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RESUMO
O presente trabalho traz uma análise dos marcadores vivos do povo Cinta Larga. Os
marcadores vivos são uma das diferentes classes de marcadores territoriais, uma
estrutura hierárquica criada por Henriques (2003), cuja conceituação foi realizada
por Almeida Silva (2010). Esse conceito foi criado para identificar as marcas culturais
de um grupo. Essas marcas são aquelas dotadas de significado e que ajudam na
formação da identidade. O povo Cinta Larga, desde o contato, enfrenta conflitos
diversos e nessas entrelinhas acontece um dos mais significativos prejuízos: o
cultural. Em meio aos problemas enfrentados, o repasse das histórias, mitos e ritos
para os mais jovens não vem acontecendo como era costume. Contudo, apesar de
estarem supostamente enfraquecidos, no íntimo desses indígenas as simbologias e
o misticismo ainda existem. Os estudos da Geografia cultural esclarecem que para
manter viva a memória de um grupo étnico, o apego ao território vem como uma
medida natural para manter a identidade. Os marcadores territoriais aparecem como
um símbolo que marca de alguma forma o povo em questão. Com a necessidade de
fortalecer a cultura, essa pesquisa vem com o objetivo de identificar e analisar a
relação dos Cinta Larga com a natureza, quais são os marcadores vivos e como se
dá esta representação no cotidiano deste povo. A coleta dos dados se deu com
levantamento bibliográfico e midiático, observações in loco e entrevistas no formato
de diálogos abertos. Para as análises, utilizamos como método a fenomenologia na
perspectiva do espaço-ação, a qual analisa o conteúdo de dados considerando a
carga sentimental e histórica que há no lugar. Como principal resultado dessa
pesquisa, pudemos identificar vários marcadores vivos, como variadas aves,
espécies vegetais, o porco-do-mato, a pedra sagrada e até mesmo um ser espiritual
que tem capacidade de transmutação, Pawo, o dono do mato. Todos esses e outros
marcadores têm um significado e uma forma de se representar no mundo
cosmogônico dos Cinta Larga. Apesar de termos conseguido identificar e analisar
vários marcadores, foi percebido que há muito a se descobrir naquela cultura. O
trabalho com cultura indígena requer tempo, vivência e sensibilidade. E existem
vários caminhos para a pesquisa no que tange à temática dos marcadores
territoriais.
Palavras-chave: Cinta
Marcadores vivos.

Larga;

Cultura;

Identidade;

Marcadores

Territoriais;
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ABSTRACT

The present work brings an analysis of the "living markers" of the Cinta Larga. Live
markers are one of the different classes of "territorial markers" a concept created by
Henriques (2003) and amplified by Almeida Silva (2010). This concept was created
to identify the cultural group. This concept was created to identify the cultural marks
of a group. These marks are those that have meaning and help in the formation of
identity. The Cinta Larga people, since the first contact, face diverse conflicts and
between these lines one of the most significant damages occurs: the cultural one. In
the middle of the problems faced, the transfer of stories, myths and rites to the
younger ones has not been happening as usual. However, although they are
supposed to be weakened, symbologies and mysticism still exist within these
indigenous peoples. The studies of cultural geography make it clear that to keep alive
the memory of an ethnic group, attachment to the territory comes as a natural
measure for keep their identity. Territorial markers appear as a symbol which in some
way marks the people in question. With the need to strengthen the culture, this
research comes with the objective of identifying and analyzing the relationship of
Cinta Larga with nature, what are the "living markers" and as this representation in
the daily life of this people. The collection of the data is was created as
bibliographical and mediatic survey, observations in person and interviews in the
format of open dialogues. For the analyzes, we use as method, phenomenology in
the perspective of space-action, in which it analyzes the data content considering the
sentimental and historical load that exists in the place. As the main result of this
research, we were able to identify several "living markers" such as various birds,
plant species, wild pig, sacred stone and even a spiritual who has the ability to
transmutation, Pawo, the owner of the bush. All these and other markers have a
meaning and a way of representing in the cosmogonic world of the Cinta Larga.
Although we have been able to identify and analyze several markers, it has been
realized that there is much to discover in the Cinta Larga culture. The work with
indigenous culture requires time, experience and sensitivity. And there are many
ways for the research about the theme of the "territorial markers".
Key words: Cinta Larga; Culture; Identity; Territorial Markers; Living Markers.
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APRESENTAÇÃO
Da graduação em Biologia a um mestrado em Geografia, o caminho
percorrido até aqui foi cheio de experiências enriquecedoras.
O começo de tudo foi quando concluí minha graduação em Ciências
Biológicas, em agosto de 2009 e, após um ano desempregada, consegui uma vaga
para trabalhar em um projeto de Resgate e afugentamento da fauna silvestre na
zona de supressão vegetal da margem esquerda do Rio Madeira, ocasionada pela
Usina hidrelétrica em construção na capital Porto Velho. Esse emprego representou
o início na minha profissão e me ajudou na construção de um pensamento crítico e
sensibilizado em relação à causa socioambiental diante da grandiosa devastação.
Ali pude vivenciar o sofrimento dos animais frente ao chamado “progresso” e, pela
tangente, estar atenta às discussões políticas sobre a referida obra e perceber que o
custo do chamado “progresso” era alto demais frente aos prejuízos das
comunidades atingidas e a destruição de uma paisagem que nunca mais voltará: o
rio, a corredeira, a floresta, a biodiversidade.
Em agosto de 2012, o projeto em que eu trabalhava chegou ao fim, e
novamente me encontrei sem emprego. Ao buscar uma nova colocação, fui
orientada por uma professora da graduação a entregar currículos nas Organizações
não governamentais (ONGs) de causas ambientais. Ela me passou alguns nomes e
eu mesma busquei os endereços. Um desses nomes foi a Associação de Defesa
Etnoambiental Kanindé. Lá, tive uma conversa com o coordenador geral da
instituição, que me explicou que no momento não havia vagas, mas que se eu
quisesse trabalhar lá de forma voluntária, eles estariam dispostos a me receber e
esta seria uma boa oportunidade para aprender e me inteirar sobre as causas
ambiental e indígena. Aceitei o desafio e me dediquei ao voluntariado de outubro a
dezembro de 2012.
Esse período me trouxe experiências pessoais e profissionais inimagináveis.
Conhecer a atual situação dos indígenas do estado de Rondônia e das discussões
políticas socioambientais me trouxe conhecimentos práticos, e me dedico a essa
causa até hoje. Ainda em dezembro de 2102, assinei um contrato para assessorar
ações da Terra Indígena Sete de Setembro. Essas ações eram parte de um projeto,
já em andamento, o qual tratava de acompanhar as discussões políticas do Povo
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Paiter Suruí, no município de Cacoal – Rondônia (RO). Esse trabalho com os Paiter
foi muito interessante, pois pude participar de várias reuniões do Parlamento, e
contribuir nas discussões visando à elaboração do Código Paiter Surui e também
sobre a cadeia produtiva do artesanato.
Após alguns meses de experiência com povos indígenas, fui convidada a
participar da equipe de pesquisadores que iriam realizar os estudos do Diagnóstico
Etnoambiental Participativo (DEAP) da Terra Indígena Roosevelt, o qual é composto
de estudos biológicos, físicos, antropológicos e socioeconômicos. O meu trabalho
nesse diagnóstico foi nos estudos biológicos, em que realizei o levantamento da
avifauna da referida Terra Indígena.
O campo para a realização desse levantamento aconteceu em três
momentos durante o ano de 2013. Os métodos utilizados para o levantamento da
avifauna foram Redes de Neblina e observação, porém também foi necessário fazer
algumas entrevistas para a aquisição de informações étnicas, como usos, mitos e
ritos, ou seja, a relação cultural do povo Cinta Larga com as aves. A aquisição das
informações étnicas foi de grande importância para a composição do relatório e, com
isso, pude perceber que as aves, mais do que pudera imaginar, faziam (e ainda
fazem) uma forte conexão entre a materialidade e a espiritualidade do povo Cinta
Larga.
A grande maioria das histórias contadas por eles tem alguma ave como
representação da força ou poder que a natureza tem sobre as vidas dos indígenas.
Quanto mais se ouve ou se pesquisa sobre as histórias, mitos e ritos desses
indígenas, mais se afirma o grande significado que as aves têm para eles.
Entretanto, o tempo proposto para trabalhar na Terra Indígena não foi suficiente para
aprofundar a pesquisa, e a ânsia por descobrir os mistérios das aves na cultura do
povo Cinta Larga perdurou.
A escolha de fazer um mestrado veio primeiramente pela necessidade de
ampliação do currículo. Porém, essa experiência na Terra Indígena Roosevelt me
trouxe valiosos aprendizados e a reflexão sobre a necessidade de conhecer mais e
contribuir com a valorização da cultura desse povo. Essa reflexão foi condutora para
a escolha da temática trabalhada na presente dissertação de mestrado.
Diariamente,

a

Kanindé

me

proporciona

o

acesso

a

indígenas,

pesquisadores e literaturas da área. E a busca em aprofundar conhecimentos acerca
13

da cultura indígena e na representação das aves para os povos me levou a um
aprofundamento no conceito de Marcadores Territoriais, o qual está bem definido na
tese de doutorado do Professor Doutor Adnilson de Almeida Silva (2010), que
também é pesquisador e associado da Kanindé.
Iniciei por essa leitura, e percebi que o Programa de Pós-Graduação
Mestrado e Doutorado em Geografia (PPGG), no qual o Professor Adnilson faz farte
do corpo docente, a partir do Grupo de Estudos de Pesquisas, Modos de Vida e
Culturas Amazônicas (GEPCULTURA), pertencente à área de concentração
Território, Representações e Políticas de Desenvolvimento (TRSD) poderia fornecer
todo o suporte técnico e acadêmico necessário à realização desse estudo e foi
quando em 2015 decidi tentar a seleção para o mestrado.
Durante a seleção para compor o quadro discente do Mestrado em
Geografia, diversas leituras foram feitas para a elaboração do Projeto de Pesquisa e
foi quando tive a certeza de que estava no caminho certo, pois a Geografia, mais do
que outras ciências, tem uma interdisciplinaridade facilitada através dos seus
grandes e renomados pesquisadores.
Com a aprovação do projeto “Aves como marcadores territoriais do Povo
Cinta Larga” na seleção do PPGG, dei início à nova trajetória como mestranda, na
turma 2015/2, e o primeiro desafio foi lançado: cursar a disciplina obrigatória
Epistemologia da Geografia, com o Professor Dr. Josué da Costa Silva. Essa
disciplina, com todo o seu peso intelectual, demanda muito esforço e dedicação.
Foram 14 grandes obras estudadas e debatidas em sala e, como Bióloga, adentrar o
mundo da Geografia era um tanto quanto difícil, mas a leitura dessas obras me
trouxe grandes esclarecimentos e valiosas reflexões e essa disciplina me ajudou a
perceber que a Biologia e a Geografia se conectam de uma forma mais intensa do
que eu pudera imaginar.
A segunda disciplina obrigatória, também cursada no primeiro semestre do
mestrado, Populações Amazônicas e Sustentabilidade, com o professor e orientador
Dr. Adnilson de Almeida Silva, me trouxe explicações fundamentais acerca da base
conceitual que eu iria trabalhar na minha dissertação. Esclareceu com ênfase o
conceito de marcadores territoriais com o qual trabalho e, em complementaridade,
vários outros conceitos essenciais à pesquisa.
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Além disso, discutir trabalhos sobre populações amazônicas, com uma carga
especial em populações indígenas, foi muito valoroso e abriu diversos caminhos de
leituras muito importantes ao estudo. Nessa disciplina, também tivemos a grande
oportunidade de realizar uma aula de campo, na Terra Indígena Nove de Janeiro,
que resultou na organização de um livro, o qual já está encaminhado para
publicação.

Toda

essa

experiência

contribuiu

significativamente

no

meu

desenvolvimento como pesquisadora na área indígena.
Terminado o primeiro semestre, e tendo cumprido as duas disciplinas
obrigatórias, iniciei o segundo semestre na busca por mais disciplinas para a
obtenção dos créditos do Programa e tive muitas dificuldades, pois o PPGG estava
oferecendo várias disciplinas na área da Geografia Física e somente uma na
Humanista, que era Geografia e Gênero, que apesar de me identificar muito, esta
era uma disciplina que eu acreditava que não fosse contribuir com a minha pesquisa
da dissertação. Conversei muito com a professora Maria das Graças e ela me
convenceu que sim, seria importante. Esta foi uma das melhores experiências como
mestranda.
A disciplina Geografia e Gênero, que aconteceu entre os meses de março a
maio de 2016, trouxe importantes esclarecimentos e me sensibilizou em relação às
questões estudadas. A forma com que a professora conduziu a disciplina foi
essencial para a minha formação como pesquisadora nesse mestrado. Em seus
seminários, ela me passava sempre leituras na questão indígena e o trabalho final
dessa disciplina foi apresentado no Encontro Nacional de Geógrafos (ENG), entre os
dias 24 e 30 de julho de 2016, em São Luis – Maranhão, onde apresentei o trabalho
“Mulheres Paiter Suruí: sua luta e voz”.
Naquele mesmo semestre, mais especificamente em abril, pude contribuir
com a organização do Seminário Práticas Tradicionais e os Saberes da Floresta e
também com a organização do Curso Gestão de Áreas Protegidas, promovido
especialmente para o curso de graduação em Geografia da Universidade Federal de
Rondônia (UNIR).
Ainda na busca por obter os créditos necessários para o PPGG, cursei a
disciplina Pesquisa e Prática Interdisciplinar para a Gestão Socioambiental na
Amazônia, no Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional e Meio
Ambiente, também da UNIR. Essa disciplina aconteceu em junho de 2016 e veio
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como a chave que eu precisava para integrar os conhecimentos da Biologia com a
Geografia, e em meio a essas Ciências, associar Filosofia, História, Antropologia e
tantas outras ciências que compõem a minha pesquisa, mostrando-se de
fundamental importância.
Já dotada de uma gama de experiências vividas como mestranda, nesse
segundo semestre fiz uma visita à Terra Indígena Roosevelt, meu campo de
pesquisa. Lá, tive algumas conversas com indígenas e essas conversas me
trouxeram muitos questionamentos e uma nova percepção: foi observado que além
das aves, outros marcadores pertencentes à categoria dos “vivos” são tão
importantes quanto e se faz impossível trazer somente as aves como o foco.
Com isso, no decorrer do seu desenvolvimento, foi entendido que outras
classes da natureza são importantes para a cultura do povo estudado. A partir daí, o
tema da pesquisa rompeu algumas amarras e enfim ficou envolto dessa categoria
que envolve tudo o que foi criado pela natureza, os quais devem ser interpretados e
classificados em vista do processo de socialização entre o coletivo estudado e os
seres vivos que trazem significado.
A partir disso, com tudo definido, com todas essas experiências vivenciadas,
o terceiro semestre como mestranda, foi dedicado a leituras, pesquisas,
desenvolvimento da dissertação e alguns trabalhos de campo com os povos
indígenas, em especial o Povo Cinta Larga. Neste momento, o povo Cinta Larga
passou por algumas discussões políticas importantes que tive a oportunidade de
acompanhar.
Em complementação, a disciplina Estado e Políticas Públicas na Amazônia,
concentrada em outubro de 2016, com o Professor Doutor José Januário Oliveira
Amaral, veio no momento exato, com excelentes discussões no que tange ao
processo de colonização da Amazônia e de que forma as populações tradicionais
foram afetadas nesse processo. E foi em meio a essas discussões que consegui
grandiosas informações e esclarecimentos essenciais na construção de um dos
capítulos desta dissertação.
Nesse terceiro semestre pude contribuir com um dos eventos mais
importantes para o PPGG: A 34ª Semana de Geografia e o 11º Encontro de PósGraduação em Geografia, os quais foram realizados simultaneamente, com o tema
“Amazônia, conflitos e gestão de territórios”. Esse evento aconteceu no período de 3
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a 7 de outubro de 2016 e foi de grande valia para a minha trajetória, pois além de
participar de excelentes palestras, pude contribuir com a organização de uma
Oficina, ministrada com maestria pela Doutoranda Ivaneide Bandeira Cardozo, com
o tema Legislação Indigenista e sua aplicação nas pesquisas em territórios
indígenas.
Em meio a tudo isso, o terceiro semestre foi preenchido com muitas leituras,
período em que aprofundei os estudos na história do povo Cinta Larga. Madrugadas
adentro, me vi angustiada e sofrendo com cada episódio de luta e destruição que
esses indígenas já vivenciaram.
O quarto e último semestre foi, sem dúvida, o momento de maior
crescimento acadêmico, pois cursei a Disciplina Geografia Cultural, com o professor
Josué, e também foi quando passei pela fase mais tensa de um mestrando: a
qualificação.
A disciplina Geografia Cultural veio se adequando perfeitamente a todas as
minhas dúvidas quanto às análises da cultura, pois as leituras propostas me
trouxeram um olhar mais adequado ao pensar no conceito de cultura, nas
especificidades do povo indígena em questão. Além disso, a aula de campo, que
aconteceu na Terra Indígena Igarapé Laje, me trouxe um olhar mais sensível sobre
o que é a perda cultural e quais as consequências disso, proporcionando mais
certeza de que a luta pelo fortalecimento cultural na qual estou me engajando é o
caminho que realmente pretendo seguir.
A qualificação, que aconteceu em 1º de junho de 2017, foi um momento
único de aprendizado. Ouvir e buscar atender as orientações da Banca formada
pelos queridos professores Gracinha e Josué era tudo o que eu precisava para
conseguir fechar o grande círculo de informações e análises que compõem esta
pesquisa.
Para fechar com chave de ouro a minha vida enquanto mestranda, recebi
um convite do Professor Josué para compor uma das mesas-redondas do 12º
Encontro de Pós-Graduação em Geografia/EPGG-UNIR, que aconteceu no Campus
José Ribeiro Filho (UNIR- Porto Velho), com o tema “Marcadores Territoriais: um
conceito em construção”. A minha participação na mesa redonda “Marcadores
Territoriais como Proposta do Fazer Geográfico” foi uma experiência pessoal muito
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interessante, pois pude constatar o quanto o tema da minha pesquisa era importante
para a construção desse conceito.
Por fim, o presente estudo, foi o resultado da construção de uma etapa da
carreira de Bióloga humanista e indigenista. Foram apenas oito anos da graduação
em Biologia a um mestrado em Geografia e a presente dissertação traz nas
entrelinhas uma carga espiritual gigantesca, advinda dessas experiências vividas em
meio à luta das comunidades tradicionais e do meio ambiente, englobando
diferentes sentimentos – de dúvidas, de certezas, de anseios, de apelo, de
angústias, de esperança, de respeito e de gratidão.
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INTRODUÇÃO

