suas terras. Sobre o assunto ainda, 
restaría a inf ormac;ao prestada pelo administrador do Parque 
do Aripuana ao delegado da 8a. D.R. (Porto Velho - RO), 
dizendo que o Convenio referido nao havia, afinal de contas, 
sido posto em execu~ao, mas que, a despeito disto, os índios 
dorio Vermelho estavam na Serra Morena e que o problema 
agora era a "perambula~ao pela área de coloniza~ao e estrada 
AR-1" (Silva, A.C. da, 1981). 

Já desde 1978, na verdade, a situa~ao dos índios dorio 
Vermelho, que anos antes haviam visitado Fontanillas, era 
bastante precária. Urna viagem dos missionários católicos 
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Antonio Iasi, Thomaz de Aquino e Salvador Valadares ao 
Projeto Juina, em meados do ano, revelou que vários Cinta 
Larga - as fotos publicadas na reportagem da Folha de Sao 
Paulo permitem identificá-los como oriundos do rio 
Vermelho - estavam vivendo pelas imedia~oes do futuro 
núcleo urbano (Folha de Sao Paulo, 17 /09/78; Globo, 
17 /09/78). E em 1980 foi noticiado um surto de sarampo, 
disseminado por colonos que residiam as margens da estrada 
Juina-Vilhena, que atingiu o posto da Serra Morena e vitimou 
vários Cinta Larga (Estado de Sao Paulo, 06/12/80). 

Naquela época um outro local era também freqüentado 
pelos índios, o acampamento da empresa de minera~ao 

SOPEMI, instalado na atual Linha 3 ( ou se ja, o ramal da 
estrada que dá acesso ao Subnúcleo Urbano 3). Até 1981, 
cerca de seis rapazes Cinta Larga viviam no acampamento da 
mineradora, executando pequenos servi~os para os 
encarregados. 

E finalmente, após esta exposi~ao extensa das 
informa~oes e documentos históricos relativos a este Quesito, 
por meio dos quais argumentei afirmativamente quanto a , 
ocupa~ao tradicional da Area Indígena Serra Morena e suas 
adjacencias pelos Cinta Larga, caberia assinalar que os ,, 
limites propostos para esta Area, firmados no Decreto 
78.109/76, nao abrigaram totalmente as terras que os índios 
ocupavam de forma plena até inícios da década de 80. Antes 
porém de apontar os locais nao incluídos na delimita~ao 
oficial, salientaria que as coordenadas geográficas 
especificadas naquele Decreto contem graves imprecisoes e, 
inclusive, um erro flagrante, ou seja, o ponto de coordenadas 
10º 16'25"S e 59º 16'23"W para o limite Oeste da área a ser 
desinterditada nao permite o fechamento daquele perímetro. 
Haveria que se atender, por conseguinte, ao único acidente 
geográfico citado, a saber, a confluencia do córrego da 
Marca~ao com o ribeirao Porquinhos (Furquim nos mapas 
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" atuais), de maneira a situar o limite leste da Area Serra 
Morena. 

Por desconhecer essas divergencias topográficas, a 
firma Patraty, que foi contratada pela FUNAI para fazer a 

" demarca~ao desta Area, abriu em 1979 um picadao com 
inclina9ao noroeste-sudeste que excluía largo trecho de terras 
ao norte. O órgao indigenista, por isto, nao teria concordado 
em receber os trabalhos da Patraty, conforme me 
informaram, devido aos erros entao verificados. 
Posteriormente a FUNAI solicitou os préstimos da Divisao 
de Servi~os Geográficos - DSG, um órgao especializado do 
Exército brasileiro, que tra9ou em fins de 1985 urna nova 
picada, de maneira a cumprir criteriosamente as 
determina9oes do decreto de delimita~ao, tomando assim a 
confluencia do córrego da Marca9ao como ponto de 
amarra~ao do limite leste. 

Esta nova demarca~ao, no entanto, viria a excluir um 
" trecho de terras ao sul da Area, entre os córregos Guaranta e 

Duas Barras, resguardado até entao pela picada da Patraty, a 
qual limitava com o ribeirao Sorriso, ou "Macacos", como 
aparece no mapa elaborado por esta firma de topografía 
(trata-se do documento anexo 25 da Proposi~ao inicial dos 
Autores da presente A~ao) - este trecho de terras constituía 
urna área antes ocupada pelos Cinta Larga, e no momento por 
eles reclamada, que aí tinham aldeias, ro~as e cemitério, onde 
ainda boje ca~am e pescam. 

Na viagem que fiz a Serra Morena para fins des ta 
Perícia, visitei no dia 17 de setembro de 1988 o local da 
antiga aldeia. Comprovei ali a existencia de um cemitério, 
em particular o túmulo da cinta-larga Laudelina f alecida em 
1981 - de acordo com os registros nos Arquivos do Posto 
Indígena -, mae de Bernardo e Gabriel Kaban que nos 
acompanhavam. Esta aldeia, liderada por Constantino, estava 
as margens do córrego Duas Barras, cerca de quatro 
quilómetros, rumo norte, da atual sede da chamada "Fazenda 
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Duas Barras" (também conhecida localmente por "Fazenda 
Verdam"). A aldeia foi abandonada em 1981, logo após o 
f alecimento daquela ancia, devido a proximidade dos colonos 
assentados pelo Projeto Juina. Alérn do cemitério e do local 
da maloca, identifiquei extensas capoeiras das suas r~as e 
encontrei espécies rernanescentes de bananeiras e de urucurn 
plantadas pelos Cinta Larga. Segundo eles, os carninhos de 
ca~a corriam a oeste e a norte da aldeia e a pesca 
concentrava-se nos córregos Duas Barras, que servia a aldeia, 
Guaranta, Sorriso e outros menores. Trata-se de fato, por 
tudo isto, de um habitat indígena perfeitarnente configurado, 
mas que veio a ser negociado pela CODEMAT como o "Lote 
A", adquirido por Egídio Veronese em 1993. 

A inda quanto as terras indígenas que f oram 
desabrigadas pelo decreto presidencial de 1976, cabe citar as 
cabeceiras do rio Vermelho e do ribeirao Porquinhos, onde 
estavam as aldeias de Netopuy e Mamderé e os barreiros e 
terrenos de ca~a respectivos, situa~ao que mereceu o seguinte 
comentário do cinta-larga Gabriel: 

"Tem muito, qualquer canto tem capoeira velha, 
picadao só pegou no meio". 

Para cornprovar este testemunho, visitei com o líder 
Lampiao as capoeiras mais a oeste, as quais foram 
atravessadas pela estrada interna que os índios estavam 
abrindo para ligar o posto da FUNAI ao rio Furquim. 

Igualmente as aldeias que existiram nas cabeceiras do 
rio J uina Mirim, na atual "Linha 4" do Pro jeto J uina, sobre as 
qua is f alaram os líderes Lampiao e Zé Lo pes Kaban, irmaos 
dos finados líderes daqueles grupos: 

Zé Lopes: "Maloca primeiro, zano (irmao) morar, 
zano rnorrer Juruena rio, Juina para baixo, nosso 
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irmao morreu. Juina estrada branco, aí mato estragar 
tudinho, f azenda". 
Lampiao: "Enzano (meu irmao) morreu tudo, Juina 
vai, fazenda vai, é outro, fazenda grande; outro 
maloca nova morreu tudo, maloca velha". 

Concluindo a argumenta~ao para este Quesito, 
~ 

respondo afmnativamente quanto a Area Indígena Serra 
Morena bem como os chamados Lotes "A" e "B", situados 
entre os ribeiroes Duas Barras e Guaranta (que em 1983 
foram alienados pela CODEMAT a Egídio e Liceu Veronese, 
os Autores da presente A~ao ), pois configuram habitat 
indígena etnográfica e historicamente constituídos. 

Quesito da FUNAI: 
2. De quando data a ocupa~áo da referida área pelos 

índios que ali viveram e vivero? 

~ 

A ocupa~ao indígena da Area Serra Morena é 
verdadeiramente imemorial, isto é, a presen~a dos Cinta 
Larga em todo o alto Aripuana remete a um tempo anterior a 
qualquer documenta~ao porventura existente para as terras 
circunvizinhas, como procurei demonstrar na resposta ao 
Quesito anterior. 

Como disse, a regiao so mente f oi alcan~ada pelas 
frentes pioneiras da sociedade nacional no início deste 
século, ainda assim de forma esporádica. Em parte seu 
isolamento resultou da extrema hostilidade com que os Cinta 
Larga tratavam os invasores de suas terras. Como assinalou o 
entao coronel Rondon, por ocasiao da expedi~ao de 1914, 
acima da cachoeira Infernao a agressividade dos "selvicolas 
do Aripuana" fazia o rio "interdicto aos seringueiros" 
(Rondon, C.M., 1916: 108). Sendo um dos primeiros 
registros históricos sobre a regiao, as informa~oes de 
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Rondon, enunciadas nas suas famosas conferencias em 1915, 
documentam inegavelmente a plena ocupa<;ao daquelas terras 
pelos povos indígenas. 

Mais de quarenta anos depois, o padre salesiano Vítor 
Hugo, que visitou em 1958 a atual sede do município de 
Aripuana, ainda observaría que ninguém se atrevía a transitar 
pelo território dos índios "lnhami", ou se ja, os Cinta Larga 
que dominavam a regiao acima da cachoeira de Dardanelos 
(Hugo, V., 1959: 263) - muito embora várias aldeias cinta
larga já houvessem sido escorra<;adas por bandos armados a 
mando dos seringalistas, a exemplo do fundador da vila de 
Aripuana, o peruano dom Alejandro Lopes, que ordenou o 
massacre dos índios Cinta Larga na década de 20 (SPI -
Inspetoria do Amazonas e Acre, 1929: 180-183). 

Como assinalei no Quesito anterior, na regiao entre os 
ríos Juruena e Aripuana, a fronteira leste do território 
tradicional cinta-larga, em particular no trecho limitado pelo 
rio Vermelho ao norte e pelo rio Juina Mirim ao sul, a 
presen<;a de seringueiros, garimpeiros colonos ou mesmo 
aventureiros era praticamente nula antes da década de 60. 
Foi a constru<;ao da estrada Cuiabá-Porto Velho que, de fato, 
viabilizou o acesso a regiao e a a~ao das empresas de 
minera~ao, firmas de coloniza~ao e agro-pecuárias que 
passaram a disputar aquelas terras aos índios. 

Este avan~o sobre o território ocupado pelos índios iria 
acarretar, fatalmente, seguidos conflitos entre os Cinta Larga 

/ 

e as frentes económicas. E entao que, por sua vez, o órgao 
indigenista vai dar início aos trabalhos de "pacifica<;ao" da 
numerosa popula<;ao indígena que vivia nos vales do 
Aripuana e do Roosevelt. Exemplo ilustrativo deste processo, 
o acampamento de garimpeiros que se instalou no que é boje 

/ 

a Area Indígena Serra Morena em fins da década de 60 e foi 
prontamente combatido pelos Cinta Larga que moravam nas 
imedia~oes, para ser depois substituído por urna "frente de 
atra<;ao" da FUN Al. 
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Em resumo, pois a longa digressao no Quesito anterior 
parece suficiente também para este ponto, a cronologia dos 
conflitos que opuseram os Cinta Larga aos invasores de suas 
terras, desde as primeiras décadas do século XX, oferece 
pro vas vigorosas da def esa des tas terras pelos índios e 
delimita claramente o território que estes utilizavam para 
viver, segundo seus costumes e tradi96es. Será apenas nos 
anos 60 e 70 que a a9ao funesta dos seringalistas do Juruena 
e a nao menos deletéria implanta\:ªº do Projeto Juina, ao lado 
da omissao ou conivencia das instancias governamentais, que 
virao por fim restringir drasticamente o território ocupado 
pelos Cinta Larga. 

A resposta a este Quesito, portante, até onde seja 
possível inferir da documenta\:ªº histórica disponível e, ao 
mesmo tempo, validando legitimamente os relatos indígenas 
e suas tradi96es orais, é que os índios Cinta Larga viveram 
e vivem em caráter imemorial e permanente na regiao 
entre os rios J uruena e Aripuana, especialmente na área 
delimitada ao norte pelo rio Vermelho e ao sul pelo rio 

,, 
Juina Mirim. Em particular, a chamada Area Indígena Serra 
Morena vem sendo ocupada tradicionalmente pelos Cinta 
Larga, de maneira contínua e ostensiva. 

A SOCIEDAD E, A CULTURA E A ECONOMIA 

Quesito da FUNAI: 
3. Qual grupo étnico de origem ameríndia vive nas 

terras da mencionada área, e qual seu perfil cultural? 

Vivem na Área Indígena Serra Morena urna parcela dos 
índios Cinta Larga, assim denominados pelo fato de 
vestirem na cintura urna larga faixa, confeccionada com a 
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entrecasca da árvore toari. Na documenta9ao existente sobre 
eles, foram também chamados de: "selvícolas do Aripuana", 
"lamé", "Inhami 11 e 11 Cintura o Largo". Em sua própria língua, 
vinculada a família Tupi-Mondé, nao dispoem de qualquer 
auto-denomina9ao, embora usem referir a si pelo termo 
piizerey, que traduziria por "nossa gente". Há contudo vários 
outros termos que empregam para especificar subgrupos 
Cinta Larga, se ja por algum tra~o fenotípico ( Goroypép, os 
pretos), pela localiza9ao geográfica (Paépiey, os que moram 
a jusante) ou pelo líder da aldeia (zápiway, o dono da casa). 

Acerca da filia9ao linguística, os demais representantes 
da família Tupi-Mondé sao os Gaviao, os Zoró, os Aruá, os 
Sanamaiká (Salamai ou Mondé) e os Suruí (vide Rodrigues, 
A., 1986). Os dados sobre os Aruá e os Mondé encontram-se 
na bibliografia até a década de 50, e talvez hoje já nao 
existam enquanto grupo específico. Os Cinta Larga, os 
Gaviao e os Zoró falam línguas mutuamente compreensíveis, 
com ligeiras dif eren~as dialetais. De todas, a língua Suruí é a 
que mais se distancia, assumindo feü;oes muito particulares. 
Nao f oi encontrado qualquer outro povo de língua Tupi
Mondé fora da regiao dos afluentes da margem direita do alto 
Madeira (Rondónia e noroeste de Mato Grosso ), o que vem a 
comprovar a antigüidade da ocupa~ao deste território por 
estes povos. 

Para a descri~ao etnográfica a seguir, considerarei os 
dados expostos num trabalho sobre a ecología Cinta Larga 
(Dal Poz, J., 1986) e um projeto de pesquisa (Dal Poz, J., 
1987) e no artigo publicado por Carmen Junqueira ( 1984/85). 

A dispersao territorial em pequenas unidades sociais 
parece ter sido sempre urna das características da sociedade 
cinta-larga. Ainda em fins da década de 60, os Cinta Larga 
mantinham mais de trinta aldeias, geralmente situadas junto a 
pequenos córregos, sornando urna popula9ao estimada em 
duas mil pessoas. A depopula9ao que se seguiu aos primeiros 
contatos e a atra9ao exercida pelos postos da FUNAI, 
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concentraram os remanescentes e reduziram 
substancialmente o número de aldeias. 

A familia nuclear é a unidade significante da 
organiza<;ao social cinta-larga - praticamente auto-suficiente, 
com grande liberdade para se movimentar de urna aldeia para 
outra. U m hornero, suas mulheres e os filhos desenvolvem as 
atividades complementares necessárias para a vida cotidiana. 
As aldeias maiores - cada aldeia possuía, tradicionalmente, 
apenas urna grande casa, záp, a maloca - comportam hoje no 
máximo tres a cinco famílias nucleares: um homem, sua(s) 
esposa(s), os filhos casados e solteiros, as filhas solteiras e, 
as vezes, as filhas casadas e os genros. 

A aldeia, reunida em torno de um homem de prestígio -
zápiway, literalmente o "dono da casa" -, seria desta maneira 
o grupo social com algum tipo de vida corporada. Os 
membros de aldeias próximas, em geral com la9os de 
parentesco, visitam-se entretanto com frequencia. Mas 
apenas as festas oferecem urna ocasiao especial que congrega 
um grande contingente de pessoas, quando várias aldeias sao 
convidadas. A 1ideran9a que o zápiway exerce decorre, como 
ponto de partida, de sua disposi9ao para tomar iniciativas, 
como construir urna nova casa, derrubar e plantar urna ro9a, 
promover festas e, inclusive, suscitar arranjos matrimoniais. 
Um pai e seus filhos, de certa maneira, constituem o núcleo 
dominante da aldeia, o qual se expande quando obtem 
mulheres ou, caso tenham prestígio ou poder, se retem suas 
filhas e atraemos genros. 

A rela<;ao pai/filho, portanto, seria a base para a coesao 
social de urna aldeia cinta-larga, conformando assim um 
padrao de residencia patrilocal, ou seja, os novos casais vao 
morar preferencialmente junto ao pai do noivo. Após a morte 
do zápiway é comum seus filhos se separarem e cada um 
deles vai fundar sua própria aldeia. Estas aldeias, todavía, 
guardam urna relativa proximidade geográfica, de cerca de 
cinco a dez quilómetros urnas das outras. Resulta entao que 
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este conjunto de aldeias, lideradas por irmaos genealógicos 
ou classificatórios, que denominarei grupo local, vem ocupar 
urna regiao extensa e contínua, conotando com isto urna certa 
territorialidade ao grupo de agnatos (descendentes pela linha 
masculina). 

O relacionamento entre irmaos, ainda que nao despido 
de urna certa dose de competic;ao, é marcado por expressi va 
solidariedade e familiaridade. De certo modo, o grupo local, 
ao conjugar aldeias relacionadas por consangüinidadc ou, 
mais estritamente, germanidade - o termo geral para indicar 
parentesco é zano que, num contexto mais preciso, significa 
"irmao" - oferece o suporte empírico para o modelo indígena 
das divisoes patrilineares: ao relatar os acontecimentos 
passados ou urna localiza~ao espacial, os Cinta Larga se 
expressam nos termos destas categorias, e assim dizem, por 
exemplo: "foram os Kaban que atacaram os Enawene-Nawe" 
ou "no Roosevelt moram os Mam". 

Basicamente, sao tres as divisoes patrilineares: Mam, 
Kaban e Kakin. A palavra mam designa a castanheira, kaban 
é urna árvore frutífera e kakin um cipó. Sua origem remonta 
aos tempos mitológicos, quando a divindade Gorá manteve 
rela~oes sexuais com cada um <lestes vegetais, das quais ,, 
nasceram os primeiros homens. Grosso modo, na Area 
Roosevelt, nos rios Tenente Marques e Capitao Cardoso ,, 
(Parque do Aripuana) e no rio Guariba (Area Aripuana) ,, 
habitam os Mamey; enquanto na Area Serra Morena e río ,, 
Branco (Area Aripuana), os Kabaney. Já os Kakiney 
compoem urna minoria presente em todas as áreas. lsto 
apenas significa que estas sao as divisoes dominantes nas 
respectivas áreas, a qual pertence a maioria dos homens; as 
mulheres, porém, vem em geral de divisoes distintas. 

A afilia~ao as divisoes se processa patrilinearmente, 
embora possam haver indivíduos que reivindiquem dupla 
filia~ao alegando que dois homens, de divisoes diferentes, 
participaram de sua concep~ao. Em sua maior parte os 
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casamentos acontecem entre pessoas que pertencem a 
divisoes distintas, através da regra preferencial de casamento 
do irmao da mae com a filha da irma (matrimonio 
avuncular). Isto engendra urna rede de alian9as entre dois ou 
mais grupos locais, situados em territórios nao muito 
distantes, onde as trocas matrimoniais sucessivas implicam 
em la9os políticos, ainda que instáveis e cambiantes. 

A ca~a é a at~vidade que mais interessa aos Cinta 
Larga, a ela se dedicam assiduamente e é um dos assuntos 
preferidos nas conversas entre os homens. Despendiam por 
isto grande parte do seu tempo, quando em casa, na 
confec9ao dos arcos e das flechas, ambos cuidadosamente 
elaborados. Pratica-se a ca9a ao longo do ano inteiro, mas o 
rendimento das expedic;oes varia bastante. O auge da estac;ao 
seca (agosto-setembro), talvez devido ao ciclo de migrac;ao 
dos animais, é um dos períodos mais fracos. 

Quase todos os animais, entre aves, mamíferos, peixes 
e alguns répteis, sao aproveitados como alimento. Certos 
tabus, contudo, vedam alguns deles para pais de crianc;as que 
ainda nao caminham. Os animais mais abatidos, e mais 
numerosos naquele ecossistema, sao variedades de macacos e 
de aves Uacu, jacutinga e mutum). O queixada, o caitetu e a 
anta, contudo, sao os mais apreciados. De um modo geral, a 
ca9a desenvolve-se em trilhas habituais, cada urna delas 
explorando um trecho em torno da aldeia numa distancia 
máxima de vinte e cinco quilómetros, que sao 
periodicamente percorridas pelos cac;adores. Ca9adas 
notumas nao eram praticadas antes, mas hoje se tornaram 
possíveis com o uso da lanterna e da espingarda. Peritos no 
emprego de esconderijos, os Cinta Larga arremedam e 
"chamam" os animais como o mutum, o jacamim, o jacu, o 
nambu, a anta e os macacos. E também empregam o fogo e a 
fumac;a para desalojar o tatue a paca de seus huracos. 

A cac;a é urna func;ao exclusiva dos homens na divisao 
sexual do trabalho - papel masculino por excelencia, deve-se 
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dizer, na maioria dos povos ca~adores . Mas é propriamente 
seu caráter individual que distingue o ca~ador Cinta Larga: a 
cada dois ou tres dias ele sai sozinho logo que amanhece, 
tomando um caminho previamente escolhido, para retornar 
normalmente ao entardecer, qualquer que seja o resultado da 
expedic;ao. Se no mesmo dia um outro cac;ador sair, escolherá 
possivelmente um caminho diverso. 

No período da esta~ao seca, quando a ca~a se torna 
rara, o grupo da aldeia divide-se por famílias que se 
espalham em acampamentos temporários, a beira dos 
igarapés quase secos, para bater timbó nos poc;os onde se ,, 
refugiaram os peixes. E neste período que a pesca comparece 
como item indispensável para complementar a dieta 
alimentar. 

Os Cinta Larga praticam urna agricultura de tipo 
"pioneiro": a cada ano os homens de urna aldeia, cuja 
populac;ao boje, exceto em torno dos pastos da FUNAI, 
difícilmente excede trinta pessoas, desmatam nas 
proximidades urna nova f aixa de terras, cerca de do is 
hectares, onde será realizado o novo plantío. Cultivam 
principalmente milho, várias espécies de mandioca 
(macaxeira), batatas, carás, inhames e marii.jia, além de 
mamoeiros, bananeiras e pés de urucum e de algodao. 

A colheita nas roc;as antigas, em particular da 
mandioca, do cará e da batata-doce, prossegue até exaurí-las 
ou serem cobertas pela capoeira. A derrubada anual de novos 
trechos de floresta, entre junho e julho, deve-se menos a 
fatores de baixa produtividade dos solos - os quais sao 
razoavelmente férteis em toda a regiao -, mas por 
considerarem que a limpeza da capoeira das ro~as velhas 
exigiría esfor~os maiores. Isto, certamente, permite a 
recomposi~ao da vegeta~ao e nao impoe danos mais graves 
ao equilíbrio ecológico. 

Devo notar que, talvez desde fins da década de 
quarenta, os Cinta Larga, a despeito das hostilidades 
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crescentes ou talvez exatamente por esta causa, já dispunham 
de instrumentos de metal, como o machado e o terc;ado 
(facao de mato), os quais roubavam de colocac;oes de 
seringueiros. Por isto, é difícil saber em que medida o 
sistema de trabalho tradicional foi afetado pela introduc;ao 
destas ferramentas. Derrubadas e queimadas pelos homens, 
as roc;as sao plantadas com a ajuda das mulheres. Sao elas 
depois que, paulatinamente, vao realizar a colheita, de acordo 
com as necessidades alimentares. Quando há festas 
programadas, para as quais parentes e aliados sao 
convidados, planta-se roc;as maiores que as habituais, 
abrigando os moradores da aldeia anfitria a redobrar os 
esforc;os agrícolas no ano anterior. 

No quadro das atividades principais desenvolvidas 
anualmente, percebe-se que os produtos agrícolas, cuja 
colheita distribui-se desigualmente ao longo dos meses, 
constituem efetivamente a base da alimentac;ao. O milho é 
consumido em sua maior parte ainda verde - assado, cozido 
ou na forma de chicha. O milho seco serve para bolos e sopas 
de peixe. A macaxeira e o cará sao utilizados como matéria 
prima para chicha ou assados para acompanhar a carne ou o . 
pe1xe. 

Ainda em relac;ao a alimentac;ao, ressaltaria a divisao 
sexual que a caracteriza: nao apenas a colheita dos produtos 
agrícolas, mas todo o processamento dos alimentos e 
inclusive a obtenc;ao de lenha para o f ogo é incumbencia 
feminina. Aos homens cabe produzí-los: ca9ar, pescar, 
derrubar a roc;a e plantar. 

Nao dispondo de processos para conservar os 
alimentos, os Cinta Larga tem urna maneira singular de 
colher suas ro<;as. Os pés de macaxeira, por exemplo, nao sao 
arrancados, mas as mulheres escavam com um pau 
apropriado e retiram apenas as raízes maiores, deixando as 
pequenas para que cresc;am. Em vista desta prática, a 
aparencia de urna ro<;a Cinta Larga é por vezes enganadora. 
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Nao existindo conceitos de propriedade individual da 
terra ou exclusividade na explora~ao dos recursos naturais, a 
apropria~ao dos seus resultados se dá pelo trabalho investido 
na obten~ao dos alimentos e das matérias primas. Assim, se a 
diligencia do ca~ador lhe confere a posse dos animais 
abatidos, é a iniciativa, a lideran~a e os esfor~os físicos os 
indicativos suficientes para a propriedade de urna ro~a. Ainda 
que todos os homens casados da aldeia tenham suas próprias 
ro~as, a de maior extensao costuma ser a do zápiway, o dono 
da casa. 

Após a escolha da área, o zápiway come~a a brocar a 
vegeta~ao rasteira em meados de junho. Já nesta fase, como 
também para a derrubada das árvores maiores realizada em 
julho e para o plantío que tem início em setembro, ele 
convida insistentemente os homens disponíveis da aldeia, ou 
quem por lá se encontre em visita ou de passagem. O 
trabalho nos ro~ados acontece de modo descontínuo, 
intercalado por ca~adas, pescarías, acampamentos, viagens e 
dias de descanso. 

As atividades agrícolas, no contexto da sociedade 
cinta-larga, mostram-se ocasioes privilegiadas em que se 
expressam tanto a obriga\:ao do genro em prestar servÍ\:OS ao 
sogro, como a colabora~ao entre país e filhos e entre irmaos. , 
E oeste sentido urna tarefa coletiva, enquanto modo de 
produ~ao adequado as características da agricultura de tipo . . 
p1one1ro. 

Dentre as atividades produtivas, caberia ainda examinar 
a coleta de produtos florestais e as lides artesanais. Quanto 
as últimas, dispensando-me de urna descri~ao detalhada, 
sublinharia apenas que sao tarefas diferentemente atribuídas 
aos homens e as mulheres - estas se encarregam da fia\:ªº do 
algodao, da conf ec~ao da rede, da cestaria e da fabrica\:ªº 
dos colares, enquanto os homens, dos arcos e flechas, dos 
cocares, das flautas, do pilao e do cocho para chicha. As 
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panelas de ceramica foram substituídas pelas de alumínio, e 
praticamente nao sao mais fabricadas pelas mulheres. 

Os principais produtos da coleta, destinados a 
alimenta~ao, sao a castanha e, se é permitido assim 
classificá-lo, o mel de vários tipos de abelha. As frutas 
silvestres, como o cacau, a abia ( ou pama), a dendena, o 
pequi e várias outras, sao bastante apreciadas. Estes produtos 
suscitam diversas formas de explora~ao. A procura de mel, 
por exemplo, é urna iniciativa familiar, enquanto as 
expedi~oes para quebrar castanha reúnem em geral diversas 
famílias. 

Os Cinta Larga da Serra Morena, segundo Carmen 
Junqueira ( op cit: 231 ), iniciaram em 1981 a extra9ao de 
borracha, com o objetivo de auferir recursos monetários para 
adquirir mercadorias de consumo. Em termos quantitativos, 
os resultados porém nao eram grandes. Alguns artigos 
artesanais sao negociados ocasionalmente com funcionários 
da FUNAI ou com regionais, igualmente com retomo 
inexpressivo. E nos últimos anos, todavía, os Cinta Larga 
daquela área envolveram-se na explora~ao comercial da 
madeira existente na área, associados a firmas madeireiras 
das cidades próximas. 

Quesito da FUNAI: 
4. Tal grupo étnico utilizava-se e vem se utilizando 

de toda a área em apre~o, no sentido da aquish;ao e/ou 
apropria~ao de seos meios de subsistencia e preserva~ao 
de sua vivencia sócio-cultural? 

Como foi <lito e fartamente documentado no Quesito 1 
acima, os Cinta Larga tradicionalmente ocupavam urna área 
bem mais extensa que as atuais "áreas indígenas" delimitadas 
oficialmente. Em particular, os índios que hoje estao , 
confinados na Area Indígena Serra Morena detinham o 
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território compreendido entre o rio J uruena e o Aripuana~ 
distribuídos em diversas aldeias. Havia entao, neste território, 
urna integra9ao efetiva entre os recursos naturais disponíveis 
e renováveis e o seu modo de vida, que tinha na ca<;a sua 
ati vidade central. 

As aldeias mantinham relativa distancia e, como 
assinalou Carmen Junqueira ( 1985, pg. 3), as maiores 
concentra96es pouco excediam a cinqüenta pessoas. 
Evitavan1 com isto, embora as razoes objetivas sejam de 
outra natureza, o esgotamento acelerado dos recursos 
naturais. Em torno das aldeias, próximas a pequenos cursos 
d'água, trechos de floresta eram derrubados para o plantio das 
ro<;as. E, de modo sistemático, praticavam a ca~a por trilhas 
habituais, que partiam da aldeia e margeavam córregos, 
barreiros, fruteiras etc., lugares propícios que os animais 
freqüentam. 

Urna resposta precisa a este Quesito, todavía, além dos 
locais de moradia, das ro<;as nas redondezas e as atividades 
de ca9a, deve ainda considerar os seguintes ítens: 

- os ríos e córregos onde pescam e batem timbó; 
- as concentra<;6es de castanheiras e de outras fruteiras 

do seu cardápio de coleta; 
- os trechos da floresta que oferecem as matérias 

primas vegetais que utilizam, principalmente palhas, embiras, 
pequenos cocos, taquaras, madeiras especiais para arcos e 
flechas, resinas etc.; 

- os nichos ecológicos onde vicejam as plantas de sua 
f armacopéia; 

- os morros e as serras mais áridas onde encontram as 
colméias de abelha, fontes de mel silvestre; 

- e, além de outros recursos de uso tradicional, agora os 
seringais nativos que estao explorando com fins comerciais. 

Embora nao exaustiva, esta lista de recursos permite 
visualizar as atividades necessárias a subsistencia e a 
reprodu<;ao sócio-cultural dos Cinta Larga, e assim identificar 
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de maneira correta a extensao de sua ocupac;ao territorial. 
Além destas utilidades materiais, há que considerar 
certamente os locais referidos nos relatos míticos, os sítios de 
antigas aldeias, os cemitérios e as capoeiras, que sao os 
marcos históricos a assinalar concretamente no espac;o 
territorial as tradi96es, os feitos e as glórias dos antepassados. 

Tomando estes parametros, é possível afirmar que os , 
índios Cinta Larga utilizam integralmente a Area Indígena 
Serra Morena, de onde obtem os meios indispensáveis a sua 
vida: aldeias, ro9as, caminhos de cac;a, pesqueiros, áreas de 
coleta, seringais nativos etc. A populac;ao indígena nesta , 
Area é hoje (setembro/88) de cento e sete indivíduos, 
constituindo vinte e quatro famílias nucleares. Após um largo 
período em que a ac;ao protecionista da FUNAI provocou 
urna excessiva concentrac;ao da populac;ao - grandemente 
reduzida por massacres e epidemias - em tomo do posto 
indígena, os vários grupos familiares estao voltando a 
reconstruir suas aldeias próprias. No momento, além do posto 
da FUNAI, onde ainda está a maior parte desta populac;ao, 
existem mais tres aldeias, a saber: , 

- do Zé Lopes, logo na entrada da Area, também 
referida como PIV; 

- do Constantino, na margem dorio Aripuana, ao norte , 
da Area; 

- do Pazudo, na estrada para o rio Furquim, a trinta e 
cinco quilómetros do pósto. 

Embora assim distribuídos, os índios tem enfrentado 
dificuldades crescentes para obtenc;ao dos produtos 
necessários a sua subsistencia, já que as condi96es ecológicas , 
da regiao deterioram-se gradativamente e a Area Indígena, 
em particular, já sofreu diversas agressoes. 

Em 1983 as Centrais Elétricas de Mato Grosso -
CEMA T iniciaram a construc;ao de urna usina hidrelétrica no , 
rio Aripuana, ao sul da Area Indígena Serra Morena. Além 
dos duzentos hectares que serao alagados pelo reservatório e 
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os problemas que tal espelho líquido poderá trazer, os peixes 
nao conseguirao mais subir o rio para a desova após o 
fechamento das comportas (Junqueira, C. & Leonel, M., 
1984; Pires, C. , 1984 ). 

A Imobiliária Río Furquim, conhecida localmente 
como Fazenda Filadelfo, de propriedade de Filadelfo Reis, ,, 
abriu em 1987 urna estrada que adentrou a Area Indígena. 
Aparentemente com o consentimento do Instituto de Terras 
de Mato Grosso - INTERMA T, a imobiliária pretendía lotear 
as terras, mas os Cinta Larga reagiram a tempo e 
embargaram os trabalhos. 

No momento várias fazendas esta o f azendo 
desmatamentos em áreas próximas a Serra Morena. Entre 
elas, a Fazenda Verdam, de Liceu Veronese, está realizando 
grandes derrubadas com o objetivo de formar pastagens. 
Como verifiquei, urna destas derrubadas está a menos de 
trezentos metros da antiga aldeia do Constantino, onde está 
sepultada sua mae, as margens do córrego Duas Barras. Os 
Cinta Larga disseram que outros cemitérios e capoeiras já 
foram revirados por maquinário pesado na mesma área. 

Nos últimos anos milhares de garimpeiros invadiram a 
área de pesquisa da empresa SOPEMI e estavam extraindo 
diamantes nos córregos Mutum, Cinta Larga e outros da 
margem direita do rio Aripuana. Usando dragas e demais 
equipamentos, deixaram as águas do Aripuana turvas, 
barren tas e f edidas, portan to totalmente impróprias para 
consumo humano. Por sua vez, a fauna aquática diminuiu 
consideravelmente. No posto Serra Morena, com isto, os 
índios e os funcionários estavam se servindo de urna pequena 
fonte potável, enquanto construíam um po90 profundo. ,, 

Por fim, a a9ao das frrmas madeireiras na Area Serra 
Morena e no interior do Parque do Aripuana está causando 
sérios transtornos ao meio ambiente e provocando a 
desorganiza9ao social e económica da comunidade indígena. 
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Concluindo, respondo a este Quesito salientando que a ,. 
Area Indígena Serra Morena é, em todos os seus quadrantes, 
exaustivamente explorada pelos Cinta Larga para assegurar 
seus meios de vida, mas que os danos ambientais acima 
elencados colocam riscos graves a reprodu9ao da fauna e da 
flora local e, assim sendo, amea9am visivelmente a 
sobrevivencia da comunidade indígena. 

A ÁREA INDÍGENA 

Quesito da Uniao Federal: 
l. Podem o Sr. Perito e os Assistentes Técnicos 

informar se as áreas dos Autores esta o compreendidas 
dentro dos limites do Parque Indígena Aripuana? 

A resposta a este Quesito exige algumas explica96es. 
Conforme ex pus na res posta ao Quesito 1 formulado pela 
FUNAI, a área onde estao plotados os lotes dos Autores é 
reconhecidamente parte do habitat tradicional dos indios 
Cinta Larga. Todavia, a sucessao dos atos legais que 
visavam delimitar as terras destes índios apresentam 
divergencias quanto ao território por eles ocupado e, deste 
modo, resultaram na redu9ao significativa dos seus limites -
favorecendo, no caso, diretamente o governo do Estado de 
Mato Grosso, a prefeitura municipal de Aripuana e a 
CODEMAT. Relaciono abaixo, sucintamente, estes atos. 

O Edita! de 01 de julho de 1966, publicado pela 6a. 
Inind do SPI, com base no art. 216 da Constitui9ao entao em 
vigor, declarou área indígena o quadrado limitado pelos 
Paralelos 1 Oº e 11 º e Meridianos 59º e 60º . Es tes limites, 
pelos quais o poder público reconhecia a ocupa9ao indígena, 
continham em seu interior os lotes reclamados pelos Autores. 
Dois anos depois o Decreto presidencial 62.995, de 16 de 
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julho de 1968, interditou a área entre o rio Juruena e o 
Roosevelt para fins de "pacifica~ao" dos Cinta Larga e outros 
grupos indígenas. Com estes mesmos limites, no ano 
seguinte, o Parque Indígena do Aripuana era criado pelo 
Decreto 64.860, de 23 de julho de 1969. Ainda segundo esta 
delimita9ao, nao restava dúvidas que os lotes adquiridos 
pelos Autores a CODEMAT em 1983 constituíam habitat 
indígena, incluídos que foram no Parque do Aripuana. 

Todavia, o Decreto 73.563, de 24 de janeiro de 1974, 
viria alterar os limites do Parque Indígena, fixando agora o 
rio Aripuana como seu limite leste. Entretanto, no mesmo dia 
foi firmado o Decreto 73.562 que interditou duas áreas ,, 
contíguas aos limites do Parque, avan9ando a chamada "Area 
11" até o rio J uruena, o que novamente coloco u os lotes dos 
Autores no interior de terras resguardadas aos índios. 

E nao se pode esquecer que, pelo Decreto 77.033 de 15 
de janeiro de 1976, a FUNAI foi autorizada a promover a ,, 
demarca~ao administrativa das Areas 1 e 11, e o prazo de 
dois anos estipulado no decreto anterior foi também 
suprimido. 

Um novo ato do Poder Executivo, entrementes, 
transtorna outra vez a situa9ao. O Decreto presidencial ,, 
78.109, de 22 de julho de 1976, arbitra a redu~ao da Area 11, 
deixando desprotegidas as terras dos Cinta Larga que 
habitavam nas cabeceiras do rio Vermelho, do ribeirao 
Porquinhos e adjacencias, favorecendo assim ilícitamente os 
planos de coloniza9ao apresentados pela CODEMA T e a 
estrada pro jetada pela pref eitura de Aripuana. Por su ges tao 
do próprio governo estadual ficou estabelecido como limite ,, 
leste da Area Indígena urna linha seca, no sentido norte-sul, 
desde a confluencia do córrego da Marca9ao com o 
Porquinhos (rio Furquim) até atingir o rio Aripuana, linha 
esta que atravessa os lotes reivindicados pelos Autores. 

, 
Inicialmente a demarca~ao da Area, contratada a 

firma Patraty, a qual tomo u o córrego Macacos ( ou Sorriso, 
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nos mapas mais recentes) como limite sul, abarcava quase 
totalmente os dois lotes do Autores. A nova demarca~ao, 
feita pela Divisao do Servi90 Geográfico do Exército, em 
1985, afastou-se porém dos córregos Sorriso e Duas Barras, 
atendendo a descricrao do Decreto 78. l 09/76 e, 
provavelmente, a conveniencia de excluir o trecho onde a 
CEMA T instalaria sua usina hidrelétrica. 

Mas mesmo com esta nova demarca~ao, restou ainda ,, 
no interior da Area Indígena Serra Morena um trecho dos 
lotes comprados pelos Autores a CODEMAT. Devo 
assinalar, no entanto, que nestes lotes ''A" e "B" existem 
evidencias suficientes que configuram habitat indígena: 
cemitérios, capoeiras de rocras e aldeias e locais de ca9a e 
pesca ainda freqüentados pelos índios Cinta Larga. 

Para evitar qualquer equívoco, já que na sua 
formulacrao do Quesito a Uniao Federal fala em Parque 
Indígena Aripuana, cumpre observar que, embora 
estritamente identifique a área delimitada pelo Decreto 
73.563/74, a expressao Parque Indígena do Aripuana, 
abreviadamente PQARI, tem sido usualmente empregada 
para englobar a totalidade das áreas a ele contíguas, ou seja, ,, 
além do Parque propriamente dito, a Area Serra Morena, a ,, ,, 
Area Roosevelt e a Area Aripuana, destinadas aos Cinta ,, ,, 
Larga, a Area Sete de Setembro, aos Suruí, e a Area Zoró, 
aos Zoró. Isto porque todas estas áreas estavam subordinadas 
a urna única unidade administrativa da FUN AL Até 
recentemente, a sede do Parque encontrava-se em Riozinho, 
distrito do município de Cacoal (RO); a sede foi transferida 
para a cidade de Pimenta Bueno, no mesmo Estado e 
corresponde, de acordo com a nova estrutura do órgao 
indigenista, a urna Administra~ao Regional. 

Em resumo, a resposta ao Quesito é afirmativa: as áreas 
alienadas pela CODEMA T aos Autores estao parcialmente ,, 
compreendidas nos limites da Area Indígena Serra Morena, 
<litados pelo Decreto 78. l 09/76, qualquer que seja a picada 
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demarcatória a ser respeitada. Devo acrescentar que, frente a 
situac;ao agora configurada, os Cinta Larga estao 
reivindicando a restaura~ao da totalidade destes lotes a Área 
Indígena, já que constituem de fato habitat indígena 
tradicional. 

OS CONFLITOS PELA TERRA 

Quesitos de Liceo Alberto Veronese e Egídio 
Veronese: 

4. Houve invasao dos referidos lotes por parte dos 
tutelados da FUNAI? 

5. Há notícia, na regiáo, de que os silvícolas estáo 
usando de violencia contra os colonos? 

Embora nao haja no Mandato de Perícia que recebi 
Quesitos dos Autores, constam dos Autos f ormula~oes 
apresentadas por estes em 28/09/87. Valho-me delas, entao, 
para relacionar os acontecimentos que deram origem a 
presente Ac;ao, através dos elementos que colhi. Neste 
sentido, pareceu conveniente reunir os Quesitos 4 e 5, que 
diziam respeito mais de perto a Perícia antropológica. 

Em primeiro lugar, cumpre advertir que o instituto da 
tutela que a FUNAI exerce nao subentende qualquer 
submissao dos índios, obriga~ao ou autoridade, mas antes é 
func;ao e dever do tutor zelar pelos interesses destes 
tutelados especiais, em vista do respeito aos seus direitos , 
especiais e originários. E bem verdade que nem sempre se 
tem realizado desta forma. Ainda assim, os índios nao sao, de 
nenhuma maneira ou em qualquer situa~ao, subordinados ou 
comandados pelo órgao indigenista. A eles, a legisla~ao 

brasileira tem reconhecido seus usos, costumes e tradic;oes, o 
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que incluí necessariamente a forma de organiza9ao política 
própria pela qual se regem. 

Com estas considera96es preliminares, pretendo af astar 
a opiniao etnocentrica pela qual geralmente se avalia as 
atitudes que em vários momentos os Cinta Larga esbo~aram 
na defesa do seu território, que sao de fato e de direito 
articuladas e conduzidas com autonomia pelos seus líderes. 
Passo entao a cronología dos conflitos com a Fazenda Duas 
Barras de propriedade da família Veronese ( ou Grupo 
Verdam). 

Disponho para is to de inf orma~oes de natureza variada. 
Nos Arquivos do P.I. Serra Morena, encontrei cópias dos 
rádios transmitidos diariamente pelo entao chefe de posto, 
José Alves Silva, e pelo servidor Givaldo Teixeira dos 
Santos, dirigidos a Administra~ao Regional da FUNAI 
(ADR/Cacoal, ainda sediada em Riozinho - RO), onde 
comunicavam os fatos principais. Outros documentos sobre o 
caso sao o "Relatório Reservado" do administrador regional a 
época, Sérgio M. Al ves ( 1987) e os relatórios dos 
funcionários que averiguaram a situa9ao (Pereira, L.R. & 
Nogueira, J.G. da S., 1986; Pereira, L.R., 1986; Sodré, l. dos 
S., 1986). Além dos relatos que obtive dos Cinta Larga e do 
funcionário Givaldo T. dos Santos, conversei ainda com o 
responsável pela usina da CEMAT, Aírton Lopes da Silva e, 
por acaso, com o sr. José Arantes, a quem dei urna carona 
quando regressava a Juina, que na ocasiao dos fatos tomava 
contada sede da Fazenda Duas Barras. 

O proprietário da firma INCOMAEX, Roque de tal, 
que atuava havia tres anos na área indígena, disse-me que no 
mes de setembro de 1986 os Cinta Larga haviam contratado a 
extra~ao de cerca de quinhentos metros cúbicos de madeira, 
oriunda da área onde f ariam a derrubada para suas ro9as, nas 
proximidades do posto da FUNAI. Entretanto, no dia 21 
daquele mes, o gerente da Fazenda Duas Barras, V aldir 
García Bressiani, armado de revólver, apreendeu dois 
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caminh6es carregados, alegando que a madeira pertencia a 
Fazenda Verdam. Segundo assegurou o sr. José Arantes, este 
fato foi o estopim para os conflitos que se seguiram. 

Disseram os índios, porém, que há muito aquele 
gerente propagava que "ali nao tinha área de índios, que as 
terras eram da Fazenda". Daí, o embargo dos caminh6es de 
madeira ter mobilizado a comunidade indígena para afirmar a 
posse sobre aquelas terras, reacendendo entao a questao do 
cemitério e das capoeiras as margens do córrego Duas 
Barras, excluídos recentemente pela picada demarcatória do 
D.S.G. "Quería tirar nós daqui", comentou com revolta o 
cinta-larga Poeira. 

Objetivando evitar maiores conflitos, no dia 29 de 
setembro o chefe de posto José Alves Silva dirigiu-se a sede 
da Fazenda, acompanhado pelos cinta-larga Lampiao, Atrope 
e Poeira e outros servidores, para solicitar o "afastamento 
provisório" dos seus empregados, até que a FUNAI tomasse 
providencias cabíveis. Nao encontrou o gerente, mas 
preveniu os demais empregados. 

Contudo, no dia seguinte os líderes Cinta Larga 
resolveram voltar a sede da Fazenda para averiguar a 
situa~ao, fazendo-se acompanhar de funcionários da FUN Al 
e solicitando a coopera~ao do encarregado da CEMAT, 
Aírton L. Silva. Lá encontraram unicamente o sr. José 
Arantes, que foi levado para o Subnúcleo 3 pelo funcionário 
da CEMAT. Os demais empregados da Fazenda haviam se 
retirado no dia anterior, atendendo ao aviso do chefe de posto 
da FUNAI. A presente A~ao de reintegra~ao de Posse, 
conforme dizem os Autos, visaria ajuizar o feito acima. 

No dia 7 de outubro, no entanto, o servidor Givaldo 
conduziu os cinta-larga Lampiao, Poeira e Atrope as 
dependencias da usina da CEMA T, "com objetivo de atender 
chamado do gerente Fazenda Verdan", como consta do 
radiograma que notificou o administrador regional da 
FUNAI. 
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E no dia 13 do mesmo mes alguns índios f oram a sede 
da Fazenda, e ali carregaram objetos e mataram alguns 
porcos. O líder Lampiao percorria, enquanto isto, os limites 
da Área, observando tanto a picada nova como a velha, mas 
nao constatou as notícias de invasoes. Cerca de urna semana 
depois, segundo o servidor Givaldo, ele foi coagido a 
transportar os Cinta Larga a sede da Fazenda, onde se 
apossaram de móveis, roupas, mataram vários parcos e 
desmontaram parcialmente a casa. 

Nesta época, vários rádios transmitidos pelo posto da 
FUNAI informavam que os Cinta Larga mantinham-se de 
prontidao, vistoriando várias vezes as picadas demarcatórias, 
pois temiam possíveis invasoes. E no dia 30 de outubro os 
Cinta Larga souberam que a Polícia Militar e o delegado de 
Juina, Ronaldo Antonio Osmar estavam na Fazenda e ,, 
pretendiam entrar na Area Indígena para investigar a 
existencia de possíveis vítimas: 

"os PMs se retiraram depois que o Delegado 
presente solicitou e nao obteve autoriza9ao para 
adentrar a área e procurar os corpos dos supostos 
mortos conforme denúncia por ele recebida de que 
os índios teriam trucidado 2 pessoas" (Pereira, L.R. 
& Nogueira, J.G. de S., 1986, pg. 4). 

O confronto entre o f azendeiro e os Cinta Larga nao 
mereceu qualquer isen9ao das autoridades policiais, já que 
estas se alinharam nitidamente a favor do primeiro. O 
servidor Givaldo, via rádio, comunicou entao aos seus 
superiores que "comunidade insatisfeitos alegando presen9a 
policiamento ser amea9a mesmos". 

No início do mes de novembro urna equipe da FUNAI ,, 
foi a A rea para levantar a situa9ao, mas sao informados que 
trinta e oito policiais militares, vindos de Cuiabá, estavam na 
sede da Fazenda. Para os indigenistas da FUNAI, que se 
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reuniram na delegacia de J uina com o comandante do 
destacamento da PM, o fazendeiro Liceu Veronese e o 
funcionário Wellington Gil da Imobiliária Rio Furquim, a 
presen~a dos policiais somente agravaria a situa~ao, porque 
os Cinta Larga tomariam como "desafio ou afronta". Mas nao 
conseguiram convencer o fazendeiro: 

"Declaro u (Liceu Veronese) que precisa plantar 
semente de pasto em 80 alqueires já preparados e 
que nao poderia faze-lo sem garantias para os peoes" 
(Pereira, L.R. & Nogueira, J.G. da S., op cit, pg. 6). 