As Terras Indígenas são áreas da União, de domínio e posse de indígenas.
Com o avanço das frentes colonizadoras e posteriormente do desmatamento para
diversos fins, essas terras aos poucos foram confinadas, e seu território, invadido e
diminuído.
Rondônia mostra que as únicas áreas em que há floresta são as Terras
Indígenas e demais áreas protegidas. Isso demonstra que as áreas protegidas estão
em perigo e as invasões acontecem com mais amplitude.
Ao tratarmos de terras indígenas, percebemos que essas invasões, e a
consequente diminuição territorial, afetam de forma intensa a cultura do povo. E é
pela preocupação com as transformações culturais que a presente dissertação foi
idealizada, visto que os indígenas entendem as pesquisas relacionadas com a
cultura são relevantes, pois os ajuda a refletir, relembrar, bem como fortalecê-los
internamente.
Ao adentrarmos o mundo indígena e ir ainda mais fundo nas investigações,
buscamos perceber sua cosmogonia, visto que apresenta uma experiência
enriquecedora e que faz com que o pesquisador se sensibilize ainda mais quanto à
importância de seu modo de vida.
Dentro desse mundo cosmogônico e espiritual é que a Geografia Cultural
tem uma de suas linhas de pesquisa. Foi a partir de contexto análogo, com etnias da
África, que Henriques (2003) sentiu a necessidade de classificar – mesmo sem
discutir uma definição – as marcas culturais de um povo, o que chamou de
marcadores territoriais.
Para contribuir com a pesquisa de Henriques, Almeida Silva (2010)
conceituou e ampliou as diferentes classes de marcadores territoriais que haviam
sido discutidas por aquela autora.
A escolha do povo Cinta Larga como atores principais dessa pesquisa
aconteceu por acreditar que a forte relação desses indígenas com a natureza é algo
que ainda permanece presente e firme no íntimo de cada um deles, apesar de terem
vivido uma história à sombra da morte e conviverem até hoje com atividades ilegais
que contribuem para a hibridização cultural. Essa forte conexão com a natureza os
mantém firmes e possibilita buscarem estratégias de se fortalecerem internamente.
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Com a percepção que a natureza é muito importante para os Cinta Larga,
decidimos iniciar uma pesquisa com o principal objetivo de identificar os marcadores
territoriais na categoria dos vivos, que são toda e qualquer “marca” proveniente da
natureza que tenha valor simbólico para o povo. Essas “marcas” podem ser um ser
vivo ou não vivo, ou mesmo uma ação natural, como a chuva ou o vento.
Buscamos o caminho a ser trilhado a partir das seguintes indagações: Qual
a relação do uso das aves e de outros animais com os ritos e história do povo Cinta
Larga? Quais são esses animais de valor cultural? Que outros seres são importantes
para os CL? Qual a contribuição que o conhecimento indígena pode dar à
comunidade científica na representação e uso do território?
Dentre as principais fontes bibliográficas utilizadas para esclarecer os
conceitos geográficos, destacamos Tuan (1980) sobre espaço e lugar; Hall (2006)
sobre identidade; Cassirer (1994) para representações simbólicas; Almeida Silva
para marcadores territoriais. E, para falar de cultura, utilizamos Claval (2011) e
Bauman (2012).
As fontes para a coleta de dados foram: João Dal Poz (1991; 2004), em seu
trabalho de dissertação e tese, um antropólogo que conviveu e estudou o povo Cinta
Larga por muitos anos, e, por intermédio de alguns pesquisadores, escreveu um
livro sobre os mitos e histórias diversas dos Cinta Larga. Tal livro contribui
grandiosamente para o fortalecimento cultural daquele povo; O Diagnóstico
Etnoambiental Participativo da Terra Indígena Roosevelt (CARDOZO, 2016), bem
como o diário de campo da pesquisa de avifauna, da qual tive a oportunidade de
compor;
Foram feitas também análises das histórias contidas em filmes curtametragem, produzidas pelos próprios indígenas com a contribuição de instituições
parceiras; E ainda, duas visitas na Aldeia Roosevelt, que foram significativas para a
complementação de dados através de observação e interação com indígenas; Além
disso, alguns Cinta Larga, em Porto Velho e Cacoal, também contribuíram
significativamente na coleta de informações, análise de dados e idas a campo.
Estas idas a campo foram a parte mais complicada da pesquisa, pois muitas
são as dificuldades a serem enfrentadas, como a demora em receber a autorização
da pesquisa; período chuvoso, quando as estradas ficam intransitáveis; custos
elevados do transporte, considerando que a Terra Indígena Roosevelt encontra-se a
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uma distância superior a 600 quilômetros em relação a Porto Velho; e, ainda,
adequação das agendas de trabalho da equipe de pesquisa e disponibilidade dos
indígenas para acompanharem a viagem.
A pesquisa foi estruturada em seis capítulos. O primeiro descreve a
Geografia cultural, os conceitos estruturadores e os conceitos-base que foram
essenciais na discussão dos dados. Procuramos uma maneira simplificada para
apresentar esses conceitos, por meio de uma ordem crescente de amplidão
geográfica: Lugar, Território e Territorialidade, Identidade, Espaço e Espacialidade,
Representações simbólicas e Cultura.
No segundo capítulo, foi explanado o método baseado na fenomenologia, o
qual possui vinculação com o espaço-ação, de Cassirer (1994). É preciso considerar
a história e a percepção do “sentir”, para depois realizar as análises. A partir desta
perspectiva é possível proporcionar ao pesquisador a sensibilidade no que tange às
significações e espiritualidade do sentir o lugar.
O terceiro capítulo descreve o perfil político-sociocultural dos Cinta Larga,
toda a trajetória de vida do povo, com isso conta-se um pouco da história de luta e
resiliência e de que forma eles permanecem na luta em busca de seus direitos.
No quarto capítulo, já com as análises dos marcadores territoriais,
escolhemos aqueles que são observados no dia a dia e podem ser identificados
através das conversas e constatações in loco. O capítulo analisa os marcadores
vivos identificados no artesanato, alimentação e diversas interações com a natureza
e esses foram discutidos separadamente dentro da classificação fauna e floresta.
O quinto capítulo busca algo mais histórico, em que os marcadores foram
identificados a partir das análises das histórias e narrativas míticas. Muitas estão
relacionadas com a origem de seu universo, ou seja, dos seres vivos, da lua, do
trovão, do milho, etc. Neste capítulo incluímos um ser mítico que até os dias atuais é
muito presente entre os Cinta Larga, o Pawo.
Já o sexto capítulo apresenta variadas fotografias, as quais demonstram a
representação do lugar para o povo Cinta Larga. Para isso, organizamos as imagens
nas seguintes categorias: Crianças, Jovens, Mulheres, Rio Roosevelt e Cultura.
E, por fim, no sétimo e último capítulo, trazemos uma reflexão sobre o
assunto, tentando pontuar os marcadores vivos identificados, e expomos as
aspirações de novas possibilidades de pesquisas para aprofundar os conhecimentos
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nas ciências geográficas, em seu âmbito cultural, e biológicas, no que diz respeito à
valorização do etnoconhecimento.
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CAPÍTULO I – REFERENCIAL TEÓRICO: CONCEITOS ESTRUTURADORES
Figura 1 - Pôr do sol de outubro.

RIBEIRO, Thamyres Mesquita. Pôr do Sol de outubro. Terra Indígena Roosevelt. Espigão d‟Oeste,
Rondônia. Outubro de 2015.

Pra não perdermos com quem aprender
A comover-nos ao olhar e ver
As árvores, os pássaros e rios,
A chuva, a rocha, a noite, o sol, a arara
E a flor de maracujá,
Demarcação já!
Demarcação já!

Trecho da música “Demarcação já!” (2017).
Letra: Carlos Rennó; Música: Chico César.
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A institucionalização da Geografia se deu, após anos de debate, com o cerne
de integrar os fenômenos físicos e humanos em uma única ciência, ou seja, a
relação homem-natureza (CAPEL, 1981). Tudo isso porque, ao longo dos tempos,
essa ciência se mostrou como um campo do conhecimento que busca
constantemente a compreensão do mundo e suas contradições no âmago das
relações sociais, na apropriação e uso do meio ambiente (ROCHA, 2007).
Mais tarde, essa relação se concretiza com a aceitação de que a Geografia,
dentro de suas várias bases filosóficas, encontra respaldo na hermenêutica,
fenomenológica ou existencialista. Com isso, os estudos da Geografia alcançaram
um debate por outro ângulo, o simbólico/espiritual, sem deixar de lado o
concreto/material.
Hoje, visivelmente, a Geografia tem dois grandes eixos, inseparáveis, que
são a Geografia Física e Geografia Humana. Os geógrafos humanistas argumentam
que esse “rótulo de Humanista” se deve ao fato de que a Geografia estuda os
aspectos do homem no que tange às suas significações, valores, metas e
propósitos, com um entrelaçamento entre o grupo e o lugar. A Geografia também
valoriza a percepção e as atitudes do homem, com a preocupação de verificar os
gostos, distinções e particularidades locais. Além disso, o contexto ambiental e os
aspectos que marcam os lugares na sua originalidade e distinção também são
valorizados (ENTRIKIN, 1980, p.16, apud ROCHA, 2007).
Esse eixo “Humanista” trouxe para a Geografia estudos no âmbito cultural,
os quais trazem grandes reflexões dessas relações/interações do grupo e o lugar.
Como consequência, as discussões dos conceitos geográficos tomaram uma
dimensão filosófica e analítica tão grande que ainda hoje são debatidas,
confrontadas e se mantêm em constante construção, devido às dinâmicas, o que
reflete os motivos feitos pela sociedade humana. Conceitos como lugar, espaço,
espacialidade, território, territorialidade, hoje são estudados sob a influência da
dimensão cultural a partir das representações simbólicas.
E foi a partir de um estudo nesse eixo que surgiu um novo conceito: Os
“Marcadores Territoriais”. O conceito de Marcadores Territoriais foi descrito pela
primeira vez por Isabel Castro Henriques, em 2003, e posteriormente ampliado por
Adnilson de Almeida Silva, em 2010, na sua tese de Doutorado. Esta tese foi
revisada e atualizada, resultando na publicação do livro “Territorialidades,
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Identidades e Marcadores Territoriais Kawahib da Terra Indígena Uru-Eu-Wau-Wau
em Rondônia”, em 2015. Desde então, nenhum outro pesquisador tentou dar
continuidade a essa discussão.
Almeida Silva (2015, p. 51) define:
[...] os “marcadores territoriais” são experiências, vivências, sentidos,
sentimentos,
percepções,
espiritualidade,
significados,
formas,
representações simbólicas e presentificações que permitem a qualificação
do espaço e do território como dimensão das relações do espaço de ação,
imbricados nos conteúdos geográficos.

Esse conceito procura compreender a identidade e a cultura fundamentada
nas formas simbólicas, apresentadas no formato material e espiritual. Os
“marcadores territoriais” resultam das definições de territorialidade e espacialidade,
ambos como elementos do que é chamado “espaço de ação” (ALMEIDA SILVA,
2015. p. 31).
Sobretudo, não podemos abrir mão de inserir os conceitos de espaço,
território e lugar nessa análise. Todos esses conceitos geográficos são essenciais
para tratar de uma pesquisa com povos tradicionais e indígenas, pois são estudados
sob a influência da dimensão cultural a partir das representações simbólicas.
Procuramos uma maneira didática diferenciada em apresentar esses
conceitos, através de uma ordem crescente de amplidão geográfica: Lugar, Território
e Territorialidade, Identidade, Espaço e Espacialidade, Representações simbólicas e
Cultura.

1.1 CONCEITOS-BASE

Lugar
Em diferentes dicionários, encontra-se a definição de que lugar é um espaço
ocupado por alguém ou alguma coisa. Em algum momento também é possível
encontrar definições de lugar vinculadas ao espaço onde um indivíduo desenvolve
para com ele relações de afetividade e/ou identidade.
Sobretudo, na História da Geografia, a definição desse conceito ganhou uma
amplitude muito maior do que essas simples conceituações dos dicionários, assim
como todos os outros conceitos que serão explicitados aqui.
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Tuan (1983, p. 61), em sua obra “Espaço e Lugar”, define que o lugar é
limitado, é um espaço fechado e humanizado. Ele dá ao divíduo 1 a sensação de
segurança, de conforto e, para um ser humano adulto, o lugar pode adquirir
profundo significado, através do continuo acréscimo de sentimento ao longo dos
anos. Esse conceito traz à tona a possibilidade de comparar o que foi vivido no
passado com o que é vivenciado na atualidade.
O lugar é a casa, é o lar, é onde o divíduo descansa dos seus
enfrentamentos diários, é o refúgio. Não é necessariamente a casa em seu modo
material, mas sim no seu modo espiritual. E esse elo afetivo entre a pessoa (ou
divíduo) e o lugar, é chamado de Topofilia (TUAN, 1980. p. 05).
A topofilia pode ser expressa de uma maneira estética ou tátil. Estética
quando se tem o prazer de uma vista, até a sensação de beleza, igualmente fugaz,
mas muito mais intensa. E tátil, como o deleite ao sentir o ar, a água, a terra.
Contudo, os sentimentos mais permanentes são aqueles que temos para com um
lugar, por ser o lócus de reminiscências. (TUAN, 1980. p. 107).

Território e Territorialidade
Território é um conceito bastante utilizado quando se trata de comunidades
tradicionais, pois nos remete a pensar na delimitação geográfica de um grupo ou
coletivo2. Sobretudo, a abordagem do conceito de território não é apenas uma
delimitação geográfica, mas um conjunto de lugares, separados hierarquicamente e
conectados entre si através de relações de convivência.
Essa reflexão demonstra claramente que território e identidade são
conceitos intrínsecos, pois quando se fala em identidade, fala-se também da forma
como o ser ou grupo se distingue através de suas representações. E essas
representações são a demonstração daquilo que construiu ao longo do tempo como
sendo sua, ou seja, sua identificação individual ou coletiva.
1

Díviduo é um conceito criado por Strathern (2006, p. 40-41): “as pessoas são frequentemente
construídas como o lócus plural e compósito das relações que a produzem”. É um conceito voltado
para a sociedade melanésia, mas que se adequa perfeitamente a pensar no ser indígena. A noção de
divíduo nos remete a pensar no ser “corpo+pessoa”, ou seja, quando se pensa no indivíduo, pensa-se
em corpo, matéria. Quando se pensa em divíduo, pensa-se em corpo e alma, um ser dotado de
espiritualidade. Almeida Silva (2015) utiliza esse termo para se referir aos indígenas e nesta
dissertação também utilizaremos, por tratarmos do indígena como um ser que mantém relações
físicas e espirituais com o território.
2
O coletivo é impessoal, é plano de co-engendramento dos indivíduos e da sociedade. (ESCÓSSIA &
KASTRUP, 2005)
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Em complementação a essa análise, é interessante o esclarecimento de
Claval (2002, p.23) quando ele diz que “falar de lugares e de territórios é falar da
significação do espaço para cada indivíduo e da maneira de construir objetos
sociais a partir das experiências pessoais”. Ambos os conceitos (Lugar e Território),
são dotados de significados.
Vê-se, então, porque [...] território e a questão da identidade estão
indissociavelmente ligados: a construção das representações que fazem
certas porções do espaço humanizado dos territórios é inseparável da
construção das identidades (CLAVAL, 1999, p. 16)

Logo, são as relações sociais entre diversos lugares que ajudam a definir a
identidade (de um divíduo ou coletivo) e o território. Sack (1986. p. 21) define a
territorialidade como a tentativa de um indivíduo ou grupo em afetar, influenciar ou
controlar pessoas, fenômenos e relações, através da delimitação e da afirmação do
controle sobre um território. O território é, portanto, uma porção do espaço na qual
um indivíduo ou grupo tem relações de poder, domínio ou posse. E essas relações
diretamente ligadas ao controle do território são chamadas de territorialidade.
A territorialidade é motivada pelas relações sociais e geográficas e está
relacionada às formas como as pessoas usam a terra, como se organizam no
espaço e como dão sentido ao lugar.

Identidade
A Identidade é o conjunto de características e traços próprios de um sujeito
ou coletivo. Esse conjunto de particularidades o difere (ou os diferem) dos demais.
Sobretudo, quando tratamos de identidade relacionada à cultura, Stuart Hall
(2006) aparece como um dos principais autores, pois foi ele quem apresentou o
conceito que denomina de “Identidades Culturais”, que são as expressões de
pertencimento à cultura, seja ela étnica, racial, linguística, religiosa ou nacional.
Em seu livro, Hall (2006) traz três concepções de cultura: a do sujeito do
iluminismo, o sujeito sociológico e o sujeito pós-moderno. No iluminismo, o indivíduo
era centrado, unificado, dotado das capacidades de razão, de consciência e de
ação, possuindo uma identidade fixa que surgia no seu nascimento e o
acompanhava durante toda a sua existência.
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O sujeito sociológico refletia o mundo moderno em sua complexidade. A
construção da identidade do sujeito era formada na interação com o outro, aquele
que mediava dos mesmos valores e símbolos do mundo em que ele habitava. Já na
concepção sociológica surge o sujeito pós-moderno cuja identidade é móvel e
preenche o espaço entre o interior e o exterior. O sujeito poderá assumir identidades
diferentes em momentos diferentes. A identidade é definida historicamente e não
biologicamente (HALL, 2006. p. 10-13).
A presente pesquisa trata do sujeito pós-moderno. Apesar de falarmos de
uma população indígena, a identidade aqui relacionada tem influência daquilo que é
externo. Além disso, cabe-nos retratar também que esse “sujeito”, na verdade, é o
“divíduo”, pois como dito anteriormente é o sujeito dotado de espiritualidade.
Portanto, é o “divíduo pós-moderno”.

Espaço e Espacialidade
O conceito de Espaço facilmente se confunde com o de Lugar. E na
Geografia, muitos autores já fizeram – e ainda fazem – essa discussão. Braga
(2007), após um detalhado confronto conceitual entre autores, profere que o espaço
geográfico é “o contínuo resultado das relações sócio-espaciais”. Esse autor explica
ainda que essas relações são econômicas, políticas e simbólico-culturais.
Assim, podemos entender que o Espaço é o resultado das relações sociais e
de uso do território, e o Lugar é esse espaço relacionado ao tempo e significações.
Por outro lado, podemos considerar também que o Lugar se refere às relações de
individualidade de um ser ou um grupo, e Espaço, às relações de um coletivo.
Ao buscarmos compreender a diferença entre lugar e espaço, trazemos
novamente Tuan (1983), que apresenta em sua obra definições de lugar e espaço
sob a perspectiva da experiência humana. Ele considera esses dois conceitos
ambivalentes.
“Espaço” é mais abstrato do que “Lugar”. O que começa como espaço
indiferenciado transforma-se em lugar à medida que o conhecemos melhor
e dotamos de valor. [...] As ideias de “espaço” e “lugar” não podem ser
definidas uma sem a outra. A partir da segurança e estabilidade do lugar
estamos cientes da amplidão, da liberdade e da ameaça do espaço, e vice
versa. Além disso, se pensamos no espaço como algo que permite
movimento, então lugar é pausa; cada pausa no movimento torna possível
que a localização se transforme em lugar. (TUAN, 1983, p. 06)
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Então, espaço é liberdade, dá a ideia de amplitude. Mas, ao mesmo tempo
em que dá liberdade, não dá segurança, deixa exposto, vulnerável. (TUAN, 1983. p.
61). Podemos relacionar essa reflexão de Tuan com o seguinte exemplo: “Vamos
sair de casa, levar as crianças ao parque. Lá tem bastante espaço para brincar”.
Isso nos remete a pensar no que aqui foi chamado de liberdade. Uma casa (um
lugar) cheia de móveis pode ser sim um lar. Mas às vezes é preciso sair deste
“lugar” para ir à busca de “espaço” e nele, se propor a novas relações sociais, o que
consequentemente vai oferecer ao divíduo novos valores e significados. O que vai
distinguir em que ponto “lugar” deixa de ser lugar para se tornar espaço são as
relações sociais onde os grupos interagem enquanto coletivo.
Então, o espaço é onde ocorrem interações entre grupos distintos e ocorrem
relações de poder. E são essas relações, nas quais ocorre a diferenciação de
classes sociais e/ou econômicas, que são a expressão do que é a espacialidade.
A espacialidade expressa, apoia, produz e designa a formação social e
econômica. Além disso, reforça a acentuação da diferenciação entre as pessoas e
os lugares, entre o ser, o estar e o fazer (SPOSITO, 1992. p.60).
A partir dessa reflexão, é importante frisar um outro conceito relacionado a
espaço, o “espaço vivido”, do qual se destaca o lado afetivo e imaginário das
relações do sujeito com o espaço, o que contribui para a caracterização deste,
expressa nas simbologias.
Esse sentimento de pertencimento construído a partir do espaço vivido traz a
necessidade de registrar história do sujeito que viveu nesse espaço. A falta de
palavras que expressem a concepção da verdade, advinda de seus antepassados,
ou seja, a deficiência linguística originária resultou na criação de mitos, fábulas ou
histórias transformadas em lendas (CASSIRER, 2000, p. 18).
E, para melhor esclarecimento sobre essas formas de expressar a história
do sujeito, ou do divíduo, faz-se necessário ponderar sobre o que são
representações simbólicas.

Representações simbólicas

Para entender de que forma se dão as representações simbólicas, é
importante visualizar o Homem como animal symbolicum ao invés de animal
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rationale (CASSIRER, 1994). O homem se distingue dos outros animais pela sua
atitude simbólica, na qual o objeto é designado através do símbolo. O mundo da
cultura é originado a partir da criação desses símbolos.
Como um ser simbólico, o divíduo encontra-se envolvido de símbolos,
signos, formas e representações que lhes permitem desenvolver a própria forma de
ver e sentir o mundo em que vivem. As experiências vividas pelo divíduo ou pelo
coletivo formam e organizam seu microcosmo. Todas as suas ações resultam da
conexão e da transcendência do mundo espiritual com o material, o que exige o
cumprimento de inúmeros ritos e rituais herdados de seus antepassados, desde a
origem, e de seus objetos, da natureza ou criados por eles – artesanato, pinturas,
etc. – todos portadores de espiritualidade, a partir da visão cosmogônica. (ALMEIDA
SILVA, 2015, p. 15)
Os símbolos, signos, formas e representações simbólicas são as condições
que possibilitam a relação do homem com o mundo, sempre conectando o passado
com o presente e trazendo para esse presente a sua identidade enquanto ser.
O homem vive em um universo simbólico. Nesse universo, muitas são as
formas de representar aquilo que é espiritual para o que é material. São exemplos
dessas representações: A linguagem, a dança, música, pinturas, ritos, rituais,
artesanatos, cores, gestos, histórias e mitos.
Em lugar de medir o conteúdo, o sentido e a verdade das formas
intelectuais por algo alheio, que deva refletir-se nelas imediatamente,
cumpre descobrir, nestas próprias formas, a medida e o critério de sua
verdade e significação intrínseca. Em lugar de tomá-las como meras
reproduções, devemos reconhecer, em cada uma, uma regra espontânea
de geração, um modo e tendência originais de expressão que é algo mais
que a mera estampa de algo de antemão dado em rígidas configurações do
ser. Deste ponto de vista, o mito, a arte, a linguagem e a ciência aparecem
como símbolos: não no sentido de que designam na forma de imagem, na
alegoria indicadora e explicadora, um real existente, mas sim, no sentido de
que cada uma delas gera e parteja seu próprio mundo significativo
(CASSIRER, 2000, p. 22).

A lógica do mito e das outras representações simbólicas não pode ser
medida por nenhuma de nossas concepções de verdade empírica ou científica.
Essas representações devem ser decifradas, a partir da sua estrutura de linguagem
e simbólica.
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Bauman (2012. p.142) afirma que, dentre todas as qualidades da psicologia
humana, a capacidade de produzir símbolos e atribuir-lhes significados aceitos do
ponto de vista coletivo é um dos traços mais evidentes dos seres humanos.
Se os símbolos possuem significados iguais a um coletivo, esses símbolos
automaticamente já fazem parte daquilo que é chamado de identidade.
Ao voltarmos à premissa dos Marcadores Territoriais, constatamos que é um
conceito resultante das definições desses conceitos geográficos (lugar, território,
territorialidade, espaço e espacialidade) e que busca a compreensão da identidade e
cultura fundamentada nas formas simbólicas. A seguir, damos continuidade a essa
discussão com uma explanação a respeito do conceito de cultura.

1.2 CULTURA: FÁBRICA E ABRIGO DA IDENTIDADE

Claval (2011) define que a cultura só existe através dos indivíduos, e é
indissociável das relações sociais. Ele demonstra que a Geografia Cultural também
pode ser chamada de Geografia Sociocultural.
A cultura é o conjunto de práticas, conhecimentos, atitudes e crenças que
não é inato: eles são adquiridos. [...] A cultura existe através dos indivíduos
que a recebem e a modificam. [...] uma construção ligada aos processos de
transmissão das práticas. (CLAVAL, 2011. p. 16-17).

Portanto, a ideia de que a cultura é estática está ultrapassada. O que se
sabe hoje é que a cultura é dinâmica e se altera/adquire novas representações
conforme os processos de transmissão e também das influências endógenas e
exógenas. A partir desta análise, destacamos aqui Bauman (2012), o qual diz que
“[...] o homem, uma vez dotado da capacidade de cultura, está fadado a explorar, a
sentir-se insatisfeito com seu mundo, a destruir e a criar”. Em conformidade,
Almeida Silva (2010. p. 95 – 98) diz que a cultura encontra-se em permanente
construção.
Não existe uma cultura que se mantém monoliticamente estática, visto que
em sua concepção o homem é um ser dialético que motivado pelas suas
necessidades incorpora ou dá novos significados em sua visão de mundo,
portanto encontra-se em permanente construção. [...] Desse modo, não se
pode categorizar afirmativamente que a cultura se modifica em sua
totalidade. Ela ao adquirir esses novos significados e ressignificados
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provoca no divíduo e na coletividade um novo olhar sobre o ser e o estar
presente no mundo, até porque entre os coletivos indígenas esses
fenômenos são pertinentes e notadamente marcados nas lutas tribais pela
conquista de territórios. A cultura produz o sentido de afirmação, de
pertencimento no mundo e de representar-se perante o Outro, e possui
como característica o processo de incorporação, como refazer-se
dialeticamente, mas não como um processo de negação do seu Eu e do seu
Outro Eu. (ALMEIDA SILVA, 2010. p. 95 – 98)

Nesse trecho, ele destaca essa questão de que a cultura produz o sentido
de pertencimento, de afirmação e conquista de território. O apego a esse território
vem como uma medida natural para manter a identidade, de modo que a perda do
espaço no sentido de domínio ou posse vem como a ameaça do “existir” do grupo.
Todavia, esse apego ao território não é suficiente para manter a cultura estática,
pois a cultura é uma manifestação humana e o homem, um ser dinâmico, enérgico,
e que tem seus “anseios evolucionistas”, o desejo de mudanças com base nas
influências do meio em que vivem.
Bauman (2012) também destaca isso em seus escritos quando diz que a
cultura é “fábrica e abrigo da identidade”. Portanto, a cultura possui uma essência,
que é mantida, e, conforme manifestada, a ela são agregados novos aspectos, que
lhe dão outra aparência, mas que continua a representar o grupo. São essas
manifestações que expressam o seu Eu.
Ainda nesse sentido de conquista de território, a cultura pode ter uma origem
pré-social, e outra, que a faz surgir a partir das relações do ser com o lugar, e que
para tocar em frente essas relações, o homem tem dois instrumentos essenciais,
mãos e língua, instrumentos e linguagem, as quais o ajudam a manejar a si mesmo
e ao mundo em que vive. Do esforço perpétuo para manusear essa dicotomia
corpo-mente é que nasce a cultura. (BAUMAN, 2012, p.141 - 154):
Bauman aprofunda a afirmação da dinamicidade da cultura. A cultura,
enquanto algo pré-social, é espiritual e transcende o que é real, é a essência. A
cultura, enquanto algo socialmente gerado, é a manifestação, é matéria, é
influenciável pelo meio. Em concordância com o autor, no sentido de que as duas
têm o seu surgimento e crescimento mútuo, podemos complementar que são faces
da mesma moeda e que juntas expressam o que aqui é chamado de identidade.
Assim, os conceitos explicitados anteriormente são norteadores para
demonstrar a ideia de pertencimento cultural e identidade, influenciados pelos
estudos culturais a partir dos símbolos, ou seja, de suas representações. E esses
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símbolos, incontáveis, são amparados numa estrutura que possui uma historicidade
e uma forma simbólica imbricada nos objetos ou ações (ALMEIDA SILVA, 2015, p.
11).
Contudo, é importante salientar que uma ação da natureza ou mesmo um
objeto podem significar algo para o coletivo A e significar o contrário ou mesmo nada
para o coletivo B. Esse significado também pode ter atribuição positiva, negativa ou
simplesmente, avisar a possibilidade de mudança de algo ou alguém. Esses
significados dependem da herança de seus ancestrais ou mesmo da intima relação
mítica que o divíduo ou coletivo tem com tal coisa. E é nesse sentido que a análise
de cultura requer um aprofundamento de interpretações, levando em consideração
os conceitos explicitados até aqui.
A análise aqui desenvolvida procura compreender a identidade e a cultura
fundamentada nos conceitos das formas simbólicas apresentadas no formato
material e espiritual, relacionando a forte conexão presente entre os indígenas e a
natureza. Há que se incluir ainda as relações externas, tanto advindas de outros
povos quanto advindas do “branco”.
Sobretudo, essas relações externas não extinguem aquilo que aqui
chamamos de visão cosmogônica dos indígenas, pois, como veremos mais adiante,
mesmo que aqui se retrate apenas um povo indígena, isso não é diferente quando
olhamos para outros povos. As “coisas” que detêm algum significado permanecem
ou adquirem novas significações ao longo dessas relações.

1.3 MARCADORES TERRITORIAIS: UMA VISÃO COSMOGÔNICA
Almeida Silva (2010, p. 25) define a visão cosmogônica ou cosmológica,
especifica de coletivos indígenas, como um processo sociocultural que se utiliza das
formas simbólicas, sendo estas representadas pela experiência das relações que se
tem com o meio e que são herdadas por seus antepassados, as quais se tornam
responsáveis pela constituição da cultura e modos de vida. O autor completa ainda
que no universo indígena, a significação das “coisas” é constituída também sob
influência de relações externas.
No universo indígena, determinada “coisa” constitui-se de significados
distintos de um coletivo para outro devido à relação existente no espaço de
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ação, sendo que pelas representações e formas simbólicas e
presentificações estabelecem relações integradas tanto endógenas quanto
exógenas, ou seja, devido à construção e o manejo posto sobre cada
“objeto” (ALMEIDA SILVA, 2010, p. 95).

Sob esse contexto, mediante as representações, símbolos e signos de
representação que constituem os modos de vida, surge o conceito “marcadores
territoriais”, o qual foi categorizado por Isabel Castro Henriques (2003) e ampliado
por Adnilson de Almeida Silva (2010).
Henriques (2003) categorizou “marcadores territoriais” sem antes lhes dar
uma definição conceitual. A autora trouxe o termo como uma definição de
“originalidade dos territórios” ou “elementos identificadores do espaço”.
Almeida Silva (2010. p. 45), com o objetivo de identificar e analisar os
“marcadores territoriais” do Coletivo Kawahib, clarificou esse termo como
componentes da representação e da forma simbólica, no qual a legitimação é
primordial ao conhecimento imaginário e possibilita interpretar o espaço e sua
origem.
O autor conduz o leitor a pensar que não existe um território sem a presença
do divíduo e que através da sua vivência, da sua experiência com esse espaço, ele
produz “marcas”, dotadas de qualidades inerentes à territorialidade, que são os
“marcadores territoriais”.
Outros “marcadores territoriais” – fumaça, toque de tambor, percussão em
árvores ocas, voo de determinada ave, sons de aves e animais – são
importantes representações simbólicas que também caracterizam a
territorialidade e a espacialidade, visto que os seus significados constituem
elementos presentes na cotidianidade e podem ser interpretadas como
condição de interpretar o mundo (ALMEIDA SILVA, 2010. p.130).

Essas “marcas” podem ser das mais variadas. Desde o próprio divíduo, ou a
casa em que mora, um animal, uma planta, um artesanato, até mesmo uma ação da
natureza ou o som de algum animal. Esses marcadores permeiam o mundo material
e espiritual.
Não existindo uma teoria dos marcadores ou dos sinais que definem a
originalidade dos territórios, nem sendo esse o objetivo deste estudo,
encontrámo-nos perante a necessidade de construir uma grelha
interpretativa capaz de nos permitir uma arrumação eficaz, mesmo se
provisória, dos elementos identificadores do espaço (HENRIQUES, 2003. p.
09).
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Na busca em classificar esses marcadores, Henriques (2003, p. 09), criou
uma matriz interpretativa provisória, como ela mesma admitiu, na qual classifica
esses marcadores de acordo com sua especificidade. Nessa classificação, listam-se:
vivos, simbólicos, fabricados, históricos, funcionais e musicais.
Almeida Silva, contribuindo para o debate dessa matriz interpretativa,
ampliou as classes de marcadores. O autor reconheceu que esta sequência
apresentada ainda é um esboço, pois avalia que um fenômeno de representação ou
forma simbólica pode se vincular a uma ou mais subcategorias, além do que o
próprio conceito e suas categorias são passíveis de redução ou ampliação
(ALMEIDA SILVA, 2010, p. 133).
A classificação feita por Almeida Silva ainda foi dividida em dois grupos:
Marcadores Estruturantes (pois compartilha a ideia de construção a partir da visão
dos divíduos de determinada coletividade e envolve aspectos fundantes da
cosmogonia) e Marcadores Estruturadores (relacionados a uma objetivação externa
ao coletivo, as quais exercem influência sobre as coletividades).
Os Marcadores estruturantes foram classificados por Almeida Silva (2010, p.
133 – 152) da seguinte forma: Marcadores vivos, simbólicos, fabricados, históricos,
musicais, funcionais, linguísticos,

cosmogônicos

ou mitorritualístico-psíquico-

espirituais, percepto-visual-sensoriais e estético-corporais.
Quanto ao grupo dos Marcadores estruturadores, o autor descreve:
Consideramos “marcadores estruturadores” aqueles que são impostos pelo
Estado, instituições governamentais, instituições religiosas, organizações
não governamentais ou manifestações espontâneas de indivíduos da
sociedade envolvente. O sentido que se dá com essa ação decorre na
fragmentação do espaço, da territorialidade, ou seja, depende da
articulação e estrutura política ou econômica em que na esmagadora
maioria das ocasiões não pondera sobre os divíduos e coletividades, não
considera a anterioridade e atuam como propagadores de rupturas dessas
identidades (ALMEIDA SILVA, 2010, p. 152).

Os coletivos indígenas, uma vez contatados, sempre serão influenciados
pelos fatores externos. Aprender o idioma do “homem branco”, estudar no ensino
regular, aprender a dirigir, ter uma religião, todos são fatores que podem ser
considerados marcadores, em específico do grupo dos marcadores estruturadores.
Considerando que os marcadores territoriais são representações simbólicas
que afirmam a identidade de um coletivo, os marcadores estruturantes estão
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envoltos em uma trajetória histórica tradicional, ou seja, um marco temporal. São
representações advindas, culturalmente, de antes do contato com o homem branco.
Já os marcadores estruturadores são representações pós-contato.
Sem necessariamente descrevê-los um a um, nos ateremos aos marcadores
“vivos”. Os “vivos” são aqueles que foram criados pela natureza e devem ser
interpretados e classificados em vista do processo de socialização entre o coletivo
estudado e os seres vivos que trazem significado a sua mitologia cosmogônica.
Marcadores “vivos”: Um território escolhido é necessariamente transformado
tendo em vista duas operações: a adequação ao projeto do grupo e a
reciclagem do próprio sistema ecológico; os homens veneram e
simultaneamente controlam os espíritos e domesticam plantas e animais.
Daí a importância do que podemos considerar como os “marcadores vivos”,
isto é aqueles que, criados pela natureza, devem ser interpretados e
classificados em vista do processo de socialização: as águas, em primeiro
lugar, pois o homem depende da água doce, distinguindo as águas vivas
das águas mortas, as águas visíveis das invisíveis, as águas caindo do alto
ou irrompendo do baixo. (HENRIQUES, 2003. p. 09).

Almeida Silva exemplifica os marcadores “vivos”:
Podemos elencar, nesse argumento, os morcegos, pássaros, animais e
plantas que habitam esse microuniverso e se apresentam como formas e
elementos representativos no imaginário dos coletivos, ora como deidades
protetoras, ora como fóbicas. (ALMEIDA SILVA, 2010).

Um em complementação ao outro, esses dois autores trazem exemplos do
que de fato é um marcador vivo. E, quando se fala “vivo”, não se trata apenas de
vivo biologicamente, mas daquilo que é vivo espiritualmente. Quando num ritual, o
indígena sacrifica um animal, este animal não morre, ele vive. E quem comer da
carne desse animal estará absorvendo aquilo que o espírito dele possa fornecer.
Podem ser coisas boas ou ruins, dependendo de qual animal estamos tratando.
Além desses, também são chamados de marcadores vivos tudo aquilo que é
abiótico, como um rio, o vento, o sol, a lua, as estrelas, uma montanha, uma caverna
ou mesmo o solo, desde que dotados de espiritualidade dentro da identidade
cultural.
Para identificar os Marcadores Vivos do povo Cinta Larga, a que se refere a
presente pesquisa, nos remetemos a uma análise fenomenológica, através de
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técnicas específicas para as condições históricas e culturais deste povo, o que é
esclarecido no próximo capítulo.
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CAPÍTULO II – CONSTRUÇÃO METODOLÓGICA
Figura 2 - Rio Roosevelt

RIBEIRO, Thamyres Mesquita. Rio Roosevelt. Terra Indígena Roosevelt. Espigão d‟Oeste, Rondônia.
Outubro de 2015.

Pelo respeito e pelo direito
À diferença e à diversidade
De cada etnia, cada minoria,
De cada espécie da comunidade
De seres vivos que na Terra ainda há,
Demarcação já!
Demarcação já!

Trecho da música “Demarcação já!” (2017).
Letra: Carlos Rennó; Música: Chico César.
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Configurar o sentido dos lugares e das espacialidades cotidianamente
vivenciadas requer sensibilidade para identificar as representações simbólicas. Essa
sensibilidade é desenvolvida a partir de observações das relações do ser, do lugar e
de seu universo simbólico.
Para fazer essas observações, desenvolvemos esta pesquisa em quatro
etapas distintas: 1) A relação profissional com os indígenas Cinta Larga; 2) A
reflexão teórica; 3) Entrevistas; 4) Análise interpretativa dos dados e informações.
Apesar de considerar esses itens como etapas, os dois primeiros, diretamente
relacionados à coleta de dados, foram desenvolvidos quase que simultaneamente,
antes mesmo que se tornasse uma pesquisa. Essas duas primeiras etapas já
estavam acontecendo desde 2013 e se concretizaram em pesquisa somente no ano
de 2015, quando foram adicionadas mais duas etapas: a de entrevistas e a de
análise.
O primeiro passo para a coleta de dados se deu a partir de 2013, quando foi
feita a primeira visita a uma aldeia do povo Cinta Larga. Esse objetivo, inicialmente
profissional, e não acadêmico, visava realizar um levantamento da Avifauna local, o
qual compôs o “Diagnóstico Etnoambiental Participativo, Plano de Gestão e
Etnozoneamento da Terra Indígena Roosevelt” (CARDOZO, 2016).
Para realizar este levantamento, foram necessárias três idas a campo no ano
de 2013: De 25 a 30 de abril; de 23 a 29 de maio; e de 27 a 30 de agosto. Durante
esses

campos

foram

desenvolvidos

alguns

métodos

específicos

para

o

levantamento da avifauna, e, como um recurso adicional de registro de informações,
foi utilizado um diário de campo. Esse diário continha informações específicas de
alguns mitos ou histórias relacionadas às aves e também notas sobre algumas
observações da paisagem e de conversas realizadas com indígenas durante os
campos. Para a realização do relatório final desta pesquisa em específico, também
foram coletadas algumas informações bibliográficas sobre o povo em questão.
Após a realização deste trabalho, houve várias oportunidades de relações
profissionais com indígenas desta etnia, através de consultorias envolvendo a
Associação de Defesa Etnoambiental Kanindé e também com a Coordenação das
Organizações Indígenas do Povo Cinta Larga, a Patjamaaj. A participação em
algumas reuniões, eventos, produção de filmes curta-metragem e também na
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correção do texto final para a publicação do Plano de Gestão também foram
momentos importantes para agregar informações acerca do mundo dos Cinta Larga.
A reflexão teórica da pesquisa passou por leituras diversas e ainda de alguns
conteúdos bibliográficos relacionados a este povo, especificamente:
 João Dal Poz Neto, em sua dissertação (1991) e tese (2004), um antropólogo que
conviveu e estudou o povo Cinta Larga por muitos anos;
 Pichuvy Cinta Larga (1988) que, por intermédio de alguns pesquisadores
escreveu um livro sobre os mitos e histórias diversas dos Cinta Larga. Um livro
que contribui grandiosamente com o fortalecimento cultural de seu povo;
 O Diagnóstico Etnoambiental Participativo da Terra Indígena Roosevelt,
elaborado pela Associação de Defesa Etnoambiental Kanindé (CARDOZO, 2016);
 Dossiê de ações do Ministério Público Federal (TRINDADE, 2014)
Foram feitas também reflexões das histórias contidas em filmes curtametragem, produzidos pelos próprios indígenas com a contribuição de instituições
parceiras. As histórias contidas nos filmes foram analisadas fazendo um comparativo
com as bibliografias que continham a mesma história.
Os filmes são: Underyyt – Conta a história de um pajé e como eram os
procedimentos de cura (BUCHER, 2015a); Sunkap– É a história de uma família de
Onças, marcada por uma tragédia, onde o filho do mutum assassina uma onça
(BUCHER, 2015b); Sunkap: A fuga continua – É a continuação do filme anterior, que
demonstra a fuga do filho do Mutum, da família de onças (CINTA LARGA, 2016).
Festa do Mbebe Akaee na Aldeia Roosevelt – Retrata a realização da última festa do
porcão, realizada em setembro de 2014 (CINTA LARGA & MARIN, 2014).
Para complementar os dados e podermos iniciar as análises, foram feitos
mais dois campos de pesquisa com o objetivo de observar o dia a dia da
comunidade na aldeia Roosevelt e entrevistar alguns indígenas.
O primeiro campo aconteceu de 10 a 14 de outubro de 2015, com o apoio da
Associação de Defesa Etnoambiental Kanindé. Durante este campo foi possível
vivenciar as rotinas diárias na aldeia, apresentar a pesquisa e ouvir algumas
histórias. Tudo foi relatado em diário de campo. Foram ouvidas muitas histórias e
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presenciamos o processo de retirada da Cinta3 desde a retirada do casco da árvore
até o acabamento final para uso. Esse campo foi de grande importância para a
coleta de dados e interação com indígenas.
O segundo e último campo aconteceu de 28 a 31 de julho de 2017. Neste
campo foram realizadas quatro entrevistas com indígenas acima de 50 anos de
idade. As gravações foram feitas com aparelho celular.
As entrevistas aconteceram no formato de diálogos abertos e eram
compostas por questões condutoras, deixando o entrevistado livre para falar e
contar histórias. Três dos quatro indígenas entrevistados escolheram falar na língua
materna, o que limitou os questionamentos, pois para deixá-los livres, a tradução
não foi feita simultaneamente. Como recurso adicional, utilizamos de câmeras
filmadoras para, em tradução posterior, termos melhores condições de realizar as
análises.
As perguntas condutoras ou motivadoras foram: O que é ser Cinta Larga?
Qual a importância do pamapuguwaa (Pedra Sagrada)? Qual história que você
considera importante? Como era o treinamento de um guerreiro?
Nas duas viagens a campo, tivemos a companhia de Diogo Cinta Larga.
Como ele reside em Porto Velho, optamos por fazer as traduções depois do campo,
com o objetivo de melhor aproveitar o tempo e também deixar os indígenas à
vontade para falar. As traduções contaram com o auxílio de Aritano Cinta Larga,
também residente em Porto Velho.
Além disso, durante todo o período de pesquisa, Diogo e Aritano Cinta Larga
puderam contribuir de diversas formas, desde traduções até a busca por
informações com outros indígenas. Com eles também foram realizados vários
diálogos e puderam colaborar significativamente nas análises dos dados.
Por fim, a análise interpretativa dos dados e informações foi feita a partir do
método fenomenológico, na perspectiva do espaço de ação de Cassirer.
Essas análises, feitas através do método fenomenológico, buscaram
entender as relações do povo com os seres advindos da natureza. Dessa forma, a