Apenas tres dias depois o destacamento da PM invadiu, ,, 
sem autoriza~ao, a Area Indígena, ocupando a sede do posto ,, 
de vigilancia (PIV) na entrada da Area, e causando "clima de 
grande ten sao", com risco de vida para os tres f uncionários 
da FUNAI e o da CEMAT. 

O indigenista Luiz Pereira, no dia seguinte, encontrou 
os guerreiros Cinta Larga acampados no PIV e "pintados para 
a guerra" . Desejando apaziguar os animes, convidou os 
líderes Cinta Larga para urna visita a sede da Fazenda, para 
parlamentar com o comandante da PM, mas os policiais 
haviam partido. Em seu lugar, encontraram "quinze peoes", 
alguns armados, porém sao tratados com cordialidade 
(Pereira, L.R., 1986, pg. 2). Como se verificou depois, os 
recém chegados eram de fato "guardas armados" a servi~o do 
fazendeiro: 

"O sr. Liceu contratou os bons préstimos de 
pistoleiros profissionais da regiao, disfar~ados de 
garimpeiros, para guardar seu patrimonio" (Alves, 
S.M ., 1987, pg. 3). 

No dia 7 de novembro, a 2a. Superintendencia da 
FUNAI enviou urna nova equipe de trabalho a regiao, 
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formada pelo advogado Manoel Hélio de Paula, o indigenista 
Izanoel dos Santos Sodré e o topógrafo Amauld Luyten, com 
a finalidade de solucionar as dúvidas relativas aos limites da 
" Area Indígena. 

Um novo clima de tensao vai surgir em fins de 
dezembro, quando o peao Valdenir Donizete dos Santos, 
evadido da Fazenda Duas Barras, se refugiou no posto da 
FUNAI e confirmou a "presen~a de 12 pistoleiros na Fazenda 
Verdan, com vários tipos de arma, prevenindo chegada 
eventual indígenas" - segundo o rádio transmitido a 
Administra~ao da FUNAI. O trabalhador foi enviado a 
Vilhena, onde prestou depoimento ao Departamento da 
Polícia Federal, dizendo que: 

"vinha sendo mantido juntamente com outros 
trabalhadores, sob um regime de prisao e tortura por 
parte de pistoleiros fortemente armados, todos a 
mando do sr. Liceu" (ídem, ibídem, pg. 1). 

Com receio de que os Cinta Larga, num ato impensado, 
resolvessem combater os pistoleiros instalados na sede da 
Fazenda - quando da vistoria para esta Perícia, os índios 
indicaram o esconderijo onde os "guardas" amoitavam-se - o 
novo administrador regional Sérgio Mendon~a Alves fez urna 
reuniao com alguns líderes Cinta Larga no dia 27 de 
dezembro, em Vilhena. E no dia seguinte, rumaram para a 
" Area Serra Morena. Chegando a tarde no PIV, encontraram 

dezesseis índios armados com arcos e flechas e algumas 
espingardas, todos "pintados para missao de guerra". Com 
muita dificuldade, os Cinta Larga foram convencidos a tentar 
novamente dialogar pacíficamente com os responsáveis pela 
Fazenda. 

Com este objetivo, o administrador da FUNAI buscou 
o apoio do encarregado da CEMA T e, na camionete desta 
empresa, foram a sede da Duas Barras. Mas quando 
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chegaram ao local, foram aprisionados pelos pistoleiros e 
amea~ados sob a mira de revólveres. O relatório do 
administrador regional descreve, em detalhes, o 
constrangimento a eles imposto. Seu teor foi plenamente 
confirmado pelo encarregado da CEMA T, quando o 
entrevistei por ocasiao da Pericia .. Depois de algumas horas, 
os dois foram conduzidos pelo gerente da Fazenda, Valdir 
Bressiani, ao Subnúcleo 3, onde encontraram o proprietário 
Liceu Veronese e entao foram libertados. 

Portan to, nao se configura, como f aria crer a 
formula~ao que os autores deram aos seus Quesitos, qualquer 
a~ao premeditada dos "tutelados da FUNAI" contra colonos 
ou outros regionais. Antes, os Cinta Larga vem opondo-se, de 
todas as formas, as tentativas de invasao ou apropria~ao de 
suas terras, defendendo galhardamente a parcela do território 
que lhes restou. As agressoes ao patrimonio indígena, estas 
sim, poder-se-ia pensar sejam efetivamente orquestradas na 
regiao de Juina e Aripuana, e infelizmente soem contar 
muitas vezes com a omissao, senao a conivencia, dos órgaos 
governamentais. 
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INTRODU<;ÁO 

Para o cumprimento do mandado de perícia, realizei ,, 
vistorias e levantamentos na Area Indígena Bakairí, descrita 
no Decreto Presidencial 92.010 de 28 de novembro de 1985, 
entre os dias 16 de novembro e 4 de dezembro de 1988. 
Sobre ela incidem totalmente as terras em questao, ou seja. 
da Fazenda "Estancia da Amizade". A pericia in loco nao 
contou com a participac;ao dos assistentes técnicos da 
FUNAI, da Uniao Federal e dos Autores, os quais foram 
comunicados da data inicial de sua realizac;ao, através de 
telegramas. 

Foram também realizados levantamentos no Arquivo 
Público do Estado de Mato Grosso, no Núcleo de 
Documentac;ao e Informac;ao Histórica Regional da 
Universidade Federal de Mato Grosso, no Setor de ,, 
Documenta9ao do Museu do Indio - Rio de Janeiro, no 
INTERMAT, assim como no Processo No. 2536/84-
FUNAI, do qual resultou o Decreto Presidencial acima 
referido. Concorreram também para a elaborac;ao deste laudo 
pericial pesquisas em fontes bibliográficas e dados 
complementares oriundos da pesquisa que há anos venho 
realizando entre os Bakairí, com finalidades estritamente 
academicas. Computados todos os dados disponíveis, pode-se ,, 
afirmar, sem margem de dúvidas, que a Area Indígena 
Bakairí. tal como descrita no Decreto Presidencial acima 
referido e. conseqüentemente. as terras em questao. 
constituem parte integrante do habitat imemorial dos Bakairí. 
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Com rela~ao a área conhecida como PINDOBA, 
adqüirida por compra do Estado de Mato Grosso por 
ORLANDO, IRMAOS E CIA., titulada em 1924, declarada 
de ocupa~ao indígena pelo referido Decreto Presidencial e 
sobre a qual incidem as terras em questao, pode-se afirmar, 
com base em dados claros e objetivos, que: 

a) nela existiram aldeias Bakairí, urna localizada nas 
terras em litígio até o ano de 1942; 

b) ne la existiu também um retiro de gado do Servic;o de ,. 
Protec;ao aos Indios até 1958; 

c) ela foi ocupada, de forma permanente pelos Bakairí 
até o dia 17 de agosto de 1985, quando se fizeram presentes 
nas terras em litígio os trabalhadores contratados pelos 
autores. 

Os dados que permitem fazer tais afirmac;oes 
encontram-se nas respostas aos quesitos 1 e 2, dos Autores. 

Até maio de 1985, os Srs. Danilo Bemdt e Irineu 
Rodrigues de Carvalho detinham o título de propriedade 
sobre a área Pindoba. No dia 17 de maio de 1985, eles 
venderam parte dela, cerca de 2500 ha., aos autores, apesar 
de estarem informados de que a área Pindoba, como um todo, 
estava em vias de ser decretada como de ocupa~ao indígena. 
Tanto eles quanto o seu advogado, Dr. Antonio Antero de 
Almeida, haviam participado de urna reuniao com líderes 
indígenas e o delegado regional da FUNAI, realizada na sede 
desse órgao em 27 de junho de 1984, na qual se discutiu a 
reivindicac;ao dos Bakairí sobre a referida área. 

Em agosto desse mesmo ano, um Grupo de Estudo, 
coordenado pela antropóloga Oiga Cristina Lopez de Ibanez 
Novion, criado pela portaria No. 1679/E de 06 de agosto de 
1984 - Presidencia da FUNAI, esteve realizando vistorias, 
estudos e levantamentos na área, informac;oes estas que 
subsidiaram o processo No. 2536/84 - FUNAI, do qual 
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resultou a assinatura do Decreto Presidencial. Desse grupo 
participaram técnicos do INCRA e do INTERMAT. Nessa 
ocasiao, constatou-se que na área denominada Pindoba, 
reivindicada pelos Bakairí, inexistia qualquer benfeitoria. 

O u tras reunioes f oram realizadas no Pos to Indígena e 
na sede da FUNAI em Cuiabá, das quais participaram o 
advogado dos autores e os senhores Danilo Berndt e Irineu 
Rodrigues de Carvalho. As atas dessas reunioes encontram-se 
incorporadas ao processo No. 2536/84 - FUNAI. 

No dia 17 de agosto de 1985, segundo informa~oes 
levantadas entre os Bakairí, cerca de 20 trabalhadores 
contratados pelos Autores se fizeram presentes nas terras por 
eles adqüiridas - Fazenda "Estancia da Amizade" - os quais 
deram início a constru9ao de casas de pau-a-pique cobertas 
com f olhas de palme iras, a abertura do campo de pouso, a 
prepara9ao de terras do cerrado para o plantio de arroz, para 
qual utilizaram dois tratores e correntes. Foram trazidos 
também um caminhao Chevrolet e um caminhao F-4000, os 
quais logo após a constru9ao das casas, foram retirados do 
local. 

Após a constata9ao de tais a9oes, segundo informa9oes 
" coletadas na Area Indígena, os Bakairí comunicaram-nas 

imediatamente ao Sr. Laércio de Alcántara, entao Delegado 
Regional da FUNAI, em Cuiabá. Este enviou um advogado a 
área em litígio, portando o ofício No. 8/5a. DR/85, datado de 
21 de agosto desse mesmo ano, cujo conteúdo é o seguinte: 

"De acordo com a Lei 6.001 de 19 de dezembro de ,. 
1973, que dispoe sobre o Estatuto do Indio, 
comunicamos que a área denominada P A CHOLA 
está em vias de defini9ao para incorpora9ao a área 
do Posto Indígena Bakairi, portanto considerada área 
em litígio. Como o assunto encontra-se em 
tramita9ao na espera do grupo de Trabalho 
Interministerial e, tendo em vista o recente acordo 
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firmado entre os interessados naquela área e o grupo 
Bakairí, de que nenhuma das partes tomaría medidas 
extremas para a sua utiliza\:ªº julgo conveniente nao 
prosseguirem com o pleito da execu~ao de qualquer 
benf eitoria, sob pena de incorrerem em prejuízos 
futuros. Esclare\:O ainda que é necessário V .Sas. 
manterem estreito relacionamento com as 
comunidades indígenas, a fim de evitar conflitos". 

Porém os trabalhos nao foram suspensos. No mes de 
setembro o processo Nº 2536/84 - FUNAI f oi a pro vado pelo 
grupo de Trabalho Interministerial (Ministério do Interior, 
MIRAD e Presidente da FUNAI), resultando na assinatura do 
Decreto Presidencial Nº 92.01 O datado de 28 de novembro 
de 1985. 

Mesmo após a assinatura do referido Decreto 
Presidencial, os autores deram prosseguimento as atividades 
nas terras em litígio, o que culminou no conflito ocorrido em 
31 de janeiro de 1986, descritos, ainda que de forma bastante 
distorcida, na peti~ao inicial. 

Nas terras em questao constatei, bem próximo ao local 
no qual se situa boje a aldeia Paxola, os vestígios do Galpao e 
casas construídas pelos autores: 

a) esteios de um galpao, de madeira. Segundo os 
Bakairí este era aberto, coberto com folhas de buriti; 

b) restos de paredes feítas de pau-a-pique, barroteada, 
quase totalmente queimadas. Segundo os Bakairí, essa casa 
era coberta de folha da palmeira pindoba e nela residía o Sr. 
Valdivino, que comandava os demais trabalhadores; perto 
dela, esteios de urna pequena casa, onde, segundo eles, ficava 
o rádio-transmissor; 

c) vestígios de casas de pau-a-pique, em número de 
seis, nas quais viviam seis trabalhadores, alguns com família. 
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Estas, segundo informa~oes levantadas na área, eram 
cobertas com f olha da palme ira pindoba; 

d) dois po~os desmoronados; 
e) esteios que serviam de base para um tanque de óleo 

diesel, os únicos em madeira de lei (aroeira); 
f) cerca de 400 ha. de terras mecanizadas, das quais, 

seguindo os Bakairí, apenas 250 ha. foram utilizados para o 
plantio de arroz; 

g) urna pista de pouso, de chao batido, de 1.000 metros 
( em ambas as margens dela localizam-se atualmente as casas 
dos Bakairí, além de urna escola construída em madeira
aldeia Paxola); 

h) apenas 300 metros de cerca de arame farpado, 
próximo a margem do rio Paranatinga, fechando urna volta 
do mesmo, onde, segundo informa~oes, mantinham algumas 
cabe~as de gado leiteiro. 

Nenhuma das casas construídas possuía alicerce de 
tijolos ou piso cimentado. 

A seguir, apresentarei as respostas aos quesitos 
formulados pelas partes envolvidas na questao. 

1 - Quesitos formulados pelos autores (Autos, folhas 165 e 
166) 

1. "O gue é 'habitat imemorial'? A área em guestao era 
'habitat imemorial' dos índios Bakairí?" 

Sim, a área em questao é parte integrante do habitat 
imemorial dos indígenas Bakairí. 

O termo habitat, no campo da Antropologia, é utilizado 
para designar o meio ambiente no qual um dado grupo 
humano ou sociedade reproduz a sua vida dentro de formas 
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culturais específicas. Ou seja, a partir de coordenadas 
particulares provenientes de seu sistema económico, de sua 
forma de parentesco e organizac;ao social. Assim sendo, além 
de constituir um recurso natural, ele também é um recurso 
sócio-cultural. A noc;ao de habitat "aponta a necessidade de 
manutenc;ao de um território, dentro do qual um grupo 
humano, atuando como sujeito coletivo e uno, tenha meios 
para garantir a sua sobrevivencia físico-cultural" (OLIVEIRA 
FILHO, 1987: 8). 

O termo imemorial expressa algo tao antigo que nao se 
pode precisar sua antigüidade. Sabe-se que os povos 
indígenas mantém vínculos de continuidade, conexoes sócio
culturais com os povos pré-colombianos que aquí viviam. 
Sendo etno-historicamente constituído, o habitat imemorial 
de um determinado grupo étnico é marcado pelos eventos, 
pelas tradic;oes míticas e rituais, pelos estabelecimentos e 
pela nominac;ao na língua materna dos rios, dos acidentes 
geográficos, da fauna, da flora e dos demais elementos nele 
presentes. Esses dados encontram-se registrados na memória 
social dos povos oralizados- os quais tradicionalmente nao 
possuem escrita- através de mecanismos particulares que 
garantem a sua reproduc;ao através dos tempos. 

Nas narrativas míticas Bakairí- cuja língua pertence a 
família Karib - destacam-se dois gemeos demiurgos, Xixi e 
Nuna, netos de Kwamóty, sob a orientac;ao do qual 
ordenaram o seu universo físico e social. Foram eles que, 
após quebrar tres potes de água pertencentes a sucuri Oxobi, 
iniciaram o trabalho de canaliza~ao dos rios. Xixi canalizou 
as águas do Pakuera, denominac;ao que dao ao rio 
Paranatinga ou Telles Pires, desde suas cabeceiras até o Salto , 
Sawapa (Salto dos Indios), situado pouco acima da 
confluencia do Akeraware (Rio Verde). A partir daí, ele teria 
ordenado as pombas que o levassem adiante. Nuna teria 
canalizado apenas as cabeceiras do Kuriezehu (Kuriseu), 
afluente do Xingu. Seu trabalho ficou inacabado porque fora 
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engolido por um jaú. Xixi, além de canalizar o Pakuera, fez 
todos os seus afluentes até no Salto. Nuna também tentou 
canalizar o Arinos, mas nao teve sucesso, abrindo apenas 
suas cabeceiras. 

, 
E exatamente o vale do Paranatinga ou Telles Pires. desde as 
suas cabeceiras até o Salto o habitat imemorial dos Bakairí. 
assim como também as cabeceiras do Arinos. 

Karl von den Steinen coletou urna versao desse mito, 
em 1887, no qual Xixi e Nuna aparecem com os nomes de 
Keri e Kame. Afirma esse autor que "segundo as lendas, eles 
teriam descido das cabeceiras do Paranatinga e do Ronuro 
para o Salto" ( STEINEN, 1940: 502). 

Os Bakairí modernos situam o Salto Sawapa como seu 
local mítico de origem. Eles seriam os descendentes de 
alguns sobreviventes de urna gera~ao mais antiga que morreu 
que imada pelo fogo. Próximos a eles vi viam os Itonoli 
(Kayabí), seus tradicionais inimigos, que ocupavam o vale do 
Rio Verde, afluente da margem esquerda do Paranatinga. 
Devido a rixas internas e ataques dos Kayabí, urna parcela 
deles subiu o Paranatinga fixando seus estabelecimentos em 
suas margens e nas de seus afluentes. Outra, tomando o 
Beija-Flor, através de deslocamentos sucessivos, foram se 
estabelecer nas cabeceiras do Arinos. Os demais deslocaram
se para o alto Xingu, onde passaram a viver as margens do 
Tamitatoalo-Batoví e Kulisehu. Estes perderam o contato 
com os demais, devido ao fato de que os Kayabí tomavam 
insegura a regiao que os separavam. . 

Somente em 1884 e 1887 os Bakairí que viviam no alto 
Xingu tornaram-se conhecidos, quando f oram alcani;ados 
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pelas expedü;oes do etnólogo e expedicionário alemao Karl 
von den Steinen. Este denominou-os Bakairí "Orientais", 
em oposi~ao aos que vi viam nas cabeceiras do Arinos e as 
margens do Paranatinga, os "Ocidentais". Comenta o autor 
que: 

"Pode-se separar nitidamente um período da história 
moderna, durante a qual se deu um deslocamento 
para o sudoeste. Enquanto os antepassados do Salto 
do Paranatinga moravam a algumas jornadas abaixo 
do lugar em que o Rio Verde, afluente da margem 
esquerda, os Bakairí Ocidentais ocuparam.pelo 
menos desde os meados de século passado (XVIII) a 
regiao que separa as nascentes do Arinos. do Cuiabá 
e do Paranatinga ... " ( 1940: 497). 

Quando os Bakairí Orientais se fixaram no alto do 
Xingu é urna questao que somente os futuros estudos no 
campo da arqueologia poderao, talvez, responder. Foi através 
das expedi~oes de Steinen que se reestabeleceram os contatos 
entre eles e os demais, devido ao fato de que os seus guias, 
remeiros, construtores de canoas, foram os Bakairí que 
viviam no Paranatinga. Após esses primeiros contatos eles 
come~aram a se visitar e, posteriormente os Bakairí que 
viviam no alto Xingu migraram para o vale do Paranatinga, 
juntando-se novamente aos demais Bakairí que aí viviam. 

Os Bakairí, de tempos em tempos, realizam excursoes 
de pesca na regiao do Salto, sendo que neste ano ( 1988) lá 
estiveram por tres vezes, em grandes grupos. Além de 
pescadores, os Bakairí tradicionalmente sao ca9adores e 
coletores, desempenhando a agricultura incipente um papel 
complementar. Seus ro~ados eram feitos - como ainda hoje o 
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sao- nas matas ciliares dos rios e riachos. A mandioca braba 
(apa) constituí a principal fonte de amidas, sendo preparada 
de várias maneiras: beijus, farinha e diversos tipos de 
mingaus, genericamente denominados pogo. Historicamente 
a sociedade Bakairí - como os demais povos Kanb -
encontra-se estruturada em diversos grupos locais autónomos 
com urna popula~ao média de cerca de 40 indíviduos. Cada 
um deles, por sua vez, é composto por urna parentela bilateral 
ego-orientada. A medida em que ela cresce em colateralidade 
e profundidade, há urna tendencia estrutural para a fissao. A 
articula~ao entre os diversos grupos locais se dá, 
tradicionalmente, através de atividades rituais e de 
casamentos, apesar de acorrer urna tendencia para a 
endogamia. Assim sendo, registra-se a existencia simultanea 
de vários grupos locais ou aldeias, tanto no passado quanto 
na atualidade. Na época anterior a existencia da área 
indígena, delimitada segundo interesses externos, a 
mobilidade desses grupos era relativamente significativa. 
Além do processo de fissao dos grupos locais, vários fatores 
concorriam para a mudan~a do local das aldeias. Destacam
se entre eles a rotatividade na agricultura e a incidencia de 
martes numa mesma aldeia. Específicamente no caso de 
morte de um líder ("cacique") a aldeia era abandonada e 
queimada. 

A localiza~ao dessas antigas aldeias, assim como a 
nomina~ao em língua materna, dos rios e riachos, atestam 
urna ocupa~ao secular e imemorial do vale do Paranatinga, 
até a regiao do Salto e das cabeceiras do Arinos. 

A seguir apresentarei os nomes dos afluentes do rio 
Pakuera (rio das Pombas), denomina~ao que dao ao rio 
Paranatinga ou Telles Pires, na língua materna, assim como a 
localiza~ao de algumas de suas antigas aldeias. 
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NOME INDÍGENA 

PYSEGÁ 

OIOGUARE 

MEZAIKURU 

MUGAROEHO 

KUWIETI 

KÁXIEKURU 

AFLUENTES DA MARGEM 
ESQUERDA 
("cana braba", nativa) - Rio Sao Manoel 

(nome de taquara que utilizam para 
fazer flecha) - Córre~o Rancharia. Na 
sua confluencia localizava-se urna de 
suas antigas aldeias. da qual ainda 
existem vestígios. Nela praticavam o 
Iaduke, um de seus rituais. Ainda boje 
extraem matéria prima desse local para 
fazer flechas. 
(córrego das Traíras) - Córrego do 

Antoninho. Neste local existiu até o ano 
de 1942 urna aldeia liderada por 
Antoninho, cujo nome na língua 
materna é Kuikare. Antoninho foi um 
dos acompanhantes de Karl von den 
Steinen, que realizou duas expedi~oes 
ao Xingu, em 1884 e 1887. 
(onde mataram tatú) - córrego do Tatú, 
afluente do córrego do Antoninho. 
(japu gande, casa do) - Ribeirao 
Bananal. Na margem esquerda existía 
urna aldeia denominada Sewaka ( coró 
de Jabuti). Próxima a esta localizava-se 
outra aldeia de Kaykuma (nome do 
líder). Na margem direita, a aldeia 
denominada Xiraeikuru (sapo grande e 
vermelho). 
(córrego das Piavas) onde existiu 
próximo a sua confluencia com o 
Paranatinga, urna grande aldeia 
denominada Yelo Ygamiho (onde o raio 
bateu). Aldeia liderada por avo de 
Kuike, que boje tem mais de 70. 
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MOKOKOETARY 

PEPIEKURU 

KÁREWYETI 

IWY 

SODOÁTUBY 

AKERAWÁRE 

( córrrego da f ormiga grande) - entre 
Bananal e Piavas, local em que existiu 
urna aldeia. 
(córrego da canoa) - córrego Paiol. Bem 
na Barra existiu urna grande aldeia, 
liderada pelo "Capitao Felipe" , Kuriehe, 
e onde encontram-se enterrados vários 
Bakairí, inclusive Katauga, irmao de 
Kuriehe. Esta foi a aldeia em que 
Steinen esteve em 1884 e 1887. 
(casa do Beija-Flor) - Ribeirao Beija
Flor. Na barra, aldeia antiga. Subindo o 
beija-flor, ma1s duas aldeias antigas 
denominadas Aukumadainhó (aldeia em 
que se matou galinhas do mato) e 
Meroetibyry (onde foi casa de Mero, 
figura mítica). Abaixo do Beija-Flor, 
localizava-se urna aldeia denominada 
Kodobay. 
ribeirao do Caixao, afluente da margem 

' direita do Beija-Flor. As margens desse 
Ribeirao, de ambos os lados, existiram 
várias aldeias, sendo urna delas bem 
grande. 
Ribeirao Cabeceira do Chapadao. Na 
sua Cabeceira existiu urna aldeia gran
de. Mais abaixo, nesse ribeirao, mais 
duas aldeias denominadas Koedapaetary 
(acari) e Kanaguyraetary. 
Rio Verde, que deságua no Paranatinga 
pouco ac1ma do Salto Sawapa. A 
margem direita existiram várias aldeias 
Bakairí. 
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NOME INDÍGENA AFLUENTES DA MARGEM 
DIREITA 

(lugar em que lutaram com os Kaiapó) -
KAIAHOAL • Ribeirao J(aiapó.Acima da sua 

confluencia existiu urna aldeia, ' a 
margem direita do Paranatinga. Ne la 
praticavam os rituais Makanari e 
Konopio. o local dessa aldeia 

,, 
e 

chamado Pade etary, Poco Feio. 
(entidade chef e dos piaJes, xamas). 

ATURDA Entre o Kaiahoalo e a Aturua existiram 
duas aldeias. Urna localizada a 
aproximadamente tres km ac1ma do 
Aturua, onde morava Mogoi, pai de 
Valuga, que hoje tem mais de 80 anos. 
Outra um pouco mais abaixo. 

PAINKUN (Ribeirao Azul). Na sua confluencia 
existía urna aldeia. 
(córrego Vermelho). Na sua 

PAPABILU confluencia, a margem esquerda existiu 
urna aldeia. 
(norne da luta tradicional Bakairí, 

TÁDÁYMPYEDO conhecida como uka-uka) - local 
situado ern frente ' a confluencia do 
Bananal, ' a margem di re ita do 
Paranatinga- nele houve urna aldeia. 

UDODOETI 
(casa da on~a) - entre o Vermelho e o 
Pacho la - local de aldeia antiga 
denominada Piinwe. 

MAKALAETI 
(córrego do tuiuiu) - Tuiuiu - afluente 
do Vermelho. Entre este e o ribeirao 
Kumyna (do Caetano), existiu urna 
aldeia, cujos vestígios existem ainda. 

PAXOLA (barro, "tijuco") - onde existiu aldeia até 
1942. 
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KUA 

PYRÁUEHU 

PÁRARU 

SEETAHO 

KÁNWY 

ENEPYBYRO 

KA WÍJI YWUALO 

(urna palmeira) - Córrego Pindova -
ac1ma da confluencia da Capucho 
existiu urna grande aldeia, liderada por 
Awaria. Na sua confluencia, a margem 
esquerda, próximo a barranca do rio 
Paranatinga, existiu urna aldeia muito 
antiga, em frente ao local onde deságua 
o Piavas, afluente da margem esquerda. 
Nesse local existem vestígios 
arqueológicos dessa aldeia e um antigo 
cemitério indígena. 
(taquarinha de fazer flecha - Pyrau = 
flecha) - Córrego do Cambaiuva. Entre 
este e o Pindova existiu urna antiga 
aldeia, cujos vestígios ainda existem. 
(sapo), também chamado de 
TOGOMERY - córrego Figueira, que 
fica praticamente em frente do local 
onde o Paiol, afluente da margem 

' esquerda, deságua no Paranatinga. A 
sua margem esquerda existiu urna 
aldeia. 
(madeira cortada) - Córrego do Corta
Pau - local de aldeia antiga. 
(barro branco de que fazem tinta para 
pintar seus adornos rituais e artefatos) -
córrego do Tabatinga. A sua barra é 
denominada Tuhuguetanahuguéim 
ipadary e nela existiu outrora urna 
aldeia. 
(Aricazinho) - para baixo da barra do 
Tabatinga. Antiga aldeia. 
córrego onde estiveram os Kawíji 
(alguns Bakairí se identificam como 
Kawíji , que no caso, sena um sub
grupo) abaixo do Enepybyro. 
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MÁRYENAGUEHO 

SAWÁPA 

(local onde mor~' a Maryague, líder de 
urna aldeia anti~a). Abaixo do Kawijí 
Ywualo. Neste local, segundo a tradi~ao 
oral Bakairí, urna de su as aldeias f oi 
alcan~ada por expedi~oes a busca de 
ouro, as famosas minas "Martírios". 
Chegaram de sobressalto e armados, 
amarraram seis Bakairí que nao 
conseguiram fugir. Vários deles foram 
mortos. Depois de amarrá-los, os 
invasores foram buscar os cavalos, 
permanecendo no local apenas um 
deles. Os Bakairí conseguiram se 
desamarrar e mataram um deles, que 
enterraram no mato. O outro fugiu. 
Pegaram todas as armas de f ogo, 
enterraram e foram para o mato. 
(banana nativa) - várias aldeias nessa 
regiao, na qual o rio Verde deságua no 
Paranatinga. Pouco abaixo fica o Salto, 
também denominado Sawapa que, pelas 
informa~oes , constituí o limite de seu 
território tradicional. Trata-se do Salto 

" dos Indios. 
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NOME INDÍGENA 
YAMÁRÁRY 

NAKUAIELO 

NOME INDÍGENA 
ELAHOIWYRY 
IWY .TUKWEN 

CABECEIRAS DO ARINOS 
Rio Novo, afluente do Arinos; na sua 
margem existiu urna grande aldeia 
também ass1m chamada. U m pouco 
mais acima <leste houve urna aldeia ,.. ,.. 
chamada Ateawo. 
Santana, também existiu urna grande 
aldeia, no mesmo local onde boje se 
situa o Posto Indígena Santana. Nessa 
regiao existia urna aldeia chamada 
THUEKA (pedra canga), e nela se 
localiza a área indígena Santana, dentro 
da qual os Bakairí que nela habitam se 
encontram distribuídos em 04 aldeias ou 
grupos locais: as margens do Quilombo, 
do Macaco, do Córrego Tapera e 
Santana. 

SERRAS E MORROS 
morro do Urubu 
Serra Azul 

ÁNWARY 
ENEHO 

IGURO (seiva de jatobá) - Morro do Daniel 

NOME INDÍGENA 
MAHUKUALO 

KURIEZEHU 
TÁMITODOALO 

ONURO 

AFLUENTES DO XINGU 
Culuene, cujas cabeceiras se situam 

róximas ao Paranatin a. 
Kuliseu. 
(rio do gaviao Tamitodo) - Tamitatoalo
Batoví 
Río Onuro 
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Todos os pequenos rios e riachos existentes dentro da área 
aprovada como indígena pelo Decreto Presidencial No. 
92.01 O de 28 de novembro de 1985 possuem nomina9oes na 
língua nativa. 

Sabe-se que a regiao situada dentro do triangulo 
formado pelo rio Telles Pires ou Paranatinga e o rio das 
Mortes tomou-se conhecida nas últimas décadas do século 
passado. Até entao ela sofreu apenas tímidas, porém 
violentas penetra9oes de bandeiras e expedi9oes a ca9a de 
ouro - notadamente as lendárias minas denominadas 
"Martírios" e de indígenas para a escraviza9ao. 

Todas as expedi9oes que exploraram o Telles Pires, o 
Culuene, os afluentes do xingu, e outras que se seguiram as 
de Karl von den Steinen, em 1884 e 1887, contaram com a 
participa9ao dos Bakairí. Foi no período áureo da explora9ao 
da borracha que ela iniciou a ser explorada economicamente. 
Mas a sua ocupa9ao efetiva se deu a partir das últimas 
décadas deste século. 

Em razao disso, sao raras as referencias sobre os 
Bakairí no decorrer do período colonial e do 1 Império. 

O etnomio Bakairí foi registrado pela primeira vez por 
Antonio Pires de Campos, preador de índios para a 
escraviza9ao, em 1723. Subindo o rio Paraguai e Sepotuba, 
ele alcan9ou o "reino dos Parecis". Além dos "Parecí" e 
"Mahibaré", ele cita, em seus relatos, os "Poritaca", que 
viviam ao norte deles e vizinhos aos "Cavihi". Comenta 
Antonio Pires de Campos que: 

"Todos estes sao do mesmo viver e traje, assím 
como em armas e tudo o mais; sao de corso e 
chegam com as su as bandeiras a f azer mal ao gentío 
chamado Bakairí, que estao sobre as vertentes do 
Maranhao e daí se seguem várias na9oes de gentío, 
que tenho por notícia, sao aldeias infinitas e todo o 
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gentio mui guerreiro e senhores de suas armas. 11 

(CAMPOS, 1962: 448). 

Sabe-se que em tempos anteriores o rio Amazonas era 
conhecido por Maranhao. Assim sendo, pode-se inferir que 
os Bakairí viviam nos afluentes do Amazonas. Até entao, 
nada se conhecia além da regiao do divisor de águas das 
bacias Platina e Amazónica. 

Pelo que tudo indica, os Bakairí foram alcan~ados por 
expedi~oes de ca~a ao índio, pois um documento do Arquivo 
Ultramarino de Lisboa registra a sua presen9a nas minas de 
Mato Grosso, no vale do Guaporé, em 1738: 

"Em que a capita9ao dos índios que se acham nestas 
minas como sao Parecis, Cabexys, Mambarés, 
Waccayris e outros todos da mesma condi9ao ... " 
(TORRES, 1738). 

Francisco Correa Lemos, em carta dirigida ao primeiro 
govemador da Capitania, Antonio Rolim de Moura, datada 
de 28 de abril de 17 51, solicita autoriza9ao para a realiza9ao 
de urna bandeira contra os povos "Tapuias 11 (que nao f alam a 
língua Tupi), dentre eles, os "Bacairís" (LEMOS, 1751). 

Joao Batista Duarte e outros, em carta dirigida a Luiz 
Pinto de Souza Coutinho, datada de 30 de mar~o de 1771. 
fazem referencia aos Bakairí, localizando-os as margens do 
rio Paranatinga (DUARTE e outros, 1771). 

Em outro documento, datado de 13 de julho de 1771, 
igualmente escrito a Luiz de Pinto de Souza Coutinho, eles 
dizem que 11 os Bacairís dominam urna e outra margem do rio 
Paranatinga" (D U ARTE e outros, 1771. b ). 

No Atlas de Thomas Jeffery, datado de 1776, eles 
também encontram-se localizados as margens desse rio (efe. 
STEINEN, 1942: 123). Aires de Casal, em 1817, registrou 
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que eles habitavam "as regioes vizinhas do rio das 
Mortes"(CASAL, 1945: 303). 

As minas da regiao de Diamantino, descobertas nas 
primeiras décadas do século XVIII, tiveram a sua explora~ao 
proibida devido ao fato de que apresentava o ouro associado 
ao diamante, e a extra~ao deste era privativo da Corca. Com 
a libera~ao dessas minas, em1805, migraram para elas levas 
de mineradores de Vila Bela, Cuiabá, atraindo também a 
populac;ao de Poconé; em suas adjacencias, ponteada de 
lavras, desenvolveu-se a agricultura e a pecuária, atividades 
subsidiárias a minera~ao. Diamantino que viria a exercer um 
papel preponderante na vida dos Bakairí. Desse local partiam 
várias expedi~oes a ca~a de indígenas para e escraviza~ao e 
das lendárias minas de "Martírios". Entre elas, a de Padre 
Lopes que, em 1820, alcanc;ou os Bakairí. Com relac;ao a esse 
fato, Steinen registrou o seguinte: "Nesse período, conta 
Reginaldo, diversos deles perderam a vida, entre os quais o 
seu próprio avo"(1942: 124). Na tradi~ao oral Bakairí isso 
teria acontecido pouco abaixo da varra do Tabatinga, na 

A 

aldeia que ficava no MARYENAGUEHO. , 
Em 1846 f oi criada a Diretoria Geral de Indios da 

Província de Mato Grosso, com sede em Cuiabá, tendo sido 
nomeado o seu primeiro diretor geral, Joaquim Alves 
Ferreira, em dezembro desse mesmo ano. Em relatório 
datado de 2 de dezembro de 1848, ele registrou as seguintes 
informac;oes sobre os Bakairí: 

"A nac;ao dos Bacahiriz supoem-se constar de 
duzentos indivíduos, repartidos em diversos grupos. 
Habita as cabeceiras do Paranatinga e parte superior 
do Arinos. Sao de índole pacífica e athé tímida, pois 
a fuga hé o único meio que recorrem para subtrahir
se aos ataques de seos inimigos N ambiquaras, 
Tapanhumas e Cajabís. Sustentao-se da ca~a, da 
pesca e dos produtos de sua lavoura; cultivao milho, 
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mandioca, batatas, caraz, favas, feijao e cana. Seos 
instrumentos aratórios sao de pedras e madeira de 
cerne. A sua indústria consiste em fazer redes de 
tralha de linhas e algodao e de tucum, peneiras e 
balaios. Muitos poucos destes entendem o nosso 
idioma, entretanto procuram as vezes nossos 
moradores e, particularmente a Snra. D. Querobina 
Pereira de Coelho, abastada proprietária de Serra a 
Cima que as acolhe bem, brinda-os e forma 
favorável juízo de sua catechese. Tudo o que se sabe 
dos Cajabís é que sao bravios indomitos, e habitao a 
margem do Paranatinga a cima do Salto. Sao 
inimigos dos Bacahiriz" (FERREIRA, 1848: 8-v a 
10). 

Esse Salto situa-se pouco abaixo do local onde o Rio 
Verde deságua no Paranatinga. De acordo com as tradi~oes 
orais Bakairí ele chama-se Sawéipa, local em que eram muito 
atacados pelos Kayabí. 

Segundo esse mesmo relatório, tero-se que alguns 
Bakairí se fizeram presentes em Cuiabá no ano anterior, isto 
é, 1847. Comenta o autor que o futuro "aldeamento" dos 
Bakairí seria útil a pacifica~ao dos Kayabí (idem: 15). A par
tir de entao os diretores de índios registram, em seus relató
rios, a presen~a de representantes dos Bakairí em Cuiabá 
(VIEIRA, 1856: 74; OLIVEIRA, 1858: 98-v). Faziam-se pre
sentes também em Diamantino, onde iam comercializar, em 
1849, seus "bonitos artefatos" (CASTELNAU, 1949: 178). 

A partir de 1854 os diretores de índios repassam 
recursos ao delegado de polícia de Diamantino para atender 
aos Bakairí e Paresí que iam a esse núcleo urbano em busca 
de ferramentas e outros artigos (VIEIRA, 1854 a, 17-v; 
VIEIRA, 1854-b, 59-v). Em 1863 foi criado um aldeamento 
para os Bakairí, Paresí, próximo a Diamantino, tendo por 
diretor Joaquim Rodrigues da Sil va: 
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"Palácio da Presidencia da Província de Mato 
Grosso em Cuiabá, 17 de novembro de 1863. Ilmo. 
Snr. Passo as maos de V ,E., em resposta ao seo 
officio de hontem , inclusa Portaria de nomea<;ao de 
Joaquim Rodrigues da Silva para o logar de Director , 
da Aldea dos Indios Parecís e Bacahiris estabelecida 
nas immedia<;oes da Villa Diamantino. Deos Guarde 
a V. S. Mel. Albino de Carvalho. Director Geral dos , 
Indios desta Província". (Livro de correspondencias 
entre a Presidencia e as Comarcas Municipais, 
Parocos e Bispos, Juízes de paz, Diretor Geral dos , 
Indios, Administrador dos Correios e as pessoas 
particulares da Província. Ano 1862-1864, página 
19- Arquivo Público do Estado de Mato Grosso). 

Após a cria<;ao do "aldeamento" para os Paresí e , 
Bakairí, as atividades da Diretoria Geral de Indios decaem, o 
que relaciona-se, certamente a Guerra do Paraguai, quando 
todas as aten<;oes do Império e da Província se voltaram para 
as questoes de defesa militar das fronteiras. 

Por volta de 1872, segundo Steinen tem-se que os 
Bakairí, "Foram visitados, de tempos em tempos, 
por aventureiros que procuravam ouro e que, nessas 
ocasioes, realizavam pequenos batizados em massa, 
introduzindo, ao mesmo tempo, a sífilis e o sarampo. 
O sarampo causou a morte de muitos daqueles 
índios ... "(STEINEN, 1940: 497). 

Em 1879, Frei Conrado Mari obteve autoriza<;ao para 
trabalhar na atividade da catequese entre os Bakairí que 
viviam no Paranatinga. Com rela<;ao a isso, comenta o 
Presidente da Província, em seu relatório datado de 1 o. de 
outubro desse ano: 

119 



"A ida, contudo, de Frei Conrado, nao f oi sem 
proveito, por que pode baptisar algumas crian9as da 
aldea, e após elle apresentou-me o chefe dos 
Bacahiris, acompanhado de tres ajudantes, pedindo 
o posto de capitao para melhor govemar e unir a sua 
gente. Encarreguei-o da direc~ao da 
tribu ... "(PEDROSA, 1879: 223-224). 

Por essa ocasiao a Companhia Associa~ao 

Mineralógica Mato-Grossense, fundada em 1878, havia 
obtido do governo imperial, através de decreto No. 7489, 
autoriza9ao por tres anos para explorar ouro e outros 
minerais ao norte da província, situado, conforme relatório 
do Presidente da Província: 

" ... entre a Serra Azul e o rio Arinos. até a foz do río 
S. Manoel, longe de desanimar, pelo mallogro da 
primeira expedi9ao, enviou no día 04 de agosto 
último, afim de explorar os terrenos onde se achao 
estabelecidos os índios Bachairiz"(MARACAJU, 
1880: 67). 

Em 1884 Karl von den Steinen, cientista alemao, esteve 
em duas aldeias Bakairí, urna situada no Rio Novo e outra no 
Paranatinga. Estes já se encontravam, há anos, sob a dire9ao , 
da Diretoria Geral dos Indios da Província de Mato Grosso 
(1942: 125). 

Na margem do rio Novo existiam seis unidades 
residenciais, sendo duas originais (construí das segundos os 
padroes Bakairí). Nelas viviam 55 pessoas, sendo 16 homens, 
19 mulheres, e 20 crian~as (STEINEN, 1942: 125). 

A aldeia da Paranatinga era constituída por sete 
unidades residenciais, sendo duas de constru9ao recente. 
Estavam presentes, ao todo, 20 pessoas. Viviam entre os 
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Bakairí, 2 mulheres Paresí e 2 Kayabí, capturadas em guerra, 
tomadas por esposas. A popula9ao dessa aldeia estava 
bastante reduzida em fun9ao de mortes ocasionadas por urna 
epidemia de sarampo, ocorrida em 1876. Segundo Steinen, 
"os brasileiros responsabilizaram os índios pelo números de 
óbitos verificados naquela ocasiao, porque com febre, 
corriam para dentro do rio"(idem: 146). 

Registra também Steinen que "achavam-se ausentes 5 
homens, 3 mulheres e 1 menino, cuja volta, aliás nao era 
mais esperada" (STEINEN, 1942: 146). Tal fato permite 
duas interpreta9oes: ou foram morar em outras aldeias 
existentes, nao registradas por Steinen, ou foram fundar urna 
nova aldeia em outro local. Como já disse anteriormente, a 
fissao e a forma9ao de novas aldeias é urna característica da 
estrutura da sociedade Bakairí. 

A aldeia do Paranatinga onde Steinen esteve, 
localizava-se a 17 km abaixo da embocadura do Piavas 
(Kaxiekuru) - onde existiu urna grande aldeia. Pelas 
informa9oes coletadas entre os Bakairí, ela se situava na 
confluencia do Paiol ( Pepiekuru) com o Paranatinga. Ela era 
liderada pelo capitao Felipe (na língua nativa, Kuriehe). Este 
havia sido instalado no lugar do "capitao"Caetano pelo 
governo de Mato Grosso, em 1882 ( idem: 126). 

Comenta Steinen que: 

"A ro9a, isto é, um campo lavrado, está a alguma 
distancia dali ( ... ) Plantam mandioca, feijao, batata 
doce, a9ucar e fornecem a Fazenda Córrego Fundo. 
A rapadura que fabricam é de excelente 
qualidade"(STEINEN, 1942: 150). 

Steinen faz referencias sobre a existencia de um 
pequeno contingente no rio Preto, afluente do Arinos, na 
proximidade de Diamantino, local no qual existiu um antigo 
aldeamento, pelo que tudo indica o de 1863, anteriormente 
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referido. Faz referencias também a estabelecimentos 
abandonados ("taperas") nos seguintes locais: ribeirao do 
Caixao (IWY), onde houvera mais de seis aldeias: no ribeirao 
da Pedra; no Beija-Flor junta a sua confluencia com o 
Paranatinga_; entre este e o Ronuro (STEINEN, 1940: 497). 
Henri Coudreau faz ref eréncias a existencia de urna aldeia 
localizada no rio dos Patos, em 1895/1896 (COUDREAU, 
1977: 84). Em 1915 Antonio Pyrineus de Souza que esteve 
nas aldeias do Paranatinga e do Rio Novo, registrou a 
existencia de um grupo Bakairi estabelecido na Cabeceira do 
Chapadao, entre os quais também esteve e outro domiciliado 
na cabeceira do córrego Pilao (PYRINEUS DE SOUZA, 
1916: 70 e71). 

Em 1889 alguns Bakairí participaram da fracassada 
expedi~ao do Capitao Antonio Louren~o Telles Pires, que 
fora realizada com o objetivo de explorar o rio Paranatinga, 
desde a cofluéncia do rio Sao Manoel. Entre os 21 membros 
dessa expedi~ao estava o "capitao" Felipe da aldeia do 
Paranatinga, e um filho adotivo seu, Irineu. O "capitao" 
Felipe morreu durante a mesma, de febre, e seu filho jamais 
voltou. Quando os Bakairí souberam da morte de seu 
"capitao" queimaram as casas e abandonaram a aldeia. O 
porto da nova aldeia, situada do lado esquerdo do 
Paranatinga. ficava a 18 km da confluencia do rio Sao 
Manoel. A aldeia mesmo estava localizada a 1600 metros do 
Paranatinga terra adentro. e a 200 metros distante do pequeno 
córrego Ta tu ( cf e. SCHMIDT, 194 7: 17-18). Antoninho 
passou a ocupar, a partir da morte de Felipe, o cargo de 
"ca pitao". 

Trata-se da aldeia do MEZAIKURU (córrego do 
Antoninho) que existiu até 1942. 

Nas primeiras décadas deste século, os Bakairí -
chamados por Steinen de "Orientais"- que haviam migrado 
para o alto Xingu, retomaram para os seus antigos domínios, 
ou seja, o vale do Paranatinga, onde viviam os demais. Até as 
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expedi<;oes de Steinen, em 1884 e 1887, estes permaneceram 
desconhecidos. Apenas tinham conhecimento de sua 
existencia os Bakairí do Paranatinga e das cabeceiras do 
Arinos. Com rela~ao a isso, registrou Steinen: 

"Perguntei-lhe anciosamente se sabia de algum rio 
situado do outro lado do Paranatinga, aoque ele me 
respondeu ser essa urna regiao hoje inteiramente 
estranha a todos. Apesar disso, porém lembrava-se 
de que urna crian~a ouvira falar que se chegava a um 
grande rio, passando pelo Paranatinga e caminhando 
contra o sol. Acrescentou, ainda, que as margens 
desse rio eram habitadas pelos 'antigos', isto é, pelos 
Bakairís que ainda nao eram cristaos" (STEINEN, 
1942: 124- informante Bakain). 

Pelo que tudo indica, os Bakairí do Paranatinga 
mantinham contatos com os do alto Xingu em épocas 
anteriores, pois, segundo registrou Steinen, tem-se que: 

"Na terceira aldeia de Bakairí do Batoví 
encontramos um pequen o peda~o de ferro, que pelo 
que dizem, f ora trazido, em tempos passados, do 
Pakuneru, ou rio Paranatinga: é possível que ainda 
tenha havido visitas dum e de outro lado ou que, 
pelo menos, os Bakairí do Paranatinga ainda tenham 
chegado urna ou outra vez, ao Xingu" (STEINEN, 
1940: 499). 

Karl von den S teinen se fez acompanhar, nessas 
expedi~oes, pelos Bakairí do Paranatinga, que f oram os seus 
guias, remeiros, construtores de canoas e intérpretes. Na 
expedi~ao de 1884 explorou os Tamitatoalo - denomina~ao 

que os Bakairí davam a esse afluente do Xingu, passado a 
chamar também Batoví, em homenagem ao Presidente da 
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' Província. As margens desse rio, localizou quatro aldeias 
Bakairí, além das de outros povos até entao desconhecidos. 
Elas tinham de tres a sete unidades residenciais e urna 
popula9ao média de 41 indíviduos. Em 1887 explorou o 
Kuliseu, nome de origem igualmente Bakairí, onde existiam 
03 aldeias ("Maigéri, lguéti, e Kuyaqualiéti"). Duas delas 
possuiam 03 unidades residenciais e urna, duas apenas. A 
popula9ao média dessas aldeias era de cerca de 53 habitantes 
(efe. STEINEN, 1940 e 1942). 

Esses Bakairí encontravam-se, até entao, isolados, do 
ponto de vista do contato com a sociedade nacional. Viviam 
da ca9a, da pesca, da coleta e de suas pequenas ro9as abertas 
com machados de pedra. 

Em 1886, após a primeira expedi9ao de Steinen, o 
"capitao" Felipe, Antoninho e mais um terceiro, estiveram na 
primeira aldeia do Tamitatoalo-Batoví (STEINEN, 1940: 
503). A partir de entao os Bakairí do Paranatinga e do alto 
Xingu passaram a se visitar. 