3

A cinta, chamada por eles de zalayap, é um artefato fabricado por eles a partir do casco da árvore Tauari
(Couratari spp., Lecythidaceae). Esta cinta é usada na cintura e os protegiam de flechadas, quando estavam em
guerras/conflitos com outros povos. É como se fosse a armadura. Os Cinta Larga são assim chamados
exatamente por no início do contato sempre eram vistos com essa cinta.
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fenomenologia aparece como o estudo dos fenômenos, que são as “coisas que se
destacam”, que aparecem.
Porém, a fenomenologia não busca explicar os fenômenos, mas sim
compreendê-los. “A pesquisa fenomenológica parte do cotidiano, da compreensão
do modo de viver das pessoas, e não de definições e conceitos, como ocorre nas
pesquisas desenvolvidas segundo a abordagem positivista”. (GIL, 2012, p. 15). A
fenomenologia enquanto método é uma investigação universal de essências, busca
descrever aquilo que é visto, sentido, percebido.
Uma análise fenomenológica investiga aspectos de como ser e se fazer
representar no mundo (GIL, 2012, p. 14). Tal análise nasce dentro da Geografia,
que, como ciência que estuda os fenômenos naturais e humanos, bem como suas
relações e características, tem uma gama de áreas entre as quais a geografia
cultural surge com o objetivo de entender a experiência dos homens no meio
ambiente e social (CLAVAL, 2002).
E, numa vivência de campo com o povo estudado, a fenomenologia se
apresenta como o método que mais se adequa no tocante às análises de modo de
vida, aspectos do espaço e território e particularidades encontradas no visualizar da
cultura.
A partir dessa visão, trazemos para a discussão de fenomenologia a partir
de Cassirer (1994. p. 74-78), o qual trás o raciocínio de que o homem, ao viver em
certo ambiente, ele deve se adaptar as condições que esse ambiente lhe impõe,
mas ele não abandona a sua essência vivida em um espaço primitivo e este é um
espaço de ação.
O espaço de ação é uma perspectiva criada por Cassirer, por meio da qual
foi possível trabalhar o método fenomenológico de uma forma mais específica. Ele
aplica a fenomenologia considerando a forma como o homem se insere e age no
mundo. Essa aplicação é possível quando motivada pelas representações e formas
simbólicas. Foi com essa sensibilidade de percepção do espaço vivido que a
presente pesquisa foi desenvolvida.
Cassirer trabalha com uma fenomenologia específica na perspectiva do
espaço-ação, motivada pelas representações e formas simbólicas, nas
quais o ser humano está inserido no mundo. Sua abordagem encontra
reconhecimento no mundo do espírito sendo possibilitada pela motivação e
causalidade, isto é, a explicação motivadora está contida na compreensão
oferecida pela lógica, relacionando-se sobre o ser e não sobre o dever ser,
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em que a compreensão das coisas respalda-se na existência concomitante
do real e ideal, caracterizando-se como existência fenomenal (ALMEIDA
SILVA, 2010. p. 39)

Cassirer (1994. p. 73), quando expõe sobre a forma como o homem se
comporta no mundo em que vive, afirma que espaço e tempo são as estruturas em
que toda e qualquer realidade está inserida. E, no pensamento mítico em que está
contida esta dissertação, assim como na obra de Cassirer, o espaço e o tempo
nunca são considerados como formas puras ou vazias, são vistos como as grandes
forças misteriosas que governam todas as coisas.
Pode-se considerar, com essa afirmação, que espaço e tempo são
composições que obrigatoriamente formam tudo o que é real, porém, transcendem
aquilo que é palpável, como uma construção da mente humana.
Cassirer também defende que a linguagem é o reflexo da origem, é aquilo
que o homem traz como principal herança dos seus antepassados e que, ao
manifestar-se através da linguagem, traz o mito como a “metaforização” da
essência.
No presente estudo, são feitas muitas análises a partir de mitos. Eles trazem
memórias, presentificações, vivências modos de vida, surgimento da vida e das
coisas, relações com os seres da floresta, enfim, trazem representações simbólicas
da essência do povo.
Sobretudo, essas representações, mesmo que advindas da essência, são
influenciadas (positivamente ou negativamente) pelo externo e tudo aquilo atrelado a
ele. Para isso, fez-se necessária a construção do próximo capítulo, o qual retrata a
história e a organização social do povo, considerando que esses dois tópicos
influenciam nas significações. Portanto este capítulo servirá para subsidiar o
entendimento do caminhar da cultura dos Cinta Larga.

2.1 CAMPO DA PESQUISA: TERRA INDÍGENA ROOSEVELT
A presente pesquisa foi realizada na Terra Indígena Roosevelt, a qual
pertence à delimitação geográfica dos municípios de Espigão D‟Oeste/RO e
Rondolândia/MT e tem como limites naturais os rios Roosevelt e Pacarana
(CARDOZO, 2016). Além disso, compõe o Corredor Etnoambiental Tupi Mondé,
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fazendo limites com a Terra Indígena Zoró, Aripuanã e Parque do Aripuanã, sendo
essas duas últimas também pertencentes ao Povo Cinta Larga (FIG 03).
Figura 3 - Território Cinta Larga

Fonte: Ribeiro, 2017.

O nome desta Terra Indígena (TI) se deve ao Rio Roosevelt, que margeia
toda a Terra. O rio, antes conhecido como Rio da Dúvida, recebeu o nome
Roosevelt por ter sido desbravado e mapeado pela primeira vez através da
expedição Científica Rondon-Roosevelt, idealizada pelo ex-Presidente norteamericano Theodore Roosevelt.
Com seus 231 mil hectares, esta TI abriga pouco mais de 730 indígenas em
19 aldeias, sendo 3 delas grandes núcleos populacionais (Roosevelt – Central,
Capitão Cardozo e 14 de Abril) e uma, pequena, em que habitam 17 indígenas da
etnia Apurinã. O mapa da Terra Indígena Roosevelt (FIG 04) aponta a localidade de
12 dessas aldeias. As informações populacionais estão demonstradas na tabela 1.
Para coletar os dados desta pesquisa, escolhemos a Aldeia Roosevelt, pois
esta é a que possui maior número populacional, oferecendo assim mais
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oportunidade para entrevistas. Outro fator importante para a escolha destas aldeias
é o acesso a lideranças que já haviam autorizado anteriormente a realização da
pesquisa.
Figura 4 - Mapa da Terra Indígena Roosevelt

Fonte: Cardozo, 2016.

A Aldeia Roosevelt – Central fica a quase 100 km de distância do município
de Espigão d‟Oeste e mais de 600 km de Porto Velho, capital do Estado. O acesso a
partir de Espigão é tortuoso, cheio de curvas e serras. A estrada de chão, no período
de seca, é tomada pela poeira e, no período chuvoso, muita lama, buracos e trechos
intransitáveis, com riscos de atolar o veículo. A paisagem que segue de Espigão até
a TI é de muito pasto. É comum o tráfego de caminhões carregados de toras de
madeira.
Antes de adentrar a TI (em 2013), passamos por uma base da Força Nacional
de Segurança Pública, uma das cinco bases de apoio existentes na área. Essas
bases foram instaladas através de decreto presidencial para promover as ações de
controle com objetivo de impedir atividades ilícitas relativas ao garimpo de
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diamantes e ao furto de madeira no interior da TI. Ainda no ano de 2013 essas
bases foram desativadas.

Aldeia

Tabela 1- Número de habitantes por Aldeia
Quantidade de
Aldeia
Habitantes

Quantidade de
Habitantes

Roosevelt – Central

248

Pupunha

10

Capitão Cardoso

126

Toim da Dega

6

14 de Abril

93

Aldeia do Tatarezão

6

Pingo d‟água (Aldeia do Jacinto)

84

Zap Ibi

6

Aldeia do Tonhão

53

Pazap

6

Amimaaj

25

Jiqui

6

Cinta Larga (Aldeia do Júnior)

23

72 Quati

5

Wawanaty*

17

Maraba

5

Flor da Serra (Aldeia do Agnaldo)

10

Aldeia do Zico
TOTAL

3
732

*População Apurinã.
Fonte: Dados fornecidos pela Patjamaaj. Ribeiro, 2017.

Ao chegar à Aldeia Roosevelt, o primeiro cenário que chama a atenção são
as moradias: cerca de 40 casas de alvenaria, padronizadas, que lembram um
condomínio popular de uma cidade (FIG 05). Além dessas, observam-se outras
casas, maiores, seguindo modelos diferentes das outras (FIG 06).
Figura 5 - Casas padronizadas na aldeia.

Figura 6 - Casa de alvenaria na aldeia

FIG 05: Ribeiro, T. M. Casas padronizadas na aldeia. Aldeia Roosevelt - Terra Indígena Roosevelt,
Espigão d‟Oeste – RO. Julho de 2017.
FIG 06: Ribeiro, T. M. Casa de alvenaria na aldeia. Aldeia Roosevelt - Terra Indígena Roosevelt,
Espigão d‟Oeste – RO. Julho de 2017.

46

A aldeia tinha uma única maloca, até o início de 2017 e, por falta de
manutenção, enfraqueceu suas estruturas e desabou e não voltaram a construí-la.
Para as grandes reuniões e encontros, os indígenas da aldeia construíram
recentemente um barracão todo de madeira com cobertura de palha, mas este não
apresenta o formato de maloca.
A aldeia Roosevelt dispõe de um amplo posto de saúde, recém-reformado,
no qual atuam uma técnica de enfermagem (disponível por 20 dias no mês), uma
enfermeira (que visita a aldeia uma vez ao mês). Além disso, a cada 90 dias um
médico ou médica visita o local. O posto possui todo o mobiliário básico e uma
farmácia que consegue atender satisfatoriamente a comunidade. Quando precisam
de atendimento de urgência, entram em contato com a Casa de Saúde do Índio
(CASAI), e são levados para atendimento no município de Cacoal.
O saneamento básico é bem precário. Observa-se lixo por todos os lados, os
banheiros comunitários precisam de manutenção e as pias estão com o esgoto a
céu-aberto.
A escola local atende toda a educação básica, do ensino fundamental ao
médio. São atendidos cerca de 100 estudantes, inclusive não indígenas
provenientes de comunidades próximas.
Para o nível superior, os Cinta Larga foram beneficiados, através de uma
iniciativa do Ministério Público Federal (MPF) com algumas instituições privadas,
com bolsas de estudo em faculdades nos municípios de Cacoal, Ji-Paraná, Pimenta
Bueno e Porto Velho. Contudo, as dificuldades para se manter na faculdade vêm à
tona quando eles não conseguem recursos suficientes para moradia e alimentação,
tendo como consequência a desistência do curso. Os indígenas que conseguem se
manter nos cursos são apoiados pela família ou conseguiram emprego ou estágio na
cidade e conciliam com os estudos.
Atualmente, 23 jovens Cinta Larga cursam a faculdade. Só da Aldeia
Roosevelt, são 13. Esses jovens indígenas, na condição de estudantes de um curso
superior, enfrentam muitos desafios. Além da situação financeira para se manter na
cidade,

existe

a

questão

dos enfrentamentos enquanto

indígena:

muitos

questionamentos e preconceito. No período de férias, feriados prolongados ou
recesso, sempre vão para suas casas na aldeia rever a família.
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Para diversão na aldeia, o futebol ganha destaque. Todos os dias os
indígenas se reúnem no fim de tarde para jogar. Além disso, o banho no rio
Roosevelt é a segunda opção mais escolhida. Outra atividade considerada por
muitos como lazer são os eventos e cultos da igreja.
Na aldeia Roosevelt, é marcante a presença evangélica, visto ter uma
grande quantidade de indígenas envolvidos com as atividades da igreja. A
denominação é Assembleia de Deus e tem líderes indígenas como pastores. Um
deles, que toca violão e canta nas igrejas, é facilmente encontrado em vídeos na
internet, com o slogan “O índio que trocou a flecha pela Bíblia”. Essa afirmativa,
deixa claro a forte influência religiosa na cultura dos Cinta Larga.
A caça, a pesca e o roçado são atividades de sustento familiar que
minimamente acontecem. Hoje, os Cinta Larga, na sua maioria, enxergam o
consumo de alimentos de supermercado com principal opção para alimentação e
assim, sempre precisam de dinheiro e transporte para ir às compras no município ou
comunidade mais próxima.
Quanto às ocupações de trabalho, os Cinta Larga são bastante envolvidos
com a venda de madeira. Garimpo também é uma atividade presente, porém, é
percebido que a produção está diminuída. E apesar de serem atividades ilegais, são
enfrentadas no dia a dia como únicas opções para o sustento da família.
No próximo capítulo, retrataremos a história desse povo, a fim de refletir
sobre “por que” chegaram a esta situação de achar que exploração madeireira e
garimpeira são as melhores opções para a geração de renda familiar.
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CAPÍTULO III – ORGANIZAÇÃO SOCIAL E TRAJETÓRIA HISTÓRICA

Figura 7 - Indígena Cinta Larga

UCHIDA, Gabriel. Acervo Kanindé. Indígena Cinta Larga. Aldeia Roosevelt, Espigão d‟Oeste – RO,
2017.

Por nós não vermos como natural
A sua morte sociocultural;
Em outros termos, por nos condoermos
E termos como belo e absoluto
Seu contributo do tupi ao tucupi, do guarani ao guaraná.
Demarcação já!
Demarcação já!
Trecho da música “Demarcação já!” (2017).
Letra: Carlos Rennó; Música: Chico César.
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As Terras Indígenas, habitadas permanentemente por indígenas, são
utilizadas para suas atividades produtivas, uso dos recursos naturais necessários ao
bem estar e manutenção dos seus costumes e tradições, além de garantir a
proteção da floresta e, consequentemente, da biodiversidade.
Os Corredores etnoambientais são uma delimitação geográfica que envolve
Terras Indígenas e apresenta características físicas, biológicas e culturais em
comum entre as comunidades que ali habitam.
O Corredor Etnoambiental Tupimondé possui uma área de 3.522.754
hectares composta por 7 Terras Indígenas: Igarapé Lourdes, do povo Karo (Arara) e
Ikolen (Gavião); Zoró, etnia Zoró; Sete de Setembro, povo Paiter Suruí; Roosevelt 4,
Aripuanã, Parque do Aripuanã e Serra Morena, as quatro Terras pertencentes aos
Cinta Larga (LITTLE, 2012, p. 25).
Entre os antropólogos e indigenistas, é comum ouvir histórias de interação
entre esses grupos indígenas no passado, relações de parceria entre uns e
rivalidade entre outros. Então, demarcar as Terras, uma fazendo limite com a outra,
além da importância da preservação ambiental, conectando a floresta, tem como
fator relevante a questão da manutenção do território originário, apesar de sabermos
que esses territórios eram muito maiores do que o que foi demarcado (SURUÍ et al,
2008; CARDOZO, 2011; CARDOZO & VALE JÚNIOR, 2012; RIBEIRO et al, 2015;
CARDOZO, 2016).
O Quadro 01, apresentado a seguir, contém as informações principais de
todas as TIs pertencentes a esse corredor etnoambiental. O quadro apresenta
informações relativas a dimensão territorial, quantitativo populacional, número e data
dos decretos e etnias pertencentes às referidas terras, bem como o idioma falado
por elas.

4

No Decreto que homologa a demarcação da TI Roosevelt está claro a Terra é tradicionalmente
ocupada e de posse permanente dos grupos indígenas Cinta-Larga e Suruí. Sobretudo, o que se vê
atualmente é que os Suruí não ocupam esse território, exceto alguns casos de parentesco. Roosevelt
é ocupada por indígenas Cinta Larga e uma aldeia de Apurinãs.
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Quadro 1 - Informações das Terras Indígenas que compõem o Corredor Etnoambiental Tupi-Mondé
Terra
Indígena

Dimensão
territorial (ha)

População na TI

Situação
Fundiária

Etnia

Igarapé
Lourdes

186 mil

984
Ano: 2013
Fonte: SESAI

Homologada por
Decreto Nº
88.609
11/08/1983

Karo
(Arara)
Ikolen
(Gavião)

Zoró

356 mil

711
Ano: 2014
Fonte: SESAI

Sete de
Setembro

248 mil

1375
Ano: 2014
Fonte: SESAI

231 mil

1337
Ano: 2010
Fonte: IBGE

Roosevelt

Homologada por
Decreto Nº 265
30/10/1991
Homologada por
Decreto Nº
88.867
18/10/1983
Homologada por
Decreto Nº 262
30/10/1991

Homologada por
Decreto Nº 375
26/12/1991
Homologada por
394
Parque do
Decreto Nº
1603 mil
Ano: 2010
Aripuanã
98.417
Fonte: IBGE
21/11/1989
Homologada por
131
Serra
Decreto Nº
148 mil
Ano: 2010
Morena
98.824
Fonte: IBGE
16/01/1990
Fonte: ISA – Instituto Socioambiental. Adaptado por Ribeiro, T.M. (2017).
Aripuanã

751 mil

311
Ano: 2010
Fonte: IBGE

Família
Linguística
Ramarama
Mondé

Zoró

Mondé

Paiter
(Suruí)

Mondé

Apurinã

Aruakmaipure

Cinta
Larga

Mondé

Cinta
Larga

Mondé

Cinta
Larga

Mondé

Cinta
Larga

Mondé

O povo Cinta Larga, atores principais dessa pesquisa, é falante da língua de
tronco Tupi, família Mondé, e habita quatro TIs. Em uma área total de 2.733 mil
hectares, sua população soma cerca de duas mil pessoas.
Assim como várias outras etnias indígenas, o povo Cinta Larga possui um
arranjo clânico. Isto significa que eles se organizam socialmente em grupos
diferentes, os clãs.
No caso Cinta Larga, os clãs são Kaban (sem nenhuma subdivisão clânica),
Mam (com quatro subdivisões: Mamderyj, Mamdolyj, Mamjipoapyj e Mamgipyj) e
Kakin (com três subdivisões: Kakinderyj, Kakingipyj e Kakin va’apteryj). Os nomes
dos clãs possuem significados advindos de histórias míticas, contadas pelos mais
velhos e retratam fortemente o vínculo deste povo com a natureza. O significado,
bem como as análises dessas informações, será discutido mais adiante.
Dal Poz (2004. p. 44) supõe que antigamente os clãs tinham uma
distribuição geográfica mais nítida, e, além disso, eles também eram distinguidos por
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suas particularidades, como traços fenotípicos e diversidade linguística. “Em cada
agrupamento, de acordo com os dados, há sempre várias divisões e subdivisões
interligadas por laços de afinidade e também por consanguinidade”.
Quanto aos casamentos entre membros de mesmo clã, Dal Poz (2004. p.
46) afirma que não se pode concluir que existam preferências exogâmicas, pois
houve divergências entre seus informantes. Alguns afirmaram que se evitava “casar
com parente” (pertencentes ao mesmo clã) e outros afirmaram a exogamia das
divisões. Contudo, é perceptível que hoje eles pouco utilizam dessa afirmação
clânica e os laços matrimoniais só são evitados quando parentes próximos (incesto).
De acordo com Cruz (2013), quando apresenta as informações sobre
sistema de alianças, o casamento é avuncular, ou seja, casamento entre tio (a) e
sobrinha (o). Esta afirmação também é explicitada por Pichuvy (1988): “com a filha
de irmã meu eu casa”.
Falantes do Tupi Mondé, os Cinta Larga ainda utilizam fluentemente seu
idioma para a comunicação e as escolas de ensino fundamental que os atendem
promovem a alfabetização bilíngue, através de professores indígenas formados, na
grande maioria, pelo Projeto Açaí, do Governo do Estado de Rondônia5.
Quanto à autodenominação, antes de falar do povo Cinta Larga, tomamos
como exemplo o povo Gavião, que se autodenomina Ikolen; O povo Arara se
autodenomina Karo Rap; Os Suruí são os Paiter; e os Zoró, Pangyjej (SURUÍ et al,
2008; CARDOZO & VALE JÚNIOR, 2012; RIBEIRO et al, 2015); Todos esses povos
possuem um nome que lhes foi dado pela Fundação Nacional do Índio (FUNAI), na
época do contato, e um outro nome, que é a autodenominação, como eles se
chamam na língua materna, o nome pelo qual eles se referem ao próprio povo.
Diferentemente desses povos exemplificados, o povo Cinta larga não tem
uma exata autodenominação. A alcunha Cinta Larga é um nome dado pelo homem
branco e eles aceitaram bem o nome recebido. Em algumas literaturas, encontra-se
como autodenominação dos Cinta Larga o nome Páderej, mas, na prática, eles não
utilizam esse nome (CARDOZO, 2016).

5

Projeto Açaí: Curso de Formação de Professores Indígenas, com habilitação em Magistério em
Nível Médio, o qual tem por objetivo exclusivo habilitar docentes leigos em efetivo exercício de
regência em sala nas quatro primeiras séries do ensino fundamental das escolas localizadas em
terras indígenas de Rondônia (RONDÔNIA, 1998).
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[...] Em nenhum momento, por mais que insistisse com uns e outros, jamais
cheguei a ouvir algo como uma autodenominação, um termo geral que
recobrisse o conjunto dos chamados Cinta Larga – a não ser, mas aí são
outras as razões, a alcunha “Cinta Larga”, adotadas por eles em sua
convivência com a sociedade brasileira. Não creio que se possam sustentar
traduções apressadas, como as vezes se vê, de expressões genéricas
como “nós” ou “nossa gente”, que em língua Cinta Larga diz-se pãzérey [pã: pron. pessoal, 1ª pss. plural; zét: gente, pessoa; -ey: plural.], para designar
totalidades discretas, como etnia ou povo – isto se, como condição, algum
sentido houver nessas categorias para a sociedade em estudo. Às
perguntas que fiz, algumas respostas me colocaram no caminho de uma
reflexão diversa: “A gente não chama, nome quem dá é os outros”, é o que
disseram. Em outras palavras, parece aqui ser preciso um Outro para
nomear este Nós, aquele que sendo exterior, delimita e designa o seu
contrário. Presumo assim que, para os Cinta Larga, o Outro seja condição
necessária para a própria identidade, que se afirma então como
controvérsia ou por oposição a outros grupos. (DAL POZ, 1991. p. 49-50)

O povo Cinta Larga é assim chamado porque desde os primeiros
avistamentos, sempre foram vistos com uma faixa de casca de árvore à volta da
cintura, uma árvore chamada Tauari (Nome científico: Couratari spp. Família
botânica: Lecythidaceae).
A história do contato com esse povo é marcada por grandes tragédias.
Relatos históricos apontam que o povo Cinta Larga teve sua população
drasticamente reduzida no período do contato e as perdas não foram somente
populacionais, mas também de ordem cultural, histórica e territorial, e essa
desterritorialização os levou à perda do bem estar das comunidades, que passaram
a viver em constante confronto com os não indígenas.

3.1 UMA HISTÓRIA TRÁGICA
Os primeiros contatos com esse povo indígena se deram em 1914, durante a
Expedição Roosevelt-Rondon, na qual o ex-presidente norte-americano Theodore
Roosevelt, com o apoio do militar e experiente desbravador da Amazônia Coronel
Cândido Rondon, chefiou 20 homens na aventureira e desafiadora descida pelo Rio
da Dúvida, com o objetivo principal de mapeá-lo, descobrir seu afluente e catalogar
espécies da fauna e flora locais.
O contato com o povo Cinta Larga foi mínimo, afinal o objetivo da expedição
era outro. A observação feita acerca desses indígenas é que eles de fato nunca
haviam visto um homem branco e eram tão apartados do mundo exterior que não
estavam certos de que esses homens que passavam pelo seu grande rio eram
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mesmo seres humanos. Como nativos, tinham poucos pelos no rosto e corpo e ver
homens com barbas lhes pareceu muito estranho.
“Depois de observar os homens a partir das sombras da floresta, as mães
cinta-larga aconselharam os filhos a dormir perto do fogo à noite para que
não crescessem em sua pele tufos de pelos como os daquelas estranhas
criaturas.” (MILLARD, 2007. p. 217)

Por volta de 1928, o Serviço de Proteção aos Índios (SPI) recebeu uma
denúncia de que um seringalista da região do Rio Aripuanã havia massacrado uma
aldeia de indígenas que se chamava “Iamé” – yamên é uma forma usual de
tratamento entre os Cinta Larga. O caso gerou um inquérito, mas com poucos
resultados. Na década de 1950, começaram a ser registrados mais casos de
conflitos entre indígenas e seringalistas. Nessa época também já se identificavam
invasões do território indígena por empresas de mineração (ISA, 2003).
Em 1960 aconteceu o Massacre do Paralelo 11, um dos mais horrendos
episódios contra indígenas de que se tem notícia até hoje no Brasil. A principal ação
desse Massacre foi o uso de aviões para derramamento de açúcar misturado com
arsênico, um veneno letal. Completando a tragédia, o massacre foi completado com
estupros, assassinatos, torturas e outras agressões. O resultado foi a morte de cerca
de 3.500 Cinta Larga (ISA, 2003).
Em 1963, o então Ministro do interior, Albuquerque de Lima, abre uma
Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) e solicita ao então Procurador Jader de
Figueiredo Correia e sua equipe a realização de uma expedição para a Amazônia a
fim de investigar irregularidades no SPI. Essa expedição percorreu mais de 16 mil
quilômetros investigando violações de direitos humanos em 130 postos indígenas. O
resultado foi o “Relatório Figueiredo”, com mais de 7 mil páginas, que foi entregue
ao Ministério da Agricultura e foi supostamente perdido em um incêndio em junho de
1967. O relatório era muito importante para os trabalhos da CPI. Relatava extermínio
de aldeias inteiras, envenenamentos, torturas e assassinatos praticados pelo próprio
Estado, indicando os envolvidos e seus respectivos crimes (ZELIC, 2013).
Mais recentemente os Cinta Larga, em mato grosso, teriam sido
exterminados a dinamite atirada de avião, e a extricnina adicionada ao
açúcar enquanto os mateiros os caçam a tiros de “pi-ri-pi-pi” (metralhadora)
e racham vivos, a facão, do púbis/ para a cabeça, o sobrevivente!!! Os
criminosos continuam impunes, tanto que o Presidente desta comissão viu
um dos asseclas desse hediondo crime sossegadamente vendendo picolé a
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crianças em uma esquina de Cuiabá, sem que a Justiça mato-grossense o
incomode (CORREIA, 1967).

Quase 50 anos depois, mais especificamente em abril de 2013, 29 dos trinta
tomos originais do Relatório foram encontrados em caixas guardadas no Museu do
Índio, no Rio de Janeiro. Essas caixas haviam sido enviadas ao Museu pela FUNAI,
contendo documentos do antigo SPI. Em maio do mesmo ano, a Comissão de
Direitos Humanos e Legislação Participativa (CDH) iniciou uma Audiência pública
com o objetivo de debater o Relatório Figueiredo e os reflexos dessa violência na
atual situação indígena do País.
A história desse massacre é tão apavorante que foi utilizada para basear um
drama de um longa-metragem chamado Avaeté – A semente da vingança, um filme
de Zelito Viana, feito em 1985 e premiado nos festivais de Moscou e Rio de Janeiro.
“A ficção faz referência ao massacre dos Cintas-largas ocorrido no município de
Juína, no noroeste do Mato Grosso e também Relatório Figueiredo. Participaram da
gravação indígenas da etnia Rikbaktsa.” (RADIO YANDÊ, 2015)
Em um momento dessa história conta-se que, após metralhar dezenas de
nativos, os assassinos capturaram uma índia, atiraram na cabeça de seu filho e a
amarraram pelos pés em uma árvore. Depois, quase que com um único golpe,
partiram-na ao meio, do púbis à cabeça, e finalmente a esquartejaram (FIG 08).
O massacre do Paralelo 11 aconteceu em 1962, mas só veio à tona em
1968. Zelito narra as dificuldades para conseguir produzir o filme na época
da ditadura militar. Mas, o longa saiu e ganhou as telas do mundo. Em
todas as salas em que foi exibido, Zelito conta que no momento da cena da
índia cortada ao meio, a reação é sempre a mesma: espanto. (MARIMON,
2014)

Ainda na década de 1960 foram registrados mais conflitos (de menor
proporção, mas com mortes) com seringueiros, garimpeiros e outros habitantes da
região. Em fevereiro de 1965, a recém-criada FUNAI inicia o contato oficial.
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Figura 8- Atrocidades contra uma mulher Cinta Larga

Fotografia do Jornal Der Spiegel, publicada no jornal O Globo. (GUIMARÃES, 2015)

Há relatos, descritos por Dal Poz (2004. p. 199), de que nessa época,
marcada por conflitos, existiram alguns encontros amistosos entre os indígenas e os
brancos, por iniciativa dos próprios indígenas, que, demonstrando curiosidade,
chegavam aos acampamentos dos garimpeiros, pegavam ferramentas, comida,
entregavam milho, amendoim, artesanatos, dançavam e cantavam (demonstrando
agradecimento) e iam embora.
Após algum tempo, os garimpeiros acionaram a FUNAI, pedindo para que
enviassem funcionários com presentes aos índios, pois eles estavam levando suas
ferramentas “sem pedir”. Com isso, a FUNAI, providenciou a saída dos garimpeiros,
que já haviam iniciado garimpo na região do Roosevelt e, em 1969, construiu um
subposto no local onde havia barracões feitos por esses garimpeiros (ISA, 2003).
Pedro Agamenon, da etnia Karo (Arara), hoje habitante da Terra Indígena
Igarapé Lourdes, relata que na época do contato oficial com o povo Cinta Larga ele
foi contratado pela FUNAI como chefe de posto, no Roosevelt. Ele relembra como os
Cinta Larga eram perigosos, mas com ele, talvez por ser indígena, eram muito bons
e prestativos:
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Depois desses quatro meses eu fui para o Rio Roosevelt, o posto da Funai
na terra dos Cinta Larga. Eram Zé Bel e Apoena os chefes da Funai. Eles
ficaram um mês na cidade, me largaram lá sem nada, com dez índios Cinta
Larga. A munição, eles me deixaram. Fiquei um mês, sozinho e Deus,
vendo a água correr. Os índios, tinha aqueles índios, o Maloqueiro, o
Baiano, falaram “vamos embora para a maloca, a Funai jogou você fora”. Eu
digo “não, se é para ir embora, eu vou me embora para Riozinho, não vou
não”. “Ah, você está com medo de nós matarmos você, nós não vamos
matar não... Você é índio também.” “Não, não é medo de morrer. É que me
deixaram aqui como chefe de Posto, estou assumindo cargo de chefe de
Posto. Não posso abandonar esse Posto enquanto a Funai não vier.” Eu
vou contar o que eu passei. Eu cheguei a tomar mingau de abóbora junto
com os índios para não morrer de fome. Eles iam no mato e traziam para
mim, matavam caça, tiravam o couro, penduravam. “Nós matamos bichos,
está ali seu pedaço...” Eles foram muito bons, eram perigosos, mas eu
estava lá. (MINDLIN, 2016, p. 329)

Ter um indígena como chefe de posto era cômodo para a FUNAI, pois
facilitava o relacionamento entre o órgão público e a etnia. Era um trabalho
minucioso, no qual indígenas em fase de contato precisavam ser conquistados pelo
órgão público. Trabalho este que se tornaria muito mais perigoso para um não
indígena. Era mesmo uma questão de usar um indígena já contatado para
conquistar a confiança dos indígenas em fase de contato.
Em 23 de julho de 1969, através do Decreto n° 64.860, foi criado o Parque
Indígena do Aripuanã, cuja demarcação foi homologada somente em 1989. Com
isso, garantia-se parcela significativa do território Cinta Larga e possibilitava à FUNAI
desenvolver seus trabalhos na área.
Passaram-se alguns anos de relações amistosas entre os indígenas e os
funcionários da FUNAI, até que em 1971, inesperadamente, alguns indígenas
assaltaram o posto no Roosevelt e assassinaram o chefe do subposto e ex-jornalista
Possidônio Bastos e o rádio-telegrafista Acrísio Lima, e incendiaram as instalações.
(DAL POZ, 2004. p. 201).
Pichuvy (CINTA LARGA, 1988. p. 106) relata que a causa dessas mortes foi
uma confusão ocorrida em uma festa em que um garimpeiro apareceu na festa e
quis namorar uma índia e os índios não deixaram, ficaram bravos. Por isso, o
garimpeiro colocou veneno no pilão de fazer chicha. Todos que beberam, morreram.
“Aí morreu morreu morreu morreu morreu morreu, aí acabou, Esse maloca cabou já.
Não tem mais. Não tem vivo! Morreu mais ou menos trezentos índio... Acho que
mais... quinhentos e pouco.”
Esse episódio também foi relatado por Pedro Agamenon em Midlin (2016):
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Aqueles dois homens do Posto morreram lá no Roosevelt. Eu estou falando
porque vi, acompanhei, ajudei a fazer o enterro. Acrísio ninguém achou,
porque o que minha mãe falou é que partiram o bucho dele, jogaram uma
pedra dentro, por isso ele não boiou. Ela era cozinheira. Era minha mãe.
Eles mataram Acrísio de machado. Cinta Larga quando ele está com raiva
do branco, ele não mata de flecha, ele mete o machado em você, facão, o
que ele achar. Cinta Larga era difícil. Diz que foi próprio os comboieiros,
falaram para os índios matarem. Muitos índios já sabiam um pouco de
português, porque tinha garimpeiro ali. Muitos índios que viviam ali no Posto
já sabiam o que o branco estava falando. Tinham há muito tempo contato
com o garimpeiro. Tudo que passasse eles sabiam. O Baiano, outro
empregado do Posto, mataram ele depois que eu saí de lá. Foi ele que veio
com a armação dele, fez a cabeça dos índios para matarem os dois moços.
O Possidônio acabaram de matar de manhã. Ele se escondeu, mas a
pessoa depois que leva a pancada na cabeça não tem mais aquela ação.
[...] Andamos dois dias de barco para achar o corpo dos dois, para ver se
achávamos minha mãe também. Achamos o Possidônio... achamos porque
foi matado de dia, deram três flechadas, dois tiros, cabeça dele você
pegava parecia milho no papo da galinha. Ficou todo moído.

Além deste episódio, a década de 1970 também foi marcada por epidemias
de doenças hoje consideradas simples, como a gripe. Há relatos de que uma aldeia
inteira foi dizimada por essa doença. Deve-se levar em conta ainda que antigamente
as aldeias eram bastante numerosas. (DAL POZ, 1991. p. 37)
Há registros de que no fim da década de 1960, eles se mantinham em mais
de 30 aldeias, mas no fim dos anos 70 esse número foi reduzido para 16,
concentrando a população em locais mais próximos aos dois postos da FUNAI
existentes na Terra.
Anos mais tarde, mais especificamente de 1989 a 1991, após diversas
tratativas, pressões, omissões e interesses econômicos e políticos, a FUNAI definiu
e homologou as quatro terras indígenas para os Cinta Larga.
A primeira, o Parque Indígena do Aripuanã, foi homologada através do
Decreto nº 98.417 21/11/1989, em uma área de 1.609.700 hectares. A segunda,
Terra Indígena Serra Morena, Decreto nº 98.824 de 16/01/1990, com 148 mil
hectares. Em 1991 foram homologadas mais duas: TI Roosevelt, através do Decreto
nº 262, de 30 de outubro, com 231 mil hectares, e TI Aripuanã, Decreto nº 375, de
26 de dezembro, com 751 mil hectares. (ISA, 2003)
Ao analisarmos historicamente o contato com o povo Cinta Larga,
percebemos que, assim como aconteceu com vários outros povos, os primeiros
contatos com o não índio foram verdadeiras invasões. Os indígenas viviam livres por
um território e o homem branco chegou com seus interesses políticos e econômicos
e invadiu a floresta como se estas não tivessem donos, e os indígenas, assim como
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qualquer pessoa que tem sua casa invadida, tomam suas providências conforme
sua razão ou emoção.
Percebe-se que o contato com o Povo Cinta Larga foi iniciado pelos
garimpeiros e seringueiros. A cobiça pelo Ouro e diamante sempre esteve à frente
da história dos Cinta Larga e foi devido a pedidos dos próprios garimpeiros que a
FUNAI iniciou o contato oficial.

3.2 INDIGENIZAÇÃO DO GARIMPO
Desde a década de 1950, a ganância pelas pedras preciosas ronda o território
desses indígenas. Dal Poz (2004. p. 212) descreve a história da indigenização do
garimpo desde seus primórdios. O autor utilizou esse termo para situar o leitor no
que trata do envolvimento dos indígenas com o garimpo. Ele descreve como esses
recursos minerais e as atividades de garimpagem passaram a fazer parte da
economia e da política dos Cinta Larga.
Em sua pesquisa, Dal Poz relata que os “primeiros exploradores” datam de
1976, quando exploraram a “grota da colher”, que tinha esse nome devido ser tão
fácil que se pegava ouro apenas com uma colher. Mas isso não significa que antes
de 1976 as explorações não aconteciam, vide relatos mais antigos e descritos aqui
anteriormente, mas com o tempo as explorações só aumentaram.
Dal Poz descreve também que “Não foi de imediato que os Cinta Larga
tomaram conhecimento da presença dos garimpeiros.” Os garimpeiros chegaram
aos poucos, gradativamente, sendo simpáticos e com algum vínculo ou
envolvimento com a FUNAI.
Na década de 1980, o garimpo já tomava outras proporções. Firmas norteamericanas adquiriam direitos minerários dentro do território dos índios e
desenvolviam pesquisas geológicas (DAL POZ, 2004. p. 213).
O garimpo do ouro na região é controlado por uma empresa de capital
norte-americano, a Amcon Mining (Amcon Mineração e Exploração Ltda.),
que obteve uma licença de pesquisa para 400 mil hectares, totalmente
dentro da área indígena. Duas outras firmas menores também exploram o
minério na área interditada: Rondon e Emal. [...] Em abril do ano passado, o
garimpo Ouro Preto foi invadido por quase uma centena de garimpeiros,
que buscavam trabalho, fugindo da miséria em que se encontravam na
cidade de Aripuanã. Passados 40 dias, agentes do Dops e policiais, vindo
de Cuiabá, baixaram no local, a pedido da empresa “dona” do garimpo e
desencadearam uma violenta ação repressiva contra os garimpeiros, cujas
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armas foram apreendidas. Toda a operação foi assistida por alguns índios,
espalhando-se, entre os Cinta Larga, um verdadeiro pavor de polícia. Em
janeiro último, a Amcon arrendou o garimpo para um outro grupo, que levou
para lá mais garimpeiros. Existem, atualmente, cerca de 200 homens
trabalhando no Garimpo Ouro Preto. Recentemente, foi aberta ali uma
cantina, agravando os problemas existentes no relacionamento entre os
garimpeiros e os Cinta Larga (CIMI, 1983. p. 03).

Percebe-se, nessa notícia, um envolvimento muito forte das empresas de
garimpo no interior da TI. Nesse período, a cultura foi brutalmente atacada pelos
“negócios”. A presença de não indígenas, criminalidade, ações policiais e ainda
todos os problemas sociais que um garimpo pode trazer no seu conjunto:
alcoolismo, prostituição, brigas e mortes, dentre outros.
Paralelamente à exploração do ouro, nesta época foi escancarada a
exploração de madeira, também permeada de conflitos, irregularidades e
envolvimento dos órgãos de proteção.
No ano de 1984 a FUNAI realizou a apreensão de madeira roubada pela
empresa Comexmad nas imediações do rio Quatorze de Abril, na área
Roosevelt, posteriormente licitada e vendida. Os Cinta-Larga, contudo, não
obtiveram os benefícios almejados, em particular, a construção de uma
estrada para o posto Roosevelt. Para concretizá-la, venderam em 1986
cerca de mil metros cúbicos de madeira, uma iniciativa provavelmente
subsidiada por funcionários da FUNAI. No ano seguinte, então, o presidente
da FUNAI, Romero Jucá Filho e seus prepostos assinaram vários contratos
irregulares, que escancararam as áreas indígenas da região noroeste de
Mato Grosso e sul de Rondônia à exploração ilegal de madeira, envolveram
funcionários públicos em crime de extorsão e espaireceram a resistência
das lideranças indígenas. Dentre esses contratos, a FUNAI autorizou a
Brasforest – Comércio e Exportação de Madeiras Ltda. a retirar quarenta mil
metros cúbicos de mogno no parque do Aripuanã, em contrapartida à
construção de cem quilômetros de estradas, três casas de madeira cobertas
de telha de amianto, um posto de saúde e uma escola. [...] Embora os
contratos tenham sido embargados pela Justiça Federal e pelo Tribunal de
Contas da União, as atividades de extração prosseguiram, crescendo ano a
ano em volume e alcançando novas áreas. As instâncias locais da FUNAI e
os demais órgãos governamentais mantiveram-se omissas e, na maior parte
das vezes, coniventes e corrompidas. (DALPOZ, 2004. p. 234.)