Em 1890 o govemador do Estado, Antonio Maria 
Coelho, nomeou o entao diretor dos Bakairí da aldeia do 
Paranatinga, José Confucio Pereira, diretor também daqueles 
que viviam nos afluentes do Xingu. Os objetivos dessa 
nomea9ao sao claramente colocados por eles: 

"Convindo assegurar no presente todos os elementos 
que no futuro devem contribuir para a prosperidade 
e povoamento do Norte deste Estado, aproveitando
se as que possam advir da popula~ao indígena que se 
acha distribuída em diversas aldeias situadas nas 
margens dos rios Xingu e Paranatinga e seus 
afluentes e por seu caráter hospitaleiro e índole 
pacífica. resolví nomear-vos director dos índios 
bacahizy que habitam aquella regiao esperando que 
empregueis todo esfor~o no intuito de chamallos 
para pontos mais próximos e mais favoráveis as 
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rela~oes com gente civilizada e que se prestem a 
indústria pastoril em que convém iniciá-los em seu 
primeiro passo para a civiliza<;ao ou mesmo agrícola 
se revelarem tendencias e predisposi<;ao para tal 
genero de trabalho. Nesse período procedereis de 
modo a fazer compreender aquelles índios por 
intermédio dos que mantem conosco rela<;oes de 
amizade as vantagens que lhes resultarao do 
commércio e troca de seus productos com os objetos 
indispensáveis ao seo modo de vida, e cuja utilidade 
fazeis conhecida enviando-lhes como brindes os que 
levais para tal fim, estimulando o desejo para 
chamar aquelles que em regioes remotas 
permanecerem aos lugares onde mais efficaz se 
tome a ac~ao eminentemente humanitária e 
civilizadora que sobre eles deveis exercer-lhes; 
conseguindo este primeiro tentamem, fundar-se 
algum aldeamento e reconhecendo que os índios 
nelle estabelecido passao a se dedicarem com 
proveito a cria<;ao de gado ou agricultura; procurarei 
de minha parte com os recursos de que posso dispor 
acudir e desenvolver a aptidao que revelarem, nao só 
f omecendo os prime iros animais reprodutores como 
as sementes e instrumentos agrários de que precisem 
para os primeiros ensaios de tao fecunda iniciativa. 
Compreehendendo que do bom exito de ella <leve 
resultar, conquistando-se para o trabalho essa regiao 
tao rica e ainda em grande parte desconhecida e 
improductiva tenho por muito recomendado a 
observancia destas instruc<;6es cumprindo que 
tenhaes também em vista o emprego dos selvagens 
na indústria extractiva da borracha e outros produtos 
similares cuja explora~ao possa concorrer para a 
riqueza pública e particular"(COELHO, 1890). 
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A partir de entao passa-se a desenvolver um esforc;o 
sistemático para atrair para a regiao do Paranatinga, habitada 
pelos Bakairí "Ocidentais" ou "mansos", nao só os Bakairí 
que viviam nos afluentes do Xingu, mas todos os povos 
indígenas alto xinguanos. Com esse objetivo o govemador 
Antonio Correa da Costa estendeu os poderes de Antoninho, 
entao "capitao" da aldeia Mezaikuru, a todos os Bakairí do 
Xingu e fortaleceu sua autoridade com insígneas e armas de 
fogo (SCMIDT, 1947: 18). Ele havia se casado com Rosa 
Bororo Cibae Modojebado que conhecera em Tereza 
Cristina, em 1888, quando aí esteve com Steinen. Era viúva 
e tinha um filho de 5 a 6 anos, chamado José Coroado. 

Quando Hermano Meyer realizou suas duas expedi<;oes 
ao Xingu, nos anos de 1896 e 1899, Antoninho e seu enteado 
já haviam ido várias vezes as aldeias dos Bakairí Orientais e 
vários destes haviam se mudado para o Paranatinga. A aldeia 
liderada por Antoninho, em 1899, segundo dados de Theodor 
Koch, que acompanhava Meyer em sua segunda expedic;ao, 
contava com urna populac;ao da ordem de 60 indíviduos (efe. 
SCHMIDT, 1947: 19). 

Karl E. Ranke, que também acompanhara Hermano 
Meyer em sua primeira expedic;ao ao Xingu, em 1896, 
registrou o fato dos Bakairí do Kuliseu irem visitar os do 
Paranatinga, com os quais foram juntos a vila do Rosário 
Oeste. Nessa vila, um deles adqüiriu blenorragia oftálmica 
que, depois do regresso as aldeias do Kuliseu, deu origem a 
urna terrível epidemia. Todos os habitantes adoeceram, 
alguns morreram, outros perderam os olhos, ou saíram com 
um leucoma (RANKE, 1898). 

O tenente-coronel Francisco de Paula Castro que em 
1897, a servic;o do govemador, realizara urna expedic;ao 
exploradora da regiao entre o Xingu e o Araguaia com o 
objetivo de estabelecer urna nova rota para o transporte do 
gado de Mato Grosso ao Pará, registrou as seguintes 
informac;oes sobre a aldeia liderada por Antoninho: 
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"Há sete cabanas de base rectangular e mais urna em 
construc9ao, vinte e nove pessoas de ambos os sexos 
adultas e muitas crian9as ( ... ) Sao muito inclinados 
a lavoura e crea9ao mas lhes faltam todos os 
requisitos necessários a essas fontes de riqueza e 
principalmente a lavoura que é o que mais concorre 
para a felicidade humana ( ... ) Em Paranatinga vem 
constantemente os índios do Xingu. Batovy e 
Coliseu"(CASTRO, 1938: 114). 

No caminho do Xingu, próximo ao córrego dos Anjos, 
no dia dais de agosto de 1897 a expedi9ao de Paula Castro -
que, como todas as outras realizadas nessa regiao, contou 
com a participa9ao dos Bakairí Ocidentais como guias, 
construtores de canoas, remadores - encontrou dez Bakairí 
( oito homens, urna mulher e urna crian9a) que vinham dos 
formadores do Xingu com destino ao Paranatinga. Moravam 
na terceira aldeia do Tamitatoalo-Batoví (CASTRO, 1938: 
115). 

Quando Max Schmidt, em 1901 esteve no Xingu, no 
rio Kuliseu , onde Steinen em 1887 registrara a existencia de 
tres aldeias (Maigéri, Igueti e Kuyaqualiéti), existiam nesse 
ano somente duas: Maigéri e Maimaieti, esta também 
chamado Murika. Por outro lado 34 deles haviam se mudado 
para o Paranatinga. Existia ainda urna aldeia entre o Kuliseu 
e o Batoví, denominada Bodoku. A aldeia Maigéri possuia 
entao quatro casas, além da "casa de festas", e sua popula9ao 
tinha aumentado. Em Maimaieti a popula9ao era da ordem de 
45 pessoas (SCHMIDT, 1947: 24 a 26). 

Em 1915 Pyrineus de Souza, da Comissao Rondon, 
esteve na área realizando um levantamento do rio Sao 
Manoel. Ele registrou, nessa ocasiao, a existencia de quatro 
aldeias no Paranatinga, situadas abaixo da barra do Sao 
Manoel e do Caiapó: (1) aldeia de Antoninho; (2) aldeia do 
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cacique Kurutu (Kauto) que havia migrado em 1913 do 
Xingu com 180 Bakairí; (3) a do "capitao José Coroado, na 
qual em 1913 morrera Rosa Bororo e ( 4) a aldeia de Gabriel, 
"destemido vaqueiro e domador" (PYRINEUS DE SOUZA, 
1916: 64). 

Na aldeia de Antoninho existiam sete casas e na de seu 
enteado tres. Este havia se casado com urna mulher da 
segunda aldeia do Kuliseu - lgueti - que, com seus parentes 
havia se mudado para o Paranatinga. A aldeia de José 
Coroado estava localizada a 13 km do Paranatinga. ao lado 
direito e perto do ribeirao Azul. O grupo de Kauto instalou-se 
a 8 km abaixo da aldeia de Antoninho e, como a deste 
situava-se a margem esquerda do Paranatinga. Dos 180 
Bakairí que haviam migrado sob a sua liderancra, poucos 
sobreviveram 'a urna epidemia de gripe ocorrida logo após a 
sua chegada dos mesmos ao Paranatinga. Essa aldeia possuia 
tres unidades residenciais ocupadas or famílias extensas 
(PYRINEUS DE SOUZA, 1916: 64 e 65). 

Com relacrao ao grupo de Kauto, Max Schmidt fez a 
seguinte referencia: 

"Pero de estos 180 xinguanos, ya en el año de 1915, 
vivían con su cacique en la aldeia nueva no más de 9 
hombres con algunas mujeres y criaturas. Los demás 
habían translado a las otras aldeas de Bakairí 
situadas sobre el Paranatinga" (SCHMIDT, 1947: 
27). 

Quanto a aldeia de Gabriel - que o autor nao situa, mas 
os Bakairí afirmam que ela se localizava no Piavas, a 
margem esquerda do Paranatinga (Kaxiekuru era composta 
de 5 homens, 11 mulheres e 9 criancras; estes se dedicavam a 
cria~ao de gado, mas o fazendeiro Jange Soares, proprietário 
da Fazenda Córrego Fundo, os obrigou a desistir dessa 
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atividade (PYRINEUS DE SOUZA, 1916: 65). Ainda hoje 
existem vestígios dessa aldeia. 

Segundo registros de Max Schmidt, tem que: 

"El primero de estos domicílios de los xinguanos 
(Bakairí) yo lo encontré en el lugar de la 
embocadura del Ribeirao Azul en el Paranatinga. 
Estaba situado al lado derecho de este rio y constaba 
de quatro casas pequeñas. Poco más rio abajo yo 
llegé a una plantación de los Bakairí cerca de la que 
estaba una casa de forma de un rancho habitada de 
alguna gente. De allí salió una vereda hacia el 
domicílio principal de los Bakairí trasladado del rio 
Kulisehu. Constaba do dos casas bastante grandes. 
Dijeron que, poco rio abajo, había algunos 
domicílios más y 'entre estos también aquél del viejo 
amigo procedente de la aldeia de Maiameti, 
Kária"(SCHMIDT, 1947: 30-31). 

Sabe-se que os Bakairí de Maiameti, aldeia do Kuliseu, 
migraram antes de 1920, ano em que foi fundado o Posto. 
Depois desse ano, apenas os Bakairí de Maieri , também 
situada na margem do Kulisehu, permaneceram no alto 
Xingu até 1923. 

O Pos to Indígena "Bacairí" f oi criado em 1920, pelo 
capitao Ramiro Noronha, da Comissao Rondon. Situava-se 
entao a margem do ribeirao Vermelho. Foi chamado também, 
em seus primeiros anos de existencia, "Posto de Atra9ao 
Bacairí", devido aos seus objetivos iniciais: 

" ... amparar e proteger estes remanescentes Bacairí 
do vale do Telles Pires (ou Paranatinga) e como 
centro de atra9ao e distribui9ao de ferramentas 
agrícolas aos Bacairi do vale do Xingu" 
(MAGALHAES, 1953; 46). 
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Nesse mesmo ano, Ramiro Noronha relizou a primeira 
demarca9ao da área (assunto que trataremos com detalhes na 
resposta ao quesito 2, dos autores), com a ajuda dos Bakairí. 
Segundo estes, os limites da mesma eram identicos aos atuais 
(Decreto Presidencial 92.010 de 28.11.85). 

Ramiro Noronha, ajudante da Comissao Rondon, após 
fundar o posto e demarcar as terras, seguiu para o Kulisehu 
levando vários deles como guias, intérpretes, remadores e 
construtores de canoa de casca de jatobá. No Kulisehu existía 
ainda urna aldeia Bakairí denominada Maieri. Ela era 
composta de "tres ranchos, urnas cinquenta pessoas, todos em 
preparativos para subirem o Paranatinga" (NORONHA, 
1952: 53). Comenta Noronha que desses já conhecia meia 
dúzia, com os quais se encontrara no Posto Indígena recém 
fundado. 

A partir de entao os servidores do Servi90 de Prote~ao 
~ 

aos Indios se empenham na atra9ao desses Bakairí que 
permaneciam as margens do Kulisehu para o Posto Indígena. 
Isso é o que pode-se deduzir dos relatórios e 
correspondencias pesquisadas: 

"Ten.do José Bonifácio (nome de Kauto em 
portugues) pedido para ir visitar os Inahuquás 
concenti que este f os se com as condi~oes de trazer o 
resto dos Bacairís que ainda existem naquelas 
paragens. Partiu no dia 13 de dezembro do ano 
passado (1922) acompanhado de Nunes, Nicolau, 
Joao Fortes, Amilcar e Pedro ( ... ) agora em abril o 
Marcelino com tres companheiros levando dois 
cargueiros ao seu encentro no porto do Kulisehu, 
como havia adoecido José e Pedro viera neste mez 
com os poucos Bacairís que ali restam. Pelo 
Marcolino recebi a relac;ao do pessoal marcado em 
um pedac;o de pau que José me mandou onde conta-
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se dezoito pessoas, em companhia de Nicolau veio 
urna mo<;a e sua irma" (NEVES, 1923) . 

Em 20 de junho de 1923 ocorreu a derradeira migra<;ao 
dos Bakairí que viviam no alto Xingu, o que foi registrado 
pelo encarregado do Posto Indígena, Joao de Souza Neves, 
em seu relatório dirigido ao Inspetor do SPI: 

"Comunico-vos também que no dia 20 do mes findo 
(junho) chegaram a este Posto o Cap. José Bonifácio 
com o resto dos Bacahyiris do Kulisehu que vieram 
de mudada" (NEVES, 1923-b ). 

A partir de entao nao se registra mais a presen~a de 
Bakairí no alto Xingu, o que levou Darcy Ribeiro a 
considerá-los extintos ( 1970: 236). 

Quando os Bakairí orientais chegaram ao Xingu é urna 
questao que permaneerá em aberto e, talvez, futuras 
pesquisas venham responde-la. Sabe-se que eles nao sao 
originários dessa regiao, e sim do vale do Paranatinga. Eles 
constam como invasores na história do alto Xingu. Sobre 
essa questao, comentaram os irmaos Villas Boas: 

"Poderíamos dividir a história do Alto Xingu em 
dais períodos: um muito distante, outro mais 
recente. O primeiro, compreendendo aquele ciclo de 
invasoes levadas a efeito por poderosas tribus 
procedentes do Oeste, hoje completamente 
desaparecidas, com exce<;ao dos Auetí e Bacaerí que 
ainda existem e figuram entre os 
invasores ... "(VILLAS BOAS, 1979: 24). 

E que: 
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"Os Bacaerí, Auetí e Anumaniá, depois de muitas 
arremetidas, fixaram-se na regiao. Os primeiros, nos 
médios cursos dos rios Kurizevo e Batoví, 
ocupando-os até há algumas dezenas de anos, 
quando regressaram aos seus antigos domínios no 
alto Paranatinga" (ldem: 25). 

Em 1922, um grupo liderado pelo "Capitao" Roberto, 
da área indígena Santana, migrou para a área indígena 
Bakairí, que já se encontrava demarcada e sob a direc;ao de ,, 
um agente do Servi~o de Prote9ao aos Indios, permanecendo 
nela por 1 O anos. Eles estavam buscando prote~ao contra as 
agressoes e violencias contra eles cometidas pelos 
seringalistas e seus capatazes, que se instalaram dentro da 
área para eles reservada pelo governo do Estado de Mato 
Grosso através do Ato No. 362 de 24 de abril de 1905. A 
presen~a des se grupo f oi registrada por Max Schimidt em 
1927 (2a. expedi~ao ). 

"También al lado derecho del Rio Paranatinga pero 
algún distante del rio y para alla del Rio Vermelho 
que desemboca por rio abajo del Puesto de Simoes 
Lepes, estava el domicilio de los Bakairí que havían 
trasladadose de sus dos aldeas situadas sobre el Rio 
Novo. Cacique sobre este grupo de Bakairí era en 
esta fecha un hombre de edade adelantada llamado 
Roberto. El domicilio constaba de 11 casas de las 
quaes solamente tres estaban habitadas en esta 
fecha. Pero fuera de estas casas, Roberto tenía 
también una casa en el Puesto Simoes Lepes mismo, 
donde él se detenía, ocasionalmente com su gente" 
(1947: 31). 

Levando-se em considera~ao os dados até aqui 
apresentados, pode-se afirmar, sem margem de erros, que a 
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área em litígio constitui parte integrante do habitat imemorial 
dos Bakairí. Os dados que atestam a ocupa~ao permanente 
da área indígena pelos Bakairí, tal como descrita do Decreto 
Presidencial No. 92.010 de 28.11.85, serao apresentados a . 
seguir. 

2. "Quando foi criado o Posto Indígena Sao Simao. 
bem como a data em que f oi criada a Reserva Indígena Sao 
Simao?11 

O Posto Indígena Bakairí foi criado em 1920 pelo 
capitao Ramiro Noronha da COMISSÁO RONDON. No 
decorrer de sua história, recebeu várias denomina~oes que, 
por ordem cronológica foram: "Bacairí11

, 
11 Simoes Lopes 11 (e 

nao Sao Simao ), Bakairí e Pakuera, seu nome atual. Nesse 
mesmo ano, Ramiro Noronha realizou a primeira medi9ao e 
demarca~ao das terras para os Bakairí do Paranatinga. 

Na publica9ao No. 75 da COMISSÁO RONDON, 
editada pelo Departamento de Imprensa Nacional em 1952, 
encontram-se registrados os "trabalhos executados11 pelo 
ajudante da mesma Comissao, Capitao Ramiro Noronha, em 
1920: 

"I - Explora9ao e levantamento do Rio Culuene, 
principal formador do Xingu. 

II - Reconhecimento de verifica~ao ao divisor Arinos
Paranatinga. ,, 

III- Funda~ao durn Posto de Prote~ao aos Indios; 
medi9ao e demarca9ao de ternas para os Bacairí". 

Encontrava-se Ramiro Noronha em Cuiabá, a espera de 
libera~ao de recursos para a realiza~ao dos trabalhos 
topográficos de verifica~ao do divisor Arinos-Tapajós, 
quando um dos líderes Bakairí veio reclamar "de 
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persegui~oes e violencias praticadas contra eles por 
civilizados. "Comenta Noronha que: 

"Tendo tido comunica~ao destes fatos o Sr. General 
(Ronden), nessa ocasiao no Rio, sustou a nossa 
partida e lembrando-se de que o Estado de Mato
Grosso havia, por Resolu~ao recente (de 1918), 
reservado terras para os índios, inclusive Bacairís -
entre o Paranatinga e o Xingu - apelou ainda para o 
Govemo de D. Aquino e conseguiu a verba de 
20.000$000, verba de auxílio a Colonia Teresa 
Cristina, para medir e demarcar as terras destinadas 
aos mesmos índios, bem como fundar um Posto de 
Prote9ao naquelas alturas - Poste "Bacairí", assim 
denominado a princípio e posteriormente crismado 
como nome de "Simoes Lopes" , em homenagem 
ao saudoso engenheiro republicano Dr. Ildefonso 
Simoes Lopes, ex-Ministro da Agricultura'' 
(NORONHA, 1952: 8). 

A Resolu9ao, anteriormente referida, é a Resolu9ao 
Legislativa No. 761, de 26 de junho de 1918, publicada na 
Gazeta Official do dia seguinte, a página 2. Esta constitui, ao 
meu ver, urna prova inequívoca da ocupa~ao dessa regiao 
pelos Bakairí. 

No dia lo. de maio de 1920 o capitao Ramiro Noronha 
fez publicar na mesma Gazeta Official um edital intitulado 
"MEDic;Ao DE TERRAS", a página 7, cujo conteúdo é o 
seguinte: 

"O Capitao Ramiro Noronha, devidamente 
autorizado pelo Senhor Dr. Secretário da Agricultura 
para medir e demarcar um lote de terras devolutas 
destinadas ao aldeamento e usufruto dos índios 
Bacairís, de que trata a Lei no. 761 de 1918, situado 

134 

' 



no município de Rosário Oeste, entre os rios 
Paranatinga e Xingú, e sem confronta9oes nem 
confinante algum, marca para o dia 13 de junho do 
corrente ano, as 8 horas da manha, para dar início 
aos respectivos trabalhos, pelo que convida a todos 
os interessados a comparecerem previamente na 
Fazenda "Laranjal", de propriedade dos Srs. 
Orlando, Irmaos e Com., situada na Serra Azul, 
afim de assistirem ali a primeira audiencia e 
reclamarem o que julgarem direito e depois 
acompanharem a marcha dos servi<;os de campo no 
local da medi<;ao. E para que nao aleguem 
ignorancia, faz affixar o presente edital a porta da 
Camara Municipal da Villa de Rosário Oeste e 
publicado pela imprensa official. Cuiabá, 1 o. de 
maio de 1920. Ramiro Noronha". 

Ramiro Noronha partiu de Cuiabá no día 8 de maio de 
1920, com 16 cargueiros e 15 homens, dentre eles Jerónimo 
Dias Serra, "encarregado do Poste". No dia 5 de Junho 
encontravam-se as margens do Paranatinga, ocasiao em que 
foram a aldeia de Antoninho Guamá Brasil, Kuikare, na 
língua Bakairí, o mesmo que acompanhara várias expedi~oes 
exploradoras, entre elas as de karl von den Steinen, em 1884 
e 1887. Permaneceram na área até o dia 31 de julho desse 
mesmo ano, período em que fundaram o poste, e demarcaram 
as terras para o usufruto dos Bakairí. 

Com rela~ao . ao Pesto Indígena "Bacairí" 
posteriormente denominado Simoes Lepes, Bakairí, e 
atualmente Pakuera - inaugurado no dia 14 de julho de 1920, 
Noronha fez os seguintes registros relativos as primeiras 
providencias tomadas. Foram elas: 
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"a) Dotá-lo com 4 vacas, todas acompanhadas de crias 
e 1 galo e tres galinhas; 

b) Conf ec<;ao dum carretao, corn rodas de jatobá, 
serradas de urna tora, afirn de arrastar madeirarnento; 

c) aquisi~ao de duas juntas de bois: urna de guia e 
outra de coice - com arreamentos (cangas, etc.); 

d) constru<;ao de um pontilhao para atravessar um 
ribeirao; 

e) derrubada da mata, para fazer ro~a; 
f) planta~ao de mandioca; 
g) constru~ao de ranchos, cercas, etc." (NORONHA, 

1952: 17). 

Todos os servi~os executados contaram com a 
participa~ao dos Bakairí, inclusive os de medi~ao, 
demarca~ao de terras. Apesar de ser relatado como trabalho 
executado, Ramiro Noronha nao apresenta dados relativos 
aos limites da área demarcada. Apenas tem-se que: 

"Fornos imediatamente ao sítio de Antoninho. Nao 
quer mudar-se para a otra banda do Paranatinga. 
Com o tempo ele se mudará, talvez, de resolu<;ao e 
quanto a nós a ordem que ternos, mesmo em vista da 
concessao esttadual, é medir terras para olado de lá, 
margem direita" (NORONHA, 1952: 15). 

Segundo os Bakairí, os limites estabelecidos por essa 
demarca~ao seriam os mismos descritos no Decreto 
Presidencial No. 92.010 de 28.11.85. Ela abarcava, portanto, 
as terras situadas entre o Ribeirao Vermelho e o Córrego 
Pindoba e, conseqüentemente, as terras ora em questao. 
Segundo eles, nessas terras exidtiram aldeias até por volta de 
1942, assim como retiro de gado, cercas e currais, até 1958. E 
que, em 1960, urna nova demarca~ao teria sido feita, ocasiao 
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em que foi excluída essa área, conhecida como "Pindoba" ou 
"Pachola". 

No INTERMAT, encontrarm-se arquivados os 
documentos dessa demarca~ao, na ficha No. 2.542/54-1960. 
Ela f oi realizada pelo engenheiro Paulo César Soares 
Campos. Os limites dessa demarcac;ao foram descritos e 
encontram-se especificados no Título Definitivo de 24.1.61, 
registrados as folhas 291 a 293, do livro 72 do D.T.C. Ela 
nao incluiu as terras situadas entre o Vermelho e o Pindoba. 
Nada consta no INTERMA T com rela~ao a demarca9ao de 
1920. 

Contraditoriamente, porém no título definitivo das 
terras adqüiridas pela firma ORLANDO, IRMÁOS E CIA, 
diretamente do Estado de Mato Grosso, denominadas 
Pindoba, datado de 24.11.1924, consta que o primeiro marco 
"fica junto do 7o. marco principal do terreno dos índios 
Bacahirys, o qual fica a 400 metros da cabeceira do Marco", 
assim como também o 2o. fica localizado "no 60. marco 
principal do terreno dos índios Bacahirys ... "(Vide Autos, 
folhas 17, 17-v e 18). Embora esse título date de 1924 ele só 
f oi registrado em 20 de janeiro de 1960, no Cartório do 2o. 
Ofício - Registro Geral de lmóveis. 

No INTERMAT foram-se apresentados semente dois 
documentos referentes a essa questao, arquivados sob o No. 
1764: o memorial descritivo da medi~ao e demarca9ao e urna 
planta do Lote Pindoba. 

Impoe-se entao as questoes seguintes: se a demarca9ao ,, ,, 
de 1920 da Area Indígena Bakairí nao foi realizada, como os 
marcos lo. e 2o. das terras adqüiridas por Orlando, Irmaos e 
Cia, em 1924, se situariam junto aos marcos principais 7o. e 
60., respectivamente, do "terreno dos índios Bacahirys"? Se a 
demarcac;ao de 1920 f oi realizada, porque nada consta 
referente a ela nos arquivos do INTERMA T? 

Por outro lado, nas terras conhecidas por "Lote 
Pindoba", nao existiam benfeitorias até 1984, como foi 
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constatado pelo Grupo de Trabalho coordenado pela 
antropóloga Oiga Cristina L. de Ibanez Novion, do qual 
participaram técnicos da FUNAI, do INTERMAT e do 
INCRA. Esse Grupo foi criado pela Portaria No. 1679/E de 6 
de agosto de 1984 - Presidencia da FUNAI, para realizar 
estudos e levantamentos, os quais subsidiaram o processo 
No. 2536/84 - FUNAI, do qual resultou a assinatura do 
Decreto Presidencial 92.010. 

Se, por um lado, nao f oi localizado o memorial 
descritivo da demarca9ao de 1920, existem, por outro, 
provas inequívocas da existencia de aldeias Bakairí nas terras 
do "Lote Pindova" até 1942 e de um retiro de gado do 

; 

Servi90 de Prote\:ao aos Indios até 1958. Elas serao 
apresentadas a seguir: 

1. Vestígios de ocupa<;ao Bakairí 
•vestígios de uma aldeia localizada junto a confluencia 

do Pindoba com o Paranatinga e de um cemitério (margem 
direita do Pindoba). 

•vestígios de urna aldeia situada no Pindoba, próxima a 
confluencia do Capucho. 

•vestígios de u1na aldeia próxima ao córrego Pachola, 
onde, segundo os Bakairí, existiram até por volta de 1942, 04 
casas comunais e urna "casa de festas" (Kadoeti). 

; 

2. Vestígios do retiro do Servi~o de Prote~ao aos Indios 
e da Demarca~ao 

• vestígios de curral e restos de cercas. 
• existencia de um marco de pedra e outro de aroeira 

situados na confluencia do Pindoba com o Paranatinga, 
identicos aos demais utilizados na demarca~ao dessa época. 

3. Dados sobre a ocupa~ao da área por parte dos 
Bakairí e do SPI (escritos) 
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3.a) O antropólogo Rinaldo Sérgio Vieira de Arruda, 
que esteve na área a servi90 da SUDECO/Funda9ao de 
Pesquisas Economicas-FIPE, em agosto de 1983, registrou 
em seu relatório os seguintes dados: 

"Como prova histórica de seu direito sobre ela, 
mostraram-me restos de urna velha tapera e um 
cemitério índio, existente a pouco mais de 20 km da 
aldeia, dentro da área que reivindicam (Pachola ou 
"Pindoba") indo por urna trilha paralel.a ao córrego 
Capucho. Perto dessa tapera, a 20 km da aldeia, na 
mesma trilha, encontram-se vestígios de um curral e 
de urna cerca que, segundo os índios, sao o que 
restou de um retiro de gado, do antigo SPI, 
desativado em 1954 ou 1956. Essa trilha vai até o 
ponto de encontro do córrego Pindoba com o 
Paranatinga, onde existem dois marcos, do mesmo 
tipo que os usados na demarca~ao da área ... " 
(ARRUDA, 1983: 15). 

3.b) O relatório do Grupo de Trabalho criado pela 
Portaria No. 1679/E Presidencia da Funai, de 6 de agosto de 
1984, apresentado pela sua Coordenadora antropóloga Oiga 
Cristina L. de Ibanez Novion (grupo este que contou com a 
participa9ao de técnicos da FUNAI, INTERMAT e INCRA), 
contém as seguintes informa96es: 

1) "U m marco de aroeira antigo, na foz do Pindoba 
com o Sao Manoel (Paranatinga ou Tell es Pires); próximo a 
um marco de pedra semelhantes aos usados na época da 
demarca9ao; 

2) Tres vestígios de taperas dos Bakairí e dois 
cemitérios antigos ... "Conforme infomaram os Bakairí, essas 
taperas eram de épocas anteriores a chegada do S.P.I."; 
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3) Tapera velha de 1886 (aproximadamente) localizada 
perto do córrego Pindoba ... Segundo Dona Maria Makalo, 
antes da fundac;ao do P.I. o pai dela e sua família moravam 
nessa tapera. Após a morte do pai mudaram-se para o P.I. 
Hoje Dona Maria tem 71 anos aproximadamente; 

4) Vestígios de tapera a 1.500 metros 
(aproximadamente) do Pindoba como Paranatinga; 

5) Vestígios de urna tapera que pertenceu ao pai de 
Carlos Taukane ... que informou que moravam de vinte a trinta 
famílias no local, até a mudan~a do P.I. na época doSPI" 
(Processo 2536/84 - FUNAI, páginas 103 e 104; vide 
também Autos, páginas 125 e 126). 

,, 
No setor de Documentac;ao do Museu do Indio - Rio de 

Janeiro - foram localizados os seguintes documentos, 
arquivados em forma de microfilmes, que comprovam a 
existencia de um retiro de gado do Servic;o de Protec;ao aos ,, 
Indios até o ano de 1958, além de roc;as e aldeias dos Bakairí 
até 1942. Nesse ano as diversas aldeias foram aglutinadas 
em urna só, situada junto ao Posta Indígena, localizado 
próxima a confluencia do Azul com o Paranatinga, pelos 
agentes do S.P.I. ,, 

E a esta mudanc;a que os Bakairí se referem nas 
citac;oes acima. Nessa ocasiao o grupo do Capitao Antoninho 
também mudou-se para a aldeia única, forjada pelo S.P.I., 
eml 942. 
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3.c) Documentos do arquivo do Setor de Documenta~ao -
"' Museu do Indio (RJ) 

1925 "Existe a duas legoas retirado do Posto um campo quasi 
fechado por natureza, o qual é próprio para f azer urna 
invernada, considerando ser um dos melhores pastos 
d'este terreno (porquanto conhecido) a saber: duas 
vasantes grandes de arrozal, sentro da área capim 
branco mole, muita água (lagoa) esta secca mez de 
agosto e setembro, porém tem bebedor na barra do 
Pindova; urna cerca de 1.200 metros fica sercado mais 
de urna lagoa de exten~ao, pelo que envio planta de 
terreno, cuja vai junto d'este11 (Relatório de Ildefonso 
Rodrigues Benevides, encarregado do Posto, ao 
Inspetor do S.P.I., datado de 2 de janeiro de 1925. 
Filme 213, fotograma 452). 

1933 "termo de morte de um bovino na área denominada 
· Pachola, datado de 18 de fevereiro de 193311 (filme 213, 

fotograma 1102) 
1933 "termo de morte de gado na área denominada Pachola, 

datado de 19 de fevereiro de 193311 (filme 213, 
fotograma No. 1095) 

1933 idem, datado de 20 de abril de 1933 (filme 213, 
fotograma No. 1091) 

1933 idem, datado de 5 de maio de 1933 (filme 213, 
fotograma No. 1094) 

1933 idem, datado de 17 de junho de 1933 (filme 213, 
fotograma No. 1099) 

1933 idem, datado de 25 de dezembro de 1933 (filme 213, 
fotograma No. 1105) 

1934 termo de morte de gado na área denominada Pachola 
datado de 3 de man;o de 1934 (filme 213, fotograma 
No. 1134) 

1935 idem, 7 de julho de 1935 (filme 213, fotograma No. 
1189). 
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1936 idem, datado de 21 de janeiro de 1936 (filme 213, 
fotograma No. 1265) 

1936 Termo de morte de urna novilha no lugar denominado 
Cabeceira do Pindova, 20 de setembro de 1936 (filme 
213, fotograma No. 1269) 

Obs. Todos os termos de morte de bovinos acima 
referidos sao assinados pelo Sr. Joao Clímaco de Araújo, 
encarregado do Posto, tendo por testemunha Manoelito 
Tupari, Bakairí, líder da aldeia que existiu nas proximidades 
do córrego Pachola, até 1942. 

1938 atestado de óbito da Bakairí denominada Cecília, no 
Pindova. ocasionado por febre, datado de 9 de 
novembro de 1938 (filme 213, fotograma No. 1336) 

1938 atestado de óbito no. 8, da índia Bakairí Delfina, no 
local denominado Pindova , ocasionado por febre, 
datado de 6 de novembro de 1938 (filme 213 fotograma 
No. 1335) 

1940 "O estado de saúde tem melhorado um pouco, sendo 
que no dia 24 de outubro morreu a índia Madalena, que 
já se encontrava doente, estando também muito doente 
urna índia do grupo Pachola, os demais alguns estao 
salvos e outros passando bem". (Relatório do Sr. 
Odorico Alves Bezerra, encarregado do Posto Indígena 
Simoes Lopes, dirigido ao Inspetor da IR-6, datado de 
6 de novembro de 1940. Filme 213. fotograma No. 
1398). 

1942 "Aos índios explicarei as vossas ordens sobre o Pacho la 
e ro~as" e "hoje vou mandar chamar os índios que estao 
no Pachola"(Ofício No.8, datado de 4 de junho de 
1942, dirigido ao Inspetor pelo encarregado Alvaro 
Feitoza Vitório, filme 213, fotogramas Nos. 1777 e 
1779). 
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1942 "os índios do Pachola já mudaram-se para aquí, vao 
fazer as cazas no alinhamento com o Manoelito. 
Marquei cinco lugares para as cazas, o alinhamento 
passa quase junto ao rancho cabido em rumo a mata do 
Paranatinga" (Ofício No.15, de 08.06.1942 do 
encarregado, dirigido ao Inspetor da IR - 6. Filme 213, 
fotograma No. 1739). 

1942 "Estado Sanitário: a desinteria tem dado cazos bastante 
forte nos índios e alguns empregados civilizados 
prejudicando assim o servi~o das ro~as, tendo os índios 
aproveitado esse motivo para desertarem do posto para 
o Pachola e Bananal onde ainda existem mandiocais 
seus". (Ofício dirigido ao Sr. Vicente de Paula Castro, 
Diretor Geral do S.P.I. - RJ, pelo encarregado do P.I. 
Simoes Lopes Alvaro Feitoza Vitorio, datado de lo. de 
novembro de 1942 (filme 213, fotograma No. 1550). 

1952 " ... tirou-se 200 feixes de palha de buriti e 600 varas 
para a reconstru~ao do Retiro do Pindova"(Aviso do 
Posto Indígena Simoes Lopes, mes de agosto, ano de 
1952. Filme 214 fotograma No. 001976) 

1952 " ... reconstruiu-se um rancho no retiro Pindova com 11 
mts. de comp. por 4 mts. de larg. com 3 
compartimentos coberto com palha de buriti e foi 
serrrado 40 táboas de cedro ... "(aviso do Posto, mes de 
setembro, ídem benf eitorias. Filme 214, fotograma No. 
001974) 

1953 "Limpesas feítas no retiro do Pindova e no Caiapó, 800 
mts. de ro~ado na estrada de rodagem e nos arramados 
dos piquetes dos retiros Azul, Pin do va e Caiapó" 
(aviso do Posto Indígena Simoes Lopes, mes de 
mar~o/1953, ítem benfeitorias. Filme 215 fotograma 
No. 00082) 

1954 " ... foram feítas limpesas no Pindova e no Caiapó" 
(aviso do Posto Indígena Simoes Lopes, mes de 
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fevereiro/1954, item benfeitorias. Filme 215, fotograma 
No. 000173). 

1956 "... durante o tempo que aqui estive, todo o mez de 
julho o gado foi trabalhado; feito o servi~o de 
contagem, castra~ao, ferragem dos bezerros nascidos 
em 1954, e carimbagem dos nascidos em 1955, tendo 
que regre~ar a Cuiabá, conforme vossas ordens, em 
dias de agosto antes de seguir viajem, madei ir 
vaqueiros fazer urna queimada no retiro do Pindova, 
para logo ter com as primeiras chuvas o pasto para a 
boiada de carro que irao transportar para o conserto do 
curral que teremos" (Ofício No. 2, do Inspetor 
Otaviano Calman ao Sr. Chefe do SPI em Cuiabá, 
datado de 07 de janeiro de 1956. Filme 215, fotograma 
No. 000304 ). 

1958 "Comunico-vos que o trabalhador sr. Miguel A. Nunes 
mato u mas 1 on~a parda, esta f oi morta na Cabeceira 
do Azul, esta on~a vinha nos dando muito prejuízo nos 
bezerros da cabeceira do Azul. Agora estamos lutando 
para ver se mata urna no Pachola, que tem aparecido 
diverrsas carnissas dela"(Ofício No. 38, do auxiliar de 
sertao Pedro Vanni de Oliveira, ao Sr. Chefe da IR-6, 
datado de 17 de mar~o de 1958. Filme 215, fotograma 
No. 00490). 

O grupo de Antoninho, reduzido pelas epidemias que 
atingiram de forma drástica a popula~ao Bakairí como um 
todo, foi obrigado a mudar-se para a "aldeia do Posto". A 
forma como foram retirados de suas terras, nas quais existem 
ainda vestígios da aldeia e cemitério, foi registrada por um ,, 
agente do SPI encarregado do Pasto, Sr. Alvaro Feitoza 
Vi torio: 

1942 "Devido o sargento da polícia nao ter cumprido o que 
commbinou com o Sr. Inspetor Calman prejudicou os 
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planos e a volta do Sr. Inspetor Calmon e o servi~o de 
campo aqui do posto, com os poucos cavalos quasi 
todos fora, e os vaqueiros também. Chegando o 
sargento na Rancharia conforme combinou em vez de 
esperar o Inspetor Calmon, pediu opiniao do Sr. José de 
Campos e este lhe disse que devia voltar para prender a 
mulher de Antoninho e os demais e trazer para o posto, 
assim fez o sargento vindo aqui com as mulheres, 
crian~as" (Ofício No. 15 de 8 de julho de 1942, do 
encarregado do posto ao inspetor da IR-6. SETOR DE 
DOCUMENTA\:ÁO, MUSEU DO ÍNDIO-RJ, filme 
213, fotograma No. 1737). 

A partir desses dados, claros e objetivos, pode-se 
afirmar que os Bakairí possuiam aldeias nessa área, a qual 
ocuparam de forma permanente até 1984, ainda que pela 
demarcac;ao de 1960 ela tenha sido excluída. A Coordenadora 
do Grupo de Trabalho, anteriormente referido antropóloga 
Olga Novion, em seu relatório final fez a seguinte referencia 
relativa a ocupac;ao dos Bakairí até agosto de 1984, quando 
foram realizados os levantamentos etno-históricos, fundiários 
e vistorias da mesma, para subsidiar o processo No. 2536/84 
- FUNAI, do qual resultou a assinatura do Decreto 
Presidencial No. 92.010, de 28.11.85 

"Conforme ficou constatado, a área reivindicada 
pelos Bakairí, denominada Pachola, é área 
imemorial. A comunidade utiliza-a hoje para a 
colheita de palha de buriti, ca~a e pesca ( com a 
palha do buriti constroem teto para as habita~oes e 
artesanato ). Tanto a palha como a proteína, 
proveniente da cac;a e pesca, sao ora obtidos na área 
reivindicada" (Processo No. 2536/84 - FUNAI, folha 
105; vide Autos, folha 127). 
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Até essa data, conforme constatou o referido grupo de 
trabalho, o único morador existente nas terras situadas entre 
os ribeiroes Vermelho e Pindoba era o sr. Eduardo Gomes da 
Silva. Este ocupava até 1985 terras da Ressaca do Bananal, 
com aproximadamente 400 ha. As benf eitoras existentes 
nessa área f oram avaliadas para posterior idenizac;ao. 

Levando-se em considera'rªº os dados 
. 

qui 
apresentados, pode-se afirmar que: 

a) Em 1920 foi realizada a primeira demarca~ao de 
terras para os Bakairí do Paranatinga (existe outra área 
indígena denominada Santana, cuja demarca~ao data 1905, 
onde vivem os Bakairí da cabeceira do Arinos), realizada por 
Ramiro Noronha, da Comissao Rondon. Nada existe nos 
arquivos do INTERMAT sobre ela. Mas, contraditoriamente, 
om marcos 1 o. e 2o. do título em nome da firma de Orlando, 
Irmaos e Cia., datado de 1924, ficam junto ao 7o. e 60. 
marcos principais "do terreno dos índios Bacahirys". O certo 
é que até 1942 existiram aldeias Bakairí na área sobre a qual 
incide esse título; e até 1958, nela também existiram retiro de 
gado, cercas e curral do SPI. Até 1985 (agosto) nao existiam 
benfeitorias nela, com exe~ao das do Sr. Eduardo Gomes da 
Silva, localizado na ressaca do Bananal. 

b) Em 1960 f oi realizada urna nova demarca~ao a qual 
excluiu a área denominada Pindoba, integralmente. Ou seja, 
as terras situadas entre o ribeirao Vermelho e o Pindoba. Até 
1984, entretanto, ela continuou sendo utilizada pelos Bakairí, 
como área de ca~a, pesca e coleta. 

e) Os Bakairí sempre reivindicaram essa área excluída. 
O Processo No. 2536/84 - FUNAI, formalizou essa 
reivindica<;ao. A partir de entao nessa área passaram a ser 
realizados estudos e levantamentos que subsidiaram a 

" defini~ao da Area Indígena Bakairí, aprovada pelo Decreto 
Presidencial No. 92.010. Os novos limites definidos abarcam 
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4 

a área conhecida como Pindoba e, portanto as terras em 
questao. 

3. "Antes da cria~ao da Reserva Indígena Sao Simao. a 
regiao e a área em guestao eram habitadas pelos índios 
Bakairí?" 

Sim. Corrigindo mais urna vez, Simoes Lopes - um dos 
seus nomes anteriores - e nao Sao Simao (sic!) . Considero 
essa questao já respondida, de forma detalhada, nos dados 
apresentados anteriormente (vide quesito 1, dos autores). Ela 
é parte integrante do habitat imemorial dos Bakairí, espa~o 

contíno e indissociável por eles ocupado através dos séculos. 

4. "Os índios Bakairí sao originários da regiao onde 
está localizada a área em litígio?" 

Sim. os Bakairí sao originários da regiao onde está 
localizada área em litígio. A área em litígio é parte 
integrante do habitat imemorial Bakairí. Apenas urna parcela 
da popula9ao viveu um período no alto Xingu, retornando 
posteriormente aos seus antigos domínios. Esse retorno 
proporcionou urna recupera9ao da popula9ao que vivía na 
regiao em que se localiza a área em litígio, atingida de forma 
drástica pelas epidemias de sarampo, varíola, "febre 
palustre", entre outras, de caráter epidemico. Para maiores 
detalhes, vide a resposta ao quesito 1, dos autores. 

4.2 "Em caso positivo. desde que época?" 

; 

E impossível precisar a época em que os Bakairí se 
; 

fixaram no vale do Paranatinga, em tempos imemoriais. E 
certo que a sua presen9a nela antecedeu a dos colonizadores. 
Karl von den Steinen, baseado em dados coletados entre os 
Bakairí do Paranatinga em 1884 e 1887, inferiu que os 
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Bakairí ocuparam "pelo menos desde os meados do século 
passado, a regiao que separa as nascentes do Arinos, do 
Cuiabá e do Paranatinga" (STEINEN, 1940: 497). Note-se 
que o autor escreveu em fins do século passado. Dessa forma 
a sua afirma9ao se refere aos meados do século XVIII. ou 
seja. 1750 Joao Batista Duarte e outros, em carta data de 30 
de man;o de 1771, dirigida a Luiz de Souza Pinto, fazem 
referencias aos Bakairí, localizando-os as margens do 
Paranatinga (fonte já citada). Em 1884, quando von den 
Steinen esteve em urna das aldeias Bakairí, situada as 
margens do Paranatinga, estes já se encontravam há muitos , 
anos sob a dire9ao da Diretoria Geral dos Indios da entao 
Província de Mato Grosso, criada em 1846. 

5. "As terras em questao eram patrimonio do Estado de 
Mato Grosso? Podia o Estado de Mato Grosso aliená-las?" 

Conforme ficou demonstrado nas respostas aos 
quesitos 1 e 2, dos autores, as terras em questao além de 
integrarem o habitat imemorial, foram ocupadas de forma 
permanente pelos Bakairí até a assinatura do Decreto 
Presidencial No. 92.010 de 28.11.85, com exce9ao de um 
pequeno período, entre os dias 17 de agosto de 1985 e 31 de 
janeiro de 1986, quando ficaram impossibilitados de se 
f azerem presentes ne las em fun9ao da presen9a de 
trabalhadores contratados pelos autores. Viu-se também que 
até 1942 existiam aldeias Bakairí na área denominada 
Pindoba, alienada em 1924 pelo Estado, sobre a qual incidem 
as terras em questao. Nestas, mais especificamente, existiu 
urna aldeia denominada Paxola, até o ano de 1942. 

De acordo coma Constitui9ao da República Federativa 
do Brasil, de 24 de janeiro de 1967, com a reda9ao dada pela 
Emenda Constitucional de 1969 tem-se que: 
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Artigo 159 - "As terras habitadas pelos sílvicolas sao 
inalienáveis nos termos que a lei federal 
determinar a eles cabendo a sua posse 
permanente e ficando reconhecido o seu 
direito ao usofruto exclusivo das riquezas 
naturais nelas existentes. 

Parág. 1 Q - Ficam declaradas a nulidade e a extin<;ao dos 
efeitos jurídicos de qualquer natureza que tenham 
por objeto o domínio, a posse ou a ocupa<;ao des 
terras habitadas pelos silvícolas. 

Parág. 2Q - A nulidade e extin9ao de que trata o parágrafo 
anterior nao dao aos ocupantes o direito a 
qualquer a9ao ou ideniza9ao contra a U niao e a 

/ 

Funda9ao Nacional do Indio". 

Há ainda que se ressaltar que as terras que constituem 
habitat indígena incluem-se entre os bens da Uniao, 
conforme o Artigo 4o. da referida Constitui~ao. 

A assinatura do Decreto Presidencial em novembro de 
1985, reconhecendo as terras em questao como de ocupa9ao 
indígena, implica, portanto, na nulidade dos títulos de 
propriedade sobre ela incidentes. A nova Carta Magna 
promulgada em 5.10.88 em nada retrocede com rela9ao aos 
direitos indígenas com rela9ao a questao de terra. 

6. "Quantos índios tem a reserva indígena de Sao 
Simao?" 

/ 

Na Area Indígena Bakairí - no quesito acima 
incorretamente chamada "Reserva Indígena de Sao 
Simao"(sic !) - vivem atualmente 417 Bakairí , distribuídos 
em sete estabelecimmentos existentes: Sawapa (27), Painkun 
(37), Kaiahoalo (49), Aturua (87), Paxola (42), Pakuera (152) 
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" e Painkun Atuby (20). A distribui~ao total da popula~ao por 
faixas etárias é a seguinte: 

FAIXAS SEXO SEXO TOTAL ,, 
ETARIAS MASCULINO FEMININO 

.O-/ 05 anos 39 41 80 
05- / 10 anos 26 25 51 
10-/ 15 anos 26 25 51 
15-/ 20 anos 15 23 38 
20-/ 25 anos 13 17 30 
25-/ 30 anos 15 15 30 
30-/ 35 anos 15 '· 15 30 
35-/ 40 anos 11 16 27 
40-/ 45 anos 10 10 20 
45-/ 50 anos 07 08 15 
50-1 55 anos 08 04 12 
55-1 60 anos 02 04 06 
60-1 65 anos 02 01 03 
65-/ 70 anos 03 02 05 ,, . ' 

70-/ 75 anos 01 . 02 03 
' 

75-/ 80 anos 04 05 ,, 09 ' . ; .. ' • 

80 anos ou + 02 04 06 
TOTAIS 199 218 417 

Levantamento realizado no decorrer da perícia in loco, 
entre os dias 16 de novembro e 04 de dezembro/88. 
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11. Quesitos formulados pela Uniao Federal (Autos. folha 
164) 

1. "Podem o Sr. Perito e os seus Assistentes Técnicos 
informar se a área compreendida dentro dos limites do 
Decreto No. 92.011/85 é tradicionalmente habitat indígena 
etno-historicamente constitúido?" 

Sim, a área compreendida dentro dos limites do 
Decreto Presidencial No. 92.010/85 - e nao 92.011/85 que 
declara outra área e nao esta como de ocupa~ao indígena - é 
parte integrante do habitat tradicional Bakairí, etno
historicamente constituído. Vide as respostas aos quesitos 1 e 
2, dos autores. 

2."De quando data a ocupa~ao da referida área (do 
Decreto) pelos indígenas?" 

Levando em considera~ao que a referida área é parte 
integrante do habitat imemorial Bakairí - espa~o contínuo e 
indissociável - a sua ocupa~ao por esses indígenas 
seguramente antecede a presen~a dos nao-índios nessa 
regiao. Vide as respostas aos quesitos 1, 2 e 4-a, dos autores. 

3. "Quantos e quais grupos indígenas habitam na área 
indígena compreendida no Decreto 92.011/85?" 

Na área indígena descrita pelo Decreto Presidencial No. 
92.010 de 28 de novembro de 1985 - e nao 92.011/85 -
vivem, exclusivamente, os Bakairí. Eles somam 417 
indi víduos, distribuídos pelas sete aldeias existentes, urna das 
quais, denominada Pachola, encontra-se situada nas terrras 
ora em lítigio. Vide as respostas aos quesitos 6 dos autores, e 
3 da FUNAI. 
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4. "Quais os caracteres culturais dos indígenas que na 
área habitam?" 

Os Bakairí, lingüisticamente, sao classificados como 
Kano. Todos, sem exce9ao, falam a língua materna, a qual é 
utilizada regularmente na vida cotidiana. O portugues - que a 
maioria f ala, embora com graus variados de dificuldades - é 
utilizado so mente para a comunica9ao com os "outros", ou 
seja, com aqueles que nao falam a sua língua, sejam eles 
índios ou nao-índios. 

Urna das características fundamentais da estrutura 
social Bakairí - assim como das demais sociedades Kano - é 
a sua organiza~ao social em diversos grupos locais 
autónomos. os quais articulam-se entre si através de 
atividades rituais e de complexos mecanismos de trocas. 
Cada grupo local é constituído por urna parentela bilateral 
ego-orientada, chefiada por aquele que liderou a sua 
funda9ao e tende para a fissao, na medida em que cresce em 
profundidade e colateralidade. Tradicionalmente, a 
incidencia de doen9as e mortes, assim como a rotatividade 
das terras utilizadas para a agricultura incipiente, geralmente 
situadas nas matas de galería, resultavam na mudan9a dos 
seus estabelecimentos. No caso da morte do líder, seja ele 
político ou religioso (pajé ou xama), eles eram queimados. 
Naturalmente, a escassez de terras hoje existente, impoe 
limites a essa mobilidade. Assim sendo, hoje os Bakairí sao 
abrigados a conviver com as doen9as e comos seus mortos, 
com a escassez da ca9a e da pesca, e com o cansa90 das 
matas. 

Essas características estruturais foram registradas por 
Steinen em 1884 e 1887 (STEINEN, 1940, 
fundamentalmente e 1942). Jamais os Bakairí tiveram um só 
líder para todos eles, e conseqüentemente, um só 
estabelecimento. Mesmo quando os Bakairí do Paranatinga 
foram aglutinados em um só local, em 1942, pelos agentes do 
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SPI, os das cabeceiras do Arinos (Area Indígena Santana) 
encontravam-se organizados em quatro grupos locais. 

A tendencia para a fissao foi também registrada por 
Steinen, em fins do século passado: "estando descontente 
com o seu chefe, a comunidade sabe o que fazer, separa-se 
dele indo simplesmente a procura de outra paragem" 
(STEINEN, 1940: 426). 

A rigor, nao existe no léxico da língua falada pelos 
Bakairí, nenhum vocábulo que possa ser traduzido para o 
portugues como o equivalente a "aldeia". o termo utilizado 
por eles para se referir a unidade social a qual pertencem é 
etianary, antecedido de um possessivo. Anary quer dizer 
"regiao" e eti, casa. Yetinary. por exemplo, pode ser 
traduzido de forma aproximada como "a regiao na qual se 
localiza a minha casa". Eles nao concebem, portanto, um 
conjunto de unidades residenciais de forma disvinculada de 
urna base territorial. 

Tradicionalmente os Bakairí sao pescadores e 
ca9adores, complementando a sua alimenta9ao através da 
agricultura incipiente e da coleta. Cada grupo local 
dominava, como boje ainda domina, urna área de terras e 
todos os recursos naturais nela existentes. Os seus 
estabelecimentos sempre se localizaram as margens dos rios 
e riachos, distante o suficiente para evitar inunda96es. A 
articula9ao entre os diversos grupos locais se dá através de 
atividades rituais, de um complexo mecanismo de trocas, 
inclusive matrimoniais, apesar do ideal de endogamia de 
grupo. 

Cada grupo local é composto por um número variável 
de unidades residenciais, nas quais vivero famílias 
elementares (pai, mae e filhos). Elas sao feítas de pau-a
pique barroteado, cobertas de folha de buriti. Nao existem 
mais as grandes casas comunais de forma oval ocupada por 
famílias extensas ( duas a cinco famílias elementares ), 
registradas em fins do século passado por Steinen. Seus 
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estabelecimentos apresentam urna forma linear, introduzida ,, 
pelo Servi90 de Prote9ao aos Indios. 

Cada unidade residencial constitui urna unidade de 
produ9ao e de consumo, possuindo urna ro9a própria, situada 
nas matas de galeria existentes. As diversas famílias se 
ajudam mutuamente nos servi9os de derrubada da mata. 
Plantam milho, arroz, mandioca (braba e mansa), melancia. 
Mas a sua principal fonte de amidos provém da mandioca, 
das quais fazem urna série de alimentos, destacando-se entre 
eles o beiju e urna série de mingaus, genericamente 
chamados pogo. 

Além das ro9as familiares, fazem urna ro9a colettiva, 
em muxirao, sob a coordena~ao do líder. Cabe a este também 
coordenar as atividades rituais, decidir as questoes internas, 
representar o grupo local junto a outros e nas situa96es que 
envolvem rela96es com nao-índios. 

As rela96es entre os moradores de um mesmo grupo 
local sao marcadas pela solidariedade, reciprocidade e 
companheirismo, havendo urna preferencia pela realiza9ao de 
casamentos - mecanismo através do qual reafirmam e 
fortalecem suas alian9as - no interior do próprio grupo local. 
Após o casamento, o genro passa a trabalhar com o sogro e, 
em regra, com ele reside até o nascimento do primeiro filho. 
A partir de entao fica livre para escolher onde irá residir, no 
caso do casal nao pertencer ao mesmo grupo local. Nesse 
caso, podem ir residir no grupo local onde vivem os pais e 
parentes do marido, ou permanecer naquele no qual residem 
os país e familiares da mulher. 

' 
As mulheres cabe a confec9ao de redes de fio de 

algodao ou buriti, o preparo de alimento, o cuidado com os 
filhos e animais domésticos de pequeno porte, o preparo das 
tintas de urucú e jenipapo para as pinturas corporais e 
algumas etapas dos servi9os de ro9a, principalmente a semeia 
e a colheita. A ca9a, a pesca e as demais atividades agrícolas 
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sao realizadas exclusivamente pelos homens. As mulheres e 
crian<;as sao responsáveis pela coleta de frutos silvestres. 

As ca9adas e pescarías sao feítas individualmente ou 
em pequenos grupos. Em regra elas extrapolam os limites da 
área indígena. Cabe ainda aos homens o tratamento do gado 
que cada grupo local possui, heran<;a dos tempos do Servi90 ,, 
de Prote9ao aos Indios, que aí chegou a possuir um rebanho 
de ordem de 5.000 cabe9as. 

De certa forma os membros de cada grupo local ainda 
mantém entre si rela96es da mesma natureza daquelas 
registradas por Steinen, em 1884 e 1887: "viviam como urna 
única f amília e repartiam entre as di versas ocas os produtos a 
ca9a e da pesca ... "(STEINEN, 1940: 426). 

Além das ca9adas e pescarías realizadas 
cotidianamente, existem aquelas feítas em grandes grupos, 
denominada waxi. Estas fazem parte das atividades de 
prepara9ao de rituais, em regra realizada em um grupo local, 
coma participa9ao dos demais. Fazem-se presentes inclusíve 
representantes daqueles que vivem nas cabeceiras do Arinos ,, 
(Area Indígena Santana). Essas ca9adas e pescarías duram 
cerca de 1 O dias e sao realizadas na regiao onde se localiza a ,, 
área indígena. E comum irem pescar, por exemplo, muito 
abaixo da barra do Tabatinga. 

Dentre os rituais destacam-se o Sadyry, ritual de 
passagem dos adolescentes do sexo masculino, ocasiao em 
que os lóbulos de suas orelhas sao perfurados: o Anjitabienly 
- o "Batizado do Milho"; o Kapa e o lakiugade, com suas 
famosa máscaras de madeira registradas por Steinen em 1884 
e 1887. Os ornamentos rituais e os objetos sagrados sao 
guardados no Kadoeti, "casa dos Homens", na qual é vedada 
a entrada de pessoas do sexo feminino. Esses rituais, entre 
outros, implicam na realiza9ao das ca9adas e pescarías 
coletivas. O Kapa e o Iakiugade sao rituais de grande 
dura9ao, podendo ultrapassar até o período de um ano. Esses 
rituais nao podem ser executados sem a presen<;a dos xamas 
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(pajés) que - além de garantir o bem estar e a saúde de todos 
na vida cotidiana - controlam, nessas ocasioes, os iamyra, os 
espíritos dos seus antepassados que podem se f azer presentes 
nessas ocasioes. Os Bakairí acreditam que, com a morte, urna 
alma sai pelo olho direito e outra pelo olho esquerdo. U ma 
delas vai morar na aldeia dos mortos, situada em urna das 
camadas celestes e outra vai habitar as águas do r10 
Paranatinga. 

Por ocasiao desses rituais, assim como no caso de 
doen~as, os Bakairí arranham seus corpos com um sarjador 
(pain-hó) e, sobre os locais sarjados aplicam ervas 
medicinais, preparadas de várias formas. Essa atividade é 
feita por especialistas.A coleta de ervas medicinais pode ser 
realizada, quando bem conhecidas, por qualquer pessoa. Mas, 
em regra, sao os xamas que detem um conhecimento mais 
profundo e variado dessas ervas e das formas como a elas 
devem ser aplicadas. A coleta de ervas medicinais também 
extrapola as terras da área indígena. 

Atualmente existem onze grupos locais Bakairí, sete , 
dos quais localizados no interior da Area Indígena Bakairí e , 
quatro na Area Indígena Santana. A sociedade Bakairí 
apresenta as mesmas características básicas de todos os 
povos Kano situados no Xingu (Kalapalo, Kuikuro) e acima 
do rio Amazonas, onde se concentra hoje a maior parte deles. 
Juntamente comos Kalapalo, os Kuikuro e os demais povos 
alto xinguanos, por compartilharem características sócios
culturais, foram classificados como pertencentes a "área 
cultural uluri", por Eduardo Galvao. 
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III. - Quesitos formulados pela Fundac;ao Nacional do Indio -
FUNAI (Autos. folhas 171e172) 

1. "Podem o Sr.- Perito e seus assistentes técnicos informar se , 
a área compreendida pela Area Indígena Bakairí é habitat 
tradicional indígena etno-historicamente constituído?" 

Sim. Ela é parte integrante do habitat tradicional 
indígena etno-historicamente constituído. Para maior clareza, 
vide a resposta ao quesito 1 e 2, dos Autores. 

2. "De quando data a ocupa~ao da referida área pelos índios 
que ali viveram?" 

, 
A Area Indígena Bakairí constituí parte integrante do 

habitat imemorial dos índios Bakairí. Essa questao já se 
encontra respondida nos quesitos 1, 2 e 4-a, dos autores. 

3. "Se tais grupos étnicos utilizavam-se e vem se utilizando , 
de toda a área que integra a Area Indígena Bakairí. no sentido 
da aquisic;ao e/ou apropriac;ao de seus meios de subsistencia e 
preserva~ao de sua vi vencía socio-cultural?" 

, 
Em primeiro lugar, cabe esclarecer que a Area Indígena 

Bakairí é ocupada exclusivamente pelos Bakairí. 
Os dados apresentados nas respostas aos quesitos 1 e 2, 

dos autores, permitem-me fazer duas afirma~oes: (1) que a , 
Area Indígena Bakairí constituí apenas urna parcela do , 
habitat imemorial Bakairí e (2) que a Area Indígena Bakairí, 
tal como descrita no Decreto Presidencial No. 92.010 de 
28.11.85, foi ocupada de forma integral e permanente até 
agosto de 1984, quando o Grupo de Trabalho 
Interinstitucional aí esteve realizando estudos e 
levantamentos para subsidiar o processo 2536/84 - FUNAI, o 
qual resultou na assinatura do referido Decreto. De fato, 
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como eu mesmo tive oportunidade de testemunhar 
(encontrava-me na área realizando pesquisas academicas), os 
Bakairí deixaram de ocupar a área denominada Paxola ou 
Pindoba a partir do día 17 de agosto de 1985, quando 
trabalhadores contratados pelos autores se fizeram presentes 
nas terras em lítígío. A partir de entao os Bakaírí se víram 
impossíbílitados de retirar dela esteios e palhas para a 
constru9ao de suas casas, de ca9ar e até mesmo, de realizar 
pescarías nos riachos que a cortam e na barranca do 
Paranatínga. 

Assim sendo, tratarei aqui apenas de sua ocupa<;ao 
atual. 

Os Bakairí somam 417 indivíduos, os quais se 
encontram distribuídos pelos sete grupos locais (aldeias) 
existentes. Cada grupo local é composto por urna parentela 
bilateral ego-orientada, e tende para a fissao na medida em 
que cresce em profundidade e colateralidade. A articula9ao 
social entre os diversos grupos, políticamente autónomos, se 
dá através de atividades rituais (Kapa, Sadyry, Anjitabienly 
ou "Batizado do Milho11

, o Iakuygade) de tomeios esportivos 
e do casamento, fundamentalmente. Cada um deles possui 
um líder - "cacique" ou capitao" - o qual coordena as 
atividades coletivas, representando-os também em rela<;oes 
externas. Em regra, cada unidade residencial é ocupada por 
urna família elementar (pai, mae e filhos). 

Além de urna ro9a comum, os chef es dos grupos 
domésticos possuem suas próprias ro9as. As pescarías e 
ca9adas constituem atividades fundamentais para a obten9ao 
de fontes de proteínas. Elas sao realizadas além dos limites , 
da Area Indígena Bakairí. Nao raro vao pescar na regiao da 
barra do córrego Tabatinga, por exemplo, descendo o 
Paranatinga. 

Há dois tipos de ca9adas: ( 1) a realizada por duas ou 
tres pessoas e (2) a realizada em grandes grupos, denominada 
waxi. Estas constituem parte de atividades rituais, ocasiao 

158 



nas quais se faz necessário grande quantidade de alimentos, 
pois todas as aldeias se reúnem em urna só. Da mesma forma, 
as pescar1as. 

A coleta de maté ria prima para a confec9ao de artef a tos 
/ 

é feita na Area Indígena, e também fora dela. A título de 
exemplo, cito a coleta de matéria prima para a confec9ao de 
flechas no local próximo a confluencia do córrego Rancharia 
como Paranatinga (local em que houve urna antiga aldeia) e 
no córrego Cambaiuva, afluente da margem direita. 

/ 

A Area Indígena Bakairí, além de ser utilizada para a 
ca9a , pesca e coleta, atividades que a extrapolam é utilizada 
para a cria9ao de gado doado pela FUNAI, para as atividades 
agrícolas e para moradia. 

As ro9as situam-se as margens dos rios e riachos, nas 
chamadas matas de galeria. Cabe ressaltar que as terras 
compreendidas pelo Decreto só possuem essas matas. Cerca . 
de 85% dela é coberta por urna vegeta9ao típica de cerrado. 
A qualidade das matas exige urna permanente rotatividade na 
agricultura. As ro9as mecanizadas sao realizadas no cerrado e 
constituem urna experiencia recente para os Bakairí, que se 
ressentem de falta de orienta9ao técnica. De fato, o seu 
sustento é obtido através da ca9a, da pesca, da coleta e das 
chamadas "ro9as de toco". 

Criam animais de pequeno porte, como galinhas, patos 
e porcos. 

/ 

Os Bakairí utilizam a Area Indígena integralmente, 
sendo que a coleta, a ca9a e a pesca a extrapola. 

A escassez de terras disponíveis - se comparadas como 
habitat imemorial Bakairí que permitía a reprodu9ao de seu 
modelo de organiza9ao social a nível ideal - representa urna 
séria barreira para a tendencia estrutural a fissao dos grupos 
locais. 

Os grupos locais situam-se em regra, as margens do río 
Paranatinga e dos riachos que cortam a área, distante o 
suficiente para evitar os terrenos alagadi9os. Sao eles: 
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( 1) A TUR U A - próximo a confluencia do Córrego Aturua 
com o Paranatinga. Popula~ao: 87. Número de 
unidades residenciais: 18. Urna escola e urna 
enfermeira de material. Um compo de pouso. 

(2) PAXOLA - situada entre o córrego Pachola e o Cabeceira 
do Verde, nas terras ora em litígio. Popula~ao: 42. 
Número de unidades residenciais: 06. Urna escola de 
madeira, coberta com eternit, em funcionamento. 
Situa-se ao lado da pista de pouso de 1.000 mts. 
(terra batida) aberta pelos autores depois do dia 17 
de agosto de 1985; nivelada pelo trator de Aturua. 

(3) KAIAHOLO - próxima ao córrego Caiapó. Popula~ao: 
49. No. de undidades residenciais: 10. Urna escola 
de pau-a-pique barroteada, coberta de buriti. Campo 
de pouso (terra batida). 

( 4 )P AINKUN - Próxima a confluencia do córrego Olho , 
D'Agua como ribeirao Azul. Popula~ao: 37. No. de 
unidades residenciais: 06. 

A 

(5)PAINKUN ATUBY - próximo a cabeceira do Azul. 
Popula\ao: 20. Número de unidades residenciais: 
04. Escola em funcionamento. 
A 

(6)SA W APA - o único situado a margem esquerda do 
Paranatinga, próximo a confluencia do Bananal com 
o Paranatinga. No. de undidades residenciais: 05, 
mais urna constru~ao. Um depósito. Popula~ao: 27 
Um campo de pouso (chao batido). 

(7)PAKUERA - localizado próximo a confluencia do Azul 
com o Paranatinga. Para este local f oi transferido o 
Pos to Indígena em 1930 (originalmente situava-se 
próximo ao ribeirao Vermelho, margem esquerda). 
Em 1942, para este local, os agentes do SPI 
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promoveram a concentra9ao dos diversos grupos 
locais até entao existentes, que viviam dentro dos 
limites dados pelo Decreto Presidencial No. 92.010, 
de 28.11.85. Popula9ao: 152 pessoas. Número de 
residencias fixas: 31 . No. de casas ocupadas 
temporariamente por ocasiao de visitas ou rituais: 
1 O. U m hospital, urna escola, urna casa para 
servidor, um galpao e a sede do posto, todos de 
alvenaria, construídos com a mao de obra Bakairí 
em 1942/3. Um campo de pouso (terra batida). 

Além des tes 7 grupos locais, existe urna f amília, 
composta por tres pessoas, que vive nas proximidades da 
confluencia do córrego Cangu9u com o ribeirao Vermelho. 

Todos os grupos locais possuem gado, inclusive a 
f amília anteriormente referida. O gado é de propriedade 
familiar e soma, ao todo, aproximadamente 562 cabe9as. 
Alguns possuem animais· de montaría (Kaiahoalo - 28 

,... 

cabe<;as; Painkun Atuby - 15; Paxola - 12 cabe9as, um cavalo ,... 
reprodutor, 2 de montaria e 4 éguas; Painkun Atuby - 27 
cabe9as de gado; Aturua - 120; Pakuera - cerca de 250 
cabe<;as; Sawapa - cerca de 65; família isolada - 45 cabe9as). 

Esse rebanho é, em parte, remanescente daquele que , 
existiu no tempo do Servi90 de Prote9ao aos Indios, (5.000 
cabe9as) distribuído pelos retiros do Pindoba, Retiro Azul, 
Retiro do Barreiro e da cabeceira do Azul. Segundo os 
Bakairí, no retiro do Pindoba chegou a existir mais de 1.000 
cabe<;as de gado. 

Devido ao gado, os Bakairí cercam as suas ro9as, 
situadas as margens dos seguintes rios e ribeiroes: 
Paranatinga, Seriema, Barreiro, Azul, Vermelho, Agua<;u, 
Bananal, Ato ledo, Aramado, córrego do Piavas (entre o 
Jacinto e o Macaco), entre outros. As lavouras mecanizadas 
variam entre 1 O e 8 ha.; apenas Aturua possui 60 ha. de terras 
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mecanizadas. A aldeia Paxola preparou para este ano 
agrícola, cerca e 1 O hectares, próximos a aldeia, incindindo 
sobre as terras que foram mecanizadas pelos autores, em fins 
de 1985. 

A seguir, apresento a distribui~ao da popula~ao de cada 
grupo local, por faixas etárias (levantamento realizado entre 
os dias 16 de novembro e 04 de dezembro, na área). 

PAXOLA 

FAIXA SEXO SEXO TOTAL 
, 

ETARIA MASCULINO FEMININO 
O- 5 07 05 12 
5 - 10 02 01 03 

10 - 15 02 02 04 
15 - 20 01 03 04 
20- 25 03 03 06 
25 - 30 01 01 02 
30- 35 02 01 03 
35 -40 01 03 04 
40-45 01 01 02 
45 - 50 02 - 02 
TOTAL 22 20 42 
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ATURUA 

FAIXA SEXO SEXO TOTAL , 
MASCULINO FEMININO ETARIA 

O- 5 10 08 18 
5 - 10 05 06 1 l 
10 - 15 07 04 11 
15 - 20 02 06 08 
20- 25 04 05 09 
25 - 30 03 02 05 
30- 35 03 - 03 

" 

35 - 40 04 03 07 
40- 45 03 02 05 
45 - 50 - 02 02 

- -

50 - 55 03 - 03 
55 - 60 - - -
60- 65 - 01 01 
65 - 70 01 01 02 
70 - 75 - 01 01 
75 - 80 - - -
80ou + 01 - 01 
TOTAL 46 41 87 

,., 
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KAIAHOLO 

FAIXA SEXO SEXO TOTAL ,, 
ETARIA MASCULINO FEMININO 

0-1 5 06 06 12 
5 -/10 04 03 07 

-

10 -/15 02 03 05 
15 -/20 01 02 03 
20 -/25 01 02 03 

. 

25 -/30 02 02 04 
30 -/35 04 04 08 
35 -/40 - - -

' 

40 -/45 01 02 03 
45 -150 01 01 02 

50 -155 01 - 01 

55 -160 - - -
' 

60 -/65 - - -
65 -/70 01 - 01 
TOTAL 24 25 49 
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PAINKUN 

FAIXA SEXO SEXO TOTAL , 
ETARIA MASCULINO FEMININO 

,, 0-1 5 04 05 09 
5 -/10 02 04 06 

10 -/15 - 04 04 
15 -/20 04 02 06 
20-125 01 - 01 
25 -/30 01 

' 
01 02 

30 -/35 - 02 02 --

35 -/40 ' 01 01 02 
40 -/45 01 01 02 
45 -150 02 - 02 
50 -155 01 - 01 
TOTAL 17 20 37 

PAINKUN ÁTUBY 

FAIXA SEXO SEXO TOTAL , 
ETARIA MASCULINO FEMININO ., 

0 -1 5 03 01 
' 

04 
5 -/10 01 03 04 

10 -/15 - ~ 01 01 
15 -/20 01 01 02 
20 -125 

,_ 

- - -
25 -130 02 02 04 
30 -/35 02 02 04 
35 -/40 - - -
40 -/45 - - -
45 -150 - - -
50 -155 - 01 01 
TOTAL 09 11 20 
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SAWÁPA 

FAIXA SEXO SEXO TOTAL ,, 
ETARIA MASCULINO FEMININO 

0 -1 5 02 - 02 ,. 
5 -/10 01 - 01 

10 -/15 05 03 08 
15 -/20 01 01 02 
20 -/25 01 01 02 
25 -/30 01 02 03 
30 -/35 01 01 02 
35 -/40 - 01 01 

. 

40 -/45 01 - 01 
45 -150 - 01 01 
50 -155 - - -
55 -160 - - -
60 -165 02 - 02 
65 -/70 - - -
70 -/75 - - -
75 -/80 01 01 02 
80ou + - - -
TOTAL 16 11 27 

166 



PAKUERA 

FAIXA SEXO SEXO TOTAL ,, 
ETARIA MASCULINO FEMININO 

o-/ 5 07 15 22 • 
5 -/10 11 08 19 

10 -/15 10 08 18 
15 -/20 05 08 13 
20 -/25 03 . 06 09 
25 -/30 05 06 1 l 
30 -/35 03 04 07 
35 -/40 05 08 13 
40 -/45 02 04 06 
45 -150 02 04 06 
50 -155 03 03 06 
55 -160 02 04 06 

' 

60 -165 - - -
65 -/70 01 01 02 
70 -/75 01 01 02 
75 -/80 03 04 07 
80ou + 02 03 05 
TOTAL 65 87 152 
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APRESENTA<;ÁO 

Os índios denominados "Zoró" - etnomio que lhes foi 
atribuído a partir de urna palavra Suruí - permaneceram 
"desconhecidos" até o início dos anos 70. 

Habitantes seculares de urna vasta regiao que vai da 
margem esquerda do rio Roosevelt (afluente do Aripuana) até 
a margem direita do Branco (afluente do Roosevelt) sempre 
tiveram nas fronteiras do seu território os vizinhos Tupí
Mondé (Cinta-Larga, Gaviao e Suruí) que integram esta 
família lingüística. 

Ocupando de forma intermitente e atomizada esta área 
da floresta tropical, f oram surpreendidos, a partir do início da 
década de 70, por sucessivas invasoes, ao sul. 

Cercados por fazendas, tiveram estrangulado o transito 
tradicional que refletia, a nível morfológico, parte do modelo 
da sua organiza<;ao social. 

Os invasores da sua área alegavam que os "Zoró" nao 
existiam, criando urna invisibilidade histórica face ao seu 
total desconhecimento. Seus defensores sustentavam a idéia 
de que os Zoró nao eram um povo áistinto dos demais, mas 
um pequeno "bando" dissidente e, por isso, sem direito ao 
território. 

Esta pericia histórico-antropológica f oi realizada por 
solicita<;ao do Juiz Federal da 2ª Vara da Se<;ao Judiciária do 
Estado de Mato Grosso objetivando, precisamente, o 
esclarecimento de fatos históricos e antropológicos sobre os 
Zoró. 

Através das respostas aos quesitos formulados pela ré -
a FUNAI - e os autores - um grupo de pessoas estabelecidos 
no município entao denominado Paraíso da Serra - os "Zoró", 
na verdade, a etnia que se autodenomina Pengeyen ("aquel es 
que falam"), aparece em toda a sua concretude. 

A perícia esclarece que o grave equívoco do desco
nhecimento dos pavos indígenas pode levar a conseqüencias 
trágicas - onde todos sao perdedores. 
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-
INTRODU~AO 

As respostas aos quesitos de ambas as partes 
demandam, a meu ver, explica~oes prévias fundamentais para 
a sua compreensao e mesmo para o esclarecimento de 
perguntas que refletem confusao e redundancia. 

Desse modo, esclarecerei alguns termos básicos que 
serao utilizados, bem como alguns aspectos fundamentais 
para o conhecimento de urna sociedade indígena. 

Os Zoró formam urna etnia distinta e única. A palavra 
etnia deriva do grego, ethnos, que se opoe a polis, do 
seguinte modo: o primeiro designando um povo unido por 
la9os raciais e culturais; o segundo, designando a uniao 
construída por la~os políticos. 

A defini~ao de grupo étnico como "grupo racial" 
identificado somaticamente revela-se falha e ambígua. Isto 
porque numa mesma ra~a existem sociedad~s com culturas 
muito diferentes: tome-se, por exemplo, a Africa negra. A 
própria defini~ao de ra9a nao se sustenta pela sua 
ambigüidade - nao há purismo racial, todas as sociedades 
humanas sao produtos de miscigena9ao. 

Preferencialmente ao de ra~a utilizou-se o critério de 
cultura para a defini~ao de etnia. Cultura no sentido 
antropológico pode ser entendida como o conjunto de normas 
ou padroes de comportamento transmitidos historicamente, 
incorporados em símbolos, formando sistemas de concep~oes 
por meio dos quais os homens se comunicam, perpetuam e 
desenvolvem seu conhecimento e suas atividades em rela9ao 
a vida. 

A partir do termo cultura, a defini~ao de grupo étnico 
seria a de um grupo que partilha os mesmos elementos 
culturais, tais como língua, religiao, tradi~oes, etc. 

Entretanto, a elei~ao de apenas um critério ou a sua 
ausencia é insuficiente para a defini9ao de etnia. A antro
póloga Manuela Carneiro da Cunha (1978: p. 115) cita como 
exemplo o fato de que os judeus e os irlandeses mantiveram
se como grupos étnicos antes da recupera9ao de urna língua 
nacional que só foi promovida há um século. 
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A existencia de um território comum também nao é 
critério suficiente para definir etnia: os próprios judeus sao 
um exemplo disso, já que tiveram seu território definido 
depois da II Guerra. 

Qual é o critério, entao, para a defini~ao de etnia? 
Seguramente, o de "um grupo que se identifica e é 
identificado por outros como constituintes de uma categoria 
distingüível de outras categorias da mesma ordem" (Cf. a 
defini9ao de Fredrick Barth in: CARDOSO DE OLIVEIRA, 
Roberto. 1976: p. 02). 

Ou seja: um grupo se percebe como nós, em oposi9ao a 
outros grupos, precisamente o outro dessa contraposi<;ao. 
Decorre daí que o pertencer a urna etnia deriva na no9ao de 
identidade étnica. O indivíduo que nasce, cresce e vive 
numa determinada etnia identifica-se com seus valores, 
define-se e é definido como seu membro. 

Esses conceitos: cultura, etnia e identidade étnica sao 
básicos para a antropologia e para as questoes concementes as 
sociedades pluralistas. Irei retomá-los ao longo das respostas. 

Outro fato a ser preliminarmente considerado é o de que 
a diversidade cultural entre os índios brasileiros é grande, 
embora, a nível estrutural existam semelhan<;as. Explique
se: as sociedades indígenas brasileiras sao sociedades sem 
Estado, isto é, sem um poder político centralizado. A falta do 
poder coercitivo institucionalizado é compensada por outras 
formas sociais que garantem e asseguram a coesao. A 
primeira delas é, sem dúvida, o parentesco. V ou tentar 
explicar da forma mais empírica possível: suponhamos que 
um visitante chegasse a urna aldeia tradicional de um grupo 
Tupi da floresta tropical. Fatalmente iria se deparar com urna 
maloca, a grande constru9ao oblonga característica dos Tupi. 
Esse tipo de habita<;ao geralmente abriga várias famílias 
extensas, formadas por um homem, sua mulher, seus filhos 
solteiros, suas filhas solteiras e seus filhos casados, noras e 
netos (nesse caso, família extensa patrilocal) ou suas filhas 
casadas, genros e netos (nesse caso, matrilocal). 

Ou se ja: a aldeia indígena reflete, na sua forma, 
algumas regras da organiza~ao social. Como as regras de 
parentesco proíbem o casamento entre parentes 
consangüíneos, as unioes sao realizadas, usualmente, entre 
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aldeias distintas: isto cría la~os de afinidade e de obriga~oes 
recíprocas inter-aldeias. 

A ocupa~ao de um mesmo território é outro elemento de 
coesao. Os territórios das sociedades indígenas da floresta 
tropical eram ocupados de forma pulverizada, por diferentes 
famílias extensas que f ormavam grupos locais. Os grupos 
locais sao constituídos de urna ou mais famílias extensas 
política e economicamente autónomas. Ocupavam urna 
determinada parte do território algum tempo; conheciam 
muito bem o local de tal forma que era nominado; deixavam
no após algum período para reciclagem das ro~as. 

As ro~as passavam entao a ser áreas prediletas de ca~a 
(onde os animais iam buscar alimento) e áreas onde crescia 
urna vegetacrao muito conhecida. Nao eram, portanto, 
abandonadas: ocorre que os grupos ocupavam, deixavam e 
reocupavam esses locais em movimentos contínuos. Ao 
mesmo tempo em que esses movimentos ocorr1am, 
mantinham contatos entre si. 

A unidade inclusiva maior (que normalmente se chama 
"tribo" - termo inadequado) é formada por essas unidades 
sociais menores. Essas unidades podem ainda apresentar 
outras subdivisoes internas como as linhagens. Urna 
linhagem é um grupo que reconhece urna descendencia 
comum e possui um nome próprio, de alto teor simbólico 
(pode ser o nome de um animal da floresta, por exemplo). 

De acordo com a filiacrao, podem ser patri ou 
matrilinhagens. Algumas vezes, membros de urna linhagem 
nao devem se casar entre si - nesse caso, sao linhagens 
exogamicas; outras vezes, podem: sao endogamicas. As 
regras podem variar conforme a sociedade. 

Mas o que caracteriza a unidade maior? Vários fatores: 
a língua comum; o território; os lacros de parentesco; o 
partilhar de urna origem comum. 

No caso das sociedades indígenas brasileiras, a unidade 
que se reconhece como tal tem, vía de regra, urna 
autodenominacrao que náo é a denominacrao dada pelos 
brancos1

• Por exemplo: os Suruí de Rondonia nao se 
autodenominam Suruí, mas Paiter; os Pakaas-Novos, 

1 A palavra "branca" é utilizada como sinónimo de nao-índio, sem qualquer conota~ao de 
ra~a ou cor. 
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também de Rondónia, nao se autodenominam dessa forma; 
mas Oro Wari; os Zoró se auto denominam Pengeyen2

• E 
interessante observar que a tradu~ao das autodenomina~oes 
costuma ser parecida. Paiter quer dizer "nós", 11gente11

; Oro 
Wari, o mesmo; Pengeyen significa "aqueles que falam 11

• 

Ora, por que? Exatamente porque a etnia se identifica como 
tal, como "nós", em contraste com o "outro". O 11outro11 é o 
"nao-nós" - a base para o contraste e muitas vezes o inimigo, 
real ou imaginário. 

Feita esta introdu9ao que considerei imprescindível, 
passarei a responder aos quesitos. 

2 O nome Zoró é urna corruptela. em portugues, da palavra "nonshoro", ouvida dos 
Surui para designá-los. Nao se sabe ao certo o seu significado, mas o fato é que 
"nonshoro" virou "Shoró" e depois "Zoró". 
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QUESITOS FORMULADOS PELA FUNAI 

1. QUEIRAM O SR. PERITO E SEUS ASSIS}ENTES -
TECNICOS DESCREVER AS CARACTERISTICAS 

ANTROPOLÓGICAS DO GRUPO ZORÓ 

Tendo vivido isolados até o início da década de 1960, 
os Zoró ainda nao foram convenientemente estudados por 
antropólogos. Grande parte da sua cultura permanece, 
portanto, mal conhecida. Ainda assim, alguns aspectos 
podem ser caracterizados de forma a responder ao quesito. 

Devo esclarecer que a literatura específica sobre os 
Zoró é pequena. Existe urna tese de mestrado defendida em 
1987 na Universidade de Montreal, Canadá, intitulada "Des 
esprits aux microbres - Santé et Societé en transformation 
chez le Zoró de l'Amazonie brésilienne", de autoria de Gilio 
Brunelli, versando prioritariamente sobre o sistema 
tradicional de saúde e suas transforma9oes pós-contato. O 
mesmo autor escreveu artigos sobre a etnohistória Zoró, mas 
sao varia~oes dos dados da tese. Nao há exemplares em 
portugues. 

Para responder aos quesitos, utilizarei muitas das suas 
informa9oes, sendo as tradu9oes de minha responsabilidade. 
Baseei-me também em informa9oes que eu mesma recolhi em 
campo. 

l. Língua 

A mais recente classifica9ao do lingüista Aryon 
Dall'Igna Rodrigues (1986) posiciona a língua Zoró dentro da 
família Tupí-Mondé, ao lado do Aruá, Cinta-Larga, 
Gaviao, Mondé e Suruí. As diferen~as e semelhan9as entre 
essas línguas ainda nao foram exaustivamente analisadas. 
Brunelli considera o Gaviao e o Zoró como variantes de urna 
mesma língua, com diferen~as fonéticas. 

Conforme salientou o antropólogo Rinaldo Sérgio 
Vieira Arruda (Relatório Final de Antropología Estudos de 
viabilidade do barramento JP -14), as línguas Gaviao, Zoró, 
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Cinta-Larga sao muito próximas; a língua Suruí é 
aparentada mas nao totalmente compreensível. 

As implicac;oes históricas da formac;ao dessas línguas 
serao consideradas oportunamente, nas respostas a outros 
quesitos. 

2. Estrutura Social 

A unidade inclusiva maior, a sociedade Zoró, comporta 
dois tipos de subdivisoes principais. Urna é a subdivisao em 
grupos locais, que só sao inteligíveis em fun\:aO da ocupac;ao 
do território. Conforme será visto, o território de ocupac;ao 
tradicional Zoró compreendia urna vasta regiao que ia da 
margem esquerda do río Roosevelt até o médio Madeirinha, aí 
incluindo as terras ao longo de ambas as margens do rio 
Branco. Adiante demonstrarei exaustivamente em mapas os 
locais dos aldeamentos tradicionais situados nas margens dos 
afluentes e tributários desses rios. Por ora é preciso 
compreender que a sociedade Zoró sempre f oi formada por 
um conjunto de grupos locais de dimensoes demográficas 
variáveis, habitando diferentes pontos dentro do território 
acima mencionado, dotadas de autonomia política e auto
suficiencia económica, mas unidas por la~os de parentesco e 
outras formas de alianc;a e solidariedade. 

Cada grupo local era formado por f amílias extensas -
um grupo de consangüíneos e afins reunidos em tomo de um 
homem de prestígio - o fundador - e habitava um local 
nominado e conhecido pelos demais. Adiante explicarei 
detalhadamente o sistema de nominac;ao da terra Zoró. 
Usualmente o grupo doméstico era matrilocal, is to é, após o 
casamento o homem passava a morar no aldeamento da 
esposa. 

A unidade local abrigava-se na grande casa coletiva, a 
"maloca". Em func;ao de pressoes demográficas, esses grupos 
eram flutuantes, isto é, podiam se dissolver e novos eram 
formados. Nesse processo, moviam-se dentro de locais 
conhecidos e nominados, conforme já f oi di to. A dimensao 
demográfica de cada maloca podia variar de 80 a 150 pessoas 
- cifras muito comuns nesse tipo de organizac;ao social. 
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A maloca abrigava também os mortos: os Zoró nao 
tinham cemitérios, mas enterravam os mortos dentro das 
malocas, o que lhes conferia um caráter sagrado. 

Os deslocamentos ainda aconteciam em fun<;ao da sua 
própria lógica estrutural, que os associa de forma inexorável 
ao território: depois de alguns anos, as casas come<;avam a 
apresentar desgastes; a ca<;a em volta, a escassear3

; além da 
necessidade premente de um período de rota<;ao para as terras 
na agricultura. 

Além da subdivisao em grupos locais, os Zoró 
reconhecem outras subdivisoes internas. A sociedade como 
um todo se auto denomina Pengeyen, "nós somos aquel es que 
falam", conforme mencionado. Os Pengeyen sao formados 
por diferentes linhagens agamicas, isto é, que nao 
regulamentam o casamento, a saber: 

Pangyn kirei - "gente branca"; 
Pangyn pevei - "gente preta"; 
Zabé awei - (?) - nao traduzido; 
Pama pangyn - de difícil tradu<;ao: alusivo a "comer 

tudo" a partir do mito de origem - explicarei adiante; 
Joikü wei - nao traduzido; 
J ü wei - nao traduzido; 
Mamtchin wei - nao traduzido; 
Li-andarei - algo como "das cabeceiras dorio"; 
Pengeyen tere - "os Pengeyen de verdade"4 

• 

Para compreender a natureza dessa organiza<;ao é 
preciso considerar, em primeiro lugar, que as sociedades 
indígenas comportam vários tipos de classifica~oes. A 
linhagem é urna forma de classifica<;ao, algo assim, mal 
comparando, como os nossos sobrenomes. O come<;o das 
linhagens Zoró remonta ao mito de origem: toda sociedade, 
sem exce<;ao, tem seu mito de genese. 

No mito Zoró, a origem da humanidade é contada da 
seguinte forma: todos habitavam um local dentro de um 
buraco de pedra - urna gruta, provavelmente. Um demiurgo, 
sob a forma de pássaro, bicou a pedra de onde os homens 

3 Os antropólogos calculam o raio de dispersao dos c~adores nesse tipo de organiza~ao 
como sendo de cerca de 30 Km, para cada subgrupo. 

4 Escrevi as palavras na língua Zoró conforme se aproximam do portugues. Pengeyen pode 
ser escrito também assim: Pengeyen e ler-se assim "Pengueien" 
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saíram. Ao sair, nao o fizeram caoticamente, mas ordenados 
com esses nomes, ou recebendo um nome em fun~ao de 
algum acontecimento que passou a identificá-los: por isso os 
nomes sao de difícil tradu~ao, reportando-se a eventos 
mitológicos. 

A divisao em linhagens permeava os grupos locais: 
num mesmo grupo podia haver pessoas de linhagens 
diferentes. Embora fossem agamicas, podendo haver 
indiferente unioes intra e ínter linhagens, eram patrilineares, 
ou seja, a descendencia dos filhos se fazia pelo lado paterno. 
Ocorre ainda que circunstancialmente um grupo local podía 
ser formado majoritariamente por indivíduos Pangyn kirei, 
Pangyn pevei, etc., mas isso nao era urna regra. 

Este é, muito resumidamente, o modelo da organiza~ao 
social tradicional Zoró. Embora tenha sofrido modifica~oes 
por causa do contato, na sua essencia permanece o mesmo. 

3. Território e sistema económico 

O território tradicional Zoró é coberto pela floresta 
tropical úmida. Ao longo dos séculas, esse povo aprendeu a 
utilizar o imenso reservatório de biomassa que é a floresta. 

Praticavam (e praticam) urna economía mista: ca~a, 
horticultura, coleta e pesca. 

Sao produtores de milho (diferentes espécies); sete 
espécies de mandioca "doce"; tubérculos distintos, alguns 
ainda nao identificados; banana, algodao, fumo, feijoes. 

Coletam mel, ovos de pássaros, nozes e castanhas, 
frutas silvestres, larvas de insetos e formigas. 

Segundo Brunelli, que estudou, conforme m·encionado, 
o sistema de saúde, "possuem conhecimentos surpreendentes 
em zoologia, botanica e ciencias naturais que lhes permitem 
tirar da floresta tudo o que necessitam e de fazer melhor uso 
de propriedades específicas de cada espécie, vegetal ou 
animal"(Cf. Op. cit.: p. 181). 

Brunelli, com efeito, analisou urna f armacopéia muito 
rica, identificando remédios para vários fins e venenos 
diversos. 

A horticultura era feíta em pequenas hartas vizinhas as 
malocas do grupo local, sendo a derrubada tarefa 
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exclusivamente masculina e o plantío e a colheita, tarefas 
femininas. O mesmo processo continua até hoje. 

O sistema económico pressupunha e implicava na 
ocupa~ao efetiva do território de formas distintas. A pesca, 
por exemplo, era praticada sobretudo nos rios de maior porte, 
como o Branco, o Canaa, o Roosevelt, o Tiroteio e o Quatorze 
de Abril. Outros recursos naturais de suma importancia só 
eram encontrados em determinados pontos do territót:,io, 
conhecidos por todos e formando um patrimonio comum. E o 
caso do barro adequado para a confec9ao de panelas, só 
encontrado nas proximidades desses rios e a grande distancia 
de alguns grupos locais. O mesmo se pode dizer de pontos 
específicos para a extra9ao de castanha, de mel, de frutas, de 
ervas medicinais e de resinas, de taquaras apropriadas para a 
conf ec9ao de flechas além de cocos para a f abrica~ao de 
colares. 

Embora as ro9as f ossem trabalhadas pelos grupos 
locais, formando patrimonios familiares e dotando-os de auto
suficiencia, inúmeros outros recursos eram utilizados pela 
sociedade como um todo e se encontravam distribuídos ao 
longo do seu território. 

A organiza~ao social, a nível do seu modelo estrutural, 
as formas de ocupa9ao do território e a explora9ao dos 
recursos naturais formavam, na verdade, um sistema 
harmónico e coeso, de tal forma que território e sistema 
económico sao indissociáveis. 

4. Sistema político 

Como muitas sociedades indígenas, a sociedade Zoró 
nao dispoe de um poder político centralizado. Urna vez que o 
grupo local se aglutinava em tomo de um homem mais velho, 
que iniciou a descendencia cognática, este homem era dotado 
de prestígio e exercia influencia sobre a conduta dos demais. 
A própria estrutura que f azia dos la9os de parentesco um dos 
cimentos ideológicos da coesao, atuava de forma a garantir a 
harmonía das rela~oes dentro dos grupos locais. 

Além disso, algumas cerimonias ritualizadas 
provocavam encontros entre os diferentes grupos locais. Tais 
cerimonias, previstas e institucionalizadas, atuavam como 
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catalisadoras desses encontros, estabelecendo sistemas 
moralmente prescritos, embora nao coercitivos, de la<;os de 
solidariedade. Isso ocorria do seguinte modo: um grupo local 
era convidado por outro para beber chicha. Aceito o convite, 
partia para o lugar, levando distintos tipos de presentes. Por 
sua vez, os convidados deveriam retribuir o convite. 
Criavam-se assim, cadeias de encontros entre eles. 

Os sistemas políticos dessas sociedades apoiam-se nao 
na coer<;ao mas nas formas de solidariedade que impulsionam 
para a coesao. 

5. O mundo invisível 

O reconhecimento da existencia de urna categoría de 
seres invisíveis é um forte elemento da cosmología Zoró. 

Brunelli define a categoría principal, os Zérébéin: 
"existe nos seres vivos urna dilnensao misteriosa, 1nuito 
poderosa, que pode ocasionalmente causar mal ( ... ). Todos 
os seres humanos silo investidos dessa dimensiio, mas 
também os animais ( ... )aflora, os vegetais cultivados, a água 
dos rios e mesmo as pedras" (Cf. Op. cit.: p. 230). 

O Zérébéin é urna manifesta<;ao concreta de um poder 
abstrato, que pode causar mal. O conceito é fundamental para 
se compreender a hostilidade interétnica, já que o mal é 
sempre atribuído a atua<;ao dos Zérébéin de grupos de . . . 
1n1m1gos. 

Existem ainda várias outras categorias que revelam a 
complexidade cosmológica. 

Os xamas Zoró, ainda segundo a análise de Brunelli, 
tem a capacidade de estabelecer rela~oes com o mundo 
invisível, guardando um estado nao alterado de consciencia. 
O mal, entretanto, é causado por xamas de outros grupos, e 
nunca do seu interior. 

Essas inf orrna<;oes altamente condensadas e genera
lizadas fomecem urna idéia da cultura Zoró e respondem ao 
quesito. No entanto, é óbvio que a cultura Zoró é 
infinitamente mais complexa e nao poderia ser analisada tao 
rapidamente. 
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2. DE QUANDO DATA O CONTATO DOS ÍNDIOS ZORÓ 
COMA SOCIEDADE BRASILEIRA (NÁO ÍNDIA) E 

COMO FOI PROCESSADO ESSE CONT A TO? 

Alguns homens Zoró de mais de 70 anos afirmaram a 
Brunelli que utilizavam machados de pedra, mas também se 
recordavam de ter vistos machados de ac;o desde a mais tenra 
infancia, pilhados dos brancos que se aventuravam no interior 
de seu território (adiante descreverei e demonstrarei em 
mapas esse território ). Esta informac;ao remete aos primeiros 
anos desse século. 

Os brancos só se aventuravam ao longo dos grandes 
rios, sobretudo o Roosevelt. 

Theodoro Roosevelt, no seu livro Trough the Brazilian 
Wilderness, publicado em 1919, menciona que, em 1914, num 
acampamento índio estabelecido próximo ao rio que hoje tem 
o seu no me, f oram vistas árvores cortadas com machado de 
a90. O que se pode deduzir é que no início deste século, 
seringueiros podem ter se estabelecidos no limite mais 
oriental do território tradicional Zoró - mas nunca houve 
con tato. 

Por volta do início dos anos 60, a regiao do Ji-Paraná 
passou por um grande boom de ocupac;ao económica que 
levou a penetrac;ao de áreas isoladas no rio Branco. Ainda 
segundo Brunelli, malocas inteiras dos Zoró foram 
destruídas, muitas vezes coma conivencia dos índios Gaviao, 
que serviam de guias na floresta (Cf. Op. Cit.: p.94). O 
mesmo teria ocorrido no rio Roosevelt: o sugestivo nome de 
"igarapé Tiroteio" é um testemunho toponímico da violencia. 

Foi em 1968 que Francisco Meireles, preparando-se 
para urna expedi9ao que o levou aos Suruí, avistou malocas 
Zoró num sobrevoo. Embora nao tivessem sido identificadas 
como Zoró, sabia-se que nao eram Suruí nem Gaviao. 

Em 1971, Apoena Meireles declarou . a imprensa que a 
terra dos Zoró estava sendo ocupada por fazendas e propos a 
FUN Al a realiza9ao de urna expedic;ao e a interdic;ao da área. 

De fato, apesar de estarem vivendo isolados, os Zoró já 
estavam sendo cercados por fazendas que invadiam seu 
território tradicional. 
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Em novembro de 1983, Dr. Roberto Gambini, 
sociólogo, advogado, Mestre em Ciencias Sociais e 
Doutorando em Antropología, realizou urna visita a Frente de 
Atrac;ao Zoró e analisou a situac;ao das fazendas. Ao norte da 
área Zoró (isto é, área que seria interditada), estavam 
estabelecidas as fazendas Mudan9a e Santa Maria. Do 
Roosevelt para o rumo norte estava a fazenda Concisa 
estabelecida há mais de 12 anos (portan to, em 1971 ). A oeste 
estavam estabelecidas quatro fazendas bordejando o rio 
Branco: Castanhal, rio Branco, Santa Silva e outra nao 
nomeada. Entre as áreas dos Postos Indígenas Igarapé 
Lourdes e Se te de Setembro, ao sul dos Zoró, outra f azenda 
nao nomeada. Finalmente, a leste, junto ao rio Roosevelt, 
estavam as fazendas Muiraquita e Agropecuária Roosevelt. 
No mapa 1 deste laudo, "Localiza9ao das Fazendas - cópia do 
Mapa de Roberto Gambini", é possível verificar com clareza 
o cerco aos Zoró. 