Neste relato de Dal Poz, fica claro que a exploração madeireira, assim como
a garimpeira, já havia chegado a um ponto em que não restavam mais esperanças
em reverter esse quadro. Os indígenas, na sua maioria inocentes, aceitavam essas
empresas dentro da TI para explorar as riquezas naturais, em troca de uma estrada,
uma escola, casas, etc. Essa situação, datada na década de 1980, não é muito
diferente do que acontece hoje, com inúmeros relatos de que garimpeiros ou
madeireiros exploram os recursos naturais e levam como “pagamento” aos
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indígenas materiais de construção, carros, motos, combustível ou mesmo o dinheiro
para que comprem roupas, celulares ou alimentos.
Diante desses “benefícios”, os indígenas foram cada vez mais se
envolvendo nessas atividades ilegais, chegando ao ponto de serem contratados
para trabalhar, recebendo salários ou outro tipo de beneficio mensal. É comum em
conversas com os indígenas ouvir relatos de quem já trabalhou ou ainda trabalha no
garimpo ou na retirada de madeira. Os cargos são diversos.
Em 1999, foi descoberta uma jazida de diamantes que fez com que o
garimpo crescesse assustadoramente. Esse garimpo, chamado “Garimpo do
Roosevelt”, está localizado no Parque Indígena do Aripuanã, próximo 30 km da
Terra Indígena Roosevelt.
As atividades de garimpagem, em 2001, estavam completamente sem
controle e os impactos (sociais, culturais e ambientais) já eram irreversíveis. Prova
disso é o episódio em que, através de uma ação da Policia Federal (PF), foram
retirados cerca de mil garimpeiros de dentro da TI. Em 2002, a situação estava ainda
mais alarmante, quando outra operação da PF retirou mais de dois mil e quinhentos,
além de apreender 4 jipes, 1 caminhão e 2,5 mil litros de óleo diesel, ao lado de
mais de duas mil pedras de diamante periciadas no Instituto Nacional de
Criminalística (INC) (ISA, 2003).
Apesar de tudo, a exploração do garimpo nunca cessou. Tanto que em
2004, mais especificamente em abril, ano em que havia cerca de cinco mil homens
no garimpo, houve um conflito que resultou na morte de 29 garimpeiros,
assassinados pelos indígenas, fato repercutido de forma tão grandiosa que até hoje
os Cinta Larga são mal vistos por grande parte da população brasileira, impressão
reforçada pela forma negativa como a mídia os expõe a cada matéria
publicada/divulgada. Desde então, o garimpo já foi fechado e reaberto diversas
vezes. A Agência Folha (2004) entrevistou alguns envolvidos e conseguiu explicar o
caso:
Naquele dia, em um local conhecido como Grota do Sossego, dentro da
reserva Roosevelt, um grupo liderado por um garimpeiro chamado Baiano
Doido trabalhava na extração de diamantes sem autorização dos índios. Ele
e mais dois garimpeiros foram os primeiros a serem mortos pelos
guerreiros. Baiano Doido, segundo relatos de alguns índios, morreu
xingando os indígenas. Em seguida, os 26 garimpeiros que presenciaram as
três mortes foram amarrados. De acordo com Oitina Matina Cinta Larga,
outro chefe ouvido pela reportagem, os guerreiros relataram depois que a
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intenção era entregar os 26 garimpeiros para a polícia, que estava em uma
barreira chamada Onça Preta. Segundo ele, quando faltavam cerca de 50
minutos para chegar até os policiais, os guerreiros entenderam os diálogos
dos garimpeiros: "Eles [garimpeiros] falaram que depois de soltos iriam
pegar armas em Espigão para matar todos os cintas largas. E [ouvindo isso]
resolveram [os guerreiros] matar os garimpeiros", declarou o chefe. Oitina
Matina Cinta Larga disse também que, antes das mortes, os chefes
indígenas já haviam retirado garimpeiros da reserva em quatro operações.
Mas, como eles sempre voltavam, os guerreiros estavam "indignados com
os líderes da tribo", disse o chefe. Os guerreiros também estariam irritados
com as supostas ameaças feitas pelo garimpeiro Baiano Doido, que teria
dito que mataria qualquer índio que o questionasse dentro da reserva
Roosevelt.

Essa história demonstra que a essência cultural dos guerreiros se mantém
nos seus íntimos. No momento em que se sentem ameaçados, esse espírito
guerreiro, que não conta com as legislações do homem branco, se aflora e os faz
agir de maneira tradicional, como nos primórdios, quando as guerras e conflitos com
os invasores do seu território aconteciam. Esse crime aconteceu há mais de 12 anos
e os guerreiros ainda não foram punidos, mas respondem a processos.
Já foram propostos três Projetos de Lei (PL) para tentar regularizar a
atividade de extração de minério na região: Os PL 7.099/06, 5.265/09 e o principal
1.610/96 proposto há quase 20 anos pelo ex-presidente da FUNAI (em 1986) e hoje
Senador Romero Jucá. (ABREU & SILVA, 2015).
Os indígenas Cinta Larga, em sua grande maioria, defendem a legalização
do garimpo e da atividade madeireira, visto que numa análise histórica, eles
convivem com essas atividades há muitos anos e hoje são dependentes delas para
a manutenção da economia da TI. Sobretudo, essas atividades econômicas também
foram e até hoje continuam sendo cenário para acontecimentos trágicos e
desoladores.

3.3 A BUSCA POR SEUS DIREITOS
A história do contato com o povo Cinta Larga, não menos cruel do que as de
outros povos indígenas, é marcada por crimes hediondos e ganância por pedras
preciosas. As atividades de roubo de madeira e invasões também são constantes,
uma realidade verificada em toda a Amazônia.
O que ganha destaque na trajetória desse povo é exatamente a
“indigenização do garimpo”, e por que não a “indigenização da madeira”? Esse
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questionamento surge porque nessa trajetória, a participação dos indígenas na
retirada e comercialização da madeira também é muito presente.
Todo esse envolvimento com o branco trazia também a perda cultural e
tradicional do povo. Suas ocupações com os “negócios” tomavam seu tempo, e
assim a confecção de artesanatos, caça, pesca, roça, festas e ritos tradicionais aos
poucos foram sendo esquecidos.
Em 1989, os Cinta Larga fundaram sua primeira associação com o nome
Associação Pamaré – que significa “O que é nosso”. Essa Associação foi fundada
com o objetivo inicial de organizar a venda de madeira. Em 1990, foram os líderes
Cinta Larga da comunidade de Serra Morena e adjacências que fundaram a
Associação Norte-Matogrossense, em Juína, Mato Grosso, com as mesmas
finalidades da anterior. Na área do Aripuanã, o declínio do garimpo estimulou o
envolvimento com a exploração madeireira, isso também no início da década de
1990 (DAL POZ, 2004. p. 236).
Em 2007, eles criaram a Coordenação das Organizações Indígenas do Povo
Cinta Larga “PATJAMAAJ”. Esta é uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins
lucrativos, com escritório no município de Espigão d‟Oeste, Estado de Rondônia.
Esse nome, PATJAMAAJ significa “Equipe que nos coordena” (ou “Que nos
governa”). A Associação congrega afiliados, representações e outras associações,
como a Associação Municipal do Povo Indígena Cinta Larga de Aripuanã –
“PASAPKAREEJ”, que representa os Cinta Larga da Terra Indígena Aripuanã,
Município de Juína; a “ETEREPUJA”, que representa os Cinta Larga de Serra
Morena, e, em Rondônia, a Cooperativa Extrativista Cinta Larga de Rondônia
(COOPECILAR).
A PATJAMAAJ conta com pequenos apoiadores que buscam seu
fortalecimento, porém, os crimes relacionados aos garimpos e roubos de madeira já
lhes tiraram a estrutura algumas vezes, apreendendo computadores, dentre outras
coisas, para investigação.
Desde 2005 os indígenas buscam a realização de um Diagnóstico
Etnoambiental das quatro Terras Indígenas pertencentes aos Cinta Larga. Foram
anos de tentativas e buscas por financiamentos e apoio para essa finalidade. Essas
buscas, feitas através da PATJAMAAJ e KANINDÉ foram, enfim, concretizadas em
2013, quando se obteve apoio financeiro para a realização desse sonho coletivo.
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Em razão de problemas políticos e financeiros, os recursos foram
disponibilizados para a realização do Diagnóstico somente na TI Roosevelt e, no fim
do ano 2016, o Diagnóstico Etnoambiental Participativo, Etnozoneamento e Plano de
Gestão da Terra Indígena Roosevelt foi finalmente publicado, trazendo em suas
páginas conhecimento científico e saberes tradicionais em meio aos levantamentos
biológicos, geográficos e socioculturais, tendo por foco o uso dos recursos naturais e
um planejamento para a gestão territorial (CARDOZO, 2016).
O objetivo de se ter um documento deste porte é reunir todos os sonhos e
metas de forma coletiva e, com ele, seguir na busca de realizá-los. Dentro desta
publicação, constam informações sobre a história, organização política e social,
caracterização ambiental e física, cultura, economia, produção e planejamento
territorial.
No dia 10 de dezembro de 2016, foi feito um pré-lançamento durante a
Assembleia Geral Extraordinária para escolha do vice-coordenador da PATJAMAAJ
(FIG 09).
Figura 9 - Apresentação do Diagnóstico Etnoambiental Participativo, Etnozoneamento e Plano
de Gestão em Terras Indígenas – Vol. 4 Terra Indígena Roosevelt.

Foto: Gabriel Uchida/Acervo Kanindé, 2016.
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3.3.1 Apoio do Ministério Público Federal
O Ministério Público Federal (MPF) atua na TI Roosevelt desde 2004, com o
objetivo de buscar soluções para conter a exploração. O MPF/RO, na figura do
Procurador da República Reginaldo Trindade, criou o Grupo Clamor (Cinta Larga:
Amigos em Movimento pelo Resgate), com o objetivo de propor soluções, em
conjunto com os indígenas, para a situação em que se encontram (MPF, 2013).
Os Cinta Larga vivem sob vários problemas sociais e culturais por culpa do
garimpo.
“A situação hoje é ainda mais sombria do que naquele fatídico abril de 2004.
Temos adolescentes casando com garimpeiros, senhoras de 60 anos se
casando com garimpeiros. E o pior: uma crescente ameaça de confronto
entre os indígenas, já que a ganância do homem pela riqueza tem se
instalado com toda a força” (LUNA, 2015.).

O MPF/RO e o Grupo Clamor, em 2015, promoveram a „Caravana da
Esperança‟, um evento cujo objetivo era levar autoridades do Estado de Rondônia
para conhecer de perto a realidade do povo Cinta Larga e clamar por apoio no
combate aos problemas que este povo enfrenta há muitos anos (FIG 10).
As discussões ocorridas neste evento e a realidade apresentada às
autoridades presentes resultaram na promessa de nove deputados em disponibilizar
1 milhão e 200 mil reais em emenda parlamentar aos Cinta Larga. Eles
especificaram ainda que 600 mil reais seriam para investimento em educação, e os
outros 600 mil reais, em projetos. Já se passaram dois anos, e o povo Cinta Larga
continua à espera dos repasses.
Figura 10 - Caravana da Esperança.

Foto: CRUZ, Sérgio Pereira. Caravana da Esperança. Acervo Kanindé. Aldeia Roosevelt. Espigão
d‟Oeste, Rondônia. 2015.

65

CAPÍTULO IV – MARCADORES VIVOS OBSERVADOS
Figura 11 – Pintura com Jenipapo

VALE JÚNIOR, Israel Correa. Acervo Kanindé. Pintura com Jenipapo. Aldeia Roosevelt, Espigão
d‟Oeste – RO, 2013.

Por um mundo melhor ou, pelo menos,
Algum mundo por vir; por um futuro
Melhor ou, oxalá, algum futuro;
Por eles e por nós, por todo mundo,
Que nessa barca junto todo mundo “tá”,
Demarcação já!
Demarcação já!
Trecho da música “Demarcação já!” (2017).
Letra: Carlos Rennó; Música: Chico César.
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Os marcadores vivos são símbolos “fabricados” pela natureza, não
necessariamente “vivos” no seu formato biológico, mas “vivos” em seu formato
espiritual, e que, de forma mítica, marcam a cultura de um povo, neste caso, do
povo Cinta Larga.
Na Biologia, poderiam ser chamados de fatores bióticos e abióticos.
Enfocaremos aqui, no entanto, os fatores dotados de significados. Nessa
classificação, são exemplos: pedras, chuva, rio, vento, trovão, sons da natureza e
toda a flora e fauna locais. Para identificar esses marcadores, fizemos as análises
principais a partir das histórias e mitos.
Em meio a tantos marcadores vivos identificados, escolhemos apresentá-los
em dois capítulos. Neste, selecionamos aqueles que fazem parte do reino animal e
vegetal e, no próximo capítulo, todos os outros que biologicamente não entram em
nenhuma dessas duas classificações. Tal critério visa facilitar a leitura, mas cumpre
destacar que os marcadores territoriais não são isolados e estáticos. Ao contrário,
são associados e dinâmicos.
Ressaltamos, portanto, que determinados “marcadores territoriais”, mediante
a discussão proposta por Almeida Silva (2010), podem ser vivos e ao mesmo tempo
simbólicos, fabricados, cosmogônicos, funcionais ou qualquer outra classe de
marcador. Contudo, os marcadores aqui retratados são aqueles classificados como
vivos, tendo ou não outra classificação atrelada.

4.1 FAUNA

De uma maneira generalizada, é possível observar que, para os Cinta Larga,
os animais são seres dotados de espíritos e que estão neste mundo para ensinar e
manter a vida. Essa afirmação pôde ser construída a partir das leituras dos mitos e
de uma análise abrangente das observações das relações entre os Cinta Larga e a
natureza. Essa relação com a natureza os faz estar sempre em alerta, observando,
comparando

ou

até

mesmo

considerando

as

ações

dos

animais

como

ensinamentos, e isso contribui grandiosamente para a manutenção cultural.
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Na pesquisa de Dal Poz (1991, p. 131), o autor pôde identificar alguns
elementos que aproximam o indígena Cinta Larga dos animais: “Em resumo, a
estratégia do caçador é a similitude, um processo de identificação simbólica ou
aproximação metonímica com a presa”. Essa tentativa de se parecer com o animal é
extremamente funcional e importante para a cultura.
O ato de imitar a “fala” do animal, fazendo sons parecidos, ainda é muito
presente entre os Cinta Larga. Durante o campo do levantamento de avifauna,
pudemos presenciar os indígenas na mata, em uma trilha, imitando o som de
macaco e também de várias espécies de aves. Nas tentativas de atrair o animal
reproduzindo os seus sons, foi possível provar a eficiência da técnica, pela qual ou o
animal se aproximava ou emitia algum som de resposta ao indígena.
Na cultura dos Cinta Larga também se registra o uso de remédios vegetais
para ajudar na caça. O Sr. Manoel Cinta Larga afirmou que o remédio de caça serve
para clarear a visão e que existe um remédio específico para cada tipo de animal
que se queira caçar. O remédio pode ser preparado com raiz, casca do tronco ou
mesmo com folhas e a forma de prepará-lo também varia de acordo com cada
especificidade.
São vários os pontos a serem investigados, mas nesse instante vamos nos
ater aos “tabus alimentares” e tentar identificar os marcadores vivos relacionados a
esse tipo de relação.
Bicho, Cinta Larga pode comer tudo, né? Capivara pra nós num come.
Agora que nós come capivara, né? Quando encontrar branco né? Cobra
não come... sapo não come... Macaco gente come tudo...
Antigamente a gente não come macaco preto. Agora gente come macaco
preto. Comer ele faz mal pra gente, né? Porque macaco era Dzabiway,
primeiro chefe. Porque agora nós come macaco – esse dia agroa. Nós
aprendeu pros outros índio pra comer macaco também. Costumou a gente
comeu. (CINTA LARGA, 1988. p.123).

Pichuvy descreveu em seu livro que no passado esses tabus eram ainda
mais rigorosos e que, com o tempo, os integrantes foram deixando de cumprir
algumas “regras tradicionais”. Ele afirma que Macaco preto era Dzabiway ou
Nzabiwaaj, primeiro chefe6, e por isso não podiam comê-lo. Mas aprenderam com
outros índios que podiam, sim, comer macaco, costume que mantêm até hoje.

6

Um zapivaj ou “dono-de-casa” - um vocábulo generalizado nas línguas tupi-mondé, que traduzem
por chefe ou cacique (DAL POZ, 2004. p.161).
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Dentre essas regras alimentares, a grande maioria diz respeito a precauções
com a fase de crescimento das crianças e do pós-parto, que em algumas situações
são direcionadas também ao pai da criança.
Mulher, quando menino nascer, aí não come nada. Ela só come sopa, né?
Come sopa doce, mel, galinha... só bicho de pena: mutum assim, nambu...
Até menino vai ficar crescendo um pouco, sabe? Já tinha três meses...
cinco meses assim...
Homem pode comer tudo. Quando nascer menino, aí não pode beber água.
Só dez dias. Eu pode comer, né? Esses dias eu come tudo, meu menino
grande já. Antigamente a gente não come macaco. Quando menino nascer
não come macaco, nem tatu; tudo bicho carne não come. Só bicho pena:
nambu, mutum... aí gente come assim antigamente. Agora não. E dá
quando menino ficou andando, aí a gente come tudo, né? Aí nós come...
demora mais de um ano ainda... (CINTA LARGA, 1988. p.123).

Nesse trecho, Pichuvy enfatiza que no período de resguardo a mulher pode
comer “bicho de pena”. O autor relata que ao longo do tempo, os indígenas
aprenderam os tipos de carne que fazem bem ou mal no período de resguardo. Esse
“resguardo” se refere ao período em que a criança é bebê de colo. Pichuvy destaca
que tem duração de um ano ou mais, e deve-se esperar a criança começar a andar.
Dal Poz, em seu longo período de convivência com o povo Cinta Larga,
apresenta em sua pesquisa um quadro contendo a relação de alimentos proibidos e
permitidos no período de resguardo (QUADRO 02).
A partir desse quadro, percebe-se que as informações não são análogas.
Dal Poz afirma que existem aves que são proibidas e também outros tipos de
animais são permitidos durante o resguardo, dentre eles uma grande quantidade de
mamíferos, alguns peixes e carne de jacaré. Durante a nossa pesquisa de campo,
os informantes afirmaram que é proibido o consumo de carne de Nambu e Jacú
durante o resguardo e que esta é uma das únicas proibições.
As três fontes de informações foram passadas em períodos diferentes
(décadas de 1980, 1990 e 2010) e não são passíveis de comparação se
considerarmos a influência do externo sobre os hábitos dos indígenas.
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Quadro 2 - Espécies animais e resguardo alimentar dos pais
Espécies animais e resguardo alimentar dos pais.
Carnes proibidas
Coatá
Barrigudo
Macaco-preto
Guariba
Cuxiú
Caititu
Veado

Basáy
Xakát
Basáykip
Péko
Básaypip
Bébékót
Iti

Jacú
Jacamim
Mutum
Arara-vermelha
Arara-cabeçuda

Tamoáp
Tamarip
Wakóy
Kasyt
ãmiâ

Piranha
Mandi
Surubim
Poraqué

Iñêñ

Carnes permitidas
Mamíferos
Parauaçu
Parapxip
Preguiça
Alia
Onça
Nekó
Jaguatirica
Nekókip
Irara
Awaráp
Queixada
Bébé
Anta
Wása
Tatu-canastra
Málola
Coati
Xoyíp
Cutia
Wakî
Aves
Jacutinga
Pixakót
Nambu
Wañâ
Gavião-real
Ikônô

Peixes
Demais espécies

Borip

Répteis
Jacaré

Wawó

Koledé
Goyâna

Fonte: Dal Poz (1991. p. 134)

Dal Poz (1991. p. 132) também descreve em sua pesquisa que se as “regras
tradicionais” alimentares forem desrespeitadas, por desleixo ou gula, o filho terá
doenças ou mesmo convulsão (pãdágña).
Não pode matar bicho. Quando menino nascer num mata não. Passarinho a
gente mata. Passarinho não faz mal não. A gente espera só tocaia de caçar
pouquinho, mas já vê bicho grande não mata não. Até menino andar gente
não mata. Quando vê porco, gente não quer ele matar, macaco também
não. Depois espírito dele mata espírito de neném. Que o espírito macaco
vai matar espírito dele na flecha mesmo, sabe? Por isso que o índio proibiu
assim sabe?
Pra nós agora, nós não tem isso mais não, rapaz! Não tem isso mais... por
isso que índio viver muito doente.... talvez, né? (CINTA LARGA, 1988.
p.123).

Pichuvy observa que atualmente os Cinta Larga estão sempre enfermos por
não observarem tão estritamente essas “regras tradicionais”. Porém, essa regra
também vale para o ato de caçar o bicho. Matar o espírito de algum animal, com
exceção das aves, significa que esse espírito matará o espírito do bebê.
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No DEAP da TI Roosevelt (CARDOZO, 2016), durante as pesquisas
biológicas, foram levantados outros tabus, conforme explana o quadro 03.

Quadro 3 - Tabus alimentares apresentados no DEAP TI Roosevelt.
Nome Popular

Para quem é proibido?

Por quê?

Crianças até 1 ano

Não informado

Peixe cachorro
Peixe elétrico

Crianças

Aparecem manchas brancas na pele

Peixe cascudo

Mulheres

A menstruação sai mais forte

Bodó cachimbo

Mulheres grávidas

Na hora do parto a criança demora a nascer

Crianças

Não cresce

Não informado

O filho nasce cego, com olho pequeno igual
o do peixe

Pais e mães recentes
(período de resguardo)

Não informado

Piranha

PEIXES

Pintado

Corridoras

AVES

Cachorro de padre
Inhambu
Jacú

Fonte: Ribeiro, 2017.

Além dessas proibições alimentares, os animais também transmitem “avisos”
aos indígenas, demonstrando o estreitamento das relações. Nesse sentido, as aves
são destaque como o grupo animal que mais traz significados. O quadro 04, obtido
no estudo de avifauna para o DEAP da TI Roosevelt (CARDOZO, 2016), demonstra
os significados da presença desses animais na área próxima à aldeia.
Os Cinta Larga afirmaram que o Mawyk (Crypturellus strigulosus) é uma ave
que canta de hora em hora, mesmo sem saber que o nome popular desta ave é
Inhambu-relógio, exatamente por ela emitir sons em intervalos regulares longos
(aproximadamente a cada hora). Tudo é uma questão de conhecimento e intimidade
com a floresta.
Outras aves, como o Pupua (Megascops watsonii), Jukap (Troglodytes
musculus), Irala kipxi (não identificada), Sarap (Herpetotheres cachinnans ou
Micrastur semitorquatus) e Nguatjap (não identificada) são aves que “avisam” algo.
Este aviso pode estar representado pelo o canto ou apenas sua presença próximo à
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aldeia. Há ainda o Uirapuru (Cyphorhinus arada), que canta sempre perto do porco –
então: se ouvir o uirapuru, tem porcão por perto7.