E efetivamente, em 1976, quando a fazenda Castanhal 
já esta va formada na margem esquerda do baixo rio Branco, 
alguns Zoró se aproximaram de trabalhadores do estabele
cimento. Segundo testemunhos que eu mesma coletei, os 
Zoró tomaram essa iniciativa porque já estavam cercados, 
tendo sido estrangulado o transito tradicional. Mas em 1977, 
temerosos, resol veram reagir e atacaram a f azenda Castanhal. 
Nao houve rea9ao por parte dos brancos, o que os 
surpreendeu. 

Em outubro do mesmo ano de 1977, a FUNAI instalou 
um Posto de atra9ao na margem direita do baixo rio Branco, 
próximo da fazenda José do Carmo Santana, responsável 
pelos trabalhos,chegou a visitar um aldeamento (grupo local) 
nas cabeceiras do igarapé Tiroteio, mas encontrou-o vazio. 

Alguns Zoró vieram espontaneamente ao Posto da 
FUNAI. De acordo comos depoimentos dos índios, Santana 
deixou presentes no aldeamento vazio, e os Zoró resolveram 
ir até o acampamento. No caminho, viram pontas de flechas. 
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MAPA l - LAUOO ANTAOPOLÓ CJICO 
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Ficaram em dúvida se seriam dos outros índios, isto é, 
Gaviao e Suruí que trabalhavam para o pessoal da FUNAI na 
frente de atra9ao. 

Enquanto esses acontecimentos tinham curso, os 
proprietários das fazendas Muiraquita e Agropecuária Vale do 
Rio Roosevelt deram início a abertura de um picadao ligando 
a entao vila de Espigao d'Oeste as empresas em questao para 
passagem de gado. Por exigencia da SUDAM na época, esses 
proprietários solicitaram a Presidencia da FUNAI a 
autoriza9ao para abrir o picadao. Em carta datada de 04 de 
f evereiro de 1977, o presidente da FUN Al autorizou, 
alegando tratar-se de zona interditada (Cinta-Larga), que 
passaria a ser liberada. Ou seja: a libera9ao ainda nao havia 
ocorrido, mas a autoriza9ao foi dada. 

Em 1981, os proprietários dessas empresas constituíram 
um condomínio para arcar com as despesas e substituir o 
picadao por um estrada. Essa estrada passaria depois a ser 
percorrida por urna linha de onibus e permitiría a entrada de . . 
ma1s invasores. 

Apesar disso, em novembro de 1977, ou seja, um mes 
após a instala9ao do pos to de atra9ao pela FUN Al, Apoena 
Meireles solicitou ao Presidente do órgao (Cf. Jornal O 
Estado de Sao Paulo: 8/11/77), que determinasse a imediata 
interdi9ao da área Zoró, mas este recusou-se. O Decreto de 
Interdi9ao só seria promulgado em abril de 1978. 

No Posto de Atra9ao, os Zoró encontraram os índios 
Gaviao e alguns Suruí, es tes, conforme será explicado 
depois, seus inimigos tradicionais. 

Convencidos pela FUNAI, os Zoró resolveram se 
estabelecer no Posto. Mas nem todos os Zoró se fixaram ali: 
alguns grupos continuaram em outros aldeamentos, como na 
foz do Canaa. 

Logo depois, José do Carmo Santana decidiu mudar o 
Pos to para af astar os índios da f azenda Castanhal. O local 
escolhido - onde está até hoje - f oi o de uma antiga aldeia. 

A conseqüencia mais imediata do contato para os Zoró 
f oi urna maior aproxima~ao com os Gaviao. Os Zoró 
come~aram a se dirigir para o Posto Indígena Igarapé Lourdes 
e ocorreram vários casamentos interétnicos. A conseqüencia 
mais dramática, contudo, foi urna imediata depopula~ao. 
Logo após o reconhecimento das aldeias, a totalidade da 
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popula9ao Zoró havia sido estimada em 500 pessoas, no 
mínimo. Apenas um mes após o contato, o grupo que passou 
a residir na Frente de atra9ao foi acometido de gripe: 80 
pessoas, segundo o Dr. Roberto Gambini (Cf. Relatório de 
ldentificac;ao da área Indígena Zoró conforme a Portarla da 
FUNAI 1677 de 31/07/84). 

Durante o período 1979-1981, os Zoró permaneceram 
no Posto Igarapé Lourdes, junto com os Gaviao. Nesses 
anos, estiveram em contato com os missionários protestantes 
da missao New Tribes do Brasil, e passaram a ser alvo do seu 
proselitismo. 

Exatamente em 1979, um dos aldeamentos Zoró (que 
será plotado em mapa adiante) ficava no caminho para o 
Posto Sete de Setembro, dos Suruí. Este aldeamento foi 
visitado por um frupo de índios Suruí, liderados por Itabira, 
um dos chefes . Segundo o testemunho dos Zoró, este 
interessou-se por urna mo9a, que o rejeitou. Magoado, ele se 
afastou e preparou urna emboscada. Com efeito, acabou 
matando o pai da mo9a e atirando nela, que veio a falecer, 
tendo sido enterrada na maloca. 

Segundo o testemunho dos Suruí, o crime aconteceu 
em virtude de urna vingan9a: alegaram que os Zoró, seus 
antigos inimigos, haviam matado seus parentes. Esse 
episódio estimulou ainda mais a ida dos Zoró para o posto 
lgarapé Lo urdes. 

A partir de 1982, o Posto Zoró foi reativado, e os índios 
foram se movendo para lá: trata-se portanto, do Posto 
implantado em 1978, localizado a cerca de 15 Km do,. río 
Branco e 40 Km do río Roosevelt, a noroeste da Area 
Interditada. 

Dois anos depois, em 1984, na confluencia do río 
Roosevelt com o Quatorze de Abril, comec;aram a ser 
construídos um acampamento de engenharia, urna balsa e 
urna pista de pouso. Ao mesmo tempo, o antigo picadao das 
fazendas Muiraquita e Agropecuária Vale do Río Roosevelt 
continuava a cortar a regiao sudeste da área Interditada, sendo 
o eixo de desmatamento e habitac;oes. 

5 Afirmei anteriormente que as sociedades indígenas nao tinham chefias insticucionalizadas. 
Após o concaco, surgiram lideres que passaram a ser amanees na mediai;iio com o mundo 
dos brancos. É o caso de ltabira. 
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O processo histórico do contato entre os índios Zoró e 
a sociedade nacional foi urna conseqüencia da invasao das 

' suas terras e concomitante a essa invasao. A medida que as 
fazendas iam sendo formadas, interrompeu-se o transito 
tradicional no interior do interior do seu território, o que 
evidentemente impediu que os índios nele circulassem, 
ocupando os locais dos distintos aldeamentos - que serao 
descritos na resposta ao quesito seguinte. Do ponto de vista 
do índio, isto é, do ponto de vista da sociedade Zoró, a 
rapidez dessa ocupa9ao desorientou-os, de tal forma que 
procuraram espontaneamente a f azenda Castanhal e, depois, o 
Posto da FUNAI. A etapa seguinte do processo levou-os a 
urna maior aproxima9ao com os índios Gaviao, que acabou 
redundando na sua ida para o Posto Igarapé Lourdes. A 
inten9ao da FUNAI no sentido de que se aproximassem dos 
Suruí nao teve, a princípio, o efeito desejado, e ocorreu a 
agressao que mencionei. Enquanto todos esses 
acontecimentos tinham curso, as invasoes nao cessaram, 
facilitadas até pelo fato de que os Zoró nao estavam 
ocupando seu território tradicional na sua totalidade, porque 
todo processo de contato é, em si lamentável e 
inevitavelmente, traumático. Acrescente-se a esses fatos os 
anos passados no Posto Igarapé Lourdes, quando sofreram 
influencia dos missionários que desestimulavam os índios a se 
afastarem do Posto. Finalmente, no que se ref ere a 
depopula9ao, as únicas informa~oes disponíveis sao as 
f omecidas pelo Dr. Roberto Gambini: segundo o seu relato, o 
médico da FUNAI entao responsável pela área, calculou o 
montante da popula<;ao Zoró em 450 pessoas por ocasiao do 
contato. Em meados de 1978, preparou-se a vacina9ao de 400 
Zoró contra tuberculose, difteria, tétano e sarampo, mas nao . 
foi realizada devido ao ataque Suruí. Em novembro de 1983, 
a popula<;ao estava sensivelmente diminuída, mas nao havia 
cifras da totalidade (Cf. Relatório de visita a Frente de 
Atra\?ao Zoró. SUDECO/FIPE. nov./ 1983). 

No que se refere ao conhecimento público da 
localiza<;ao das aldeias Zoró, através de diversos sobrevoos, 
os sertanistas identificaram várias malocas e inf ormaram a 
imprensa. Brunelli fez um apanhado geral dessas 
informa<;oes, que resumo a seguir: 
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Local da Aldeira Fonte 
Río Quatorze de Abril Folha de Sao Paulo: 21/01177 
margem oriental do rio Branco ldem 
ídem, próximo a foz do Tiroteio Isto é: 3 l /08177 
rio Branco Estado de Sao Paulo: 23/04178 
margem ocidental do Roosevelt Folha de Sao Paulo: 23/04178 
entre o Tiroteio, o Canaa e o Branco Revista de Atualidade Indígena:nov/1978 

Considero respondido o quesito. 

3. PODEM O SR. PERITO E SEUS ASSISTENTES 
DESCREVER QUAL SERIA O TERRITÓRIO 

CONSIDERADp DE OCUPA~ÁO TRADJCIONAL DA 
TRIBO ZORO ANTES DA EFETIV A~AO DO SEU 

CONTATO? 

Para responder ao quesito, gostaria de informar qual f oi 
a metodologia por mim utilizada para descrever o território 
tradicional Zoró. 

Em primeiro lugar, é preciso considerar que a sociedade 
Zoró é ágrafa. A auséncia da escrita nao significa, entretanto, 
auséncia da história. A sociedade Zoró tem a sua história, 
passível de ser registrada. 

!números antropólogos vem trabalhando com 
sociedades sem escrita e propuseram metodologías que 
compoem o corpo teórico da etnohistória. Do ponto de vista 
epistémico, nao há porque se opor o dado documental (que é ~ 
narrativa escrita) a tradic;ao oral (narrativa oral). E 
imprescindível dar a tradic;ao oral tratamento científico 
adequado, e há várias técnicas para tal. Ao longo dos seus 
trabalhos, os pesquisadores observaram que, urna vez que os 
povos ágrafos nao possuem evidentemente um calendário, ao 
narrarem urna seqüencia de eventos, mencionavam o local 
onde ocorriam. Desse modo, as sucessoes eram mapeadas, o 
que levou ao conceito de tempo-espacializado e tomou 
possível a ordenac;ao do passado através da sua localizac;ao no 
espac;o. 

Um recurso de suma importancia é a coleta das 
chamadas "histórias de vida". Parte-se da entrevista com 
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indivíduos mais velhos e a agrega9ao de histórias pessoais 
múltiplas fomece as conexóes que unem os indivíduos num 
destino coletivo. Como todo indivíduo é um ser cultural, 
todos os episódios, fatos e eventos que narrar f ornecerao urna 
teia de significados ancorados na cultura da sua sociedade, 
que o cientista social pode desvendar. 

Para formar um quadro da territorialidade de urna 
sociedade é preciso conhecer as estruturas que conf ormam a 
sua organiza9ao, isto é, as divisóes internas (grupos locais, 
linhagens). O conhecimento da toponímia também é 
fundamental porque revela itinerários de migra9ao e 
localiza9ao das aldeias. O nome das aldeias - conforme se 
verá - sao um reflexo da informa9ao sócio-cultural que trazem 
consigo, sendo grande a variedade e a riqueza da carga 
semantica. Como parte comum do léxico dos subgrupos, 
indica urna rela9ao existencial com a coisa nominada, isto é, 
com o território. Do ponto de vista lingüístico, contém 
referencias a eventos significativos, ou seja, eventos históri
cos, e mantém urna rela9ao simbólica entre a terra e o evento. 

Entrevistei indivíduos com idades aproximadas de 50, 
70 e 80 anos. Mas muitos ajudaram, lembrando e sugerindo, 
inclusive mulheres. Conduzi as entrevistas de modo a 
conhecer localidades e, quando possível, datar. Procedi 
formulando questoes tais como: "onde nasceu?"; "onde 
casou?"; "onde ia buscar taquara para flechas?"; "onde 
buscava mel?"; etc., reconstruindo a saga de cada um. Os 
no mes dos aldeamentos f oram surgindo com notável precisao. 
Algumas vezes as questoes eram formuladas de forma 
inversa: "onde estava quando os brancos surgiram?". 

Todas as informa9oes individuais foram comparadas e 
checadas. De posse dos nomes e das suas localiza9óes foi 
possível datar alguns. A margem de erro é de cerca de 2 a 5 
anos para mais ou para menos, mas essa margem de erro recai 
sobre a data9ao, nao sobre a localiza9ao. A data9ao é feita da 
seguinte forma: o indivíduo X estava na aldeia Y coma idade 
aproximada Z. Outro indivíduo A estava no aldeamento B 
com idade aproximada C e assim por diante. Ora, a partir da 
idade aproximada sabe-se que num determinado ano havia um 
aldeamento num determinado lugar, e assim é possível 
mapear. O mapeamento é facilitado pela notável acuidade 
que tem os povos ágrafos em memorizar a geografía. Essa 
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capacidade admirável foi demonstrada pelo antropólogo 
Irving Hallowell, no seu artigo Cultural F actors in Spacial 
Orientation (1977) sobre os "mapas mentais" dos povos sem 
escrita. 

Apresento a seguir, o resultado. 
1-) Hidronímia (ver mapa 2 - Non1e e localiza\ao dos 
aldeamentos identificados -
1900/ 1980) 

NOME DORIO 

PORTUGUtS ZORÓ TRADU<;ÁO 

Ji - Paraná u -ópti Rio Vermelho 

Madeirinha U - ókai - anti Madeira queimada dentro 
dorio 

lg. Lourdes Boribagueti rio cheio de piabas 
Branco Bari - be - ti nome de molusco 
Canaa Zaat- cóti nao traduzido 
Roosevelt U - Ká - bé - pé - Uá água preta 

Tiroteio Moiriri - Katchi rio cercado de mata 
Quatorze de Abril U - Ká - bé - tén rio pequeno 

Rios pequenos, que nao tem nome nos mapas, mas que 
os Zoró nominam: 

AFLUENTES DO BRANCO 
MARGEM ESQUERDA ( das cabeceiras a foz) 

NOMEDORIO TRADU<;ÁO 

u - tchá - ueia rio cheio de peixes 
Tiuriti rio cheio de passarinhos 
U -cót rio azul 

U - tchi - Kuratchi nao traduzido 
U - ti - corá nao traduzido 

Tamboke - tie nao traduzido 
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MAPA02-TERRITÓRIO TRADICIONAL ZORÓ. NOME E LOCALIZACÁO 
DOS ALDEAMENTOS IDENTIFICADOS, 1900 I 1980. 

Q ALDEIA INDIGENA 

~ POSTO INDÍGENA 
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MARGEM DIREITA 

Zaicondi nao traduzido 11 

Esses nomes nao esgotam a hidronímia Zoró, mas 
servem de referencias para o plotamento dos aldeamentos, 
que apresento a seguir. 

2 -) N orne e localiza~ao dos aldeamentos 

Os no mes se ref erem ou a algum aspecto da geografia 
local ou a um evento histórico acorrido em tempo nao 
identificado. A numera~ao é apenas convencional, para maior 
f acilidade de leitura no mapa, nao ten do nenhum significado . 
em si. 

Aldeamento no Madeirinha, limite ocidental sentido 
cabeceiras - foz 

Nome da aldeia Tradu-;ao Localiza~ao 

1- Zan - zamp - turei madeira com espinho próximo as cabeceiras 

2- Bádessá - gurei toco de jatobá acima das cabeceiras, 
acima da anterior 

3- Gati - Kain - gu - o sol da tarde escureceu acima da primeira, mas 
A• 

cedo6 no caminho para o rio ue1n 
Branco 

4- Zamon - pá - uei nao traduzido cabeceira do segundo 
afluente da margem dir. 
do Madeirinha 

5- Badepá - uei Jatobá queimado por um acima do anterior 
rato 

6 Nesse caso , alusiío a um eclipse? Seja como for, gat quer dizer "sol" 
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Nome da aldeia 

6- U - tchá - ueiá 

7- Pandurei 

8- Wautssónouén 
9- Turiti 

RIOBRANCO 
Sentido Cabeceiras - foz 
MARGEM ESQUERDA 

Tradu~ao Localiza~ao 

honnonio do rio margem esquerda, desee 
o rio, aprox. do rio 
Branco 

muitos pássaros próximo do anterior, na 
margem do rio Branco 

Jacaré apodrecido7 abaixo do anterior 
homonimo do rio foz do Tiuriti 

10- Uassá - kain - abéaéi madeira torta cabeceira do U - cót 
11- Mangáp - uá castanheiras ídem 
12- Jiaubá - ei flecha pendurada margem esquerda do alto 

U - cót 
13- Panderip - ti local onde os Gaviao Aproximando-se das 

mataram índios Arara8 cabeceiras do Madeirinha 
14- Mawéntza·p casa boa acima das cabeceiras do 

U - ti - corá 
IS- Pion - ~agá - ei raíz de pimentada alto U - ti - corá 
16- Badeói Jatobá vermelho baixo Uti - corá 
17- Uabé ambin á~ua parada, lago fedido cabeceira do Uti - corá 
18- U - kat - sunéin idem margem esquerda do alto 

Uti - corá 
19- Badecóp - uandei madeira comprida cabeceira do alto T - tchi 

- Kuratchi 

7 Isto é. naque le local. cena feíta, foram ca~ados tantos jacarés que apodreceram 
8 Refere-se a um episódio ocorrido no início do século. quando alguns índios Gaviao 

mataram um grupo de índios Arara 
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Nome de aldeia 

20- Passáp-anglótopi 

21- Pacóuando 
22- Zap - zanadi2ap 
23- Zun - zunp - ti 

24- Badecóp - birei 
25- Mawandó - uá 

26- A2oiná - jurei 
27- Do'ei ' 

28- Zaptchan-Ku-uei 
29- lJarandó - tchi 
30- Goiuena - uen 
31- Zaicondi 

32-Y ara-uá-nem-ve 
33- Pangó - wenei 

34- Bepe - uein 

RIO BRANCO 
Sentidos Cabeceiras - foz 

MARGEM DIREITA 

Tradu~ao Localiza~ao 

lugar de muito baba'íu margem esquerda, do alto 
rio Branco, próximo da 
divisa interestadual 

madeira alta e bonita acima da anterior 
casa baixinha acima da anterior 
fruta, tipo abiu perto das cabeceiras do 

Canaa 
madeira grossa acima da anterior 
castanheiras cabeceira do Canaa, 

limite sul da barreira 
madeira alta acima da anterior 
nao traduzido médio Canaa 
casa boa acima da anterior .. 
serini?al próximo da foz do Canaa 

.. 

terra boa abaixo da foz do Canaa 
hormonio do rio 

·. 

cabeceira do rio 
Hormonio 

') ac.ima da anterior 
aldeia central acima da anterior, área de 

serras 
? acima do Zacoindi, 

margem do rio Branco 
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Margem esquerda do Roosevelt 

Nome da aldeia Tradu~áo Localiza~áo 

35- Boborei cachoeirinha sede atual do posto alto 
36- Zap - tulerei casa alta acima da anterior 
37- Dóe- uei ? a meio caminho, entre o 

Roosevelt e o Branco, 
local das serras 

38- Pangaliip - ~apui a casa de Pan2alap extremo sul da barreira 
39- Mangó - kap - ei castanheira cortada idem, mais próximo ao 

Ouatorze de Abril 
40-\Ventagap-tchi m~a que ca1u bra~o da margem 

esquerda do Roosevelt, 
perto da foz do Quatorze 
de Abril 

41- Ilarát - ceguei ninho de japuíra acima da anterior na 
mar~em do Roosevelt 

42- U - pe - urei ? cabeceira do Tiroteio 
43- Zapain - nem are1a idem, abaixo da anterior 
44- Kootiró - ei muitos sabiás baixo río Tiroteio 
45- J uuobá - katá - ei muita pupunha foz do Tiroteio 
46- U - bogá - uá muito mamao entre as cabeceiras do 

Tiroteio e as cabeceiras 
do Zaicondi 

47- Zana - tchurei casa comprida acima da anterior, rumo 
ao Roosevelt 

,, 
E preciso esclarecer o seguinte: como se verá, alguns 

rios no Mapa 2 tem nome Zoró. Pod~-se indagar de que 
forma esses rios foram identificados. E simples: os Zoró 
diziam: "rio Zacoindi" e eu tentava identificá-lo no mapa. 
Eles en tao me inf ormavam que se trata va de um afluente da 
margem direita do rio Branco, cujas cabeceiras ficavam 
próximas das cabeceiras do Tiroteio. Informavam também 
que ficava acima do local do posto atual. Enfim, todos os ríos 
foram identificados através de distintos ref erenciais que 
permitiram a sua localiza~ao nos mapas. 

Esse mapeamento nao é exaustivo. Novas pesquisas 
provavelmente indicarao outros aldeamentos dentro da área. 
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Do resultado aqui apresentado, deduz-se que os Zoró 
ocupavam um território que tinha como limite leste a margem 
esquerda do rio Roosevelt, aí incluindo toda a margem 
esquerda do rio Quatorze de Abril; como limite oeste as 
cabeceiras do Madeirinha e os afluentes ocidentais do alto rio 
Branco; ao norte, a confluencia do Branco como Roosevelt e 
ao sul a área que, em linha reta, ia desde as cabeceiras do 
Branco até a margem esquerda do Roosevelt. 

Se guindo a metodología que utilizei, pos so fo mecer 
algumas datas. 

No início do século, por volta de 1910, havia um grupo 
local na aldeia Panbürei, isto é, na margem esquerda do rio 
Branco. Esse mesmo grupo local, formado na sua maioria 
pela linhagem Zabé-awei, deslocou-se por diferentes 
aldeamentos entre a margem esquerda do Branco e a margem 
direita do rio Madeirinha até cerca de 1930, quando 
atravessou o rio Branco e come~ou a ocupar aldeamentos no 
Zacoindi. 

Por volta de 1950, o grupo estava fixo na aldeia Zun
zunp-ti, conforme definido, perto das cabeceiras do Canaa. 
Aproximadamente em 1958, estava na aldeia Wentagáp-tchi, 
na margem esquerda do Roosevelt, acima do seu afluente 
Quatorze de Abril. 

Cerca de 1966, estava na aldeia Ü-pé-ürei, nas 
cabeceiras do Tiroteio. A partir de entao, o grupo 
concentrou-se em aldeias que iam das cabeceiras do Tiroteio 
ao rio Zacoindi, sem se expandir muito porque sentiam a 
presen~a dos brancos de forma amea9adora. 

Outro grupo local, formado na sua maioria pela 
linhagem Pengeyen tere ocupava, em 1942, a aldeia 
Mawando-uá, no alto rio Canaa, limite sul da área atual. No 
rio Branco, ocupou, por volta de 1950, a aldeia Barando-tchi, 
próxima da foz do Canaa. Aproximadamente .. em 1960 fixou
se na aldeia Boborei e de lá seguiu para U-pé-ürei, onde 
vários grupos se concetraram para avaliar sua situa~ao perante 
os desconhecidos brancos. 

Outro grupo, de linhagem majoritária Pangyn pevei 
ocupava, por volta d~. 1932, a aldeia Jiaubá-ei, na margem 
esquerda do alto rio U-kot. Dessa informa~ao deduz-se que 
na década de 1930, dois grupos locai.~ distintos ocupavam 
áreas díspares como as cabeceiras do U-kot, afluente, como 
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mencionado, da margem esquerda do Branco, e o rio 
Zacoindi, na m'!rgem oposta. 

A aldeia U-pé-ürei, no Tiroteio, concentrou a maioria 
dos grupos locais na época próxima do contato. Por esta 
razao, os sertanistas da FUNAI nao viram aldeias no rio 
Branca em 1971: os índios simplesmente estavam em outras 
localidades. 

Durante o período de abertura do picadao, a partir da 
fazenda Muiraquita, havia sete grande malocas nas cabeceiras 
do rio Canaa, variando de 2 a 5 Km de distancia entre si. Os 
índios viam os brancos, mas os brancos nao viam os 
índios, já que esses os observavam trabalhar, sem contudo 
interferirem. 

Em 1967 havia 6 malocas grandes nas cabeceiras do 
Tiroteio e 3 malocas grandes no Zacoindi. 

Sertanistas da FUNAI deixaram presentes na aldeia 
Boborei, que estava desocupada, porque o último grupo a 
viver lá havia se deslocado para as cabeceiras do Zacoindi. 
Havia ainda outro grupo no aldeamento Pacouando, na 
margem esquerda do alto rio Branca, abrigados em duas 
grandes malocas e bem distantes, portanto, das demais. 

Logo após o contato, isto é, em 1978, um grupo fixou
se na aldeia Goiuená-uen, perto da foz do Canaa. Mas 
acabou atraído para a Boborei, onde, como foi dito, a FUNAI 
construiu um Posto. 

Outro grupo permaneceu no aldeamento Pacouando. 
Foi ali que ocorreu o crime de Itabira Suruí contra família a 
Zoró, em 1979. 

Creio que está demonstrado o território tradicional, 
embora nao de forma exaustiva, pois alguns aldeamentos 
certamente nao foram arralados. 

Nos parágrafos finais demonstrei as localiza~oes na 
época do cont~to a partir da versao dos índios. "Onde esta
vam?" - "Em U-pé-ürei", etc. E dessa forma que ficam cada 
vez mais claros a ocupa~ao da terra e o método que utilizei. 

Ainda urna última explica~ao sobre a toponímia: os 
nomes dos aldeamentos referem-se a episódios muito antigos. 
Por exemplo: Watssonouen, "jacaré apodrecido", refere-se a 
um evento, quando foram mortos tantos jacarés que 
apodreceram. Ninguém sabe dizer quando isso aconteceu, 
sendo, portanto, um nome retido na memória através das 
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gera96es. Nesse sentido, a ocupa<;ao <leste local tem, 
evidentemente, mais de 80 anos (80 anos foi o cálculo geral 
para esse território, a partir do indivíduo mais velho). 
Conforme mencionei, esses aldeamentos eram ocupados e 
reocupados, mas o território já estava virtualmente definido. 

Devo informar ainda que, segundo o antropólogo 
Brunelli, o delta formado pelos ríos Branco e Roosevelt, ou 
seja, a área em que o primeiro lan9a-se no segundo, é o mais 
antigo território Zoró. Para ali se dirigiram na sua migra~ao 
mais antiga, a partir de onde o Roosevelt deságua no 
Aripuana para o delta acima considerando-se que, segundo o 
seu levantamento, os Zoró migraram rumo ao sul, isto é, da 
regiao mencionada. Ali encontraram grupos de índios Cinta
Larga, contra os quais lutaram, expulsando-os. Seria este, 
portanto, o seu território mais antigo, de onde passaram a 
ocupar as áreas restantes, identificadas no Mapa 2. 

4. COM RELA<;ÁO A REGIÁO ~ QUE SE REFE~E O 
ITEM,,3 SUPRA, QYAL A POSl~AO ATUAL DA AREA 

INDIGENA ZORO? ELA ESTA INSERIDA DENTRO 
DAQUELE ESPA<;O FÍSICO? É SUP~RIOR OU 

INFERIOR AO ANTIGO TERRITORIO? 

Com rela~ao a regiao identificada na resposta ao item 
3, a posi~ao atual da área indígena Zoró é de perda. Ve-se 
claramente que os aldeamentos a oeste ficaram f ora da área, 
por causa da fazenda Castanhal. 

Considerando-se ainda que cada aldeamento pressu
punha urna zona de ca~a de 30 Km, a linha seca que forma o 
limite norte implicou em perda para os Zoró . 

A atual área indígena Zoró está inserida dentro do 
território tradicional, sem qualquer dúvida, mas nao na sua 
totalidade, sendo inferior. 
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5.: QUAL A R~LA\:ÁO DE PARENTESCO Er-;¡TRE OS 
INDIOS ZORO E OS DEMAIS GRUPOS INDIGENAS 

DAQUELAS IMEDIA\:OES? 

6. QUAL A RELA\:Á9 DE CONVIVENCIA HISTÓRICA 
ENTRE OS ZORO E AQUELES GRUPOS SEUS 

VIZINHOS? 

Responderei aos dois quesitos simultaneamente, po1s, 
sao indissociáveis. 

O grande território que vai dorio Aripuana ao Ji-Paraná 
no sentido leste-oeste e das cabeceiras destes até a foz do 
Aripuana no rio Madeira, no sentido sul-norte é considerado 
como o ben;o Tupi-Mondé. 

Pesquisas arqueológicas realizadas por Eurico Miller 
(Cf. MILLER, E. "Relatório das Pesquisas arqueológicas 
efetuadas na área de abrangencia da usina hidrelétrica Ji
Paraná" in Projeto de A valía\'ªº do Potencial Arqueológico, 
CNEC, 1987) na bacia do Ji-Paraná levaram-no a concluir 
pela ocupa9ao da área por grupos de ca9adores-coletores pré
ceramistas há 9 mil anos. 

A grande concentra9ao de línguas Tupi diversificadas 
em f amílias na regiao norte do a tu al Estado de Mato Gros so e 
em Rondonia como um todo levou o lingüista Aryon 
Dall'Igna Rodrigues a sugerir que seja essa a área de difusao 
proto-Tupi. 

Os pesquisadores estao convictos que os Tupi partiram 
do interior para o litoral, e nao o contrário como se pensava. 

Para entendermos as diferencia96es lingüísticas é 
preciso considerar que, ainda de acordo com Rodrigues, os 
termos dialeto (língua da mesma família); família (língua do 
mesmo tronco); tronco (língua do mesmo filo) e filo, sao 
usados para indicar graus de diferencia9ao diversos. Nesse 
sentido, implicam em diferentes profundidades temporais: a 
proto-língua de um filo tem profundidade maior que a de um 
tronco; a profundidade temporal de urna proto-língua de um 
tronco é maior que a de urna família e, finalmente, a 
profundidade temporal de urna família é maior do que a 
proto-língua de um grupo de dialetos. 

204 



• 

r . 

Na regiao do Ji-Paraná foram identificadas duas 
famílias comas seguintes línguas: 

Tupi Ramarama: Arara e Uruku 
Tupi-Mondé: Suruí, Cinta-Larga, Gaviáo, Mondé e 

Zoró Existe ainda a língua Aruá, Tupi-Mondé, na regiao do 
GuapoJé. 

E verdade que formaram um único grupo. Sua 
diversifica9ao ocorreu entre 4 a 2 mil anos atrás quando, num 
processo paralelo, a popula9ao se expandiu ocupando regioes 
diferentes. 

Os Tupi-Mondé diversificaram-se internamente em 
épocas distintas. A cisao mais antiga deu origem aos Suruí, 
porque suas diferen~as lingüísticas e culturais sao mais 
notáveis (mas nao se sabe muito a respeito dos Mondé). 

Segundo Brunelli (Op. cit.: p. 151 ), a diferencia~ao 
entre os Gavioes, Zoró, Cinta-Larga e Aruá seria mais 
recente, tendo ocorrido há cerca de 300-200 anos. No pro
cesso de dif erencia~ao f oram se instalando ao longo do rio 
Roosevelt e do rio Aripuana. 

Os Mondé saíram desta área, dirigindo-se ao rio 
Pimenta Bueno (um dos formadores do Ji-Paraná) e ao alto 
Guaporé. O mesmo se sucedeu aos Aruá: foram se dirigindo 
ao alto Guaporé, aproximando-se das cabeceiras dos seus 
afluentes ocidentais. Nao considerarei mais esses dois, por 
estarem fora da área de nosso interesse. 

As migra~oes mais antigas - excetuados os Suruí - dos 
outros Tupi-Mondé (Gaviao, Cinta-Larga, Zoró), os 
conduziram para o norte, próximo do rio Madeira, ainda 
segundo Brunelli. 

Nos processos de cisao, os Cinta-Larga foram 
ocupando regioes ao longo do rio Aripuana, dirigindo-se ao 
sul. 

Segundo Joao Dal Poz Neto, que defendeu tese sobre os 
Cinta-Larga (1991), os índios dividem sua popula9ao em tres 
grandes agrupamentos: ao sul, próximo aos ríos Tenente 
Marques e Eugenia (os do is se juntam e formam o Capitao 
Cardoso, afluente da margem direita do Roosevelt) estao as 
aldeias dos Paábiey ("os de cima") ou Obiey ("das 
cabeceiras"). Em dire9ao ao norte, próximos a confluencia do 
Capitao Cardoso com o Roosevelt, moram os Pabirey ("os do 
meio") e nos ríos Vermelho (afluente da margem direita do 
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Aripuana), Amarelo (afluente da margem esquerda do 
Aripuana), e Branco (afluente da margem esquerda do 
Aripuana), localizam-se os Paépiey ("os de baixo"). Essas 
localiza<;oes estao ao leste e a sudeste do território Zoró. 

Além disso, os Cinta-Larga se dividem em tres 
principais categorías e algumas subdivisoes: 

Man (castanheira) 
Mandery (castanheira grande); 
Manjipey (castanheira pequena); 
Mandoley (castanheira comprida); 
Manjip-wápey ( castanheira racha:la ). 

Kakín (tipo de cipó) -
Kakíndet; 
Kakíngip; 
Kakínjot; 
Kakin wa'ápet (nao traduzidos, salvo o 
último: "taboca verdadeira"). 

Kaban (árvore frutífera) - sem subdivisoes. 
O sufixo ey (pode ser ei), como foi visto no caso dos 

Zoró (lembrando: Pangyn pevei), designa plural, de tal 
modo que as categorías Cinta-Larga sao conhecidas como 
Mimey, Kakiney e Kabaney. 

Essas di visoes f oram dominantes em algumas áreas, 
designando a maioria ou os principais homens. Sao 
patrilineares mas nao decidiam as alian<;as matrimoniais, ou 
seja, sao agamicas. Os Suruí, a sudoeste da área Cinta
Larga e os Zoró, a oeste, sao seus inimigos centenários. Os 
Cinta-Larga chamam os Suruí de Jorey e os Zoró de 
Jeikipey. Lembram-se e relatam vários episódios de guerras 
e mortes contra os dois ou como suas vítimas. 

Quando os Zoró se conduziram para o delta formado 
pelos rios Branco e Roosevelt, encontraram, conforme 
mencionado, alguns grupos Cinta-Larga, que recha<;aram. 
Expulsando-os, os Zoró passaram a ser os senhores da regiao 
compreendida entre o Roosevelt e o Branco, cujo limite 
meridional chegava na fronteira com os Suruí (Cf. 
BRUNELLI, p. 154). 

Ao se dirigirem, posteriormente, para o ocidente, foram 
se aproximando do território Gaviao. Os Gaviao estavam 
fixados no território que ia da margem esquerda do Branco 
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até a Serra da Providencia, ao norte e a oeste dos Zoró. 
Mantinham eventuais contatos com os Arara que estavam 
fixados na margem direita do rio Ji-Paraná, aproximando-se 
dos afluentes que integram o território Gaviao, como os 
igarapés Lourdes e Prainha. 

Os Zoró designam os Arara de Otinguirei ("povo 
colhendo batata"). Aos Gaviao chamam Ikolem ("gaviao 
real") ; aos Suruí dao tres nomes: Zaro-ei (porque se 
pintavam com urucum)9 , Do-ei (pela mesma razao) e 
Gotchorei (povo que fala urna língua diferente, "língua 
ruim"). 
Aos Cinta-Larga chamam Mawen (castanheira), Kabanen 
(fruta vermelha - o mesmo nome de ºurna subdivisao Cinta
Larga) e Mauanbikorei, também alusivo a "castanheira"1º. 

Isso significa que os Zoró entendiam essas sociedades 
subdivididas, a luz do seu próprio modelo. 

Sem qualquer sombra de dúvida, os inimigos mais 
antigos e ferrenhos foram os Suruí e os Cinta-Larga. Com 
os Gaviao mantinham rela96es ora de hostilidade, ora de 
amizade. Em alguns momentos chegou a haver alguns 
casamentos entre eles. 

Tradicionalmente o casamento eventual inter-societário 
nao modificou a alternancia das rela96es entre Gaviao e 
Zoró. Se ja como f or, a alian9a ficou comprometida a partir 
da década de 1940, quando as Arara estabeleceram contato 
permanente com os seringueiros. Os Gaviao os seguiram e 
aumentaram sua intimidade com os brancos. 

Durante o período 1940-1960 os Zoró ficaram isolados 
dos demais grupos da regiao porque o contato bloqueou o 
deslocamento desses povos. Outra razao do afastamento entre 
esses grupos deve ser atribuída as doen9as de que passaram a 
ser vítimas, em fun9ao do contágio pelos brancos. Essa 

9 Pode ter surgido de Zaró - nome que. por sua vez, os Suruí dao aos Zoró, o próprio nome 
"Zoró". 

l O Esses nomes, mu itas vezes com sentido metafórico. prestam-se a classificai;ao, a 
ordenairao do universo. Os nomes dos clas, linhagens, povos e mesmo aldeia, nao devem 
ser entendidos no sentido li teral. até porque. via de regra, tem origem mitológica. Na nossa 
sociedade também classificamos as famílias atribuindo-lhes nomes que podem variar 
amplamente. Por exemplo, nomes do reino animal - Coelho. Leao, Barata. Cameiro, etc.; 
do reino vegetal: Oliveira. Castanheira, Pereira, etc. 
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situa<;ao traumatizante, sem explica<;oes na sua história e na 
sua tradi<~ao, levou-os a exacerbar os fenómenos atribuídos a 
feiti<;aria. Em outras palavras: o mal passava a ser explicado 
como a<;ao do "outro", a sociedade que nao integrava o "nós". 

O come~o da década de 1940 assinalou urna penetra~ao 
significativa de seringueiros na regiao do Ji-Paraná, e os 
Arara e os Gaviáo sofreram surtos de epidemias. 

Após a 11 Guerra, houve esvaziamento das atividades 
seringalistas e esses índios tentaram voltar a vida tradicional. 
Foram entao alvo da assistencia missionária protestante, 
através da New Tribes do Brasil. 

Em 1965 o Govemo Federal, através do Servi<;o de 
Prote~ao aos índios (depois FUNAI), come9ou a atuar na 
regiao. Os Arara ficaram na margem esquerda do Ji-Paraná 
entre o igarapé Riachuelo e o igarapé Setembrino, e os 
Gaviáo, entre os igarapés Lourdes e água Azul. 

Os Suruí, os Cinta-Larga e os Zoró só entrariam em 
contato anos depois: os dois primeiros entre 1969 e 1971 e os 
Zoró como se sabe, em 1977. 

7. QUAL O TESTEMUNHO DAQUELES GRUPOS COM 
RELA~Ao A OCUPA~Ao TRADICIONAL DOS ÍNDIOS 
ZORÓ NAS TERRAS PRETENDIDAS PELOS AUTORES? 

Os Cinta-Larga reconhecem como território Zoró a 
margem esquerda do rio Roosevelt. Conforme foi 
mencionado, segundo Brunelli, os Zoró teriam expulsado os 
Cinta-Larga da regiao onde o rio Branco deságua no 
Roosevelt, obrigando os sobreviventes dessa batalha a 
buscarem refúgio na margem direita do Roosevelt. 

Os Suruí sempre foram inimigos tradicionais dos Zoró, 
reconhecendo como seu o território situado ao norte e a 
noroeste da área que ocupavam tradicionalmente. 

Essas fronteiras já estavam tradicionalmente definidas 
há mais de um século, quando os assentamentos históricos 
f oram consolidados. 

Desse modo, no que se refere ao testemunho dos Cinta
Larga e dos Suruí, esses dois povos reconhecem como dos 
Zoró nao somente as terras pretendidas pelos autores, como a 
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f aixa que vai da margem esquerda do Roosevelt até as terras 
banhadas pelos afluentes da margem esquerda do Rio Branco. 

Os Suruí demonstravam grande temor dos Zoró (e 
vice-versa) e por isso evitavam incursionar nas suas terras. 

Os Gaviao, com quem, como vimos, mantinham 
rela~oes ora de amizade, ora de hostilidade, of erecem um 
testemunho mais preciso da ocupa~ao Zoró exatamente na 
área pretendida pelos autores. Afirmam, nesse sentido, que 
no local crescia a taquara fina para f azer flechas, chamada 
abérip, diferente da taquara mais grossa, denominada 
bagachip. Quando necessitavam da abérip, entravam no 
território Zoró, o que ocasionava encontros entre membros 
das duas sociedades. 

Considerando que a história indígena é mapeada na 
geografia, na paisagem, na floresta, os eventos significativos, 
os testemunhos, enfim, os elementos que conf ormam a 
memória estao ligados a natureza. Dessa forma, é a men~ao a 
taquara fina que assinala a lembran\a e o reconhecimento 
dessa área como pertencente aos Zoró, pelos Gaviao. 

Devo informar ainda que os Zoró afirmam que essa 
área, bem como a regiao do médio Canaa sao locais onde 
sempre f oram buscar taquaras para flechas. 

8. AS TERRAS PRETENDIDAS PELOS AUTORES 
ESTÁ.O REALMENTE LOCALIZADAS NA ÁREA 

INDÍGENA ZORÓ ? 

Sim, pois ali estao alguns dos seus aldeamentos 
tradicionais, como o Do'ei (nQ 27 do mapa 2). 

As terras pretendidas pelos autores estao na área 
indígena Zoró quer se considere o ponto de vista legal (o 
Decreto 81.587 de 19 de abril de 1978) quer se considere o 
ponto de vista da ocupa~ao tradicional, conforme ficou 
demonstrado. 

Ocorre que em fun\ao da implanta~ao das fazendas, os 
Zoró foram ficando cercados, tiveram seu transito tradicional 
estrangulado dentro de um quadro histórico absolutamente 
inusitado para eles. A rapidez dos acontecimentos ao lado da 
lentidao das decisoes legais desfavoreceu-os. 
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Quando foi aberto o picadao pelas fazendas Muiraquita 
e Vale do Río Roosevelt, os Zoró ainda nao haviam sido 
oficialmente contatados. 

Em 1981, conforme f oi mencionado, os proprietários 
dessas empresas constituíram um condomínio para 
subvencionar a substitui9ao do picadao por urna estrada. 
Exatamente naquele ano, os Zoró ainda viviam a experiencia 
traumática do período pós-contato, quando haviam passado 
por violenta depopula9ao, estavam sofrendo influencia dos 
missionários (que, vale insistir, desestimulavam o seu 
afastamento do Posto) e estavam vivendo com os índios 
Gaviao. Nao era possível, pois, que nesse quadro confuso, 
pudessem transitar pelo seu próprio território. 

Foi essa estrada, ou seja, o antigo picadao , que 
possibilitou a entrada dos autores na área. 

Em 1981 os Zoró voltaram para o Posto da FUNAI, 
local da antiga aldeia Boborei conforme já f oi di to. Ali 
passaram algum tempo sob urna administra9ao que tinha 
como política mante-los no Posto, desestimulando 
afastamentos. 

Todos esses fatos favoreceram os autores, que acabaram 
por constituir advogado para representá-los. Mas a entrada 
nao parou: linhas de onibus passaram a circular pela estrada; 
novas derrubadas foram feítas. Os Zoró come9aram a reagir, 
a fazer cobran9as da FUNAI, mas tomaram entao 
conhecimento de que as terras onde sempre vi veram só 
estavam delimitadas e nao demarcadas. ,,. 

E importante que esses fatos sejam considerados porque 
a argumenta~ao de que os Zoró nao estavam no local por 
ocasiao da entrada dos autores toma-se inócua diante da 
história. 

9. ANTES DA CHEGADA DOS AUTORES AQUELAS 
TERRAS, OS ÍNDIOS ZORÓ AS OCUPA V AM 

EFETIV AMENTE EM TODA A EXTENSÁO CONFORME 
SEUS USOS, COSTUMES E TRADI<;ÓES? 

Sim. Antes da chegada dos autores, aquelas terras 
integravam o território tradicional Zoró, conforme 
demonstrei nas respostas aos quesitos anteriores. 
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A ocupa~ao se definía, pelos seus usos, costumes e 
tradi~oes, pela circula~ao pelos aldeamentos nominados e isso 
de várias formas. Em primeiro lugar porque, conforme já 
esclarecido, a organiza9ao tradicional da sociedade Zoró 
comportava subdivisoes em grupos locais que se agrupavam e 
se desf aziam em fun9ao da dinamica populacional e da 
otimiza1;ao do uso dos recursos, de tal forma que ocupa9ao do 
território e estrutura social sao indissociáveis, conferindo 
inteligibilidade mútua. A adequa9ao de um grupo social a 
otimiza9ao dos recursos é característica comum dos povos da 
floresta tropical11

• 

Por outro lado, é evidente que esses grupos 
pulverizados ao longo do seu território comum mantinham 
entre si diversos tipos de la9os sociais que asseguravam a 
coesao e a totalidade. Um deles é precisamente a circula~ao 
por um território conhecido e nominado, onde os nomes 
faziam parte do léxico comum da sociedade e, portanto, da 
história desse povo. 

Dr. Roberto Gambini, no seu Relatório de Identifica~ao 
da área Zoró (conforme portaría da FUNAI de 1677 de 
31/07 /84, datado de 28/10/84), fornece um interessante mapa 
que demonstra inequívocamente a ocupa9ao da área 
pretendida pelos autores, conforme os usos, costumes e 
tradi96es dos Zoró, considerado que o ponto de vista 
económico. Ve-se (Mapa 3 deste laudo, a seguir), que a 
ocupac;ao de um aldeamento levava os grupos locais a se 
deslocarem por diferentes pontos em busca dos recursos 
naturais que necessitavam para os mais diversos fins. 

Relatei na resposta ao quesito anterior as razoes pelas 
quais os Zoró nao estavam ocupando o local quando os auto
res ali ingressaram. 

11 A dinamica dessa circula9ao tarnbém se explica por motivos nao económicos: muitas 
vezes, razoes mágico-religiosas levavarn um grupo local a se deslocar de um aldeamento a 
outro. 
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MAPA 03-ÁREA INDÍGENA ZORÓ. RECURSOS NATURAIS UTILIZA· . 
DOS PELOS 1 NDIOS . 
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10. A PARTIR DE QUANDO PODE-SE DIZER QUE OS 
AUTORES COME~ARAM A INGRESSAR NA AREA? 

Sem dúvida, foi a constru~ao do picada o pelas f azenda 
Muiraquita e Vale do rio Roosevelt que permitiu o acesso aos 
autores. Como já foi dito, o picadao depois transformou-se 
numa estrada, facilitando e estimulando a entrada dos autores. 

Desse modo, a resposta objetiva ao quesito é: os 
autores come~aram a ingressar na área após 1980, portando, 
após o Decreto que a interditava, promulgado em 19 de abril 
de 1978. 

Come~aram a ingressar após o contato, quando foram 
divulgadas pela imprensa as localiza~oes de alguns 
aldeamentos, inclusive na regiao dos rios Tiroteiro e Quatorze 
de Abril e em áreas coincidentes com as pretendidas pelos 
autores. 
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11. O INGRESSO DOS AUTORES NAQUELAS TER~AS 
IMPEDID E IMPEDE QUE OS INDIOS ZORO 
CONTINUEM A USUFRUIR DELAS COMO 

FAZIAM? 

Sim. torna-se óbvio que a ocupa9ao daquelas terras por 
colonos impediu completamente que os Zoró delas 
usufruíssem. Mais grave é que as entradas continuam: ainda 
neste mes (janeiro de 1992), os Zoró, em cerca de 22 homens, 
dirigiarn-se até o médio Canaa para buscar taquaras para 
flechas. Lá chegando, encontraram urn grupo de homens 
armados, alguma derrubada e indícios de constru96es. Estes 
afirmaram que ali jamais foi terras de índios. Ou seja: nao só 
os Zoró nao usufruem mais a regiao, como também podem 
sofrer constrangimento de verem áreas vizinhas serem 
indevidamente ocupadas. 

12. QUE TÉCNICAS INTEGRAM O INSTRUMENTAL 
CIENTÍFICO-ANTROPOLÓGICO QUE PERMITE AO SR. 

PERITO E AOS SEUS ASSISTENTES-TÉCNICOS 
AFIRMAR SEREM OU NÁO OS INDÍGENAS OS 

ORIGINÁRIOS NATURAIS E LEGÍTIMOS SENHORES 
DAQUELAS TERRAS? 

A Antropología caracteriza-se por dispor de um 
instrumental metodológico bastante peculiar, desenvolvido ao 
longo dos últimos 50 anos entre os mais diferentes povos nao
industrializados do mundo. 

Destaco, em primeiro lugar, o trabalho de campo. 
Baseia-se numa metodologia própria conhecida como 
observa~ao participante. Inaugurado pelo antropólogo 
ingles naturalizado Bronislaw Malinowski, que trabalhou nas 
ilhas Trobriand do Pacífico, nos anos 40, o método pressupoe 
o convívio direto e mais íntimo possível entre o pesquisador e 
o povo que constituí seu objeto de interesse. Pressupoe ainda 
que esta aproxima9ao levará o pesquisador a se despojar de 
seus preconceitos e juízos de valor pré-estabelecidos, de 
modo que possa descrever a cultura do povo através dos olhos 
dos seus membros, e nao dos próprios olhos. 
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A sociedade em estudo fornece os referenciais, que sao 
os códigos da sua própria cultura para a compreensao da 
territorialidade. Como já expliquei, a ocupa9ao do território e 
a estrutura social sao indissociáveis e conferem 
inteligibilidade mútua. 

Demonstrei também que a história das sociedades 
ágrafas pode ser analisada a partir de seus próprios códigos 
internos, que sao a espacializa9ao do tempo. Isto é: o mapea
mento, na geografia, dos eventos significativos. O 
conhecimento desse mapeamento permite o trac;ado das 
migrac;oes e, com notável exatidao, o plotamento dos 
aldeamentos tradicionais. 

O conhecimento do território pela sociedade é 
f acilmente identificável a partir do conhecimento que os 
índios tem das terras que ocupam, nominando os rios e seus 
afluentes, bem como acidentes geográficos relevantes. 
Demonstrei também que a ocupac;ao da terra associa a 
toponímia a história e esta a geografia. Técnicas de 
entrevistas f ormam o arsenal científico que permite ancorar os 
indivíduos de urna mesma sociedade a um passado comum. 

U ma vez identificados os aldeamentos, as zonas de cac;a 
e pesca, as localidades onde determinados recursos naturais 
eram buscados, como argila para panelas, cocos para colares, 
taquaras para flechas, resinas para fins diversos, mel (existem 
os mais diversos tipos desigualmente distribuídos na floresta), 
ervas para remédios, etc., torna-se muito fácil comprová-los. 
Por exemplo, em cada um dos aldeamentos que identifiquei, 
sem dúvida a vegetac;ao comprovará inexoravelmente a 
ocupac;ao humana, acusando a presenc;a de restos de ro9as, de 
plantas cultivadas em geral, mesmo que em estado de 
abandono, quando a floresta recome9a seu processo natural de 
reconstitui9ao. 

A existencia dos aldeamentos pode ser comprovada 
pelas ossadas humanas, já que os solos dos aldeamentos 
nominados abrigamos mortos. 

Através de pesquisa de campo, identifiquei os 
aldeamentos tradicionais que permitem caracterizar o 
território Zoró bem como caracterizar como Zoró as terras 
pretendidas pelos autores. Parte dos meus dados podem ser 
comprovados pelas pesquisas realizadas por Brunelli e 
Gambini . 
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Todas as afirma96es que aqui fiz foram formuladas a 
partir da sociedade Zoró, da sua história e da sua visao de 
mundo. Por sua vez, a ocupa9ao desse território pode ser 
comprovada pelas marcas físicas. 

Na resposta ao quesito 3 expliquei o método utilizado 
para a identifica9ao dos aldeamentos. Aquí detalharei mais 
algumas técnicas que compoem o instrumental científico para 
pesquisas em sociedades ágrafas. 

1. Histórias de vida, análise por coorte e genealogias : 

A coleta de histórias de vida faz emergir sagas que 
permitem ancorar os indivíduos num destino coletivo. Os 
pesquisadores nao se interessam pelo "eu" particular, mas 
pelo mundo que compreende nao somente as rela9oes sócio
estruturais como também a combina9ao do "tempo 
biográfico" (eu) com o "tempo histórico" (sociedade). A 
análise por coorte transforma a composi9ao das biografias 
num conjunto dentro de um contexto histórico, social e 
cultural. O caráter de um grupo que partilha urna identidade 
coletiva é a concatena<;ao de eventos peculiares no tempo. As 
biografías se tornam inteligíveis tomadas com rela9ao ao total 
- é o coorte de indi víduos de urna mesma idade aproximada -
e a história coletiva pode ser apreendida através da agrega9ao 
de histórias pessoais múltiplas. 

Muitas vezes esses indivíduos podem ser ligados por 
genealogías. A constru9ao de urna genealogía é urna técnica 
que todo antropólogo tem de dominar, em virtude da 
importancia do parentesco. Por exemplo, pode-se fazer urna 
análise por coorte agrupando alguns indivíduos de idade 
aproximada X. Analisadas as biografias individuais, os 
principais eventos significativos que emergiram na pesquisa, 
pode-se tentar ligar esses indivíduos pelo parentesco. As 
genealogías podem se estender de muitas formas, revelando 
inúmeras formas de la\os sociais que surgem em decorrencia 
do parentesco consangüíneo e do parentesco por afinidade, 
bem como das regras de residencia. Por exemplo: se a regra 
á matrilateral, o homem se muda após o casamento. 

Creio ter ficado claro quantas informa\6es podem ser 
adquiridas com essas técnicas. 
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2. Etnolinguística, etnobotli.nica, etnozoologia e 
toponímia em geral: 

A toponímia, conforme venho demonstrando, traz 
informa<;oes precisas e fundamentais. Seu estudo mais 
detalhado - o que nao foi realizado aqui - pode revelar 
conhecimento em etnobotanica e remeter a um território. E 
quando um grupo muda, leva consigo o léxico etnobotanico e 
zoobotanico, f azendo men<;oes a plantas ou animais que 
podem existir a grandes distancias. 

3. Relaroes lnterétnicas: 

O levantamento do tipo das rela<;oes estabelecidas entre 
urna sociedade e seus vizinhos é de extrema importancia. 
Inf orma~oes de um grupo sobre outros podem auxiliar na 
constru~ao de urna cronologia. Relatos sobre guerras e 
conflitos sempre trazem men~oes precisas a localidades. 

4. Mitología: 

Todas as sociedades tém carpos mitológicos onde se 
incluem cosmogonias. Embora a linguagem mítica seja 
extremamente simbólica, traz · consigo informa~oes 
fundamentais sobre migra<;oes, a estrutura social como um 
todo e os pavos mais antigos com os quais a sociedade 
estabelecia rela~oes de amizade ou de hostilidade. 

Todas essas técnicas podem ser utilizadas para se 
proceder ao levantamento de um território tradicional 
indígena. 

13. QUEIRAM O SR. PERITO E SEUS ASSISTENTES
TÉCANICOS MENCIONAR JODAS,E QUAISQlJER 

EVIDENCIAS DA OCUPA<;J\O INDIGENA NA AREA 
ZORO. 

As evidéncias da ocupa~ao indígena na área Zoró 
ficaram suficientemente manifestadas na demonstra<;ao 

217 



inequívoca do seu território tradicional (resposta ao quesito 
3), evidenciada em mapa construído a partir das informa~oes 
dos próprios índios e do uso de metodología científica 
adequada. Demonstrei também, através da descri~ao da sua 
estrutura social tradicional, de que forma este território era 
ocupado e de que forma esta ocupa~ao recaía sobre as terras 
pretendidas pelos autores. 

14. TAIS EVIDENCIAS SÁO SUFICIENTES PARA 
CARACTERIZAR TODA AQUELA ÁREA (INCLUÍDA A 

PARTE PRETENDIDA PELOS AUTORES) COMO DE 
OCUPA<;ÁO INDÍGENA?. 

Sim, conforme explicado ao longo das respostas aos 
quesitos anteriores. 

Devo lembrar ainda que demonstrei o território 
tradicional indígena, mas além dessa demonstra~ao, é preciso 
enfatizar que a área pretendida recai sobre urna regiao interdi
tada legalmente por Decreto. 

15. COMBASE NO PARÁGRAFO 1º DO ARTIGO 231, 
DA CONSTITUI<;ÁO FEDERAL, QUEIRAM OS 
SENHORES VISTORES INFORMAR QUAIS OS 

CRITÉRIOS A SEREM CONSIDERADOS PARA A 
CARACTERIZA<;ÁO DO QUE SEJA ÁREA INDÍGENA. 

Reza o parágrafo 1 º da Constitui~ao Federal de 1988: 
sao terras tradicionalmente ocupadas pelos índios as 

por eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas para 
suas atividades produtivas, as imprescindíveis a preservarao 
dos recursos ambientais necessários a seu bem estar e as 
necessárias a sua reprodurao física e cultural, segundo seus 
usos, costumes e tradiroes. 
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16. CONFORME TAIS CRITÉRIOS, AS TERRAS 
PRETENDIDAS PELOS AUTORES PODEM SER 

CONSIDERADAS EFETIV AMENTE COMO 
PERTENCENTES AOS ÍNDIOS ZORÓ? 

Sim. As terras pretendidas pelos autores eram por eles 
habitadas em caráter permanente, urna vez que ali se incluíam 
aldeamentos nominados habitados por grupos locais; eram 
utilizadas para suas atividades produtivas e imprescindíveis a 
preserva9ao dos recursos ambientais necessários a seu bem 
estar e necessárias a sua reprodu~ao física e cultural, segundo 
seus costumes, usos e tradi9oes. 

A ocupa~ao se fazia de forma pulverizada e rotativa ao 
longo do seu território, mas é essa característica que garantía 
a sua otimiza9ao, conforme ficou evidenciado. Essa 
otimiza~ao se coadunava com a sua estrutura social em 
grupos locais, e nao <leve, em hipótese alguma ser confundida 
com termos ambígüos e depreciativos como "perambula9ao". 
O caráter permanente se define facilmente pela ocupa9ao 
mais que centenária e pela toponímia. 

17. QUEIRAM, FI~ALMENTE, O SR. PERITO E SEUS 
ASSISTENTES-TECNICOS PRESTAR QUAISQUER 

OUTROSESCLARECIMENTOJULGADOS 
NECESSÁRIO. 

Existem dois equívocos graves ao longo do Processo em 
pauta que devem ser esclarecidos. Em primeiro lugar, na 
f olha 577 há a afirma9ao fe ita pelos advogados dos autores de 
que "informa9ao lingüística nao pode ser prova de ocupa~ao". 
Pode. Conforme esclarecí na res posta aos quesitos 5 e 6, os 
lingüistas dividem as línguas de modo a formar agrupamentos 
classificatórios que permitem assegurar se se tratam de 
línguas de faffil1ia distintas ou da mesma f amília, e ainda se se 
tratam de dial e tos. Esclareci que a dif eren9a temporal de um 
grupo de dialetos é menor que a diferen~a temporal de um 
grupo de línguas. Em outras palavras, isto significa que 
sociedades que f alam dialetos de urna mesma língua 
certamente se constituíram historicamente há menos tempo do 
que sociedades que falam línguas de urna mesma família. 
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A informa9ao lingüística fomece incontestavelmente 
dados necessários para a reconstitui9ao de rotas migratórias. 
Sociedades que falam línguas da mesma fanu1ia tiveram a 
mesma ongem. 

Roteiros migratórios de povos indígenas apontam por 
vezes extraordinárias dispersoes, mas quanto mais próxima 
urna língua falada por duas sociedades, mais semelhan9as 
culturais a nível estrutural podem ser encontradas. Todas 
essas premissas sao científicas, reconhecidas universalmente 
e comprovadas ao longo de pesquisas realizadas por lingüistas 
que dominam o instrumental heurístico para tal. 

Outro equívoco diz respeito ao parentesco entre o 
"cacique" Paio - Zoró - e o índio Gaviao Catarino Sepirob. 
Argumentam os advogados dos autores que este parentesco 
seria urna prova de que Zoró e Gaviao sao urna só sociedade. 
Esclarecí e demonstrei que, definitivamente, sao sociedades 
distintas. Ocorre que, conforme expliquei, as vezes ocorriam 
casamentos entre os Gaviao e os Zoró. Isto nao deve ser 
considerado como indicativo de uniao entre os dois. 
Explique-se: os povos indígenas nao viviam completamente 
isolados uns dos outros e, mesmo através da guerra - muito 
comum entre as sociedades da floresta tropical - praticavam a 
captura ou roubo de mulheres. Na sua face antagónica, o 
acordo para o casamento. Isto era realizado de forma 
tradicional e, inconscientemente, as sociedades garantiam o 
patrimonio genético coletivo. Nesse sentido alguns 
demógrafos avaliam que popula9oes de menos de 500 pessoas 
tem de ter seu patrimonio genético renovado ocasionalmente. 
Como se ve, a estrutura dessas sociedades garantia a 
sobre vivencia do seu modelo de várias formas. 

No caso de Paio, ocorreu o seguinte: Paio é da linhagem 
Zabé-awei. Seu pai teve duas mulheres (a poligamia era 
relativamente comum), sendo urna da linhagem Pengeyen 
tere e outra "estrangeira", urna mulher Ikolem, isto é, 
Gaviao. Acontece que esta mulher era irma da avó materna 
de Catarino. A avó materna de Catarino jamais saiu da aldeia 
Gaviao e sequer conhecia Paio. 
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QUESITOS FORMULADOS PELOS 
AUTORES 

l. QUAL A LÍNGUA FALADA PELOS ZORÓS? É A 
MESMA DOS SURUÍ, CINTA-LARGA, GA VIÁO E 

OUTROS GRUPOS DA REGIÁO? 

A língua falada pelos Zoró, conforme já esclareci, faz 
parte do tronco Tupi e da f amília Mondé. A f amília Tupi
Mondé incluí as línguas Suruí, Cinta-Larga, Mondé, Aruá 
e Zoró. 

Os Cinta-Larga, Gaviáo, Suruí e Zoró sempre 
estiveram mais próximos geograficamente, enquanto os Aruá 
e os Mondé tomaram urna rota migratória que os levou ao sul 
do rio Ji-Paraná e depois as cabeceiras dos afluentes 
ocidentais do Jí-Paraná, que nao distam de algumas 
cabeceiras dos afluentes orientais do Guaporé, para onde 
f oram os Aruá. 

Na grande regiao banhada pelos ríos Ji-Paraná e 
Aripuana fixaram-se os demais Tupi-Mondé, ao longo de 
diferentes afluentes e tributários desses rios. 

As mais antigas cisoes entre esses aconteceram há cerca 
de 4-2 mil anos atrás. No caso dos Tupi-Mondé, a cisao 
mais antiga <leve ter dado origem aos Suruí, que falam a 
língua mais diferente em compara9ao com as demais. As 
línguas Cinta-Larga, Gaviáo e Zoró sao semelhantes e 
inteligíveis entre si. Mas o grau de diversifica9ao dessas 
línguas ainda nao foi suficientemente analisado. 

2. HÁ PARENTESCO ENTRE ESSES GRUPOS, 
SOBRETUDO OS SURUÍ? 

O parentesco histórico, que remonta a urna origem é tao 
antigo que recai no domínio do mitológico. Explicando: os 
mitos de origem, as cosmogonías, reconhecem urna unidade 
de origem. Fora do domínio mitológico, a tradi9ao registra 
apenas guerras e mais guerras, conflitos ocasionais, mortes, 
acusa95es mútuas de feiti9aria. 

Expliquei na resposta aos quesitos 5 e 6 da FUNAI, que 
os Suruí sao a sociedade mais distante dos Zoró. Demonstrei 
ainda como que, historicamente, os Zoró expulsaram os 
Cinta-Larga do delta formado pelos rios Branco e Roosevelt, 
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e definiu-se a fronteira que delimitava essas sociedades: a 
margem direita do Roosevelt, Cinta-Larga; a margem 
esquerda, Zoró. Fora isso, era a guerra. 

Com os Gaviao, estabeleceram rela~oes ora de 
amizade, ora de hostilidade. Mas, sem dúvida, os Gaviao 
eram o grupo mais próximo até antes do contato quando, 
conforme expliquei, passaram a trabalhar em seringais e os 
Zoró permaneceram isolados. O contato dos Zoró com os 
brancos foi posterior ao contato dos Gaviao com os brancos, 
e o interregno assinalou um período de maior isolamento para 
os Zoró. 

Resumindo os fatos: 
- há, de fato, um parentesco histórico entre os povos 

Tupi-Mondé, mas as cisoes sao muito antigas. A mais 
distante deu origem aos Suruí, que guardam as maiores 
diferen9as lingüísticas e culturais com rela9ao aos demais; 

- as rela~oes centenárias entre esses povos sao de 
profunda hostilidade, excetuando-se os Gaviao, com os quais 
chegavam, inclusive, a realizar casamentos ocasionais; 

- esses povos reconheciam os limites territoriais de 
cada um de forma que as soberanias estavam centenariamente 
estabelecidas; 

- es ses povos conf ormam etnias distintas com algumas 
semelhan9as culturais a nível estrutural. 

3. É C~OMUM A DISSIDENG_IA ENTRE LIDERAN\:AS 
INDIGENA E A FORMA\:AO DE ~ov AS TRIBOS, 

COMO FOI O CASO DOS ZORO, SEGUNDO 
INFORMA\:ÁO DE INDIGENISTAS E DO E~T ÁO 

PRESIDENTE DA FUNAI ROMERO JUCA? 

Nao. Trata-se de urna interpreta9ao equivocada. As 
sociedades indígenas atuais sao produtos de dissidéncias e 
cisoes que ocorreram há muitos séculos, algumas até há mais 
de mil anos. 

Para que ocorra urna cisao, é preciso que haja condi95es 
históricas atuando externamente. Conforme já expliquei na 
introdu9ao a este laudo, as sociedades indígenas sao 
sociedades sem Estado. Sociedades sem Estado tém 
mecanismos específicos de manuten9ao da coesao definidos 
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por diversos elementos como o parentesco; as formas de 
reciprocidade e solidariedade de ordem moral mas nao 
coercivamente institucionalizadas; estruturas sociais que se 
caracterizam por grupos pequenos como os grupos locais 
formados por diferentes tipos de famílias que ocupam o 
território de modo pulverizado para garantir a otimiza<;ao do 
uso dos recursos naturais, autónomos políticamente e auto
suficientes economicamente; chefias nao coercitivas. ,, 

E ao nível da superestrutura que essas sociedades 
exibem as suas características mais mareantes, já que a sua 
tecnología é simples. 

Um aspecto deve ser ressaltado: o antropólogo Pierre 
Clastres, na sua obra A Sociedade contra o Estado, afirma que 
a condi~ao fundamental para a existencia desse tipo de 
sociedade consiste num porte demográfico relativamente 
pequeno. Por isso essas sociedades se "esfacelam", div,,idem
se em grupos locais que conservam sua autonomía. E essa 
atomiza<;ao do universo indígena que impede a constitui~ao 
do Estado que, como se sabe, do ponto de vista da teoria da 
Ciencia Política, é eminentemente unificador e 
homogeneizador. 

Em outras palavras, existem mecanismos que impedem 
que essas sociedades ultrapassem um contingente 
demográfico que colocarla em risco a sobrevivencia do 
modelo sob a qual está estruturada. Qual seria este 
contingente? Difícil afirmar, pois varia muito. Quando as 
estruturas de parentesco sao mais simples, o contingente 
tende a ser menor, mas quando existem maiores 
complexidades no sistema de parentesco, como clas 
exogamicos corporatizados ou linhagens que regulamentam o 
casamento, o contingente pode §Cr maior. Nao é o caso da 
floresta tropical, mas na Africa existem sociedades 
organizadas em linhagens que ultrapassam 200.000 
habitantes, como é o caso dos Nuer do Sudao meridional. 

No Brasil os Guarani, no século XV passaram por 
vários processos de divisao interna, provavelmente devido a 
pressao populacional que amea~ava por em colapso seu 
modelo tradicional. Deslocaram-se en tao, em diferentes 
reides, moti vados por um impulso de ordem religiosa e 
messianica: iam em busca da "Terra sem males" (espécie de 
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Paraíso da religiao crista) e essa busca levou-os a se 
fracionarem e a se fixarem em diferentes territórios. 

Quando acontece o fracionamento? Difícil responder 
pois é preciso haver um conjunto de fatores atuando para 
formar um processo. Seja como for, os últimos 
fracionamentos f oram concomitantes com a chegada dos 
primeiros colonizadores, pois é preciso considerar que a 
chegada do branco altera drástica, inequívoca e 
inexoravelmente este quadro. 

Portanto, hoje nao há a menor possibilidade deste tipo 
de dissidencia, mesmo porque nao havia dissidencia, mas um 
processo histórico complexo. A história destes povos foi 
ceifada pela presen9a do branco e a partir desta presen9a o 
quadro é outro, os capítulos sao outros, de modo que, do 
ponto de vista da ciencia, a dinamica muda completamente. 

Esclare<;o ainda que, conforme venho explicando, os 
Zoró nao sao produto de urna dissidencia fortuita. A 
f orma9ao dos Zoró enguanto etnia nao pode ter ocorrido há 
menos de 200 anos. Também os Zoró nao se formaram a 
partir de beligerancias entre líderes, até porque isso nao existe 
nas sociedades da floresta tropical, com exce9ao de alguns 
povos Je, como o Kayapó, em fun9ao do seu faccionalismo 
interno. A etnia nao surgiu por encanto. A origem dos nomes 
das linhagens, por exemplo, recai no mitológico. E assim 
como nao podemos precisar a data e a origem dos mitos da 
nossa sociedade, nao podemos faze-lo com os nossos índios. 

4. QUAIS OS COSTUMES DOS ZORÓ, TAIS COMO 
MÚSICAS, DAN~AS, RELACIONAMENTOS Et-{TRE 

ELES, COM OUTROS GRUPOS, ALIMENT A~AO, 
FORMA DE VIDA, CQMPORTAMENTO? FAZER 

DESCRl~AO MINUCIOSA. 

5. DIZER A MESMA COISA QUANTO AOS CINTA
LARGA, SURUI, GA VIÁO E OUTROS GRUPOS DA 

REGIÁO. 

A resposta ao quesito 4 já foi dada nas respostas aos 
quesitos 1, 5 e 6 para a FUNAI. Já o quesito 5 acima 
pressupoe um estudo comparativo desses grupos. 
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No que se refere aos Zoró, especificando mais a 
resposta ao quesito 4 supra, devo dizer que, no tocante a 
música e as dan~as, nao há estudos realizados. Os 
relacionamentos entre eles e a sua forma de vida podem ser 
descritos, bem como a sua alimenta~ao. 

A tese de Brunelli, que versa sobre a medicina 
tradicional Zoró e su as transf orma~oes traz informa~oes 
sobre alimenta<;ao, inclusive os tabus alimentares. 

Na realidade, o quesito 4 supra objetiva a descri<;ao da 
cultura Zoró e o quesito 5 as diferen<;as e as semelhan<;as 
entre essas sociedades. ,, 

E possível, com os dados existentes no momento, 
estabelecer um painel comparativo entre essas sociedades, 
enfatizando a sua organiza<;ao social, que é muito .mais 
importante, do ponto de vista comparativo, do que música e 
alimenta<;ao. 

Estudos sobre música indígena sao objeto de 
etnomusicologistas que analisam os instrumentos desde a sua 
f abrica<;ao e a sua execu<;ao até o sentido simbólico dos seus 
repertórios, considerando, para dar apenas um exemplo, que 
muitas vezes os repertórios sao exclusivos a um cla ou 
· linhagem e, portanto, ininteligíveis fora da estrutura social. 

A estrutura social Zoró foi analisada por Brunelli; a dos 
índios Cinta-Larga por Joao Dal Poz Neto - cujas obras já 
citei - e a dos Suruí por Betty Mindlin, na obra Nós Paiter Os 
Suruí de Rondonia, publicado pela Editora Vozes em 1985. 

Existem ainda outras obras sobre esses índios, mas 
quase nada sobre os Gaviao. Os Gavia o f oram objeto de 
estudo de dois antropólogos noruegueses, L. Lovold e E. 
Forseth, mas sua tese ainda nao está disponível. 

A música Cinta-Larga foi estudada em profundidade 
por Priscilla Ermel que defendeu urna tese de mestrado 
intitulada O sentido mítico do som: Ressonancias Estéticas 
da Música Tribal dos índios Cinta-Larga, na PUC/SP, em 
1988. Desconhe<;o a tese, mas está disponível na biblioteca 
da institui<;ao onde f oi defendida. 

Existe ainda um disco produzido por Betty Mindlin 
sobre música Suruí . 

. Esses dados esparsos, muitos de excelente qualidade e 
alta sofistica<;ao teórica nao permitem, contudo, um estudo 
comparativo exaustivo sobre os Tupi-Mondé - tarefa que 
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certamente será realizada por um antropólogo de muito 
folego. Quanto aos "demais grupos da regiao", isto é, da área 
cultural do Ji-Paraná, como os Arara e os Uruku nao há 
estudos específicos sobre a sua cultura. 

Ve-se, portanto, que esses quesitos nao podem ser 
respondidos na sua totalidade. Entretanto, como o objetivo é 
conhecer as semelhan~as e as diferen~as entre eles, resumirei 
os principais aspectos. 

Língua - expliquei que f alam línguas distintas, sen do a 
Suruí a mais diferente das demais, e que estao todas 
classificadas numa mesma família, a Tupi-Mondé. 

Estrutura social - caracterizada pela ocupa~ao 
pulverizada do território através de grupos locais. 

Essas sociedades comportam divisoes internas distintas. 
Os Zoró se subdividem em linhagens patrilineares agamicas, 
conforme expliquei detalhadamente; os Cinta-Larga se 
subdividem em tres grandes agrupamentos, conforme 
explicitei, e mais outras formas classificatórias patrilineares e 
também agamicas. Os Suruí se subdividem em tres linhagens 
também patrilineares, a saber: Gamire, Gamep e Makoro, - ,.. . que sao agam1cas. 

Conforme se ve, a nível estrutural o modelo pode ser 
entendido como de linhagens, mas essas linhagens tem nomes 
muito diferentes e variavam muito em número: várias entre 
os Zoró e apenas tres entre os Suruí, embora seja possível 
que antes do contato houvesse mais. 

Território e sistema económico - a forma de ocupa~ao 
do território f oi amplamente analisada na res posta ao quesito 
1 da FUNAI. Esta forma é comum a muitos povos da floresta 
tropical, talvez a resposta cultural mais adequada ao meio que 
esses povos encontraram. 

Essas sociedades sempre f oram ca<;adoras, coletoras, 
pescadoras e agriculturas, mas a ca9a parece ter tido um papel 
fundamental entre os Cinta-Larga. 

Mitologia e xamanismo - o corpo mitológico dessas 
sociedades comporta algumas versoes semelhantes, mas 
alguns temas específicos. Talvez seja esta a área mais 
interessante para a verifica<;ao das dif eren~as entre eles. Os 
xamas Zoró, Gaviao e Suruí tem urna fun<;ao muito 
importante, enquanto que entre os Cinta-Larga (conforme 
Joao Dal Poz Neto), a fun~ao de xama é quase ineficiente. 
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Rituais - todos esses povos elaboravam ricos e 
complexos rituais que sao, entretanto, muito diferentes entre 
si. Joao Dal Poz Neto analisou com grande riqueza de 
detalhes os rituais de confratemiza9ao entre os grupos locais 
Cinta-Larga, que faziam parte da etiqueta e do protocolo 
tradicionais. As visitas de um grupo a outro serviam como 
la9os de amizade e solidariedade e contribuíam para a coesao 
social. Os Suruí tem um sistema ritualizado de troca opondo, 
de um lado, um grupo que fornece a makaloba (bebida 
fermentada) e de outro, um grupo que deve fornecer produtos 
da floresta. U m homem para pertencer a um desses grupos 
deve ter um cunhado no outro, forma que nao existe em 
nenhuma das outras sociedades. 

Relacionamento entre essas sociedades 
caracterizado pela inimizade. Até a primeira metade deste 
século, pela guerra. A exce9ao se dá entre Zoró e Gaviao 
que oscilavam entre a hostilidade e a paz. 

6. QUAL A FORMA DAS MALOCAS CONSTRUÍDAS 
PELOS ZORÓ, COMO SAO CONSTRUÍDAS, EM 

CÍRCULOS, EM LINHA, COMO SAO FEITAS? E OS 
OUTROS GRUPOS? 

Novamente o quesito pressupoe um estudo 
comparativo, desta vez tomando por base as malocas. 

A maloca Tupi é típica desses povos e constituí-se de 
urna constru~ao oblonga que abrigava as famílias extensas 
que formavam os grupos locais. 

No caso dos Zoró, o número de malocas variava, 
conforme já expliquei. Por exemplo: durante o período da 
abertura do picadao pela fazenda Muiraquita, havia sete 
grandes malocas nas cabeceiras do Canaa, variando de 2 a 5 
Km de distancia entre si. 

Em 1967 havia 6 grandes malocas nas cabeceiras dorio 
Tiroteio e 3 grandes malocas no rio Zacoindi. 

Do ponto de vista morfológico, as malocas nao 
obedeciam a critérios de disposi9ao rígidos, como ocorre 
entre outras sociedades indígenas: os Krahó, por exemplo, 
cujas aldeias sao circulares. 
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Nao há urna descri9ao do material usado e da confec~ao 
das malocas Zoró. . 

Betty Mindlin descreveu a maloca Suruí: comprida, a 
planta em forma de elipse, medindo entre 25m x 8m. Na 
entrada, trés a cinco enormes troncos ocos, para armazenar a 
bebida das festas, e as panelas grandes de ceramica, 
pertencentes urna a cada mulher da casa, usadas para f azer ,, . 
vanas sopas. 

Dentro, pares de postes de madeira unidos por 
travessoes a um metro e meio do chao repartem as f amílias 
nucleares, isto é, cada homem com sua mulher e filhos. 
Nesses travessoes as pessoas penduram as suas redes. 

A altura da casa atinge 6 a 8 metros, em forma de ogiva. 
A base das paredes sao cascas de árvores e em cima, palhas. 

Joao Dal Poz Neto descreveu o processo de constru~ao 
de urna maloca Cinta-Larga antes do contato. Desmatava-se 
urna pequena clareira e um tapiri era levantado ao lado. 
Depois da queimada, em geral no fim de agosto, era feíto o 
plantio. Apenas no ano seguinte, quando a ro9a come9ava a 
produzir, os moradores transferiam-se definitivamente e 
davam início a constru9ao da grande maloca. Cada maloca 
nova era invariavelmente celebrada ritualmente com urna 
grande festa que envolvia grupos locais distintos. Esta 
celebra~ao ritual é urna característica da cultura Cinta-Larga. 

Insisto que, do ponto de vista morfológico, as malocas 
dos Zoró ,,nao dif eriam das malocas dos . demais grupos da 
regiao. E no seu interior que emergem as dif eren~as, 
revelando as distintas regras que orientam o parentesco e a 
residéncia, isto é, o deslocamento pós-marital (patri ou 
matrilocal). 

Urna descri9ao completa para responder o quesito 
demandarla a análise do material empregado, dado que nao 
existe. A descri~ao feita pela antropóloga Betty Mindlin 
(planta em elipse, altura em forma de ogiva) corresponde a 
um padrao cultural comum das florestas tropicais. 

7. AS CONSTRU<;ÓES FORAM FEITAS PELOS ÍNDIOS 
OU PELA FUNAI? QUANDO E ONDE FORAM FEIT AS? 

LOCALIZAR EM MAPAS ESPECIALMENTE 
ELABORADOS. 
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As malocas tradicionais evidentemente eram feitas 
pelos índios. No mapa 2 deste laudo estao plotados os locais 
dos aldeamentos tradicionais. 

Após o contato, é comum os índios mudarem o padrao 
tradicional das suas casas. Isso ocorre porque como o 
processo é rápido e, em larga medida, traumatizante, 
envolvendo perda de popula<;ao, reorienta~ao quanto aos 
valores tradicionais; desestímulo por parte do órgao quanto a 
se deslocarem. Em face e por decorrencia deste somatório de 
f atores, os índios tendero a f azer casas nos moldes comuns da 
área rural brasileira. A maloca nao resiste a mais de cinco 
anos: conforme explicou Joao Dal Poz Neto, após esse 
período, as palhas da cobertura apresentam brechas e vigas 
sao atacados por cupins; as amarra<;oes de cipó e envira ficam 
frouxas ou rompem-se; há acúmulo de lixo e insetos. Esse 
período corresponde também ao desgaste das ro<;as e a 
diminui<;ao de ca9a no raio próximo. 

Logo após o contato, todo o sistema tradicional fica 
temporariamente alterado, e os índios passam a construir 
casas de madeira. Ainda assim, mantem as suas regras de 
casamento e residencia inalteradas, de tal forma que as 
famílias que tradicionalmente deveriam morar numa mesma 
maloca, permanecem próximas. 

Atualmente, no posto há urna maloca tradicional, mas 
pequena, ocupada por Paio e seus familiares. Matiazap, um 
Zoró de cerca de 45 anos, mora com sua família (família 
extensa) um pouco afastado do posto, indicando retomada do 
antigo padrao. 

A tendencia geral, passados os momentos traumáticos 
do contato é de retomada dos padroes tradicionais) mesmo 
com profundas altera<;oes de ordem tecnológica. E preciso 
enfatizar que a mudan<;a na cultura material é muito mais 
rápida do que as altera9oes na ordem social, que sobrevivem e 
até se fortalecem dentro dos novos quadros históricos . 

8. QUANDO, POR QUE E ONDE FORAM CONTAJADOS 
OS ZORO? E OS DEMAIS GRUPOS DA REGIAO? 

ELABORAR MAPA. 
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Os Zoró, conforme expliquei na resposta ao quesito 2 
da FUN Al, aproximaram-se pela prime ira vez dos brancos em 
1976, quando visitaram a fazenda Castanhal na margem 
esquerda do rio Branco. 

Em outubro de 1977 a FUN Al instalou um Posto na 
margem direita do rio Branco, onde ocorreu o contato oficial. 

Todo o histórico sobre os acontecimentos posteriores 
está na resposta ao quesito acima mencionado. 

Resumindo os fa tos: 
- os Zoró procuraram a f azenda porque todo o seu 

território já estava cercado por aquela e por outras fazendas; 
- os sertanistas sabiam da existencia dos Zoró e 

alertaram as autoridades competentes (presidencia da FUNAI) 
e tomaram a questao pública através da imprensa; 

- a FUN Al instalou o pos to em 1977, quando os Zoró 
já nao podiam transitar livremente pelo seu território em 
virtude da presen~a dos brancos, que eles desconheciam; 

- enquanto o processo de contato tinha curso, foi aberto 
o picadao pelas fazendas Muiraquita e Vale do rio Roosevelt, 
que depois transf ormou-se numa estrada; 

- o picadao f oi aberto com urna autoriza~ao do en tao 
presidente da FUN Al que deu a referida autoriza~ao numa 
zona interditada; 

- os Zoró f oram se refugiar no P .l. Lo urdes porque 
temiam os Suruí e os brancos e lá passaram dois anos; 

- no período que passaram no P .l. Lo urdes f oram al vo 
dos missionários protestantes que os desistimulavam a se 
afastar do Posto e por isso permaneceram sem percorrer o seu 
território; 

- enquanto nao percorriam o seu território, o picadao -
já urna estrada - serviu o eixo de penetra~ao de pessoas dentro 
deste território. 

Este é o quadro histórico sumarizado do contato Zoró. 
Os demais grupos foram contatados em épocas distintas. 

O contato com os Gaviao é muito anterior aos outros, datando 
da primeira metade deste século, mais aproximadamente da 
década de 1940, quando a regiao do Ji-Paraná passou a sofrer 
urna intensa ati vidade seringalista. Da mesma época e nas 
mesmas condi~oes ocorreu o contato com os Arara. 

Os Suruí foram contatados em 1969 mas o grupo só se 
fixou no Posto da FUNAI em 1973. O local do contato deu-
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se nas margens do igarapé Sete de Setembro, afluente da 
margem direita dorio Branco. 

Os Cinta-Larga visitaram de modo surpreendente 
moradores da entao vila de Vilhena em 1965. Seu território 
tradicional estava sendo rapidamente penetrado por 
seringueiros e garimpeiros e houve conflitos de várias ordens, 
com mortes de ambos os lados. 

A partir de 1969 a FUNAI comec;ou a instalar Postos 
para trabalhos de atrac;ao, sendo o primeiro deles. 

No que se refere a elaborac;ao de um mapa, o mapa 2 
responde ao quesito: o local do primeiro contato dos Zoró 
com a FUNAI dista cerca de 35 Km do posto atual; o local do 
primeiro contato com os Suruí corresponde exatamente ao 
local onde está o posto Sete de setembro e o local dos 
primeiros contatos comos Cinta-Larga foi o mesmo que está 
hojeo P.I. Roosevelt. 

9. ESSES INDÍGENAS (TODOS DA REGIÁO) 
COSTUMAM PERAMBULAR OU TEM LOCAL FIXO DE 

MORADIA? 
,, 
Indios nao perambulam. As sociedades indígenas, na 

forma da sua organizac;ao social, sao milenarmente 
constituídas. Sofreram mudan~as históricas, quando fatores 
diversos compeliram a modificac;oes, colocando em conflito 
ou em cheque algumas formas dessa organiza~ao·. 

Ao longo do tempo, foram ocupando e conhecendo a 
floresta, e nesse processo, desenvolvendo o modelo de 
ocupac;ao por grupos locais, amplamente explicado ao longo 
deste laudo. 

Poderíamos dizer que tem locais fixos de moradia, na 
medida em que ocupavam e reocupavam determinados pontos 
do território cujas fronteiras "políticas" se definiam pela 
soberanía de urna determinada sociedade, que reagia com a 
guerra a sua intromissao . 

Nao perambulam os índios: deslocam-se rumo a urna 
localidade nominada para buscar argila para panelas; para 
buscar mel; para buscar taquara para flechas ou pupunha para 
arcos. Quando o fazem, vao em busca de recursos naturais 
que conhecem bem onde ficam. Conhecem e dao nome aos 
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rios que cortam seus territórios; conhecem e dao nome aos 
afluentes desses rios; conhecem as cabeceiras dos grandes 
ríos, dos seus afluentes e dos seus tributários: sao 
extremamente detalhistas nesse sentido. 

Quando um grupo local se move, em virtude do 
desgaste natural das ro~as, prepara-se com muita 
antecedencia, sabe para onde irá e sabe até o nome do local 
que irá ocupar. Sabe onde estao os grupos locais próximos e 
os nomes dos aldeamentos vizinhos. Território e movimento; 
terra e toponímia; território e sociedade; sociedade e 
movimento - eis o modelo. 

10. A PARTIR DO MAPA ELABORADO COMBASE EM 
LIVRO ESCRITO POR THEODORO ROOSEVELT, 

CONSTANTE DOS AUTOS (CONSTA TAMBÉM DOS 
AUTOS MAPA ELABORADQ NA ÉPOCJ\ EM QUE FOI 

ESCRITO O LIVRO E EXTRAIDO DO PROPRIO LIVRO), 
LOCALIZAREXATAMENTEONDEFORAM 

ENCONTRADOS OS SERINGUEIROS NO ANO DE 1914. 

Na página seguinte, apresen to urna cópia do mapa 
elaborado por Theodoro Roosevelt, no seu livro Nas Selvas 
Brasileiras, escrito em 1914 e publicado em 1948. Os 
seringueiros estao localizados acima da foz do rio Branca, 
onde o autor assinalou os "first rubber men", logo acima de 
alguns "rapids", isto é, corredeiras. 

Argumentou-se, ao longo do processo que a presen9a de 
seringueiros assinalada por Roosevelt no início do século 
seria um indício da inexistencia de índios. 

Entretanto, o mesmo Roosevelt relata no capítulo "O rio 
da Dúvida" que um dos cachorros da expedi9ao foi morto a 
flechadas (cf. p. 254). Todo o seu relato descreve urna regiao 
inabitada: 

"Já havíamos percorrido mais de trezentos quilometros 
de regioes completamente desconhecidas, em quarenta e oito 
dias; nao víamos um único ser humano, embora por duas 
vezes escutássemos a voz de índios" (p. 195). 
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O seringal assinalado no mapa pertencia a um certo 
Joaquim Antonio, conforme relata o próprio Rondon nas suas 
Conferencias proferidas no teatro Phenix no Rio de Janeiro 
sobre os trabalhos da Expedi~ao Roosevelt, publicadas em 
1916 pela Tipografía do Jornal do Commercio. Sobre o 
seringal visitado, diz Rondon que era o primeiro sinal de 
civiliza~ao encontrado no rio (o Roosevelt). O proprietário se 
encontrava ausente, de modo que os expedicionários 
deixaram inscri~oes com seus nomes e sua procedencia, e 
continuaram a viagem, sempre descendo o rio. Percorridos 
cerca de 3.600 metros, encontraram urna canoa, tripulada por 
um "preto velho" que apenas os avistou, procurou se refugiar, 
Vendo isso, Rondon levantou-se na sua canoa e agitando um 
capacete, dirigiu-lhe a palavra. Só entao reconheceu nao ter 
motivo para medo e se aproximou dos expedicionários. 

Explicou entao que vivia amedrontado por medo dos 
índios, e por achar impossível que ali estavam pessoas 
civilizadas. 

Rondon segue o seu relato mencionando a presen~a de 
outros barracoes de seringa! e sempre davam tiros de carabina 
e toques de buzina para mostrar que nao eram índios. Num 
seringal de um certo Honorato, entretanto, essa medida nao 
surtiu efeito: 

"A mu/her de Honorato, mal avistou as canoas, deitou a 
correr espavorida pela margem do rio, carregando urna 
criancinha. O caminho onde ela fugia, era cortado, a certa 
distancia, por um igarapé; no afii de salvar-se do perigo 
imaginário, a pobre senhora atirou-se ali; caiu; conseguiu 
levantar-se com as roupas encharcadas, e continuou a 
desvairada corrida até atingir a casa de um vizinho, onde 
chegou, desmaiada. 

O panico comunicou-se a outra família. Felizmente, ali 
estava Honorato e com ele mais tres homens. Armaram-se 
todos, tomaram urna canoa e vieram rio acima, com 
precaufoes de combate. 

Nós estávamos no terreiro da casa abandonada, onde 
tínhamos Jeito acender fogo para a nossa cozinha. A certa 
distancia, o Honorato e os seus companheiros puderam 
avistar-nos, reconhecendo entiio que niio tinham de lutar com 
os índios. 
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Vieram ao nosso encontro, agora admirados de que ali 
tivéssemos chegado, percorrendo caminho inteiramente novo 
e desconhecido de todos os moradores daquele rio". (cf. p. 
101) 

Foi através da conversa com aqueles moradores que os 
expedicionários tomaram conhecimento de que o Roosevelt 
era afluente do Aripuana. As entradas se faziam pelo 
Madeira, onde o Aripuana deságua, e nao pelo percurso dos 
expedicionários. 

Os seringueiros inf ormaram também que alguns índios 
haviam aparecido, ora num lugar, ora noutro. Certa feíta, 
haviam sido recebidos a tiros numa barraca de propriedade de 
Honorato. Houve represália e os índios feriram um 
"cabloco". 

O clima era de panico, pois todos temiam os índios, nao 
sabendo exatamente onde se localizavam. 

Ambos os relatos, tanto do próprio Roosevelt, quanto de 
Ronden, asseveram a presen~a de índios no Roosevelt. 

11. HÁ VESTÍGIOS DE CEMITÉRIOS, ANTIGAS 
MALOCAS NA REGIÁO, CONFORME MAPA 

ELABORADO PELA FUNAI E CONSTANTE DOS 
AUTOS? ONDE? 

12. ESSES VESTÍGIOS, SE É QUE EXISTEM, ESTÁO 
ONDE HOJE OS COLONOS OCUPAM? SEGUNDO 

MAPA CONSTANTE DOS AUTOS. 

As malocas localizavam-se nos aldeamentos ocupados 
pelos grupos locais conforme demonstrei amplamente e plotei 
no Mapa 2 deste laudo. 

Nao havia cemitérios separados, já que os mortos eram 
enterrados no interior das malocas, conforme mencionei. 

Os vestígios da ocupa\:ªº indígena podem ser 
constatados pela vegeta~ao que denuncia a horticultura ou a 
floresta em reposi\:ao. Provas da ocupa\:ªº também podem 
ser constatadas pela presen\:a de espécimes vegetais 
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conhecidos e importantes para a economía indígena 
desigualmente distribuídos ao longo do seu território, isto é, 
taquarais, determinados coqueiros, etc. 

As malocas sao perecíveis e muitas, evidentemente, nao 
podem ser localizadas atualmente, até porque os aldeamentos 
nao eram ocupados de forma concomitante conforme 
expliquei. Contudo, a eventual inexistencia de urna maloca 
num certo local nao significa que ali nao f os se parte do seu 
território e outros vestígios podem ser constatados. 

A área hoje ocupada pelos colonos corresponde ao 
aldeamento nº 27 do Mapa 2. Este número é arbitrário, serve 
apenas para facilitar a leitura. Os índios reconhecem como 
um local que integrava o seu perímetro tradicional, dao um 
nome a este local e só nao o estavam ocupando com maior 
intensidade pelas razoes históricas que configuraram o 
processo do contato com os brancos, amplamente 
relacionadas neste laudo. 

13. COM BASE NESSES LEV ANT AMENTOS, QUAL O 
CRITÉRIO OU CRITÉRIOS 'USADOS PARA SE 

EST ABELECER O QUE É ÁR.EA DE OCUPA~ÁO 
!MEMORIAL? QUAL O SENTIDO AN'fROPOLOGICO 

DE !MEMORIAL? 

Na Constitui~ao da República Federativa do Brasil 
( 1988), no que se refere aos direitos dos índios, nao é 
empregada a palavra imemorial, mas sim a palavra 
tradicional. Como por exemplo, o que dispoe o Art. 231: 

Sao reconhecidos aos índios sua organizarao social, 
costumes, línguas, crenras e tradi~oes, e os direitos origi
nários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, 
competindo a Unido demarcá-las, proteger e fazer respeitar 
todos os seus bens. 

§ 1 º . Sao terras tradicionalmente ocupadas pelos 
índios as por eles habitadas em caráter permanente, as 
utilizadas para as suas atividades produtivas, as 
imprescindíveis a preservarao dos recursos ambientais 
necessários a seu bem-estar e as necessárias a sua 
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reprodu~do física e cultural, segundo seus usos, costumes e 
tradi~oes. 

Durante algum tempo, f oi empregado o termo imemo
rial porque na maioria das vezes, nao se pode estabelecer com 
precisao cronológica a ocupa<;ao. Também pelo fato de que 
as sociedades indígenas sao ágrafas, o estabelecimento de 
datas corría o risco da inexatidao. 

!memorial tem precisamente o sentido de ser tao antigo 
que recai na imemorialidade, como é o caso, por exemplo, dos 
relatos míticos que conformam as cosmologías dessas 
sociedades - aliás, de todas as sociedades humanas. 

Pela forma da sua organiza<;ao social, pelo desen
vol vimento de modelos sócio-economicos compatíveis e 
coniventes com o tipo de ocupa<;ao da terra, sabe-se que a 
fixa<;ao de urna sociedade indígena num determinado local é 
sempre muito antiga, podendo remontar a milenios. O sentido 
antropológico de imemorial refere-se a urna ocupa<;ao tao 
antiga que todo o corpo de cren<;as e tradi<;oes da sociedade a 
referenda, seja nos relatos míticos, seja na toponímia (que por 
sua vez expressa na língua e na tradi<;ao oral o conhecimento 
da geografia), seja nas estruturas sociais, políticas e 
económicas como um todo. 

_ A medida que essas sociedades vao sendo melhor 
conhecidas, através de estudos antropológicos, é possível 
identificar alguns movimentos migratórios que definem com 
mais precisao as rotas de ocupa<;ao, como foi, inclusive, o 
caso dos Zoró. Esses estudos, aliados as pesquisas 
lingüísticas, tornam possível urna exatidao histórica maior. 

O sentido antropológico de imemorial, portante, presta
se a definir um tipo de ocupa<;ao muito antigo, que permitiu a 
sedimenta<;ao e a cristaliza<;ao de estruturas sociais muito 
rígidas, como é o caso das estrutura,s de parentesco, além dos 
modelos de distribui<;ao espacial. E preciso esclarecer que a 
sedimenta<;ao desses modelos efetivamente remonta a um 
tempo considerável, urna vez que a pulveriza<;ao e a 
atomiza<;ao da sociedade em grupos locais eram compensadas 
por formas que tendiam a coesao, como, por exemplo, as 
regras de casamento e residencia. Ou seja: a sociedade 
enquanto urna unidade, esfor<;ava-se para manter a paz, já que 
seu sentimento de unidade era constituído também em fun<;ao 
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da existencia de grupos vizinhos, com os quais a guerra era 
constante. 

No caso dos Zoró esse quadro é extremamente claro: 
- Migra<;oes muito antigas conduziram os povos proto

Tupi-Mondé até provavelmente o rio Madeira, de onde 
tornaram a migrar. Nesse último movimento, foram 
ocupando as terras ao longo dos ríos Aripuana, Roosevelt e 
Branco; além de terem se dirigido para terras próximas ao rio 
Jí-Paraná, incluindo afluentes de todos esses grandes rios; 

- Nesse processo histórico, foram surgindo as unidades 
distintas e as línguas foram se diferenciando: calcula-se a sua 
origem há cerca de 300 anos, excetuando os Suruí, que 
provavelmente devem ter se fixado no seu território 
tradicional alguns séculos antes; 

- Formadas as unidades distintas: os Pengeyen, os 
Ikólem, os Kabanei, etc. (Zoró, Gaviao, os subgrupos 
Cinta-Larga, etc.), esses povos come<;aram a guerrear entre 
si, mantendo a soberanía dos seus territórios; 

- Esse quadro foi alterado de forma inexorável com a 
chegada dos brancos. 

Todos esses fatos foram levantados através de estudos 
que permitem estabelecer a antigüidade da ocupa9ao - ou o 
sentido antropológico de imemorialidade. 

14. COM BASE AINDA NESSES LEV ANT AMENTOS, A 
ÁREA OCUPADA PELOS COLONOS AUTORES PODE 
SER CONSIDERADA DE OCUPA<;ÁO !MEMORIAL? 

OBSERVAR QUE, SEGUNDO MAPA CONSTANTE DOS 
AUTOS E SEGUNDO NOTÍCIA OS DEPOIMENTOS 

FEITOS EM JUÍZO POR OCASIÁO DA AUDIENCIA DE 
JUSTIFICA<;ÁO, A ÁREA OS::UPADA PELOS ZORÓ E 

PELOS COLONOS EST AO PERFEIT AMENTE 
DELIMITADAS DE TODA A SORTE PODE-SE TAMBÉM 
ESTABELECER "IN LOCO" PERFEITAMENTE QUAL A 

ÁREA DE CADA UMA DAS PARTES, COLONOS E 
INDÍGENAS. 

Demonstrei ao longo <leste laudo e no Mapa 2, que a 
área ocupada pelos autores integra o território tradicional 
Zoró segundo os seus usos, costumes e tradi<;oes. As 
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altera~oes físicas produzidas no local decorrentes da ocupa~ao 
pelos autores adulteraram irreversivelmente as marcas físicas. 
Entretanto, demonstrei os critérios científicos utilizados para 
elucidar o território tradicional, aí inclusive a área pretendida 

~. pelos autores. 