Quadro 4 - Significados da presença de algumas aves.
Nome na
língua

Nome em
Português

Nome Científico

Significado

Mawyk

Inhambu-relógio

Crypturellus
strigulosus

Ele canta de hora em hora

Pupua

Corujinha-orelhuda

Megascops watsonii

Jukap

Corruíra

Troglodytes musculus

Irala kipxi

Não identificada

-

Essa espécie, de tamanho
pequeno, avisa que vem sogro ou
genro ruim

Irala kipxi

Não identificada

-

Essa espécie, de tamanho grande,
avisa que vem sogro ou genro bom

Sarap

Acauã ou
Falcão-relógio

Herpetotheres
cachinnans ou
Micrastur
semitorquatus

Alerta de que alguém vai morrer

Nguatjap

Não identificada

-

Alerta de que vem gente no dia
seguinte

Alerta de que o bando de “porcão”
está próximo à aldeia
Avisa que vai acontecer algo ruim

Fonte: Ribeiro, 2013.

Dentre muitos os animais que transmitem algum significado ao povo Cinta
Larga, há dois grandes animais que se destacam mais que outros no dia a dia das
aldeias: o gavião real (Harpya harpyja) e o porco do mato ou porcão (Tayassu
pecari).
O gavião real (Harpya harpyja) é a mais pesada e uma das maiores aves de
rapina do mundo. Esta ave é muito cobiçada pelos indígenas, pois detém as maiores
e mais bonitas penas. Devido o raro avistamento desse animal, o caçador que
consegue matá-lo é considerado um homem forte, corajoso e é também muito
apreciado. Facilmente ouvimos dizer que o homem que consegue matar um gavião
real é “...como os brancos ricos, os preferidos das mulheres”.

No artesanato, utilizam penas das mais variadas espécies, mas as
preferências são mutum, araras, papagaios, tucanos e araçaris. As
penas do gavião real também são usadas e, como é uma ave muito
rara e consequentemente de difícil captura, suas penas são muito
7

Pichuvy (1988. p. 87) conta uma história segundo a qual o Uirapuru cuida do porco e já matou uma criança
Cinta Larga para o porco comer.

72

valorizadas sendo usadas para a ornamentação das melhores
flechas, aquelas que são compostas de maiores detalhes e com isso,
impõe mais respeito e admiração para aqueles que a usa
(RIBEIRO,2013).

A importância desta ave para o povo Cinta Larga também se reflete na
fabricação de cocar, utilizado pelos guerreiros. O cocar transmite a ideia de
liderança, poder, força e até mesmo competência como caçador.
Já o porco do mato (Tayassu pecari) é o protagonista do mais importante
ritual praticado pelos Cinta Larga. A “festa do porcão” é regada a chicha e danças, e
a cena principal é o sacrifício de um Porco-do-mato.
Este animal também tem importância por ser a carne mais apreciada nos
paladares dos indígenas e porque seus pelos são utilizados para fazer um trançado
nas bases das flechas (FIG. 12).
Figura 12 - Detalhe da flecha feito com pelos de Porco-do-mato

Foto: Gabriel Uchida, 2016.

Este ritual ou festa é o evento social mais significativo nesta sociedade, o
único capaz de mobilizar um grande contingente de pessoas e também de
recursos. Neste sentido, o ritual revela-se um tema privilegiado para
compreender a sociedade Cinta Larga (DALPOZ, 1991).
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Como, infelizmente, não tivemos a oportunidade de vivenciar essa festa, os
dados aqui expostos foram obtidos a partir da pesquisa de Dal Poz (1991) e do filme
“Festa do Mbebe Akaee na Aldeia Roosevelt” (CINTA LARGA & MARIN, 2014).

4.1.1 Festa do Porcão

A festa ou ritual consiste em festejar/comemorar algo, seja um casamento, a
chegada de um grupo de parentes de outra região ou a construção de uma maloca
nova. Existe referência de que, antigamente, o zapivaj promovia festas antecedendo
expedições guerreiras (DAL POZ, 1991, p. 191).
A festa segue como um conjunto de eventos, normalmente em dias
sequenciados, tendo a quantidade de dias variados, de acordo com o grupo ou
ocasião, e se resume em preparar e beber a chicha, dançar e tocar instrumentos
tradicionais e, como cena principal da festa, sacrificar uma (ou mais) vítima animal.
E, como Dal Poz mesmo retrata, “Os convidados são uma condição necessária para
o ritual” (DAL POZ, 1991, p.157). Mais à frente Dal Poz (1991, p.205) explica que, a
rigor, o zapivaj não dança ou canta, sequer bebe da chicha. Dançar, cantar e beber
são funções dos convidados. Além disso, os convidados também contribuem com
certas tarefas da festa, como caçar e fazer a colheita da roça e do mel para a
chicha.
Para a festa, é preciso capturar um filhote de queixada, animal por
excelência destinado ao sacrifício ritual. Caititu, macaco, arara, cotia, quati,
mutum, jacamim e outros – modernamente, mesmo galinhas e bois –
servem igualmente de vítima (DAL POZ, 1991, p.200).

Nos moldes tradicionais, o porco é capturado ainda filhote e criado por
pessoas na aldeia. Depois de chegar à fase adulta, estará pronto para o sacrifício. O
convite para a festa é “matar o bicho”. A festa acontece com essa finalidade. A
“vítima” principal é o porco-do-mato. Mas, em tempos de pós-contato, foram
inseridos como “vítimas” no processo o boi (gado) e galinhas. No momento da festa
em que se sacrifica o animal, os convidados utilizam de flechas para matar e,
mesmo depois de morto, o animal leva flechadas por todos os homens e mulheres
convidados.
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As flechas utilizadas no sacrifício são oferecidas como presente ao zapivaj.
Após a matança, a carne é dividida entre todos os convidados. Na essência do ritual
o que acontece é a troca de carne por flechas, portanto, o zapivaj e sua família não
podem comer da carne, afinal “a carne é a contrapartida das flechas”.
Então os visitantes vêm à festa para comer e beber (e têm o direito de exigir
por isso) e, em troca, deixam flechas (sujas com o sangue da vítima animal – isso é
um sinal de sucesso na caça) e artesanatos. Na sua versão “original” a festa é
oferecida a um futuro zapivaj, uma espécie de convidado de honra, ou seja, na festa
em questão já fica decidido o local da próxima. E o próximo zapivaj deve se preparar
antecipadamente, plantando a roça do que vai ser feita a chicha e caçando um
filhote de porco para ser criado e preparado para sua festa (DAL POZ, 1991, p. 201).

4.1.2 Homens = animais
Pichuvy (1988. p. 75) afirma: “Qualquer um tipo de passarinho era gente,
né? [...] Jabuti era gente. Ele tinha casca e era gente também”. Em muitos
momentos, percebemos que os Cinta Larga se assemelham por igual com os
animais da floresta. Em várias das suas historias é possível perceber que os
indígenas se relacionam com os animais de igual para igual.
Recordaria a estratégia de similitude do caçador, que se identifica
metonimicamente à sua presa (imitações, sonhos, remédios, conduta, etc.).
Também na guerra, onde não só os inimigos, mas também os guerreiros
são assimilados aos animais. Entre os vários fatos já citados, acrescento
mais um: contaram-me que num confronto com garimpeiros no posto Rio
Preto, em 1987, destacou-se um guerreiro imitando e arremendando um
gavião real, enquanto rodava em torno do prisioneiro amarrado. Por fim,
tanto no ritual festivo como no banquete canibal implicam em animalização
– dos comensais neste, do anfitrião daquele (DAL POZ, 1991. p.294).

Dal Poz recorda a estratégia dos caçadores, que imitam sons, chamam,
utilizam de remédios para “adentrar o mundo” de uma determinada espécie e
também quanto à postura dos guerreiros que, ao confrontar um inimigo, escolhiam
um animal e buscavam se assemelhar a ele.
O ritual que acontece na festa do porcão é muito semelhante. Por que o
anfitrião não come da carne do animal sacrificado? Foi ele quem criou, alimentou e
viu o animal crescer. Em metonímia, relacionamos essa questão com a posição de
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um pai que cria o filho até certa idade para depois entregá-lo ao ritual. Por uma
questão de laços familiares, ele não come da sua carne e não comemora sua morte.
4.2 FLORESTA
Afora os alimentos, uma extensa relação de matérias primas leva-os a
excursionar pela floresta: as mais diversas folhas e raízes, para
medicamentos; palhas açaí, babaçu e tucum, para cestos e cestas; fibras de
tucum e outras para cordas e cordões; coquinhos e xikába, para contas de
colar; pedras arenosas para lixar os colares; tabocas, para flautas
transversais e de palheta; taquaras, para flechas; pupunheira, para os
arcos; madeiras e enviras, para os mais variados usos; bainha das folhas de
paxiúba, para guardadores de apetrechos e penas; raízes da paxiubinha,
para raladores; resinas para a iluminação, etc. (DAL POZ, 1991, p. 150)

A floresta é um espaço cosmogônico, com diversas formas e representações
simbólicas, configurando-se, por si só, em um grande marcador territorial para os
indígenas. Dal Poz afirma que a floresta está encarregada de fornecer-lhes várias
matérias-primas essenciais para a manutenção da vida, como alimentos, remédios,
utensílios, armas e artesanatos.
O etnoconhecimento acerca dos remédios naturais se mantém com os mais
velhos. Na atualidade, vê-se que este conhecimento não vem sendo repassado aos
mais jovens e aos poucos está sendo esquecido. Em uma rápida caminhada na
mata, é possível se conseguir remédios para as mais variadas enfermidades.
É na floresta também que se consegue o jenipapo e urucum para fazer as
pinturas corporais. Sobre esse assunto, Dal Poz expõe uma informação muito
interessante no seu trabalho, informação esta que não conseguimos durante o
campo da presente pesquisa.
Ao nascer o filho, esfrega-se urucum por todo o corpo do pai, que
permanece três dias sem tomar banho, deitado em sua rede, Com este
pigmento, ainda, decoram-se objetos (cestas, redes, braçadeiras, véus de
buriti). Mas, ao iniciarem relações sexuais, o jovem casal pinta-se com
jenipapo, tornando o novo estado conhecido de todos. Suponho assim que
o jenipapo, em motivos sempre figurativos, sinalizaria fenômenos de
interesse coletivo, enquanto o urucum, em padrões geométricos (listras,
pontos, esfregado), especificaria a dimensão individual (DAL POZ, 1991. p.
210).
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Acreditamos que com o passar do tempo estas são ações que deixaram de
ser feitas, tanto é que na aldeia é bem difícil encontrar alguém que pinte os
desenhos e saiba os significados.
O jenipapo é o fruto da Genipa americana, uma árvore nativa de florestas
tropicais. A partir do sumo do seu fruto é possível fazer uma tinta que é utilizada
para pinturas corporais, uma prática comum entre indígenas de toda a América do
Sul. É a partir das pinturas que os indígenas se empoderam, tendo em seus
variados grafismos significados que personificam e atribuem poder a quem está
pintado. A pintura com o jenipapo é utilizada principalmente em festas e guerras.
O urucum também é utilizado nas pinturas corporais, mas de forma bem
mais tímida, na pintura do rosto e da cinta que utilizam na cintura.

4.2.1 Zalayap
Como já dito anteriormente, os Cinta Larga têm esse nome devido a uma
larga cinta que sempre usaram em volta da cintura, e isso os caracteriza e afirma
identidade. As cintas (Zalayap) são feitas do casco de uma árvore e desde os
primeiros avistamentos dos Cinta Larga registra-se o uso deste acessório, cujo
objetivo principal era a proteção do abdome.
Esses cintos eram feitos do couratari, árvore difícil de encontrar. Os homens
eram às vezes obrigados a caminhar durante vários dias para colher a
casca lisa, cor de mogno, dessa árvore. Faziam uma faixa de 20
centímetros de largura, davam uma volta e meia em torno da cintura e então
a amarravam bem apertada com um cipó fino. A casca endurecida, 2,5
centímetros de espessura era desconfortável e frequentemente cortava-lhes
a barriga e as costas, expondo-os a infecções, mas o cinto era onipresente
entre os guerreiros cinta-larga porque cobria o abdome e, portanto era útil
como armadura. (MILLARD, 2007. p. 221)

A técnica para retirada desta cinta é realizada somente pelos homens e
requer habilidade e condicionamento físico. É feita em duas etapas: 1) Retirada do
casco da árvore (FIG 10) e 2) Acabamento (FIG 13).
A primeira etapa consiste em retirar um pedaço do casco da árvore. Para
isso, ele escolhe a faixa vertical mais plana do tronco, faz um corte de
aproximadamente 40 cm na horizontal e a mais ou menos um metro do chão (A). Em
seguida, tira umas faixas finas na vertical, já delimitando a espessura do cinto (B).
Com essas faixas retiradas, utiliza-as para fazer uma amarração numa espécie de
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andaime fabricada tradicionalmente para essa atividade. Prepara um primeiro
andaime no solo (C) e uma outra amarração com fibras da árvore no alto, com o
apoio de uma árvore menor (D). Essa amarração mais alta vai servir para que corte
o limite de comprimento da cinta, que na árvore tem aproximadamente 8 metros.
Após o corte, a cinta, na sua forma mais rústica, cai no chão.
Figura 13 - Mosaico de fotos: 1ª etapa para retirada da cinta

Fonte: Thamyres Mesquita Ribeiro, 2016.

A segunda etapa consiste no acabamento (FIG 14). O casco, ainda muito
rígido e pesado, requer que o acabamento aconteça ali mesmo, abaixo da árvore de
onde foi retirado. O primeiro passo é bater nas extremidades do casco, com o auxílio
de um pedaço de madeira, para que se abram as fibras (A); Depois retiram as fibras
do casco, camada por camada, até que adquira uma textura fina e lisa. Esse
processo é um dos mais demorados (B). Após isso, corta o Zalayap na medida,
considerando duas voltas em torno da cintura. Fora da cintura, enrola, amarra com
fibras da árvore, e pinta com uma tinta preparada com urucum (C).
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Figura 14 - Mosaico de fotos: 2ª etapa para retirada da cinta

Fonte: Thamyres Mesquita Ribeiro, 2016.

Os mitos foram analisados separadamente e compõem o quinto capítulo,
trazendo as versões já publicadas em livros em comparativo com investigações
feitas nos diálogos informais e filmes curta-metragem.
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CAPÍTULO V – MITOS: O PASSADO NO PRESENTE
Figura 15 - Uma grande pedra

VALE JÚNIOR, Israel Correa. Uma grande pedra. Acervo Kanindé. Aldeia Roosevelt, Espigão
d‟Oeste – RO, 2013.

Sem mais embromação na mesa do Palácio,
Nem mais embasso na gaveta da Justiça,
Nem mais demora nem delonga no processo,
Nem retrocesso nem pendenga no Congresso,
Nem lengalenga, nenhenhém nem blablablá!
Demarcação já!
Demarcação já!
Trecho da música “Demarcação já!” (2017).
Letra: Carlos Rennó; Música: Chico César.
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5.1. A ORIGEM
Os Cinta Larga possuem vários mitos. Muitos podem ser lidos na obra de
Pichuvy Cinta Larga (1988), uma obra sem igual, que capta com originalidade a voz
do indígena, fala lenta, detalhada, cheia de repetições e carregada de sentimento. A
referida obra tem o título “Mantere ma kwé tĩnhin - Histórias de Maloca de
antigamente”, narrado por Pichuvy Cinta Larga, organizado por Ana Leonel Queiroz,
Ivete Lara Camargos Walty e Leda Lima Leonel, que traz em suas páginas uma
riqueza cultural imensa, levando ao leitor a sensação de estar ouvindo o Pichuvy
frente a frente.
Este livro começa com o mito de origem “Ngurá”, o qual narra a origem da
vida. Ngurá é uma Entidade criadora e ascendente, pai do mundo, dos animais, das
plantas, de todos os seres. “Branco chama Ngurá Deus”.
Pichuvy narra a história vinda de seus ancestrais, contada pelos seus avós
e pais. Ele relata que o início de tudo foi a partir de uma pedra, que gerou Ngurá (o
criador). Antes, no mundo, só havia a pedra e Ngurá, depois ele criou a terra, os
seres humanos, os animais, a floresta e a água.
Ngurá nasceu de pedra. Primeiro que nós nasceu Ngurá, né?
Ngurá chama a mãe, pedra. Primeiro Ngurá falava com a pedra, a
conversar com ela ainda. O pedra falava ainda Nugurá porque Ngurá
nascido de pedra.
Ngurá fazeu muita coisa primeiro daqui do terra. Foi Ngurá fazeu essa terra
primeiro. Ngurá fazeu primeiro nós. Depois que ele fazeu bicho pra criar no
terra. E depois, Ngurá fazeu mato. Ngurá só falava, o mato brotando
começar, o terra brotando pra virar mato. Foi Ngurá foi falava também pra
fazer água também. Depois ele fazeu bicho – o passarinho fazeu também –
tudo bicho que por aí andar.
É assim que Ngurá fazeu terra pra nós morar. Depois que ele foi fazer a
comida. Ele só conversava, falava, aí a comida aparecer.
Foi Ngurá primeiro morava essa terra. Depois Ngurá foi embora pro céu lá
em cima, né? Ninguém olha mais Ngurá. Ninguém, qualquer pessoal não vê
Ngurá mais.
Foi Ngurá foi assim história nossa.
[...] Disse que foi Ngurá morava primeiro aqui na terra. Foi Ngurá morava
primeiro aqui na terra. Foi Ngurá morava aqui. Foi Deus fazer essa terra pra
ele mesmo morar. Branco chama Ngurá Deus. Ele morava ainda sozinho
aqui. Aí depois que Ngurá foi fazer filho dele no pedra. Pedra é quente... ele
não nasceu igual gente que nasce hoje não. Ngurá é ovo igual passarinho...
galinha...
Vinte e cinco dias pedra chocou Ngurá. Primeiro que Ngurá conversar
pedra. Disse que pedra é bonita pra ele mulher. Depois quando muita gente
tem já, pedra virou pedra. Antigamente pedra era mulher.
Meu vô... tudo velho que morreu contava pra nós.
Ngurá fez Ngurá. Tem dois Ngurá igualzinho que sabe tudo. Tu não sabia
que tem pai de Ngurá, não? Mulher dele é pedra.
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Aí depois falava assim: “o pai do Deus quer de pedra pra mulher dele, pra
fazer o filho”. Por isso que Deus fez o filho dele pedra.
Ngurá nasceu do pedra. (CINTA LARGA, 1988. p. 17)

Percebe-se que a pedra é o início de tudo e dentro do que é classificado
como marcador vivo, por ser um objeto natural e que originou a vida, este é,
portanto, o principal desses marcadores territoriais. Almeida Silva (2010, p. 134)
avalia essa classe de marcador territorial elencando coisas como montanhas, morros
e cavernas – neste caso, considerando, a pedra. Ele sugere até que, nestes casos,
valeria situar estes em outra subcategoria (a - biológicos).

Isso, ponderando a

recorrência de espiritualidade e valor simbólico, “consideradas como referencial de
abrigo, morada dos espíritos e possibilidade de geração de novas vidas”.
Portanto, os primeiros indígenas nasceram da pedra - de ovos chocados,
como as aves. A partir daí, a narração do nascimento oriundo da pedra muda de
figura.
[...] Ele morava dois junto nesta terra. Depois que ele fazeu neto dele. Filho
fazeu neto. Ele fazer terra pra ele, pra ajudar companheiro dele. Esse daí
ninguém sabe como ele fazer. Filho não tem filho, tem neto.
[...] Aí depois que Ngurá fez primeiro nós. Depois que espalhou tudinho e
chama Suruí, Cinta Larga, Nambiquara, Zoró... fez tudinho de uma vez,
depois que a gente se espalhou...
Neto de Ngurá fazeu o índio. Transava fruto. Ngurá não tinha mulher. Sabe
por quê? Ngurá tá fazendo desenho no pedra pensando. Até hoje que tem
muito desenho em tudo que é pedra, desenho que Ngurá fez. “Como é que
eu vou fazer gente, como eu vou fazer?” Ngurá tá desenhando lá e neto
dele tá transando. Primeiro que neto dele transava terra. Fazia buraco na
8
terra com pedacinho de pau e mete lá dentro. Não saía zup nada. Terra
seca tudo. Chuva tudo zup. Então Ngurá não sabia que neto tava transando
de barro. Depois que neto transava fruto. Aí foi que deu de fazer o índio.
[...] Primeiro ele transava o coco de castanha. Coco de castanha tem boca
9
que cabia na Jibaca dele. Aí zup ficou lá dentro da castanha. Aí Ngurá viu
já. Aí viu neto transando coco de castanha. Gente já nasceu dentro de
castanha. Abelha tá comendo zup lá dentro. Neném fica gritando nhem...
nhem... Por isso Ngurá vem olhar e foi viu neném. Por isso que neném
começa a nascer igual gente mesmo.
Aí Ngurá foi lá ver e tirou indiozinho e foi gente começando aumentar.
(CINTA LARGA, 1988. p. 18)

Nesse momento percebe-se que na cultura, tendo o sistema de casamento
avuncular, essa narração se delineia exatamente na proibição do incesto, quando o
filho de Ngurá se vê sozinho e não pode fazer filho na pedra, pois esta é sua “mãe”.
Nesse momento ele se vê pensando em uma forma de fazer filho. Foi quando o neto
8
9

Zup, em tupi-mondé, significa esperma.
Jibaca, em tupi-mondé, significa pênis.
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de Ngurá descobre que pode transar com frutos. Essa observação também foi
percebida por Dal Poz (2004. p. 91):
Na versão mais recente, destaca-se a proibição do incesto, que interdita o
casamento entre um pai e suas filhas. Daí porque Gora “namora” as
mulheres vegetais e assim povoa o mundo com seus filhos. São estes que,
diferenciados por via uterina, casam-se entre si e consolidam a atual
sociedade cinta-larga.