15. QUAL A SITUAf;ÁO HOJE DOS ZORÓ? TEM ELES 
TODA A ASSISTENCIA DA FUNAI? FALTA OU 

FALTOU,_RECENTEMENTE QUALQUER TIPO DE 
ASSISTENCIA? OS COLONOS ASSISTIRAM OS 
INDÍGENAS RECENTEMENTE? COMO? COM 

"' - " ,, REMEDIOS, ALIMENTA~AO, ASSISTEJ\TCIA MEDICA? 
FAZER DESCRI~AO PORMENOP.IZADA. 

Passados os momentos traumáticos da fase pós-contato, 
os Zoró estao crescendo do ponto de vista demográfico. Nao 
ocupam toda a extensao do seu território porque permanecem 
ainda aglutinados no Posto da FUNAI. Sabem, entretanto, 
que tem direito a ocupá-lo. Do ponto de vista da sua 
organiza~ao social interna, estao come~ando a reocupá-lo, 
com o deslocamento de algumas f amílias extensas para 
localidades próximas. 

A assisténcia médica da FUNAI ainda deixa a desejar. 
Os índios aguardam do órgao responsável a solu~ao 

para o impasse nas suas terras. 
Colonos e índios nao mantero contato. A seguir 

descrevo pormenorizadamente o último encontro entre 
brancos e a1guns Zoró: 

- em dezembro de 1991 , cerca de vinte homens Zoró 
deslocaram-se para urna área próxima do médio Canaa, com a 
inten~ao de buscar taquaras para flechas. Lá chegando 
encontraram alguns homens fazendo urna derrubada. Esses 
amea~aram os índios, afirmando que ali nao era terra 
indígena, que eles nada temia1n, nema FUNAI nema Polícia 
Federal, e ainda, que os índios deveriam ir embora porque, 
caso voltassem, seriam recebidos a bala. Estavam armados 
com carabinas. 
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Os índios retiraram-se e relataram o acorrido por escrito 
a FUNAI. Foi esta a última assistencia que os Zoró tiveram. 

Nada mais tendo a acrescentar, considero encerrado o 
laudo. 

Cuiabá, 06 de f evereiro de 1. 992 

DENISE MALDI 
Antropóloga MS 
Perita do Juízo 
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Este relatório foi elaborado em junho de 1993, como 
parte de um outro relatório mais amplo, em atendimento as 
exigencias da Portaria do Presidente da FUNAI, nº 308/93, 
que instituiu o GT para identificar e delimitar a área Indígena 
"Esta~ao Rondon" (ou "Esta~ao Paresi"). no município de 
Diamantino - MT, fazendo o levantamento antropológico, 
fundiário cartorial e das benfeitorias. 

Na introdu~ao, o relatório oferece alguns elementos 
para a compreensao dos índios Paresi enquanto um povo 
distinto, marcando as suas particularidades étnicas. A seguir, 
apresenta o seu território tradicional, através dos relatos 
históricos e etnográficos de viajantes, etnólogos consagrados 
e do próprio marechal Candido Mariano Rondon, que 
conviveu com alguns grupos Paresi, habitantes do território 
cortado pelas suas linhas telegráficas. 

Depois de comprovar e situar as rela~oes históricas 
entre Rondon e es ses índios (que chegaram ao ponto de 
influenciar a sua própria trajetória humanitária indigenista), o 
relatório trata especificamente dos Paresi da antiga esta~ao 
"Parecis", que reivindicam a FUNAI. há 20 anos, a 
regulariza~ao da sua área tradicional, boje invadida, de 3.600 
ha, demarcados por Rondon, em 1908, para a antiga esta~ao. 
Além de trabalhar com a memória indígena, o relatório 
apresenta considera~oes gerais sobre a documenta~ao 
constante no processo FUNAI BSB/4995/77, anterior ao 
processo em questao (FUNAI BSB/2.095/87), por conter 
dados relevantes para a análise da situa~ao atual. 

E, finalmente, através dos relatos dos próprios índios, 
coletados no trabalho de campo, a apresenta~ao da situa~ao 
atual de "Parecis", ou área Indígena "Esta~ao Rondon", como 
é identificada pela FUNAI. Essa parte cumpre a fun~ao de 
introduzir as outras partes conseqüentes do relatório geral, 
que irao conter os dados mais objetivos do levantamento de 
campo, realizado entre 17 de abril e 1 de maio de 1993, a 
saber: o levantamento geral das benfeitorias na área e o 
levantamento exaustivo da documenta~ao cartorial em 
Diamantino e Cuiabá. 

Os mapas utilizados nesta parte introdutória f oram 
selecionados para situar o leitor quanto a distribui~ao 
geográfica histórica e atual da popula~ao Paresi em Mato 
Grosso, sempre com enfase na esta~ao "Parecis", para nao 
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deixar dúvidas quanto a sua localiza~ao particular (<liante das 
outras áreas onde se concentram esses índios). Há, também, o 
mapa das antigas linhas e esta~oes telegráficas, com os dados 
da própria Comissao Rondon, reproduzido em 1938, pelo 
IBGE. Todos esses mapas foram copiados pelo indigenista 
Antonio Joao de Jesus, do Museu Rondon, da Universidade 
Federal de Mato Grosso . 
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OSPARESI 

Os índios Paresi1 compoem o que na Antropologia de
nominamos grupo étnico. Como tal, eles sao um exemplo por 
excelencia da constitui~ao das fronteiras de um grupo humano 
que, em contato com um outro, cria nos seus membros um 
sentimento de pertencimento, um "nós" diferenciado, com 
base em algumas características fundamentais, que sao por 
eles eleitas para expressar a sua própria etnicidade. Eles se 
reconhecem como sen do halíti, um "povo", urna "gente", em 
contraste com outros povos como, por exemplo, os Bakairi ou 
os Nambikwara, estes seus antigos vizinhos e inimigos. O 
nome Paresi nunca teve qualquer significado para eles e sur
giu como urna designa~ao dada pelos nao-índios, pelo imóti, 
os "civilizados" na língua halíti, desde a entrada dos bandei
rantes no noroeste mato-grossense, no início do século XVIII. 

Antigos habitantes do extenso planalto que vai desde as 
cabeceiras do Arinos e do Paraguai até as cabeceiras do rio 
Guaporé e do Juruema, os Paresi compoem urna unidade 
socialmente diferenciada, compartilham urna identidade 
étnica formada tradicionalmente por grupos independentes 
económica e políticamente, endogamicos, ocupando 
territórios históricos diferenciados e contíguos. 

No mito de origem do povo haliti coletado, dentre 
outros, pelo etnólogo alemao Max Schmidt ( 1943), no início 
do século, um grupo de sibling (irmaos germanos) saiu do 
interior da terra, brotou pelas fendas, pelos· huracos das rochas 
existentes no rio Sucuriu-wina (Sucuruína ou Ponte de Pedra, 
tributário do Arinos) e descobriu o mundo - os rios, os 
pássaros, as árvores. Wazare, o irmao mais velho, saiu 
primeiro, orientando a saída de Kamazo, Zakalo, Zalóia, 
Zaolore, Kóno, Tahóe e Kamaihye, instalando-se em seus 
próprios territórios. 

Quando saíram, os irmaos eram "quase humanos". 
Tinham ainda longos pelos negros no corpo e urna membrana 
entre os bra~os e as pernas. Ao atingirem forma de gente, de 
haliti, tomaram-se também aptos para procriar e acabaram se 
casando com um grupo de irmas, as filhas de Atyahiso, o rei 

1 A grafia desse etnomio, assim como dos demais, segue a conven~ao em 1953, na 11 

reuniao Brasileira de Antropologia. 
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das árvores. Dessa uniao é que nasceram os Kozarini, filhos 
de Kamazo; os Kaxiniti, filhos de Zaolore; os Warére, 
filhos de Kóno, os Káwali, filhos de Tahóe; e os Wáimare, 
filhos de dois irmaos, Zakálo e Zalóia, casados ambos com 
urna mesma mulher. Wazare e Kamihye nao deixaram 
filhos. 

Em termos tradicionais, esse mito fala muito acerca dos 
halíti, da sua organiza9ao social, política e territorial. Eles 
compoem urna sociedade formada, justamente, por grupos de 
irmaos, que se casam (idealmente) com outros grupos de 
irmas, formando aldeias, pequen os grupos locais ao longo do 
território, respeitando as fronteiras de cada grupo 
endogamico. A consciencia de urna origem mítica comum é 
urna das características fundamentais do modo de ser halíti. 
A origem identifica urna rela9ao de sangue, língua (Aruak), 
território e um aparato cultural que é vivido, compartilhado, 
transfigurado. 

O mito de origem responde, basicamente, as 
expectativas culturais em termos daquilo que pode ser 
considerado até hoje como central a vida dos halíti; o 
parentesco, a organiza9ao política e a territorialidade. 
Wazare, ao distribuir o território entre os irmaos, evitou a 
competi~ao pelos recursos naturais entre eles e entre seus 
filhos, adaptando-os, assim, a nichos específicos. 

Como já descreveu Costa ( 1985), em sua disserta9ao de 
mestrado, há, ainda hoje, na sociedade haliti, apesar das 
mudan9as culturais impostas pelo contato, importantes 
ocasioes rituais. As grandes festas de aldeias - as festas pan
comunitárias de olóniti, ritos de nomina9ao e de colheitas -
podem ser vistas como destinadas a atualizar o sentimento de 
pertencimento étnico, necessário para um povo que vi ve 
disperso em pequenos grupos. Sao momentos de 
reaproxima9ao ritual que atualizam as fronteiras de tal 
identidade. 

A auto-identifica~ao halíti é urna categoría mais 
inclusiva dos grupos tradicionais. Em termos das implica~oes 
teóricas da no~ao de grupo étnico, ela é eminentemente urna 
categoría relacional, ela existe sempre em rela9ao ao nao
halíti. Trata-se de um universo de sinais diacríticos operando 
em um sistema de rela96es específico, o sistema de rela~oes 
interétnicas. 
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O TERRITÓRIO TRADICIONAL PARESI 

U m dos primeiros relatos acerca do povo Paresi data de 
1723 e f oi escrito por um bandeirante preador de índios, 
Antonio Pires de Campos ( 1862), narrando urna estadía entre 
suas aldeias, ainda em 1718. Ele chamou de "Paressís" os 
que, mais propriamente, seriam os Kaxiniti e registrou que o 
seu habitat era o planalto divisor das águas do Paraguai, nas 
águas do norte, abaixo dos "Mahibares", os Wáimare, 
numerosos tanto quanto eles e com as mesmas condi~oes 
culturais. Era gente em tamanha quantidade ("infinitos que 
nao se podem numerar", ele disse) que, muitas vezes,. em um 
dia de viagem, era possível passar por 10 ou 12 aldeias. 
Viviam da agricultura (mandioca, milho, feijao, batata, 
muitos ananases) e da ca~a ( ema e veado ), em um "reino tao 
grande e dilatado" que nao se conhecia o seu fim. Um "reino" 
muito fértil pela bondade das terras, do clima, "bastíssimo de 
gentíos" para serem escravizados, cuja língua era bem fácil de 
aprender ... 

Pires de Campos nao incluiu entre os Paresi os 
Kazarini, que viviam nas águas tributárias do Paraguai 
(Schmidt, 1943:3), conhecidos também como Kabixi (ou 
Cabichi, Cabexins), urna designa~ao pejorativa usada, até 
boje, pelo imóti da regiao do Guaporé para designar os índios 
"hostis", como os Kozárini e os Nambiquara (Price; 1983). 

Desde o século XVIII, a chamada Serrados "Parecis" e 
a Chapada dos "Parecis" tomaram-se importantes referencias 
geográficas para Mato Grosso, pelo seu caráter de divisor das 
águas formadoras das bacias Amazónica e Platina. Tais 
nomes perpetuara o nome dos seus mais antigos habitantes. 
Segundo Severiano da Fonseca ( 1881 ), que viajou pela regiao 
entre 1885 e 1878, antes mesmo de ter o nome "Mato 
Grosso", era "Parecis" que se chamavam os sertoes 
percorridos pelos aventureiros paulistas, que ca~avam escra
vos e ouro desde Goiás, no rumo do oeste. Quanto aos índios, 
Fonseca inf ormou que, em 1781, Luiz de Albuquerque, 4º 
governador da capitania, havia construído um aldeamento nas 
águas do rio Sacre (a um quarto de légua ao oriente do 
ribeirao "Bulha"), com 54 índios "Parecís, Maimbarez e 
Cabixys", que acabaram por incendiá-lo, matando os 
"civilizados", por despotismo do seu chef e imoti. 
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No século XIX, a Diretoria Geral do índios da província 
de Mato Grosso situava os "Parecis" e os "Maimbaréz" (assim 
como os Guató, os Bakairi, os Apiaká) como índios que, 
apesar de "ainda no primitivo estado de independéncia", ou 
seja, nao aldeados, mantinham espontaneamente rela96es 
comerciais e prestavam servi9os nas rotas de comércio para o 
norte, abrindo caminhos, negociando produtos e empregando
se na lavoura e navega9ao. No relatório de 1848, o Diretor 
Geral assim se ref e ria a es ses Pare si: 

"Pareciz: ... em geral parecem dispostos a estreitar as 
rela~oes que tem comnosco, visitando de tempos em tempos 
as nossas povoafoes onde procurii.o ferramentas de lavoura, 
vestuário e quinquilheria em troco de peneiras, pacarás, 
cordas de rede, pennas, cuias e fumo... Poucos entendem e 
falii.o o nos so idioma. Nunca nos hostilizii.o abertamente ... 

Maimbarés: esta nafti.O é maior que a dos Paresi. 
Divide-se em diversos grupos de famílias que vivem aldeadas 
( em aldeias) nos Sertoes dos Pare si com quem se 
relaciona.o... Poucas relafoes tem comnosco posto que 
algumas vezes venhii.o as nossas povoafoes em companhia 
dos Pareciz .... " (Ferreira, 1848:10). 

Supunha ainda o diretor que, urna vez aldeados nas 
imedia96es da entao Villa de Diamantino, pudessem ser 
poderosos auxiliares no estabelecimento das rela96es com os 
índios "Barbados" (Umutina). O mesmo nao acontecia em 
rela9ao aos "Cabixis", situados como índios "hostis", "nao 
dispostos a mudarem seu modo de existencia". No mesmo 
relatório: 

"Cabixis: Nafdo... até hoje indomita, sempre 
manifestou disposifao hostil para comnosco... annualmente 
repetem as suas correrias matando e roubando, incendiando, 
e sao temporariamente contidos pelo medo das bandeiras que 
de vez em quando se expedem contra elles ... " (Ferre ira, 
1848: 11). 

No decorrer do século XIX, os Wáimare foram 
desaparecendo aos poucos dos documentos oficiais da 
província, que se resumiram a falar genericamente em 
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"Pareciz", distinguindo-os do "Cabixis". Entre 1856 e 1858, a 
Diretoria Geral dos índios de Mato Grosso fundou um 
aldeamento Paresi em Diamantino, com sucessivas trocas de 
diretores, cargo que, instituído pelo Império em 1845, era 
ocupado "por setores particulares, como empresas de 
coloniza9ao e grandes proprietários de terra" (Moreira Neto, 
1971 :73). Em urna economia mercantil, além das implica96es 
em termos da ocupa9ao ef eti va de territórios indígenas, os 
aldeamentos podem ser compreendidos como urna parte 
importante da política económica da província, com vistas a 
explora9ao da mao de obra e da produ9ao indígena. 

Além dos documentos oficiais, que apontavam urna 
popula9ao de centenas e centenas de Paresi, ainda no século 
XIX inf ormaram sobre es ses índios viajantes como Bartolomé 
Bossi (1863), Nicoláo Badariotti (1898) e o etnógrafo Karl 
von den Steinen (1887) 1940. 

Bartolomé Bossi era um ex-marinheiro que internou-se 
pelos sertoes do Arinos, levando consigo um sextante e urna 
máquina fotográfica, com a qual assustou os Pare si, 
fotografando-os pelo caminho. Procura va riquezas, "colosales 
riquezas inertes y olvidadas", principalmente a borracha, que 
vicejava nas matas logo ao norte de Diamantino, adentrando 
no território tradicional dos índios. De Diamantino em <liante, 
ele disse, "a geografia estava completamente as escuras" e os 
únicos habitantes que encontrou foram os índios Paresi, até 
chegar as margens do Arinos, na latitude de 14 graus. A sete 
léguas a oeste de Victoriana (a nordeste de Diamantino -
"donde se escucha la ultima voz cristiana" (: 84) - Bossi 
encontrou urna "maloca" de índios "Cabixis". E também nas 
margens do Arinos, em urna localidade onde ele batizou de 
"Porto da Esperan9a", visitou "urna tribu de índios Parisis" 
(: 113 ), onde só o chef e falava urna ou outra palavra em 
portugues. 

Quanto a Nicoláo Badariotti, ele era um missionário 
salesiano que, durante 5 meses acompanhou urna expedi9ao 
de explora9ao das matas de borracha, percorrendo o território 
dos Paresi a noroeste de Diamantino. A localidade de Afonso, 
ele disse (:58-9), "era o ültimo baluarte da civiliza9ao", onde 
morava e governava o paulista Marcelino Prado, que 
mantinha "amistosas rela96es com os mais vizinhos dos 
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índios Paresi" (:60). Dentre os seus dependentes, estava urna 
índia Paresi com o seu filho de 14 anos. 

Atravessando a mata dos Prado, já havia urna picada 
que levava as primeiras aldeias Paresi. Depois de urna mata 
escura, Badariotti encontrou urna derrubada e urna casa, de 
"aspecto singular" (isto é, de forma ovalada), com seis índios, 
aos quais presenteou. Os Paresi ainda nao usavam roupa e 
nao mantinham um contato estreito com os "civilizados", a 
nao ser urna ou outra família que estava mais próxima de 
algum caminho já freqüentado por seringueiros (:80). 
Habitavam "o vasto território" que limitava "ao sul com a 
Serra de Tapirapuan e a na<;ao dos Barbados; a leste com o 
município de Diamantino e a hacia do rio Arinos; ao norte 
com o território dos "Cabexins" e dos Tapanhunas; a oeste 
como rio Juruena e o território dos Caba9aes" (:77-8). 

Badariotti distinguiu os "Paresis" dos "Cabexins" e dos 
"Caba9aes", ambos "irmaos dos Paresi" (: 143). Os 
"Cabexins" eram tidos por ele como uns "retrógrados", 
porque eram obstinados em sua nao aproxima9ao com os 
"civilizados", com os quais nao queriam rela9ao alguma. 
Habitavam do Juruena até a confluencia com o "Xacuruhina", 
limitando assim ao norte com os terríveis Apiacá, a leste com 
os ''Tapanhunas" (Tapayuna), ao sul com os "Parecis", e com 
o entao território desconhecido a oeste, entre o Juruema e o 
Madeira (:78). 

Max Schmidt (1943:3) já chamou a aten9ao para o fato 
de que Badariotti chamou de "Cabexins" os Nambikwara, 
habitantes do território ao norte dos Paresi. E chamou ainda, 
equivocadamente, de ''Cabe9aes" os "Kozárini-Paressis" que, 
naquela época (nas primeiras décadas do nosso século), já 
viviam ao sul dos demais Paresi, nas águas do Jauru, Caba9al 
e Guaporé. Nao se encontra, na literatura etnológica, além de 
em Badariotti, o nome "Caba<;aes" para os Kazárini, servindo 
essa sua coloca9ao para confundir esses índios com os 
chamados Bororo Caba9aes. 

Mas, Badariotti, em compara9ao com os viajantes 
anteriores, foi o que mais se aproximou dos Paresi do 
noroeste de Diamantino. Ele era um missionário e sua 
fun9ao, na expedi9ao, era fazer o contato com os índios, 
facilitando assim a penetra9ao. 
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A vinte léguas de Diamantino, ele encontrou a aldeia do 
Paresi de nome Cyriaco, considerado pelos outros índios 
como um "degenerado", por se comunicar muito com os 
"civilizados". Dali, seguí pela mata e, urna hora depois, 
chegou a urna "maloca" habitada por urna família numerosa, 
cujo chefe ele batizou com o nome de Joao. Sempre na 
dire~ao oeste, com o auxílio de guias Paresi, encontrou urna 
terceira e urna quarta aldeia. Atravessou um chapadao, um 
declive, um campo imenso e avistou a Serrados Paresi. Indo 
pelos seus contrafortes, reparou que as águas come~avam a 
correr para o norte: "come~ava ali a imensa vertente do 
Amazonas!" (: 112). 

Seguindo por mais urna légua, por um chapadao 
suavemente inclinado para o norte, chegou as cabeceiras do 
"rio dos Kágados, afluente do Sumidouro" (: 113). 
Acamparam ali, na primeira noite no planalto dos Paresi, em 
companhia do guia Zozoia~a. Prosseguindo para oeste, 
encontrou a casa de Zoariariri, um grande "cacique dos 
Paresi". Coro ele e sua mae aproveitou para resolver, como 
disse (: 124-5), urna "questao de hydrographia": 

" ... tracei um risco no chao e indiquei o rio que corria 
perta da maloca; tracei ainda outro risco que fiz convergir 
para o primeiro e disse: Xacuruhina, prolongando-o depois 
ao oeste o fiz encontrar com um outro rio que chamei 
Juruema. O cacique aprovou o meu dizer e a mae d'elle 
aproximando-se mostrou-se muito satisfeita acenando-me que 
eu tinha acertado. Estava resolvida urna questao de 
hydrographia: o Xucuruhina é pois affluente do Juruena e 
nao do Arinos, como querem alguns autores." 

Mais do que urna simples curiosidade sobre a 
hidrografía da regiao, é possível ver nessa passagem da 
narrativa de Badariotti, por um lado, um indicador da 
expansao definitiva das fronteiras económicas sobre o 
território desconhecido desses índios, urna vez que aquela era 
urna expedi~ao promovida por um banco ( o Banco "Rio Mato 
Grosso"), como um fim muito específico: a explora~ao do 
norte de Mato Grosso onde, nas palavras de Badariotti (: 15), 
"supunham-se incontestáveis riquezas naturais, mormente a 
abundancia de seringa ou borracha". Por outro lado, indica 
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também o quanto os índios nao tinham no~ao da 
grandiosidade da invasao que marchou acelerada no final do 
século, em busca dos seringais do Juruema e do Arinos. 

Urna década antes de Badariotti, o etnólogo Karl von 
den Steinen ( ( 1887) 1940), estimulado pela leituras de Pires de 
Campos e dos relatórios da Diretoria dos índios, pediu ao 
presidente da província de Mato Grosso que mandasse até ele 
(que estava de passagem por Cuiabá, indo para o Xingú) 
alguns índios Paresi, para que estudasse a cultura e fizesse 
medi~oes antropométricas. Foram levados doze Paresi, das 
águas do Paraguai, do entao distrito de Diamantino. Eram 
eles: quatro "Paressí", quatro "Uaimaré" e quatro "Caxiniti" . . 
Dizendo nao saber indicar a causa dessas "dif erencia~oes 
primitivas que deram origem a essas tribos "(aos diferentes 
sub-grupos), von den Steinen situou o território dos Wáimare 
como sendo ao norte dos "Pares si" e lhe parecia ter havido, ao 
longo do tempo, urna fusao desses dois grupos. Os "Uaimare" 
que conheceu tinham pai "Uaimare" e mae "Paressi", o que o 
fez concluir que "nao seria a designac;ao da tribo orientada 
pelo lado materno" (:544). 

No relato de von den Steinen, os "Paressi" parecem ser, 
propriamente, os Kozárini, urna vez que os "Caxiniti" foram 
citados explícitamente como um grupo em extin~ao. Nas suas 
palavras, "a distin~ao dos Caxiniti f oi tratada com menos 
relevo, por nao haver mais tribo autónoma desse nome" 
(:544). 

/ 

E bem provável que nao só os Kaxiniti es ti vessem en tao 
sendo extintos, mas também outros sub-grupos Paresi, como 
os W arére e Káwali, completamente ausentes da 
documenta9ao desde o século XVIII. Segundo Costa (1985: 
57, 72), embora a classifica9ao tenha permanecido entre os 
Paresi atuais, a conformac;ao dos sub-grupos como se 
verificava anteriormente, deixou de existir nas primeiras 
décadas do nosso século. Costa fez su as pesquisas entre os 
Kozarini que sao, hoje, perto de 80o/o da popula9ao (de 
aproximadamente 600 indivíduos) do maior território Paresi, 
formado pela A. I. Paresi, A.I. Utiariti, A.I. Tirecatinga e 
A.1. Juininha (ver mapa nQl). Nesse território atual , a pesqui
sadora encontrou ( :58) ainda urna pequena parcela de 
Wáimare e alguns sobreviventes Warére, Káwali e Kaxiniti 
(Kaziniti). A migra~ao dos grupos locais e a perda dos 
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territórios or1g1nais foram conseqüencias do processo 
histórico de contato. 

Foi a explora~ao da borracha nas matas do Arinos e 
Juruema a causa da dizima~ao dos grupos, assim como da 
drástica redu~ao da popula~ao Wáimare. Eles habitavam 
exatamente a regia o das matas de seringa, que f oram cortadas 
em todas as dire~5es. Vitimados pela explora~ao e violencia 
dos seringais, assim como pelas epidemias, que dizimaram 
aldeias inteiras, os W áimare chegaram ao nosso século 
reduzidos a alguns grupos locais, no Bacaval e Sacre, no norte 
da A.I. Utiariti, na área Indígena Formoso e no Posto Indígena 
Umutina (ver mapas). 

Os Kozárini, embora também afetados pela invasao das 
matas, mantiveram-se mais afastados dos seringais. Eram os 
"Cabixis", hostis ao con tato, assim identificados desde os 
primeiros relatos de Pires de Campos. Os W áimare e os 
Kaxiniti, ao contrário, envolvidos fatalmente comos seringais 
tomaram-se, muitas vezes, guias dos seus próprios invasores, 
a mao de obra doente e explorada no seu próprio território. 

Tal era a situa~ao dos Wáimare e Kaxiniti nas primeiras 
décadas do nos so século, quando um fato novo veio a marcar 
o seu destino: a chegada do marechal Candido Mariano da 
Silva Rondon. 

257 



OS ÍNDIOS PARESI E O MARECHAL RONDON 

O marechal Candido Mariano Rondon era ainda um 
tenente-coronel quando, em 1907, iniciou a constru9ao das 
"Linhas Telegraphicas e Estratégicas de Mato Grosso ao 
Amazonas", a frente da comissao que ficou conhecida com o 
seu nome, a Comissao Rondon. A linha telegráfica era parte 
de um plano de ocupa9ao da fronteira mato-grossense com a 
Bolívia e o Paraguai, pensado ainda no século XIX, 
principalmente depois da Guerra do Paraguai ( 1865-70), e 
executado posteriormente pela Comissao Rondon, já como 
urna estratégia militar de consolidac;ao de fronteiras, com 
vistas ao mercado internacional da borracha. Pelo plano 
militar, 

" organizado no novo Departamento da Guerra, 
tornava-se precizo encerrar os principais pontos estratégicos 
dos confins do Brasil como Paraguai e a Bolívia, nas malhas 
de urna grande rede telegrafica, cujos fios, enfeixando-se em 
Cuyabá, permitissem ao Governo Central e á Nardo estar em 
constante comunicarao com aquellas long(nquas paragens do 
nosso território e sobre ellas exercer activa e proveitosa 
vigilancia ... 11 

(Missao Rondon, 1916:39). 

A comissao construtora das linhas telegráficas foi criada 
pelo Ministério da Indústria, Viac;ao e Obras Públicas, 
destinada a implantar urna linha tronco de Cuiabá até S. 
Antonio do Madeira, no ponto inicial da constru9ao da estrada 
de ferro Madeira-Mamoré. Além do telégrafo, a Comissao 
Rondon destinava-se ao completo conhecimento da regiao 
que ia atravessar, em termos da sua geografía, das riquezas 
botanicas, mineralógicas e, mais ai nda: 

" ... do descobrimento das popularoes indígenas que lá 
existissem, as quais ficariam sob os cuidados da Comissao, 
no intuito de evitar que para ellas, a penetrarao nos seus 
territórios fosse acompanhada das calamidades e cruezas ... 11 

(Missao Rondon, 1916: 62-3). 
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É certo que essas palavras continham um 
posicionamento em rela~ao a um grave problema na época: o 
destino dos índios <liante da expansao das fronteiras 
económicas sobre seus territórios, cabendo ao Estado a sua 
prote9ao. Rondon surgiu como um herói civilizador do 
sertao, que estendia as fronteiras da na9ao salvando os 
desprotegidos. 

Foi com esse espírito norteador que a Comissao Rondon 
descobriu os Paresi, em 1907. 

Os Paresi que entraram em contato com a Comissao 
Rondon foram grupos Wáimare e Kaxiniti, habitantes ao 
longo do território de penetra~ao das linhas. Alguns Kozarini, 
"apartados dos seus por conflitos" (Rondon, 1910: 5), vieram 
também estabelecer rela96es e fornecer guias de penetra9ao, 
que se destacaram na história da Comissao, como, por 
exemplo, Mathias Toloiri, chef e Kozarini do Rio Verde e guia 
da segunda expedi9ao, em 1909. Toloiri morreu no mesmo 
ano, no destacamento da Comissao no Juruema, vítima de 
pneumonia dupla (Rondon, 1910: 8). 

No seu relato da viagem de 1907, na sua primeira 
expedi9ao, Rondon identificou os primeiros grupos Paresi a 
entrarem em contato coma Comissao: 

"... Percorridos doze quilómetros (de Diamantino) 
come~ámos a galgar a serra dos Paresi até o lugar chamado 
"Arroz Sem Sal", transpusemos o río Santana, o mais oriental 
dos afluentes do Paraguai e entrámos no chapadiio dos 
Pare si. 

A 7 de setembro já estávamos em rela~oes com esses 
índios em Uazuliatiá ... e festejamos a grande data da nossa 
nacionalidade com o concurso do cacique Locuiere, que se 
encarregou de hastear a bandeira entre salva de dinamite e 
toques de corneta. 

Daí partimos com o índio Zavadá-issu, que nos servia 
de guia. Percorridos 43 quilómetros chegamos a cabeceira 
dos veados ... ou, em Paresi, Cozui-sue, onde ainda em 1897 
Badariotti assinalava a existencia de urna maloca, hoje 
substituída por um rancho de seringueiros. 
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Deixando o comboio nessa cabeceira, seguz por um 
trilho de índios em busca do rio Xacuruína, no qua/ sabia 
existir urna ponte natural de pedra, e, um pouco abaixo, urna 
cascata. Antes de chegar ao Xacuruína, corruprao de 
Sacoreuina, passei pela cabeceira dos Tres Jacus, onde se 
estabeleceu um barracao de seringueiros ... 

A.final, com urna digressao de 63 quilometros, chegava 
eu ao ponto . .. em que o Sacoreu-iná, depois de belíssimo 
salto, vai passar por baixo de um arco aberto na rocha pelas 
próprias águas, ficando assim construída a ponte que 
motivou o nome do lugar. Ao regressarmos da Ponte de 
Pedra, encontramos duas turmas de Parecis das aldeias de 
Anhanazá e Cozui-inazá, chefiados por Manoel Benedito e 
Fanche Zogoroairi. Eram trinta pessoas, entre homens, 
mulheres e crianras. No mesmo día visitei-os em seus 
acampamentos e depois distribuí-lhes pessoalmente vários 
presentes. 

Continuamos para o poente, chegámos a 16 de 
setembro a aldeia Zutiá-Curé-sue do amure ( chefe) Zamai
Zamaré e, a 17 a do amure Uiarace, cujos habitantes 
trabalham no seringal do italiano Toscano ... " (Rondon 1910, 
1946: 15-17) 

Era Kaxiniti (Rondon, 1910:4) o primeiro grupo Paresi 
encontrado por Rondon no Uazuliatiá, o nome Paresi para o 
ribeirao Kagado, onde foi instalada a primeira esta~ao 
telegráfica em terras Paresi: a esta~ao "Parecis": 

"... a 20 (de maio de 1908) está vamos na estarao de 
Paresi, que foi installada no chapadao divisor das águas 
Uazuliatiá ou ribeirao do Kágado, águas do Arinos e o S. 
Francisco, águas do Paraguay. 

Era a primeira estarao que installavamos no afamado 
planalto dos Paresi, e por isso adoptei. para denomina-la. o 
seu nome. que o é da outr'ora grande narao indígena. 
senhora absoluta que foi desses vastos domínios. 
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A esta~iio referida havia sido inaugurada poucos dias 
antes da nossa chegada alli. .. " 

(Rondon, 1907-1910:29) 

Como se pode ver pelos relatos de Rondon, a regiao 
estava sendo pontilhada por seringueiros e barracoes de 
seringal. Nas suas palavras, em toda a regiao percorrida em 
1907, 1908 e 1909, "nao havia um estabelecimento de 
seringa, de caucho ou de poaia, no qual grande parte, e as 
vezes todos os trabalhos nao f ossem f eitos por índios" 
(Rondon, ( 191O)1946: 102). 

A poaia (ipecacuanha) era extraída nas matas das 
cabeceiras da chapada, desde a primeira metade do século 
XIX, intensificada com a decadencia da minera9ao. Sua 
extra9ao <lava-se no período das chuvas, combinando-se corn 
a extra9ao da seringa, no tempo da seca. 

Ao estabelecer urna esta9ao, Rondon demarcava urna 
área para a sua sede e procurava rnante-la sernpre povoada 
pelos Paresi. Ele pregava (Viveiros, 1958: 342) que a 
aproximac;ao coma linhas era urna alternativa "mais justa" do 
que a explora9ao a que esses índios erarn submetidos nos 
seringais. Sendo assim, desde 1908, Rondon esfor~ou-se para 
empregar os "Caxinitis" e "Uaimarés" na manuten9ao das 
linhas. Nas palavras de própria Comissao: 

" ... todos os servü;os de conservarao das obras da linha 
a partir da estarao de Diamantino até a de Juruena, numa 
extensao superior a 400 quilometros, tem estado entregues a 
esses índios, que delles se desenipenham com muito zelo e 
inteligencia. Sao elles que fazem a limpeza do picadao, 
reparam os pontilhoes e estivados, manejam as balsas de 
travessia dos ríos caudalosos e operam como guarda-fios ... " 

(Missao Rondon, 1916: 279-80) 

Rondon criou para os índios duas escolas de primeiras 
letras nas estac;oes de Ponte de Pedra e Utiariti, que 
funcionavam, nos primeiros tempos, com professores levados 
do Rio de Janeiro, sob direc;ao do encarregado de cada 
esta9ao. 
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" Desse curso primário já vieram para a escola 
profissional S. José, do Rio de Janeiro, dous meninos Paresi, 
que se estao preparando para mais tarde estudarem 
telegraphia. Póde-se pois esperar que, dentro de pouco 
tempo, todos os serviros da linha telegraphica no território 
dos Paresi sejam providos por indivíduos dessa narao, o que 
naturalmente redundará em proveito da civilizarao daquelles 
sertoes e removerá as difficuldades do recrutamento do 
pessoal que queira ir trabalhar e residir em paragens de 
acesso, por ora, tao custoso ... " 

(Missao Rondan, 1916: 280-81). 

Inaugurando a sua atua~ao indigenista humanitária, 
Rondon: 

" fez desaparecer totalmente a opressao dos 
seringueiros, obstando a que os índios continuassem a ser 
perseguidos e enxotados a ferro e fogo das suas aldeias, 
expoliados das suas terras, roubados e depravados pela 
introduriio da cachara, com todo o seu triste cortejo de 
misérias physicas e moraes. Prestigiando a autoridade dos 
amures (os che/es) e dispensando as instituiroes aritis (haliti) 
benévola considerariio, levantou o moral dessa tribu, 
despertou-lhe as energías amortecidas e deu-lhe a coragem 
de que necessitava para poder encarar o futuro, com 
esperanra de que /he traga dias mais felizes, compensadores 
das passadas desgraras ... " 

(Missao Rondon, 1916:278-9) 

Rondon, chegou nas terras Paresi em plena 
efervescencia das deseo bertas e da expansao dos seringais, 
que os atingiram mais fortemente nas cabeceiras dos rios 
Arinos e do Sangue, Wénakalati (lugar de morada) dos 
Kozarini e dos Wáimare. Nos seus relatórios, nas suas 
conferéncias, nos inúmeros relatos dos seus biógrafos, os 
Paresi (assim como os Bororo, dos quais ele próprio 
descendía) tem urna presen9a mareante, definidora quase da 
sua convic9ao de defender os índios. Convic9ao essa que o 
levou a projetar-se nacionalmente, colocando-se na dire9ao do 
entao S.P.I. (Servi90 de Prote~ao aos índios), criado em 1910. 
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De 1907 a 1915, seus con tatos com os Paresi foram 
muito intensos. Isso está refletido nos minuciosos registros 
do seu diário de campo, como os trechos citados logo acima, 
que apontavam literalmente o dia a dia do avan9ar das linhas, 
com as aldeias encontradas e contadas pelo caminho, com 
inf orma96es detalhadas sobre a sua localiza9ao, a popula9ao, 
a chefia, a auto-identifica9ao do grupo e até mesmo as suas 
rela96es com os imóti dos seringais. Os Kozárini do 
Juruema, Caba9al e Guaporé eram tidos como os "mais puros 
representantes Paresi" porque estavam ainda livres dos 
cruzamentos que atingiam os Wáimare e Kaxiniti, vizinhos 
dos seringueiros (Rondan, 191 O: 12). 

No seu relatório de 1915, Rondon registrou a extrema 
violencia que marcava a condi9ao dos Paresi nos seringais, 
citando o caso da aldeia Kotereko-sue, que passou a ser 
conhecida como Aldeia Queimada, e o caso do assassinato de 
índios na aldeia do Baca val ( ou Bacabal). Ele chegou a 
nomear um dos seus principais algozes: 

" ... Aldeia Que imada, nome que ao simples enunciado 
f ará lembrar algumas das célebres proezas oriundas do 
contato dos civilizados com as hordas dos nossos ingenuos 
indígenas... Foram os índios Paresi, conhecedores do 
preciosos vegetal, que ensinaram, no planalto, o caminho que 
conduziu os exploradores da indústria seringueira. A esses 
valentes filhos dos chapadoes coube a recompensa, pela 
fortuna entregue, de terem a sua principal aldeia incendiada, 
justamente pelo indivíduo que mais lucrará coma descoberta. 
Chamava-se Virgílio da Costa Marques o algoz dos pobres 
Paresi, aldeiados em um lugar que outr'ora os seus principais 
habitantes denominavam Kotereko-sue, hoje conhecido por 
Aldeia Que imada. F oi es ses seringueiro, primitivamente 
poaieiro, que incendiou a aldeia de Kotereko-sue, por nao 
satisfazerem aqueles índios os seus caprichos e cubi~as. 

F oi a inda es se mesmo homem que, mais tarde, quando 
a sua indústria se havia desenvolvido, dilatando-se pelo vale 
do Timalatiá ou Rio Sacre, assassinou um número 
considerável de pobres Paresi que trabalhavdo em seus 
seringais por troca de bugigangas, a pretexto de terem 
aqueles subtrahido do seu barracao, do Bacabal, grande 
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quantidade de borracha. F oi um hecatombe, de que guardam 
triste recorda~ao os dóceis Paresi, victimas que foram e 
continuam a ser dos cruéis e egoístas seringueiros das 
cabeceiras do rio Tapajós." 

De 1907 a 191 O, contando com o auxílio imprescindível 
dos guias Paresi, acampando e abastecendo-se de mandioca, 
polvilho e ovos nas aldeias, a Comissao Rondon avan9ou 
quase 1.000 Km para o norte, adentrando no entao território 
dos temidos Nambikwara. As linhas telegráficas cortaram o 
antigo território Paresi de sul a norte. Os seringais nortearam 
os seus caminhos: 

"... A linha tronco... penetrou no sertüo bruto, 
atravessando os seringais do plana/to dos Paresi, situado nos 
vales dos rios Sumidouro, Sacuriu-iná, Sangue, Cravary, 
Sacre, Papagaio, Burity, Saueruiná e Juruena, em cujas 
zonas foram inauguradas as esta,i5es telegraphicas Paresi, 
Ponte de Pedra, Barao de Capanema, Utiarity, Juruena, 
Nhambiquara e Vil he na ... " 

(Rondan, 1907-1910: 15). 

OS ÍNDIOS PARES! E A "ESTA~AO PARECIS" 

O etnólogo Max Schmidt esteve entre os Paresi das 
linhas telegráficas entre 1927 e 1928, estabelecendo-se, para 
seus estudos, na esta9ao Utiariti e no S. Joao. Ele já estivera 
antes no território desses índios: em 191 O visitara os 
Kozárini, que se identificaram para ele como sendo "urna 
parcialidade" dos Paresi, recha9ando para sí o pejorativo 
termo "Kabichi". Esses habitavam as cabeceiras do Jauru e 
do Juruena e estavam ainda, na época, nas suas "condi~oes 
primordiais". Nunca ninguém tinha visitado as suas aldeias, 
em contraste comos "Kachinitis" e os "Uaimarés", tutelados e 
administrado pela Comissao. Nas suas palavras, Rondon 
estava "civilizando" esses Paresi, "mas nao descuidava de 
estudar as suas condü;oes etnológicas, antes de sacrificá-las 
ao sucesso da civiliza~ao"(:2). 
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¡ 

Em 1927, Max Schmidt já podia contar com as 
inf orma~oes sobre a regiao e os Pare si das linhas con ti das nos 
relatórios do entao general Candido Rondon e na publica~ao 
"Missao Rondon", assim como nos livros de Roquette-Pinto -
"Rondónia", publicado pela primeira vez em 1917, relatando 
a sua viagem pelas linhas em 1912, como pesquisador do 
Museu Nacional - e do ex-presidente americano Theodor 
Roosevelt, "Through the brazilian wildemess", publicado em 
1914, relatando a "Expedi~ao Roosevelt-Rondon" pelos rios 
da regiao ( ocasiao em que Rondon batizou, com o seu no me, 
o rio da Dúvida). Eles também conheceram os Paresi 
morando e atuando nas esta~oes, seja como guarda-fios, 
balseiros, tropeiros ou telegrafistas. 

Os tropeiros eram responsáveis pelo transporte entre as 
esta~oes, levando com a tropa de animais bens e alimentos 
para os funcionários das linhas. Os guarda-fios percorriam 
toda a extensao das linhas até Vilhena (no sul da atual 
Rondónia), reparando os postes, os fios, trocando isoladores, 
ro~ando a estrada. 

Max Schmidt encontrou-se na esta9ao Utiariti com 
Libanio Koluizoroce, o "cacique maior de todos os Paressis" -
um "ezekwahaseti", .o "chefe verdadeiro" dos grupos locais 
(Costa, 1985: 159), muito famoso nos escritos de Rondon, 
pela sua amizade e dedica~ao. Ele e Max Schmidt também 
se encontraram em 1910, quando Koluizoroce voltava do Rio 
de Janeiro, "nomeado major do Exército brasileiro" (Schmidt, 
1943:9). Major Libanio, como o chamava Rondon, era filho 
do ezekwahaseti Kamaizoroce (ou "Dotor Riváni"). Em 
dezembro de 1927, Schmidt viajou também com Rafael, filho 
de Koluizoroce que, com 18 anos, já tinha estudado em 
Cuiabá e sabia até um pouco de frances. 

Nas cercanias da esta~ao Ponte de Pedra, havia, em 
191 O, a aldeia do ezekwahasetí Zozoariariri ( ou Fanché), que 
antes era chefe da aldeia de Kozui-inazá, sobre o Ribeirao 
Cozui, com quem se encontrara Rondon ( em 1907) e, antes 
ainda, encontrara Bardarioti, que solucionou com ele sua 
"questao hydrographica". Este, saindo das cabeceiras do 
Kágado, encontrou Zozoariariri no rumo do oeste e o 
descreveu como um hornero robusto, de fisionomia 
circunspecta, com aproximadamente 40 anos. (Badarioti, 
1898: 123). 
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Em dezembro de 1927, Max Schmidt esta va em Ponte 
de Pedra, com Raphael. O rio do Sangue, ele disse (na 
verdade, o Sucuruína, que é um afluente do rio do Sangue), 
corria por debaixo de duas pontes naturais e formava um salto 
pitoresco. E ainda: 

" .. sobre las rocas situadas a la barranca del rio o en la 
catarata misma se puede conocer varios grabados rupestres. 

~ se restrinjo a referir-me a la grande importancia la 
que los Paressis atribuyen a ese lugar en sus leyendas. 
mencionando en ésas también algunas .formaciones de las 
rocas que están relacionadas con la leyenda de su origen. 
Así por ejemplo. una abertura de .forma de un embudo es 
calificada del lugar. donde. en tiempos pasados, los 
ascendientes de los Paressis habian salido de una cueva del 
interior de la tierra ... " (:9). 

Em janeiro de 1928, Max Schmidt chegou no S. Joao, 
onde havia urna pequena aldeia Paresi, pouco distante da casa 
do empregado da Comissao. Do S. Joao, ele foi, pelo Sacre, 
até o Utiariti, onde se deteve por um tempo, para seus 
apontamentos lingüísticos. Em Utiariti, ele conheceu um 
jovem Paresi que já estava manipulando o morse e era 
auxiliar de telegrafista: Maximiano Enoré (: 10). 

Lá também ficou sabendo que grande parte dos 
Kozárini que visitara em 1910, nas cabeceiras do· Caba~al, 
Jauru e Juruena havia morrido de gripe, epidemia que assolou 
Mato Grosso, matando, entre eles, o seu velho amigo 
Makazoré (: 10). 

A MEMÓRIA INDÍGENA 

A esta~ao telegráfica "Parecis", assim como Ponte de 
Pedra, Capanema, Utiariti, Juruena, "Nhambiquaras", 
Vilhena, S. Joao e Campos Novos (retiros da Comissao) 
f oram construí das e man ti das gra~as a colabora~ao e a 
dedica~ao diutuma dos próprios índios, sem os quais o 
funcionamento do telégrafo para o norte jamais teria sido 
possível. Como vimos, Rondon propunha ali a inaugura~ao 
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de rela~oes "mais~ justas" do aquelas estabelecidas nos serin
gais, baseadas essas em "princípios leoninos". 

(Missao Rondon, 1916, 263). 
O jovem Paresi que Max Schmidt conheceu quando de 

sua estadia em Utiariti, Maximiano Enoré, chegou a ser um 
dos personagens chaves da história das linhas, como o foram, 
antes dele, o Major Libanio Koluizororce, Zozoariariri e 
Tolóiri. O seu nome, Enoré, provavelmente dado pela própria 
Comissao, é o nome de urna divindade Paresi, "ente 
supremo", o criador do grupo de sibling do mito original 
(Costa, 1985: 60). 

Maximiano Enoré ainda estava vivo em 1983. Aos 83 
anos, ele deixou gravado o seu relato de vida para 
pesquisadores do Museu Rondon, da Universidade Federal de 
Mato Grosso. Homenageado por sua participa~ao nos 
trabalhos de Rondon, seu relato foi publicado em um boletim 
do Museu (Série Documentos: Fontes Orais, maio-1985)2 . 

" ... Eu estava na idade de 4 a 5 anos quando papai era 
vivo ainda, estava junto de nós. Passado ... eu já estava com 6 
anos quando mamiie faleceu. Aí, passado mais um ano, meu 
pai faleceu. Aí, fiquei no poder do parentes, passei uns anos 
assim, nessa vida. Era perto de Diamantino, que antes era 
muito freqüentado ... " 

O primeiro contato com Rondon deu-se aí, perto de 
Diamantino, no ano de 1907. 

" ... quando foi um dia, aparece u a comitiva de Rondon. 
Estava constituindo a estrada de Paresi para frente, abrindo 
estrada com duzentos e tantos homens, soldados. 

Os índios nao (o) conheciam, ele estava no meio das 
pessoas desconhecidas. Entiio, Rondon agradava eles. Tá, 
somos amigos, tá. Ficaram ali, com ele, conversando, 

2 Esta grava~ao de 1983 foi o ponto de partida de um projeto de pesquisa (Machado, 1988) 
que, hoje, foi incorporado a um projeto de tese para doutoramento em Antropologia Social, 
no Programa de Pós-Gradua~ao em Antropologia Social do Museu Nacional - UFRJ, RJ, 
sob orienta~ao do Prof. Dr. Joao Pacheco de Oliveira Filho. Os dados que se seguem foram 
extraídos do acervo de relatos da tese, assim como do acervo documental existente no 
Museu do Índio, da FUNAI, no Rio de Janeiro. Lá está localizado urna parte do antigo 
arquivo administrativo da Comissao. 
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ensinando a nossa língua pra ele. Picamos amigos. Daí em 
diante, toda vez que Rondon fazia excursao, dormía lá com 
eles. Feliz que ele ia pro Río ... E voltava, de ano em ano ele 
voltava, prafazer excursao ... " 

Depois do contato, o encaminhamento para o internato 
da Comissao: 

... "F oi na segunda viagem, eu ainda estava com 8 
anos ... tinha mais crianras, tinha professora de dar aulas 
para crianrada da escola. Rondon já tinha providenciado 
urna escola num lugar ... na Ponte de Pedra. Abriram urna 
escola, a escola dos indígenas. E ... bem ali, eu fui entregue 
para urna família de telegrafista, que estava trabalhando lá. 
Eu e meu irmao, Frederico, 6 anos estudando ". 

Seu irmao, Frederico, f oi levado pela Comissao para 
estudar o morse no Rio de Janeiro, mas morreu lá, em 1918. 

Em Utiariti, em 1915, Enoré já sabia manipular o 
morse. 

"e os telegrafistas me convidaram: voce faz o 
servifo aí pra mim? Eu fazia o serviro tudo pra eles. E 
assim, eu fui pegando o servifo da repartifdo, devagarinho. 
Tudo o que eu fazia, saia bem. Eles ficavam satisfeitos 
comigo, tava indo bem. Fazia todo esforro para aprender ... " 

No ano da morte do seu irmao, ele já era um auxiliar de 
telégrafo, um praticante. 

"Quando foi em 1919, o telegrafista falou assim pra 
mim: voce já está pronto para trabalhar. Eu vou (a Cuiabá) 
me casar. Aí, eu fiquei lá, tres meses, segurando pra ele 
casar aquí em Cuiabá". 

Quando o encarregado retomou, En oré f oi escalado para 
tabalhar na esta~ao de Vilhena. 

"Vilhena, naque/e tempo, era sertdo bruo. Havia 
somente dois guardas e dois telegrafistas. Lá era lugar de 
coletora, onde coletava servifO do Amazonas, Porto Velho, 
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esses mundo todo. Tinha muito serviro. úí, trabalhei dois 
anos e voltei outra vez para Utiariti, onde permaneci 
trabalhando por seis anos." 

Com 23 anos, ele se casou com sua primeira mulher, 
Marcolina, urna W áimare que tinha sido também interna na 
esta\:ªº Ponte de Pedra e na de Utiariti. 

"Aí, Rondon falou pro chefe que podia me aproveitar, 
numa estar;ao que tinha desocupado. Eu aproveitei e entrei 
no servir;o de telégrafo. Em 1924. Continuei trabalhando 
com esforr;o, fazia tudo bem, eles gostavam do meu serviro. 
Eu nao era relaxado no servir;o, fazia tudinho ... " 

Essa esta~ao era a esta~ao Capanema - "Capanema era 
um barao" ele contou no seu relato, "inventor do morse" -
localizada entre Ponte de Pedra e Utiariti. 

"Lá, eu estive por 13 anos. Era perto do Utiariti, pra 
cá 12 léguas. Eu me achava beni, lá. Bem localizado, tinha 
criar;ao de porco, res, tinha criar;ao toda ... " 

. Antes de 1925, Enoré perdeu dois filhos, vitimados pela 
varíola. De Capanema, ele foi transferido e é provável que 
tenha sido para Utiariti, porque, em 1940, ele já foi para a 
esta\:ªº "Parecis". 

" ... Um dia, de repente ... o chefe da coletora de Paresi 
abandonou o servir;o. Aí, o chefe me designou para Paresi, 
trabalhar na coletora. Isso .foi e1n 1940 já, que eu .fui pra 
Paresi. Fui trabalhando naquele servir;o, fui trabalhando ... 
Minha mulher também sabia trabalhar coni morse. Quando 
eu saía pra car;ada, elaficava .... tomava contada estar;iio pra 
mim. Eu é que ensinei. Eu ensinei també1n dois meninos 
(filhos), um é telegrafista, o outro é guardajios, 
aposentados ... " 

* * * 
O relato de vida de Enoré revela urna trajetória bastante 

comum entre os índios Paresi que conviveram mais de perto 
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com as linhas telegráficas de Rondon, gravitando em torno 
das esta~oes até chegar a esta~ao "Parecis". 

Foi em "Parecis" que Korezokero (Maria Arury), aos 13 
anos de idade, casou-se (em 1925) com Taparé Arury, um 
índio de Ariquemes (RO) levado por Rondon; ela era urna 
W áimare (W aimalo, no fe minino) das águas do Sepotuba, no 
território Kaxiniti, criada desde menina no internato da 
Comissao3

• 

Em "Parecis" nasceram, entre outros, os Wáimare 
Antonio Korezomaé e seus irmaos, Zazokumaé e Zoaizokoeró 
(Neuzalina Neponuceno da Silva). Ali também nasceram os 
filhos desta, que foi casada com um guarda-fios, um imóti da 
Babia. Korezomaé disse ter nascido ali, em urna aldeia que 
tinha o nome de Kanutiwiná: 

... ali ( em Parecis) era a melhor terra, era urna mata 
muito boa. Agora, fazendeiro tomo u conta ... 4 

Em "Parecis" morreu o marido de Clarice Kanazué, 
Antonio, um Wáimare nascido em Ponte de Pedra e que 
estudou telegrafía no Rio de Janeiro. Antes de casar-se com 
Clarice, Antonio Kanazué era viúvo da filha única do major 
Libanio Koluizorocé, irmao do pai de Clarice~ . 

Tal como para Enoré, é possível tra~ar a trajetória de 
Kanazué até "Parecis". No relato de sua viúva: 

" ... Esse meu companheiro foi criado com general 
Rondon, no Rio de Janeiro, estudou nos melhores colégios. 
Depois que se formou ele foi pra lá, pra nossa terra, pro 
Utiariti. Foi pra lá e foi servir como telegrafista no Juruena. 
Passado um ano, ele se caso u, f oi casado com a fil ha do 
major Libánio, que era meu tio. Foram casados tres anos e 
ela morreu ... Depois que ela morreu é que nós nos juntamos. 

O major Libánio eu niio conheci, mas minha miie 
sempre me contava que ele ajudou o general Rondon a abrir 
essa linha telegráfica. Ele e Toloiri, ajudaram a abrir pra lá. 

3 Grava9ao de janeiro de 1985, em Cuiabá. 
4 Grava9ao em mar90 de 1987, em Cuiabá. 
5 Grava9ao em janeiro de 1985, em Cuiabá 
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Depois que terminaram, eles Joram pro Rio. úí, no Rio, que 
meu tio morreu ... 

Eles Joram um pessoal muito importante, viveram muito 
tempo como general Rondon. Esse meu marido Joi educado 
lá, Joi crian9a, voltou rapaz Jeito. Voltou, casou com minha 
prima, ficou viúvo, nós nos casamos. E, Jomos vivendo ... 
acompanhei esse homem na linha telegráfica de gerJeral 
Rondon igual a um cigano. Nao tinha lugar certo pra morar, 
cada tempo num lugar... Se precisava substituir um 
telegrafista, tinha que ir ... " 

Em 1937, Clarice acompanhou o marido para Ponte de 
Pedra, onde eles f oram atacados pelos índios Tapayuna 
("Bei~o de Pau") que, invadidos pelos seringueiros, faziam 
incursoes guerreiras pelo antigo território Paresi (até serem 
transferidos, em 1959, para o Parque do Xingu). Eram, como 
os N ambikwara, seus antigos inimigos ao norte. 

" ... o meu marido ... Já tinha Jeito o horário ... mas, 
chamou outra vez, ali pra Paresi. Pra avisar que nós iamos 
sair, porque havia o ataque dos índios ali... E o seu Frido 
(um imóti), que era o telegrafista ali de Paresi, achou que 
aquilo era mentira ... " 

Foram para o rio do Sangue e de lá para a esta~ao 
Capanema. Kanazue foi transferido para Utiariti e depois 
para a esta~ao em Af onso (próximo a Diamantino) e 
"Parecis". Viajaram a pé, entre Afonso e "Parecis". 

Em 1942, um diretor do Correio e Telégrafos de 
Cuiabá, Israel Machado, estava fazendo a transferencia dos 
guarda-fios para Juína, Campos Novas, mas eles nao queriam 
ir, assustados com o perigo dos índios "hostis". 

"Aí, meu marido caiu naque/a buragem: ah, tá 
demitindo, eu também vou pedir demissao ... Eu Jalava pra ele 
que nao Jizesse isso, nao fizesse ... e por fim, ele pediu. E o 
di retor Joi. .. deu a de mis sao pra ele. Ele já tinha doze anos 
de servifo naquela ocasiao ... 

E Jicamos batendo cabera. Quen1 Joi pra Pare si Joi seu 
Maximiano Enoré, que Jalou pra ele: Totó fica, nao sai, nao 
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vai bater cabefa, nao. Eu vou Jalar com o diretor pra vocé 
voltar. 

Aí, deu de caso que o diretor foi fazer uma expedifii.O 
pra lá. Esse, o tal Israel Machado. E, quando ele chegou lá 
no Paresi Maximiano Enoré apresentou o finado meu marido, 
explicando ... Aí, Israel Machado falou: mas, como é que 
vocé faz uma coisa dessas? ! Se eu soubesse que era vocé, nós 
íamos brigar, nao te dava a demissao. Mas, vocé vai voltar. 
Esse Israel Machado foi professor dele no Rio!" 

De "Parecis", os Kanazue foram para Barra do Bugres, 
substituir um telegrafista em férias. De lá, a convite do 
S.P.I., foram abrir o Posto Indígena Major Libanio 
Koluizoroce, posteriormente Posto Tolosa, destinado aos 
índios Irantxe. Ali, passaram forne, sem ca~a e sem 
man timen to: 

"Aí, eu revoltei. Falei: ah, eu vou embora. Vocé me 
leva lá pro Utiariti. E finada mamae lá comigo também, com 
o joelho inchado, andando devagar. 

Quando chegamos lá no Utiariti, já tinha telegrama do 
encarregado, o Alfredo, pro finado meu marido: por que ele 
tinha abandonado lá? Aí, ( meu marido) responde u: nós nao 

/ 

abandonamos! E que nós ternos passado fome! Aí, falou: 
mas, tinha mantimento pra seis meses, tem dois meses e 
pouco! 

Esse seu Alfredo tinha emprestado mantimento pro 
Junqueira ( seringalista)! Pra seringueiro. E foí onde nós 
ficamos no prejuízo ... " 

De Utiariti, os Kanazue foram pra Vilhena, de Vilhena 
para Cuiabá e de Cuiabá para "Parecis": 

"Era 49, mes de janeiro. Mas, aquí e1n Cuiabá ele nao 
quería maís ficar. Ah, vamos embora pro mato, vamos 
embora pro mato, eu nao quero mais ficar na cidade, aqui tá 
muito ruim ... 
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E, no mesmo ano em que eu cheguei aqui, perdi minha 
mae. Ela estranhou aqui també1n, nunca tinha vindo aquí ... 

Quando foi em 51, o meu guri... perdi meu filho 
também, com 14 anos já. E, com isso, ele (o marido) ficou 
aborrecido: vamos embora, va1nos embora. Ele lutou até 
conseguir a transferencia. 

Aí voltamos pra Paresi e ele foi designado pra Afonso, 
t " ou ra vez ... 

E, finalmente, a caminho de "Parecis", o acidente, que 
matou Kanazue: 

"Nessa ocasiiio, a estrada ali era péssima. Justamente 
no dia em que saímos daqui, acontece u: o carro ( caminhiio) 
virou e ele levou um tombo que arrebentou tudo por dentro. 
E depois, que che gamos lá em Pare si, o rio ( ribeiriio 
Kágado) lá é muito frio, deseemos para tomar banho e esse 
banho fez mal pra ele. Come9ou a vira febre ne le. 

E, niio deu mais jeito. Ficou ruim, cada vez mais ruim. 
Ficamos uns 15 dias ali, até que morreu. Se Maximiano 
( Enoré) fosse vivo, contava essa história, porque ele viu, ele 
assistiu tudo. Ele estava lá ... " 

* * * 
Maximiano Enoré morreu em Cuiabá, em 19 de 

fevereiro de 1984, para onde migrou definitivamente no início 
dos anos 50. Aposentou-se em 1957 e sobreviveu com urna 
insignificante aposentadoria do antigo INPS. Foram 33 anos 
de trabalho, se considerada a data da sua admissao, em 1924. 
Ou, 42 anos, se considerado o tempo em que foi iniciado no 
morse. 

Clarice migrou com seus filhos pequenos 
definitivamente para Cuiabá, depois da morte do seu marido 
em "Parecis". Quando morreu, Kanazue tinha 45 anos. Hoje, 
ela tem 71 anos e recebe urna insignificante pensao do INSS. 

Zoaizokoero (Neuzalina Neponuceno da Silva) migrou 
para Cuiabá em 1967, onde morreu o seu marido. Ela também 
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é pensionista do INSS. Seus irmaos, Korezomaé e 
Zazokumaé, vivem ainda boje no Pasto Indígena Umutina, 
em Barra do Bugres, os quais ela visita freqüentemente. 

A desativa<;ao das linbas foi a causa da dispersao desses 
índios. Em 1930, a Comissao Rondan foi extinta e as linbas 
telegráficas do norte de Mato Grosso passaram para a 
administra<;ao da Diretoria Regional do Telégrafo, com sede 
em Cuiabá. O telégrafo sem fio suplantou as linbas de 
Rondon. Subordinados a D.R.T. (Diretoria Regional dos 
Telégrafos), os Paresi ficaram completamente abandonados 
nas estac;oes que, literalmente, depois da morte de Rondon, 
comec;aram a cair aos peda<;os. Foi nessa época que "os 
fazendeiros foram entrando", relatou um outro Maximiano, 
Maximiano Zonoiró, também um Kaxiniti aposentado, que foi 
admitido como telegrafista em 1928, filho de um antigo 
balseiro da Comissao no rio Sacre6

• Zonoizo também migrou 
para Cuiabá nos anos 50, onde mora até boje, com 83 anos. 

* * * 

Dos Paresi que nasceram, cresceram, trabalharam e 
moraram na estac;ao "Parecis" 1

, os únicos que permaneceram. 
que resistiram a invasao dos fazendeiros a partir dos anos 50-
60. foram os Kaxiniti Joao Zoromará (ou Zurumará), sua 
mulher, filhos e netos. 

Joao Zoromará nasceu em 24 de junbo de 1910, no 
mesmo lugar onde nasceu Maximiano Enoré, na lagoa Rasa 
ou Taikwakwaré, nas águas do Arinos, entre "Parecis" e Ponte 
de Pedra, inquestionavelmente território tradicional Kaxiniti. 
Seu pai, Antonio F. Zoromará, trabalhava no seringa! quando, 
em 1915, foi recrutado por Rondon para a estac;ao Utiariti, 
agregando-se a Comissao para os trabalbos nas linhas 
telegráficas. Ele cbegou a estudar no internato de U tiariti, na 
mesma turma de Maximiano Zonoizó e de Marciano Zonoice, 
outro Kaxiniti das linhas, hoje aposentado e vivendo em 
Vilhena (RO). Foi na estac;ao de Vilhena que esses Paresi 

6 Gravairao de mariro de 1987, em Cuiabá. 
7 Os dados de campo sobre os "Parecis"foram coletados cm 1985, para o projelo de pesquisa 

anteriormente referido, incluindo um audiovisual, em maryo de 1993, para o GT instituído 
pela FUNAI (Portaria 308/93). 
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aprenderam telegrafia, já nos anos 30, quando os funcionários 
imóti estavam sendo transferidos ou estavam abandonando as 
esta~6es. Zoromará foi contratado em 1931, trabalhando 
inicialmente como tropeiro entre "Parecis" e Capanema, e 
depois como telegrafista nessas duas esta~6es . No início dos 
anos 50, depois da morte de Kanazue e da partida de Enoré, 
ele instalou-se definitivamente com sua família em "Parecis", 
tomando-se o único responsável pela esta~ao, até 1966, 
quando entao aposentou-se pelo Departamento de Correio e 
Telégrafos. 

No seu relato de vida, gravado em 1985, para o mesmo 
projeto de pesquisa do Museu Rondon, já referido 
anteriormente, Zoromará contou sua saga, a sua árdua e 
solitária luta para manter-se com sua família em "Parecis", 
enfrentando no dia a dia o agressivo avan~o dos fazendeiros. 
Sua esposa, Djanira, fez longos relatos acerca dos índios e das 
aldeias dali, de antigamente, das lembran~as de sua mae, da 
memória das doen~as (varíola, gripe, sarampo, febre amarela) 
que atacavam os Paresi daquela regiao. O pai de Djanira era 
Cezário Freire Xinamazaré ( ou Chinamazaré), outro fiel 
auxiliar de Rondon, que tinha urna aldeia antiga em Ponte de 
Pedra. 

Zoromará citou. nos seus relatos, os anos 70 como o 
início do recrudescimento das invas6es, que atingiram a 
própria área de 3.600 ha demarcada por Rondon e seus 
soldados, em 1908. para a sede da antiga esta~ao. "Com o 
Polocentro", ele disse, "é que come~ou toda essa bagun~a 

,, " a1 ... 
O Polocentro f oi instituído pelo governo federal, em 

1975 (decreto 75.320, de 29 de janeiro de 1975), como 
"Programa de Desenvolvimento dos Cerrados", destinados a 
financiar, com incentivos fiscais, o estabelecimento de 
empreendimentos agropecuários no centro-oeste (e oeste de 
Minas Gerais). Como financiamento do Banco Central e do 
Banco do Brasil, o Polocentro contava com 12 áreas de 
cerrado eleitas, dentre as quais, urna que foi denominada pelo 
programa de "área Paresi", que abrangia urna superfície de 
800 mil ha, situada "as margens da (antiga) BR 364, em faixa 
de 40 Km ao norte da rodovia, entre os ribeir6es Sumidouro e 

275 



Sacre (MT)8 (in: "Crédito Rural. Consolida<;ao das Normas 
de Crédito", 2º edi<;ao atualizada e ampliada. Publica<;ao da 
Editora dos Criadores Ltda., 1976). 

Alguns anos antes da implanta<;ao do Polocentro, Joao 
Zoromará esteve em Brasília e, em urna audiencia com o 
en tao Presidente Emílio G. Médici, te ve oportunidade de 
reivindicar os seus direitos quanto a área de "Parecis". 
Encarregado pelo ministro das Comunica9oes (Caetano 
Corsetti), em 20 de abril de 1973, um funcionário do 
ministério (Ubatuba Filho ), foi até "Parecis" buscar Joao 
Zurumará. Depois, subiu até Vilhena, em busca de Marciano 
Zonoice e, na volta, levou também Maximiano Enoré para, 
juntos, fazerem, em Brasília, a inaugura<;ao de um busto do 
marechal Ronden em frente ao prédio do ministério. No seu 
relato: 

" ... Veio o Ubatuba Filho, de Brasília, com autoriza~ao 
do presidente da República. Era Garrastazu Médici, naquele 
tempo, em 73. O presidente autorizou o ministro Caetano 
Corsetti, que mandasse procurar aqui, na regiao, tres 
telegrafistas aposentados, que ainda tivessem for~a, que 
tivessem traba/hado com Rondon. Naquele tempo, nós já 
éramos aposentados. Aí, o cicerone veio. Foi diretamente 
para Vilhena, pegou Marciano, e chegou aqui no dia 20 de 
abril, me pegou aqui. Chegou aquí e disse: Zurumará, venha 
aquí. O senhor está intimado a ir pra Brasília e vamos 
imediatamente, que nós ternos pressa. Ele vinha com o 
diretor do Correio de Cuiabá. Aí, aprontamos e seguimos, 
fomos pra Cuiabá, Dia 25, as 5 horas, partimos pra Brasília. 
De aviao, da V ASP. 

Che gamos em Brasília era, seguramente, · 1 O horas da 
noite. Fomos pro hotel, Imperial hotel, assistimos (ficamos) 
lá nesse. Amanheceu, quando f oi 9 horas, apresentamos pro 
ministro lá, no ministério das Comunica~oes ,e lá, tivemos 
audiencia com ele, e tal. .. Ll, estivemos 26, 27, 28, 29, 30 ... 

8 De fato, o Sumidouro nao é um ribeirao mas, sim, um rio, tributário do Arinos, onde 
deságua o ribeirao Kágado, que nasce em "Parecis" . Tampouco o Sacre é um ribeirao mas 
sim, ainda hoje, um dos mais importantes rios do território Pareci (totalmente dentro das 
áreas Paresi e Utiariti), portanto, ern tcrras absolutamente nao disponíveis para o projeto. 
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quando f oi no dia 5 de maio ( aniversário de Rondon e dia 
nacional das comunicaroes) foi a festividade. A inaugurarao 
do novo prédio e o descerramento do busto de Rondon. 
Estivemos lá uns 5 dias. 

Aí, lá, foi o seguinte: tivemos as instruroes, como se 
fosse na estarao, para o descerramento do busto e coisa e 
tal... Só para fazer uma instruraozinha. E o día nós 
passamos ali. O ministro pos a nossa disposirao duas 
viaturas, com motorista e um cicerone. 

Eles prometeram uma coisa pra cada um. O presidente 
Médici foi assistir nós lá. no Ministério. e disse: o que os 
índios precisarem. pode atender. o que eles quiserem. Entao. 
foi a ocasiao que eu pedi a área de terra. o Marciano pediu 
também (em Vilhena) e o Maximiano pediu uma casa em 
Brasília, que ele quería educar os filhos, mas nao teve 
oportunidade .. ". 

Zoromará referia-se a área de 3.600 ha, que compoe a 
área da esta~ao "Parecis". Na mesma ocasiao, ele falou 
também com o general Osear Geronimo Bandeira de Mello, 
entao presidente da FUNAI. 

" ... Quando eu falei com o general Bandeira de Mello, 
ele fa/ou que nao tinha conhecimento dessa área. Falei: seu 
general, existe essa área, de 3.600 ha, demarcada, tem os 
quatro marcos lá! F oi demarcado por Rondon, acho que 
antes de 1910 ... E elefalou: nao ternos conhecimento. Falei: 
pois existe, pois o senhor nao manda gente percorrer ... como 
é que vai... fica desconhecido mesnio. E tem muitas coisas 
desconhecidas porque o senhor, conio autoridade, nao manda 
os assessores fazerem · urna insperao, urna percorrida! Ele 
falou: o senhor garante, com verdade, que existe? Eu digo: 
o índio nao mente, o índio só f ala o que é pura verdade. Se o 
senhor nao acredita ... Ele falou: Nao, eu vou acreditar em 
sua palavra. 

Aí, chegou um coronel de Cuiabá, que traba/hou no 
INCRA. Fa lo u (o general ao coronel): o senhor vai em 
Vilhena, mede urna área para seu Marciano Zonoicé e outra 
ern Paresi, no lugar que eles escolherern. Que eles tém 
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autoridade de escolher o lugar que eles quiserem, eles tem ... 
como ele falou sil.o donos da terra. E, com os papéis, tudo 
bem Jeito. E os papéis ... nii.o vá cobrar nada deles. Pega os 
papéis, poe no envelope, entrega. Esse é o documento deles." 

Zoromará voltou a Paresi. Lá aguardou, confiante, as 
providencias do INCRA de Mato Grosso, sem, no entanto 
obter qualquer solu9ao. 

" ... E ficamos naquela ... a autoridade ... a autoridade 
autorizou outra autoridade, pra fazer aquilo. Aí, to na mente 
que eles vil.o organizar. Espera, espera, espera, e nada. 

E os homens (invasores, no vos fazendeiros) invadindo. 

Aí, entii.o, eu fui a Diamantino. Digo: eu vou requerer 
100 ha (o módulo rural mínimo) porque já fica mais seguro, 
nii.o é? Porque já estando requerido, ninguém tem 
autoridade, autonomia de ir chegando e entrando nela ... " 

E, finalmente, no INCRA ern Diamantino: 

" ... Eu fui e falei com o Jurandir, daqui do INCRA de 
Diamantino. Ele foi muito pronto ... falou: seu Joii.o, eu to 
ocupado, nii.o posso atender o senhor agora, mas vou mandar 
chamar um advogado que tem aí, entrego o senhor pra ele, o 
senhor vai conversar com ele. Aí, chamou o advogado, o 
assessor dele me entregou. Fomos pro gabinete e lá eu 
expliquei tudinho. Aí, mandou assinar lá, um papel: entii.o, o 
senhor assina aqui, depois o senhor vem procurar ... " 

( P: o senhor assinou ... em branco?) 

" "E. Em papel em branco, pra depois ele bater a 
,,, . '' maquina ... 

Para agravar ainda rnais a situa9ao de Zoromará, falta va 
ainda o que aconteceu dois anos depois de sua ida a Brasília: 
em 14 de julho de 1975, o presidente da FUNAI, o general 
lsmarth de Oliveira, nurna penada, assinou urna "certidao 
negativa", atestando a nao presen~a de qualquer grupo 
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indígena nas coordenadas geográficas de "Parecis". Se a 
FUNAI dizia que nao havia índios por lá, nao havia restri<;ao 
a ocupa<;ao e legaliza<;ao da área, reivindicada entao por 
Francisco Soto Moreno. 

O PROCESSO FUNAI/BSB/4995/77 

Tentando denunciar os seus algozes e disposto a 
reivindicar, mais urna vez, a interven<;ao da FUNAI, desde 
que falo u pessoalmente com o general Bandeira de Mello, 
J oao Zoromará escreveu urna carta, assinada por sua filha, 
Djair Zoromará, a entao 5º DR, com sede em Cuiabá. A 
partir dessa carta, Djair Zoromará passou a participar 
ativamente da reivindica~ao do l2ªh abrindo. na FUNAI. em 
seu no me. o processo de nº 4995/77. Em 30 de novembro de 
1977, o entao delegado, coronel Rubens Pinho de Castro Silva 
encaminhou a solicita<;ao de Djair Zoromará, "esclarecendo" 
que as pessoas que ela (seu pai) apontava como invasores 
haviam declarado que "já ocupavam as terras quando os 
índios chegaram" (!). 

Eis a carta, na íntegra e com características bastante 
peculiares da escrita de Zoromará: 

"Paresi, MT, 9/1 lí17. 
Fundarao Nacional do índio - 59 Delegacia Regional 
Cuiabá - MT, 

A oportunidade que se me oferece momento atual 
aproveito dada ocasiao para redigir a V. S. comunicando 
que, com excessao de Ademir José Bassan, que está ausente 
(ausente em Paresi) mas todavia foi entregue ao seu 
mordomo (empregado) o ofício n!! 478/15/09í77. 

Tendo os demais como José Janott Filho, Geraldo 
Cosme de Freitas, António dos Santos Catarino e Sebastiao 
de Assis, respectivamente, ambos (todos), ofícios do próprio 
número da (do) precedente foram entregues aos últimos 
destinatários em 19109177. 
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Invasores relapsos trazem impressao de que nao temem 
a lei do País, tanto quanto determina9ao de autoridade. 
Continuam com despotismo ditatorial e rasgando as terras 
sem sobrestamento. 

Solicito Vossas necessárias providencias no sentido de 
ser reivindicada a área de terras que naque le Brasil de 191 O 
Jora doada pelo marechal Rondon aos índios Paresi quando 
de passagem por aqui rumando com destino a Rondonia. 

Certo de contar com dinamicos esforfos de V. S. 
aguardo resultado favorável no caso. 

Atenciosamente 
Djair Zoromará. " 

Este é um documento precioso no sentido de avaliar os 
esf or9os de socializa9ao e forma9ao educacional de Zoromará 
na escola da Comissao. Com urna letra firme, que contrasta 
corn a letra insegura na assinatura de sua filha, Zoromará 
come<;ou por refletir urna cornunica<;ao com características 
telegráficas, assirn como o uso (indevido) de certos termos e 
procedimentos próprios do servi90 público, como a referencia 
ao "ofício", por exemplo, que ele numerou e enviou aos 
invasores. Ou, ainda, express6es que denotam reverencia e 
respeito absoluto a autoridade, bastante característico da sua 
rígida f orma<;ao (e que se re pete nos discursos dos outros 
Paresi das linhas). 

Em sua carta, em primeiro lugar, ele denunciou pessoas 
"que nao temem a lei do País" e tampouco "determina<;ao de 
autoridade" pessoas que sem sobrestamento, rasgam,. as terras 
de forma despótica, tiranica, opressiva, ditatorial. E óbvia a 
rela<;ao entre es ses seu discurso e o fato gerado pela sua ida a 
Brasília, por determina<;ao do presidente da República. Este é 
o seu referente. Ele tinha a palavra do presidente da 
República, general Emílio Médici, e do presidente da FUNAI, 
general Bandeira de Mello, autoridades máximas e 
inquestionáveis no caso. 

De fato, os invasores estavam entrando em urna área da 
Uniao ou, mais propriamente, urna área que fora criada e 
utilizada pelo Exército Nacional, que teve como o seu 
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comandante o Marechal Ronden. Em 1908, Ronden 
demarcou os 3.600 ha da esta9ao com quatro marcos e 
colocou ali um destacamento militar (depois desativado). 
Isso ficou suficientemente claro nas palavras do próprio 
marechal: em 1908, ao elogiar o esfon;o do seu oficial ( l º 
tenente) Amilcar Armando Botelho de Magalhaes nos 
trabalhos das linhas, ele disse: 

"... Ao regressar da explorarao (para o norte) 
providenciei immediatamente para completar o destacamento 
de Paresi, cujos trabalhos entdo se normalizaram. 

Os serviros ahi executados constaram do seguinte: 
derrubada e limpeza de um quadrado de 500 metros de lado 
em torno da estarao definitiva; construrao de 3 casas, uma 
para a estarao definitiva e duas para residencias dos 
guardas; locarao da nova linha de terra, perpendicular ao 
eixo da linha tronco, na tangente que passa em Paresi; 
reconstrurao dos estivados e do curral aí existentes; 
conservarao da linha telegráphica desde Diamantino até 
Santo Antonio (do Madeira); levantamento regular e 
demarca(ii.o da área de 36 quilometros quadrados que 
deverii.o ser reservados para núcleo da esta(ii.O telegraphica . 

... Durante o período de sua permanencia em Paresi 
( onze meses) o tenente Ami/car exerceu a fiscalizarao das 
tropas a retaguarda do Acampamento Geral, constituindo o 
seu destacamento em ponto de apoio importante onde se 
abasteciam invariavelmente de viveres ... " (Rondon ( 1907-
1910):33)." 

Em segundo lugar, no que se refere a convic~ao de 
Zoromará quanto ao legítimo direito dos índios a esta9ao 
"Parecis", ele a expressou através da afirma9ao de que 
Rondon teria "doado" aquel as terras aos Paresi, quand9 
"passou" rumo a Rondonia, "naquele Brasil de 1910". E 
óbvio que o marechal nao tinha o poder pessoal de "doar" 
aquelas terras, como é óbvio que ele próprio reconheceu que 
os Paresi eram os seus mais legítimos donos. O nome 
"Parecis" foi dado para homenageá-los, afinal, perpetuando os 
seus antigos habitantes. 
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No entanto, esse inocente erro de expressao de 
Zoromará desencadeou, por parte da entao 5º DR. incapaz de 
compreender o sentido daquelas palavras, a busca pela 
comprova<;ao da "doa<;ao" que, de fato, jamais existiu. Em 
urna "pesquisa", encomendada por aquela delegacia, o diretor 
da Missao Anchieta (com sede em Diamantino e com urna 
longa atua<;ao missionária junto aos Paresí do subgrupo 
Kozarini), Dom Henrique Froehlich, informou a FUNAI, em 
20 de julho de 1978, que nao encontrara a "doa~ao" e nem 
qualquer referencia aos marcos, se perguntando se Zoromará 
nao estaria "confundindo perten<;as", alegando como seu o 
que era da linha telegráfica ou, entao, patrimonio público. O 
bispo sugeriu a via da posse por uso capiao, urna vez que um 
irmao jesuíta (Antonio Mallmann) havia conhecido Zoromará 
ainda mo<;o, em 1935, trabalhando nas linhas e manejando o 
morse em "Parecis". 

Ainda em 1978, a pedido verbal do delegado regional, o 
técnico indigenista Reginaldo Flores fez urna viagem a 
"Parecis" e constatou, na área de 3.600 ha, posseiros e partes 
de fazendas, estas supostamente com documenta~ao legal e 
com projetos de desenvolvimento financiadas pelo governo. 
Em seu relatório, esse técnico constatou também que "índios 
idosos e antigos servidores do S.P.l." confirmaram ter havido 
ali urna aldeia Paresi, "urna das primeiras contatadas por 
Rondon". E, o que é mais importante, ele confirmou 
pessoalmente a existencia dos marcos: 

" ... existem marcos deliniitando a área reclamada pelos 
índios, alcamramos dais marcos dentro das terras da _fazenda 
Margarete. senda que unz deles foi arrancado por pessoal df! 
_fazenda, conforme informarii.o do próprio gerente. E 
evidente que ,,,foi retirado recentemente. O outro marco está 
no lugar. E de aroeira. muito velho, aparentando ter no 
mínimo 50 anos9

• Tem uns 2 m. de altura por uns 0,25 m. de 
circunferencia, com a palavra "Parecí" na vertical. bem 
grande e visível, escrita a fago de cima para baixo ... " 

Além de Reginal Flores, outras equipes estiveram, no 
mesmo ano, a pedido da FUNAI, fazendo averigua<;ao dos 

9 Na verdade 70 anos. 
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antigos marcos, segundo depoimento do próprio Zoromará. 
Eram funcionários do INCRA, da FUNAI (acompanhado de 
um policial federal) e um comandante do 9º BEC 
(acompanhado de um cabo e um escriturário da corporac;ao). 
Quanto ao 9º BEC, nao se tem notícias de qualquer relatório 
sobre a questao, apesar de "Parecis" ter sido urna área 
ocupada também, temporariamente, por um batalhao de 
construc;ao, que chegou a ter ali um posto de fiscalizac;ao (nas 
margens da antiga BR). 

De 1978 a 1985, depois do relatório de Flores, 
absolutamente nada de novo acontece u no que se ref ere a 
qualquer atitude da FUNAI em defesa dos índios. O processo 
4995/77 ficou totahnente paralisado, nas gavetas dos órgaos 
internos da FUNAI (DGPC), DGI, DGO), justificado pela 
falta de um antropólogo dis¡»onível para a pesquisa necessária. 
O antropólogo Rafael Bastos, assistente do di retor do DGPC, 
f oi um dos que, no seu parecer, insistiram na necessidade da 
pesquisa e de um trabalho de medic;ao, posicionado-se 
favoravelmente a reivindica<;ao dos índios: diante da 
"informa<;ao" veiculada pela DR de que Joao Zoromará nao 
estaria sendo reconhecido como um Paresi pelos demais 
índios das outras áreas (em sua maioria Kozárini, sendo ele, 
Zoromará, um Kaxiniti), Bastos alertou para a possibilidade 
de um quadro de manipulac;ao de identidades, sendo tal "nao 
reconhecimento", portanto, duvidoso e irrelevante1º . 

Em outubro de 1985, o entao delegado interino da 5º 
DR. Odenir de Oliveira, solicitou ao seu assessor, Idevar 
Sardinha (depois superintendente da 2º SUER), que 
verificasse, "in loco" a situa<;ao fundiária dos Paresi de 
"Parecis" e apresentasse um relatório, propondo a solu<;ao 
definitiva ao DPI. O assessor Sardinha conclui que "houve 
omissao do órgao tutor", que nem ao menos reconhecia a área 
como senda urna área indígena. Na época, ele constatou urna 
populac;ao de 28 índios, que viv~am de suas ro<;as coletivas e, 
ironicamente, da venda de sua forc;a de trabalho aos invasores 
das terras situadas dentro dos 3.600 ha demarcados por 

10 De fato, tal "inforrna~iio" prestada pela DR de Cuiabá revelou-se irrelevante e equivocada 
pois, mais tarde como será relatado adiante, os Pareci das outras áreas, vieram a se deslocar 
em números considerável para "Parecis", em urna demonstra~iio de apoio A reivindica\'.ªº 
dos seus parentes haliti. 
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Rondon. Para ele, era um caso de "genocídio de um grupo, 
que tantos servi~os prestou aos trabalhos pioneiros de 
abertura de linhas telegráficas na Comissao Rondon". 

E, finalmente, um ano depois do relatório de Sardinha, 
em dezembro de 1986, mais urna vez, um GT da FUNAI 
chegou a esta9ao "Parecis". Dele participou a antropóloga 
Romana Costa e em suas palavras: 

"0 descrédito do grupo indígena em relafiiO a atua9iio 
da FundafiiO Nacional do índio ficou patente na fornia como 
reagiu seu chefe, o Sr. Joao Zoromará, ao ser notificado da 
incumbencia do GT de realizar um levantamento da situafiiO 
atual da popula9ao indígena e do seu território, objetivando 
encaminhar urna proposta para demarca9ao da área ... " 

Zoromará mostrou-se, após tantos anos de luta, cansado 
e humilhado. Para ao menos salvar o conjunto de constru96es 
(em ruínas), as duas casas dos antigos guarda-fios e a sede da 
antiga esta9ao )1 1

, moradia dos seus familiares, amea9adas de 
serem demolidas pelos invasores, ele havia retomado, em 
1983, sem sucesso, ao INCRA de Diamantino, tentando 
garantir ali os 100 ha. 

Segundo Romana Costa (em seu relatório), o 
coordenador do GT (assessor da 2º SUER) e o técnico 
agrimensor, exorbitando de suas fun96es (de identifica9ao e 
delimita9ao ), chegaram propondo a Zoromará, simplesmente, 
a transf orma9ao de "Parecis" em urna área indígena de 100 ha 
( !), aumentada depois para 200 ha. Diante das evidencia, a 
antropóloga fez o seu relatório separado do relatório dos 
demais membros do grupo, ponderando pela necessidade de 
um levantamento, em Diamantino, da cadeia dominial dos 
títulos que incidiam sobre a área, com o propósito de legalizar 
os 3.600 ha demarcados pela Comissao Rondon, no início do 

1 1 Nas palavras do marechal, registrando as etapas de constru~ao da sede, em 1908: 

"A estafáo Parecis foi construída de adobes, caiada e coberta de te/has de zinco; no seu 
arcabou.;:o foram empregados nove esteios de aroeira transportados das matas de 
Sant'Anna e madeiramento de leí inteiriro. obtidos nas matas da localidade (vi11hático, 
piuva e peroba). Da mesma forma foram construídas as duas casas para os guardas. Para 
os alicerces foi empregada a pedra canga (conglomerado de ferro) colhida espar.;:amente 
em ajloramentos que circundam a estaf·iio ... " (Rondan, 1907-10:33-4). 
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século. Se o argumento da ocupa~ao secular do território nao 
fosse suficiente, disse ainda, o seria o argumento dos servi~os 
preciosos prestados ao país. com a opera~ao do telégrafo que. 
por décadas, foi o único meio de comunica~ao do sertao 
mato-grossense. 

A SITUA~ÁO ATUAL DOS PARESI DA "ESTA~ÁO 
PARECIS" 

Joao Zoromará morreu em janeiro de 1992, 
provavelmente por problemas cardíacos, aos 82 anos. 

Dois anos antes da sua morte, em decorrencia da 
proposta do coordenador do GT de 1986, a FUNAI expediu a 
portaria administrativa nº 574, interditando urna área de 300 
ha dentro da área da antiga esta<;ao. Essa interdi<;ao foi 
irrisória, ofensiva até, por corresponder a menos de 10% da 
área reivindicada pelos índios junto a FUNAI durante quase 
20 anos. 

O processo FUNAI BSB/4995/77 extraviou-se durante a 
gestao do superintendente regional Idevar Sardinha, depois de 
percorrer por longos anos os caminhos das gavetas do órgaos 
internos da Funai, entre Cuiabá e Brasilia. Em seu lugar, foi 
aberto o Processo Funai BSB/2095/87, quando entao a 
esta<;ao "Parecis" passou a ser considerada esta<;ao "Rondon" ! 

A postura dos funcionários da FUNAI em Cuiabá foi 
muito agressiva e desrespeitosa com os índios. Até o nome 
da antiga esta<;ao foi mudado! Ao tornar-se área indígena 
passou a ser chamada A. l. "Esta<;ao Rondon". Como já 
vimos, Rondon fundou-a com o nome dos índios, em 1908, 
em reconhecimento e homenagem, afinal, aos seus mais 
legítimos habitantes. 

* * * 
Mesmo sen do urna área irrisória, os f azendeiros 

ignoraram a interdi<;ao da FUNAI. 
Encravados nos 300 ha, Sebastiao de Assis e Ozenir de 

Araújo (vereador do município de Arenápolis, próximo de 
Diamantino) certamen te julgaram-se resguardados pela 
"certidao negativa" expedida pelo general Ismarth de 
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Oliveira, em 1975, em plena vigencia do Polocentro. Com 
ela, buscaram regularizar a posse da terra, obtendo 
financiamento do Banco do Brasil para o cultivo da soja. E, 
para cultivar a soja, eles derrubam as ro<;as dos índios, 
chegando até mesmo a bloquear o acesso e poluir a sua f onte 
de água, o ribeirao Kágado, que sempre serviu de referencia 
para "Parecis'', famoso nos relatos do marechal Rondon. 
!solados nas casas em ruínas da sede da antiga esta9ao, os 
Paresi foram obrigados a depender da água canalizada e 
"cedida generosamente" pela outra fazenda invasora, a 
fazenda Ovetril, situada em frente a área interditada, do outro 
lado da estrada e, em parte, dentro da área reivindicada de 
3.600 ha. 

Tal situa9ao tornou-se insustentável e acabou, 
obviamente, resultando em um conflito aberto, de 
conseqüencias imprevisíveis. O vereador Ozenir de Araújo 
havia, ele sim, "doado" alguns hectares da área interditada 
para a f azenda Ovetril, para a constru9ao de sua sede e de 
urna armazém, quase no quintal das casas da antiga esta<;ao e 
no meio da trilha para o ribeirao. Depois de serem retirados 
várias vezes pelos administrador regional da FUN Al de 
Tangará da Serra (Moacir Santos), durante o ano de 1992, no 
início de 1993 os trabalhadores dos fazendeiros retomaram as 
constru9oes, o que levou a radicalizai;ao da mobiliza9ao dos 
índios. Liberados por Kyair Zoromará, seus irmaos 
Ariovaldo e Joao Batista Zoromará buscaram a solidariedade 
dos seus patrícios haliti das outras áreas (principalmente 
Paresi, Utiariti e Formoso). 

Os vínculos étnicos f alaram mais f orte, mais alto, como 
era de se prever. Em pouco tempo, centenas de índios se 
mobilizaram para a "guerra" em defesa dos seus parentes, o 
que resultou (entre os di as 4 e 9 de fevereiro de 1993) no 
aprisionamento de um total de 14 reféns, dentre eles, o 
vereador Ozenir de Araújo (que, inadvertidamente, deslocou
se para a área), o gerente da fazenda (Boa Sorte) de Sebastiao 
de Assis, o gerente da fazenda Ovetril, o assessor para 
assuntos indígenas do governo de Mato Grosso (advogado 
José Cordelino ), o delegado da polícia civil de Cuiabá 
(delegado Capetinga) e o próprio administrador regional da 
FUNAI de Tangará da Serra, Moacir Santos (aprisionado 
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depois que os índios tomaram conhecimento da existencia da 
"certidao negativa" de 1975). 

De certa forma, pode-se dizer que os índios de "Parecis" 
(do grupo Kaxiniti, como vimos), ao buscarem o apoio dos 
seus parentes (que sao, na maioria, Kozárini) perderam o 
controle da situa9ao, que passou a ser definida e negociada 
pelos outros Paresi: Joao Arezomaé (Joao Garimpeiro), 
considerado o chefe geral dos Paresi; Daniel Matenho 
"Cabixi", chef e do Pos to Indígena Cabeceira do Sacre, na 
Reserva Paresi; e Maria Helena, líder dos Paresi da área 
indígena Formoso. Firmes, resolutos, eles tomaram a frente 
do movimento, contando com a participa9ao, decisiva, dos 
índios de "Parecis". Estes, jamais apresentaram urna atitude 
bélica para como os seus invasores, até pela sua forma9ao, 
pela sua história de vida particular, influenciada fortemente 
pela socializa9ao da comissao Rondon e pelos casamentos 
mistos com imoti. Os Kozárini, ao contrário, conhecidos 
como os antigos Kabixi, entraram ainda em contato, por 
rádio, com os índios Xavante do Posto Indígena Marechal 
Rondon, contando com seu apoio. Eles exigiram da FUNAI o 
respeito aos direitos dos Paresi de "Parecis": A expulsao dos 
fazendeiros e a demarca~ao imediatas dos 3.600 ha. 

O conflito durou 5 días, até a chegada da Polícia 
Federal (que libertou os reféns) e da imprensa (a TV Cidade 
Verde), que cobriu toda a negocia9ao, por imposi9ao dos 
índios. A Polícia Federal (assim como a TV) foi chamada por 
eles para protege-los contra as polícias civil e militar que, 
segundo o relatório do administrador Moacir Santos, 
amea~aram invadir a área. O presidente da FUNAI, através 
de contatos telefónicos, comprometeu-se a criar, 
imediatamente, um GT (mais um ... ) para encaminhar, de 
forma definitiva, a solu9ao do problema. 

Para ser libertado, o vereador Ozenir de Araújo assinou 
urna declara<;ao manuscrita ( certamente sem valor legal) onde 
abria mao da suposta propriedade e concedia aos índios de 
"Parecis" 50% da sua produ~ao de soja, plantada dentro dos 
300 ha interditados. O gerente da fazenda Boa Sorte foi 
libertado gra9as ao apelo de sua esposa, que propos aos índios 
sua troca por maquinários da fazenda. Os índios levaram para 
a reserva Paresi urna colheitadeira, um tratar e um caminhao, 

287 



bens que estao dispostos a reter até a demarcacao definitiva 
da área. 

Tal era a situac;ao da antiga estac;ao "Parecis" (tornada 
área Indígena "estac;ao Rondon") quando o último GT da 
FUNAI (GT que assina conjuntamente este relatório) chegou 
a regiao. Criado pela portaria nº 308/93, ele foi composto 
pela coordenadora, socióloga da FUNAI (DID/DAF), Luciene 
Moraes de Oliveira, pelo técnico agrimensor da FUNAI 
(DEM/DAF) Orison Leite Ramalho, pelo técnico agrícola e 
indigenista da FUNAI (ADR de Tangará da Serra) Martins 
Toledo de Melo, pelo técnico agrícola do INCRNMT Joao 
Henrique de Castro e, finalmente, pela antropóloga convidada 
(redatora deste relatório), da Universidade Federal de Mato 
Grosso ), Maria Fátima Roberto Machado. Diferente do GT 
anterior, o grupo estava absolutamente consciente de que a 
sua func;ao nao era a de fazer qualquer propos~a aos índios de 
diminuic;ao da sua terra mas, sim, de identificar, com eles, os 
limites precisos da área reivindicada, fazer o levantamento 
fundiário cartorial em Diamantino e Cuiabá, e o levantamento 
das benfeitorias deles e dos invasores. 

Quando o GT chegou a "Parecis", encontrou os índios, 
por um lado, mais fortalecidos na sua decisao de lutar, 
sabendo agora que a luta nao é só deles, isolados, mas de todo 
o seu povo. Por outro, já sem a seguran<;a mais imediata da 
presenc;a dos seus parentes, que voltaram para as suas áreas, 
estao sofrendo as press6es mais diretas dos invasores, O§ 
quais ainda nao se conformaram com a interdi9ao. E 
fundamental, neste momento, que a FUNAI tome atitudes 
firmes em defesa dos índios, que só contam com o apoio de 
um rádio para a sua comunicac;ao. Em sua volta, eles só tem 
inimigos, que estao próximos o suficiente para exercer urna 
pressao humilhante, cotidiana, ao ponto de continuarem 
controlando a sua própria água, o seu deslocamento, a sua 
f onte de rendimento e até mesmo o acesso das crianc;as a 
escola que, embora municipal (ligada a prefeitura de 
Diamantino), está em terreno dos invasores, sendo a 
professora parente de um deles. 

Os índios estao ilhados, perigosamente ilhados. 
Precisam de um apoio mais constante da FUN Al nas áreas de 
educac;ao, saúde e de projeto económico comunitário (sendo 
eles exímios agricultores). Os filhos de Djair Zoromará sao 
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hostilizados pelos fazendeiros, em cujas fazendas eles se 
empregavam como mao de obra temporária. Djanira 
Zoromará, depois da marte de J oao Zoromará e sem 
condi96es de f azer estudar os seus filhos pequenos lá (como 
f azia antes), migro u temporariamente para Diamantino, onde 
aguarda a solu9ao do problema. Eles vivero hoje, 
basicamente, do que sobrou das ro9as de subsistencia, do 
pomar e de "garraf adas" - remédios case iros produzidos por 
Djair Zoromará - vendidas a seus amigos e conhecidos que 
residem em Marilandia (a 25 Km de "Parecis"). Até o seu 
deslocamento para Marilancia, feíto através de caronas, tem 
sido dificultado pelo boicote crescente dos fazendeiros. 

Os 3.600 ha que os índios exigem significam o mínimo 
de um mínimo a que, comprovadamente, tem direito. Eles, 
reiteradamente, afirmaram, diante do GT, que qualquer 
proposta de área inferior a essa nao conta com sua aprova9ao. 
"Parecis" é urna parcela minúscula dos seu antigo território e 
eles sao absolutamente conscientes disso, deixando de 
reivindicar como seu o território sagrado de Ponta de Pedra 
(também demarcado por Rondan e , provavelmente, sendo 
grilado oeste momento) ou até mesmo o cemitério das anti gas 
aldeias em tomo de "Parecis", que eles localizam fora do 
perímetro da antiga esta9ao. Há dados históricos e 
etnográficos sobre essas importantes referencias étnicas, que 
permitem a um antropólogo comprovar, sem qualquer dúvida, 
a sua imemorialidade. 

Pela primeira vez, oeste caso, é preciso reconhecer que 
a FUN Al sai de sua postura acomodada, mostrando-se 
disposta a, realmente, encaminhar urna solu9ao para o 
conflito, que já dura 20 anos. A coordenadora do GT e a 
antropóloga fizeram o levantamento sócio-antropológico 
exigido; todos os membros do grupo estiveram presentes na 
identifica9ao e delimita9ao da área indicada pelos índios 
dentro dos antigos marcos dos 3.600 ha (retirados pelos 
fazendeiros), através do rastreamento por satélite feíto pelo 
técnico agrimensor da FUNAI; e, todos, exceto a antropóloga, 
fizeram o levantamento em campo das benfeitorias existentes 
e da documenta9ao fundiária cartorial, obriga96es jamais 
cumpridas com rigor pelos GTs anteriores. Dessa forma, a 
FUN Al tem, hoje, todos os instrumentos necessários para 
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responder, com urgencia, as exigencias dos índios quanto aos 
seus mais legítimos direitos. 
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