Compreende-se então que a primeira geração Cinta Larga foi gerada a partir
de frutos e que somente a partir da segunda geração eles foram gerados pelas vias
uterinas, sendo posteriormente naturalmente classificados em Mãm, Kakin, Kabãn e
suas subdivisões.
Quem foi nascido no coco de castanha Ngurá chamou Mãm Ey, que
castanha não chama Mãm?
Agora neto transou fruto. Transava fruto amarelo de Kakin, fez gente Kakin.
Kakin é casca duro, amarelo. Fruto seco, ele fez buraco e transou. Zup lá
ficou. No fruto seco. Nasceu Kakin. Então que depois neto transou fruto de
novo e fez Kabãn. Por isso que tem Cinta Larga Mãm, Kakin, Kabãn. Foi
assim história de Ngurá que fez gente. Gente velha falou pra gente que
história de Deus é assim. (CINTA LARGA, 1988. p. 19)

Os Cinta Larga ainda detalham que Ngurá, quando fecundou um coco de
castanha, ele o fez em três espécies diferentes, o que diferenciou o clã em três
subdivisões. O mesmo aconteceu com o clã Kakin, porém não foi possível maiores
explicações acerca desse clã. Já o clã Kaban forma uma única linha, sem
subdivisões. O quadro 5 comporta essas informações sobre os clãs, subdivisões e
suas origens.
Cabe aqui observar que na etnia Paiter Suruí, o clã Kaban também existe e
os Suruís se referem à origem deste clã, a partir do “roubo” de uma mulher Cinta
Larga: “Com uma índole guerreira, os Paiter Surui contam longas histórias sobre as
guerras travadas com os Zoró e Cinta Larga, especialmente a do roubo de uma
mulher Cinta Larga que deu origem ao clã Kaban”(CARDOZO, 2011. p. 39). Essa
afirmativa é intrigante, visto que tanto nos Suruís, quanto nos Cinta Larga o sistema
é patrilinear.
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Quadro 5 - Clãs e suas origens

CLÃ

KABAN

SUBDIVISÃO

ORIGEM

Kabanyj

Árvore conhecida regionalmente como
"mirindiba", cujo fruto possui sabor azedo, de
cor amarela, como uma uva, mais fina e
comprida.

Mamderyj
Mamdolyj
MAM

Mamjipoapyj
Mamgipyj
Kakinderyj

KAKIN

Castanheira de ouriço maior e redondo
Castanheira alta
Castanheira de ouriço com extremidade
saliente
Castanheira baixa
Cipó grosso que tem fruta semelhante a uma
cabaça

Kakingipyj

Fruteira abi, conhecida regionalmente como
pama; também denominada "dabevyryj"

Kakin va'apteryj

Taboca usada para fabricar clarinetas

Fonte: Dal Poz (2004. p. 144), adaptado por Ribeiro (2017).

A narração de Pichuvy explica o surgimento de várias etnias, em que os
Cinta Larga foram os primeiros a serem criados e, após isso, Pichuvy, demonstra
não entender de onde surgiu o branco. Sensivelmente, percebemos que os brancos
são como outra espécie para os indígenas.
[...] Primeiro só tinha pedra. Por isso que pai de Ngura fez ele dentro da
pedra. Não morre nunca... fica velho... troca casca igual cobra... calango...
foi por isso que Ngurá fez filho dele de pedra. Depois que ele foi embora...
só filho dele ficou. Quando ele foi embora, Ngurá foi passear outro mundo.
Não sei que ele fez branco já. Talvez que ele fez branco pra lá... Ngurá fez
branco longe, onde foi passear. Não sei como que fez isto. (CINTA LARGA,
1988. p. 18)

Percebe-se nesse trecho da história o destaque de que o criador é um ser
imortal, que quando fica velho, apenas “troca a casca”, então a pedra traz o sentido
da imortalidade e que para criar os indígenas, estes nasceram a partir do fruto,
sendo o fruto algo nascido da árvore e que tem seu período de existência na terra.
Posteriormente, com os clãs e as demais etnias já existentes, é narrada
mais uma história em que a pedra é o destaque:
[...] O velho falou pra nós história Ngurá é assim: então Ngurá morava essa
terra. E daí Ngurá foi morava essa terra, então o índio tava morando junto
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Ngurá ainda. Então Ngurá pensava depois... já tinha mulher, o índio, né?
Então Ngurá foi virava criança pequena. Ngurá foi chorava no colo de mãe.
Mãe de outro neném.
Então quando Ngurá chorava, parece que foi corpo de gente ele chorava. Aí
depois mulher bonita levava no caminho assim longe... Então Ngurá
apareceu lá no mato foi transou mulher bonita. Mulher era bonita. Aí depois
que mulher gestante, o índio foi perguntou:
- Quem fez esse neném? Essa mulher? – o índio falava assim.
E depois o índio falou:
- Foi Ngurá foi fazer, foi Ngurá mesmo. Ngurá ficou bravo, ele mandou
prender de maloca virando pedra.
Assim é história pra nós.
Ngurá fechou no pedra e Ngurá ficou lá fora. Então o pessoal ficou lá
dentro. Fazeu barulho lá dentro... aí Ngurá ficou escutando lá dentro, né? Aí
Ngurá ficou chorando de fora.
Então tinha veadinho lá fora. Veadinho falou pra Ngurá:
- Ngurá, chama arara pra furar pedra.
Arara fura pedra... Fazer furo no pedra e pessoal foi saindo. Fazer buraco
pro pessoal sair. Então Ngurá foi chamando arara tudinho!...
Então arara chegou, outro arara chegou assim e Ngurá falava com ele:
- Fura essa pedra pra mim?
Tinha outro arara – que bico de arara não aguentava de pedra que ele
mordeu. Pedra quebrou bico dele.
Ngurá chama outro arara. Esse aí arara que foi furou. Então quando furando
pedra, pessoal saindo tudo... Pessoal saiu a metade. E daí que pessoal
saindo aí Ngurá falou:
- Agora meu mulher vai sair! – Ngurá falou assim.
Então mulher tava grávida. Tinha aquele barriga grande... então mulher
saindo buraco e mulher enganchou lá barriga, sabe? Então prendeu lá,
mulher prendeu o índio pra sair no buraco, sabe? Então mulher ficou lá.
Então foi historia antigamente é assim. (CINTA LARGA, 1988. p. 20)

Essa segunda história, que traz a pedra como o principal componente, trás
também as araras como um importante marcador vivo. Elas foram as responsáveis
em “furar” a pedra e salvar os Cinta Larga. Dal Poz (2004. p.294) transcreve o relato
de Zé Lopes Kaban, o qual diz que existem duas versões:

Há duas versões: numa, só saíram Cinta Larga; noutra, saíram um ou dois
casais de cada um dos povos (inclusive civilizados). A mulher de Gorá,
grávida, entupiu o buraco. [...] quando se passa por perto, ouve-se de
dentro das pedras, as pessoas que ficaram tocando flauta e dançando ,
como os cinta-larga hoje.

Em uma conversa com Diogo Cinta Larga e seu pai, Tataré Cinta Larga,
contaram que estão em busca de apoio da FUNAI e instituições parceiras para
financiar uma expedição em direção à pedra furada, narrada no mito acima. Há
relatos de pessoas que, na tentativa de chegar a essa pedra, sofreram algum
impedimento divino. Outro fator declarado por eles é que fotos e vídeos feitos nesse
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lugar desaparecem misteriosamente quando regressam. A espiritualidade e a
misticidade dessa pedra são muito fortes entre os indígenas.
Ainda no mito de origem, Pichuvy expôs que, no início, tudo era dia, com
muito sol e que os indígenas precisavam do escuro para dormir, e por isso Ngurá
criou a noite. Ao falar da criação da noite, da estrela, Pichuvy conta também uma
história relacionada à Lua:
Agora lua... Deus fez a lua pra ficar clareando mato. Fez lua... historia de
lua é assim: Ngurá mandou Ngati ficar clareando noite. Nós achava que lua
tinha pena, pena muito forte igual pena de gavião chapéu gente. Daquele
tipo, pena branca clareando muito... Lua usa aquele chapéu, sabe por quê?
Primeiro não tem lua. Disse que lua casou com irmã. Lua é gente também.
Irmã de lua era gente, tinha noivo. Lua chegava escondido e ia namorar
com ela no escuro. Irmã pensando que é noivo dela. Lua trazia carne pra
ela comer e mulher pensa que é namorado. Tá escuro, né? Ninguém vê.
Mulher pensava: “Ah, eu vou passar tinta na cara de homem. Amanhã vou
ver cara dele”. Mulher passou jenipapo na cara de homem. Pra conhecer
cara. Outro dia mulher pensava: “Ah, meu irmão tá namorando comigo. Eu
pensando que era o noivo namorando no escuro e é meu irmão”. Aí mulher
contou pra Ngurá: “Meu irmão tá transando comigo”.
Ngurá ficou bravo muito... mandou lua vai embora. Ngurá não gosta que lua
irmã namorava. Cê já viu estrela voando? Assim lua foi pro céu voando
igual estrela e lua virou.
Mulher pintou cara de lua com jenipapo. Por isso que a lua tem mancha
pintado no meio. Lua ficou raiva e mandou menstruação pra mulher. Pra
mulher não transar toda hora não. Ficou ciúme. Lua transava tudo mulher.
Por isso casou irmã dele. Lua que manda menstruação. Por isso que mulher
todo tempo menstruada. Aí que mulher não pode olhar cara de lua não, que
sangue muito vem. Se mulher fica olhando muito, lua transa ela.
Quando mulher sonha homem transando, qualquer mulher, é lua. Lua
clareia, vê tudinho! Se mulher dorme com perna aberta, lua pad-panzuá ela.
No mesmo dia ela fica menstruada muito... Mulher não olha nunca pra cara
de lua. Lua é marido de toda mulher.

A lua também é um marcador vivo, porque além de clarear a noite, a Lua
também é a responsável pela menstruação das mulheres. Pichuvy afirma que a Lua
é marido de toda mulher. No dicionário de símbolos de Cirlot, (2011. p. 89-91) a Lua
é um símbolo que, conforme percebido desde muito antigamente pelo homem,
exerce influência entre o ciclo lunar e o ciclo fisiológico da mulher. “El hombre
percibio, de antiguo, la relacion existente entre la luna y las mareas;la conexion más
extrana aún entre el ciclo lunar y el ciclo fisiologico de la mujer.”
Ainda se tratando de símbolos da natureza, a chuva também é um marcador
vivo na cultura do Povo Cinta Larga.
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Outro Ngurá foi assim, também. Outro Ngurá é dono de chuva. Ele chama
10
pra nós Bepuixi , né? Então Bepuixi foi assim que mandou chuva... parece,
sabe? Ele mesmo que manda chuva. Parece assim que ele é dono de
chuva.
Então, história de Ngurá também.
11
Outro Ngurá também que nome é Tiriri . Tiriri é aquele faz barulho quando
começar queimar de roça. Então quando é barulho, esse primeiro trovão
que fazer barulho, agente queima roça. A gente sabendo que é pra nós
queimar roça. Plantar no hora, né?
12
[...] Guyan é... parece que ele Guyan é que fazer barulho, sabe? Que fez
barulho assim, aquele chuva começa téeee... Então por isso que nós chama
Guyan. Então outro Guyan é Bepuixi. Guyan, nós chama aquele barulho
trovão.
Então história de Guyan:
13
Foi Alia foi descobriu assim, né? Foi Alia descobriu pra ver.
Guyan tá namorando índia, né? Então foi... Guyan vem a noite, né? Guyan
vem a noite escondido pra ver namorada dele. Então outro dia, que mulher
tá pescando, né? Mulher tá pescando... nadava igarapé. Depois, depois que
ela viu ovo de passarinho. Passarinzim, né? Então mulher carregava aquele
panero – panero grande. E daí que ela viu ovo de passarinho, ela carregava
na costa, ovo quebrou lá dentro. Então ovo quebrou lá dentro, escorregava
assim, aquela mela assim, ele foi, entrou lá... Então ele virou neném lá
dentro de mulher. Então vai ser filho de Guyan com índia, sabe?
Então quando mulher tava grávida, né? Guyan vem toda hora à noite trazer
milho pra mulher comer, sabe? Aí quando Alia entrou quando mulher tinha
caroço milho comido assim, aí Alia falou pra mulher:
- Quem é esse fruto?
Mulher falou:
- Não sei.
Guyan falou pra mulher:
- Você não vai contar ninguém Alia.
Aí Alia falou:
- Quem trouxe comida pra você?
Aí Alia mastigou milho. Daí, Alia mastigou milho. Tava gostoso, né? Aí Alia
foi buscar – ele e grilo, sabe? Eles dois foi procurar milho. Então encontrou
Guyan lá na roça, ele pediu milho.
- Nós quer milho.
Guyan falou:
- Não. Cês num pode comer milho...
Daí Alia falou assim:
- Eu pode comer milho também. Você não foi levar milho pra mulher comer?
Eu vi caroço debaixo de rede mulher.
Aí Guyan falou:
- Ah, foi eu não!
Então quando Alia pediu milho, Guyan deu milho assado pra ele plantar. E
daí, Alia embora pra casa. E daí depois outro diaele voltou pra casa de
Guyan de novo. Esse aí que vai roubar milho dele.
Então Alia foi, pediu de novo. Daí que o grilo cortando lá no milho
pendurado lá em cima. Aí milho caiu e o caroço de milho saindo, né? Daí
Alia pegou um caroço de milho escondeu baixo de unha.
Ele levou milho. Plantou um caroço de milho terreiro casa dele. Esse daí
que é o milho que tem até agora, sabe?
Aí Alia foi... grilo foi acompanhar Alia. Aí Alia falou pra ele:
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Bepuixi: Dono da chuva.
Tiriri: Dono do barulho do trovão.
12
Guyãn: trovão
13
Alia: Bicho-preguiça
11
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- Você vai subir lá em cima cortar corda do milho – tirar cipó, né? – Cê corta
corda lá cipó e milho vai cair, sabe? Aí pega um semente pra nós, tá?
- Tá.
Aí o dono do milho num tá em casa, né? Ele foi passear... num sei pra onde
que ele foi passear. Aí grilo falou:
- Então eu vou subir. Eu vou cantar lá em cima – igual barata cantava
dentro de casa, né? Tum... tum... tum... grilo tava cantando lá em cima:
tum... tum... tum... Foi roendo, aí ele cortou, táaaaa... aí milho caiu no chão
ele pegou... pegou de um semente, um caroço de milho. Aí depois – baixo
de unha, né? – ele foi embora, foi embora. Aí não deixava nada pra nós...
dá semente pra nós não. Depois dá, antes não.
Aí tem índio lá, mas não sabia que Alia foi não. Aí ele... ele foi... ele chegou
no casa, ele falou assim:
- Tu esperando cara, cara demorou, né?
Aí outro índio falou:
- Como é que ele fazer?
- Não tem ninguém não. Só milho dele caiu lá em cima lá baixo.
Aí ele plantou, ninguém sabia que ele plantou, né? Ele foi, cuidava milho,
milho nasceu, né? Ele pegou milho – no caroço uma – e falou:
- Eu plantar milho! Ninguém sabe que vai comer milho...
Ele falou assim:
- Eu vou plantar milho aqui!
- É... tá bom.
Ele cuidava milho, aí nascer milho, né? Aí milho pegou espiga de três,
quatro, né? Aí índio tem vontade de comer e Alia não deixava, né? Dái dois
anos que milho vai ficar muito milho! Aí começou milho, né? Ele falou assim:
- Agora nós vai fazer comida – é bebida de chicha, né? Aí procurar barro,
fazer cuia, começando fazer... Aí foi tirar mel – fazer dentro de chicha, né?
É doce... aí que tem tirar mel.
Aí quando ele chegou, ele chegou no mato, aí Ngurá vem, aí falou:
- Ah, cê já pegou semente, né?
Aí Alia falou:
- Eu já peguei semente! Cê quer bebida, makaloba?
Ngurá falou:
- Quero! Ah sim, agora vocês tem milho aí, né? Tá bom...
- Foi eu que plantei! – Alia falou.
- Foi você, né?
Foi eu. Foi eu que tirei semente, peguei caroço... Eu pedi semente você não
queria dar...
- Ah, você já pediu? Se já pediu, eu já dei você...
- Num deu nada, você deu foi milho assado... (Quando ele pediu milho, aí
Ngurá deu milho assado pra ele, com medo que vai tirar, querer milho, né?).
Aí foi, chegou lá e viu muito, né? Ele Ngurá foi embora, né? Deixou sozinho,
foi embora... (CINTA LARGA, 1988. p. 21)

Essa história narra o surgimento do milho nas plantações dos Cinta Larga. O
trovão era o detentor da semente e Alia, destemida e valente, conseguiu roubar a
semente e plantar a primeira roça de milho. Neste sentido percebe-se o surgimento
de dois símbolos: o milho, como resultado da valentia de uma indígena e que trouxe
um dos principais alimentos do povo, e Alia, o Bicho-preguiça – um animal
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mitológico que trouxe o milho para os Cinta Larga 14. Além disso, fez surgir a função
Zapivaj que, na cultura tradicional, é um líder, dotado de habilidades diferenciadas.
Dal Poz (2004. p.162) relata uma analogia feita por um indígena durante o
campo de sua pesquisa. Essa analogia evoca a relação entre o chefe e os demais
indígenas da aldeia.
Certo dia, na mata, um caçador falou-me sobre os hábitos do japiim
(Cassicus cela), também chamado japuíra ou guaxe, ou irara na língua
cinta-larga. Pássaro da família dos icterídeos, que nidifica em colônias,
coloca-se ao pensamento cinta-larga como uma genuína metáfora para a
função zapivaj. Dentre os tipos que foram observados na região amazônica,
o japuaçu (Psarocolius bifasciatus) é o maior de todos, com quase meio
metro de comprimento, a cabeça e o peito pardo-oliváceos, o papo saliente
e uma fina pena à guisa de crista. Segundo o caçador, o japuaçu escolhia
uma árvore e ali pendurava seu ninho; então, seguiam-no os demais tipos,
menores e mais numerosos, que daí enchiam a copa da árvore com
centenas de ninhos, tecidos em forma de “meias”. Justamente por ser o
primeiro a construir a morada na árvore escolhida, é que os Cinta-Larga
atribuem ao tipo maior uma função homóloga a de dono-de-casa; razão pela
qual, para eles, o japuaçu é o irara zapivaj, o chefe dos demais japiins.

A ave acima citada é muito comum na região Amazônia e, nas árvores que
margeiam o rio Roosevelt é muito fácil observá-las. É interessante que a todo
momento as histórias, mitos, ritos e até mesmo a dinâmica social dos indígenas são
vinculadas a seres vivos.
Existe entre os Cinta Larga uma história que ainda hoje é passada de
geração em geração. Aritano Cinta Larga afimou: “Ainda hoje, quando alguém
começa a contar essa história, enche de menino em volta. E é uma história muito
longa. Eu mesmo nunca consegui ouvir ela inteira. Me dava sono e eu dormia”.O
nome dessa história é “Sunkip – o filho do mutum”.
Pichuvy (1988, p. 63) narra essa história em sete páginas. Essa mesma
história foi interpretada em dois curtas-metragens feitos pelos próprios indígenas,
um chamado “SUNKAP – Marcado pela tragédia” e o outro “SUNKAP – A fuga
continua”. Veja transcrição dos filmes abaixo:


SUNKAP – Marcado pela tragédia
Este filme é baseado nas histórias contadas pelos povos indígenas Cinta

Larga, onde uma família de Onças é marcada por uma tragédia.
14

Mais adiante, na narração do filme “SUNKAP – A fuga continua”, trazendo uma explicação evolucionista da
espécie, o indígena fala sobre o bicho-preguiça como sendo um macaco que não possui rabo.
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O filho de neku petaaj foi caçar. Ele andou muito longe com a tentativa de
encontrar uma caça, pois sua família estava com muita fome e, ao voltar, ele não
tinha matado nada. Sua mulher e sua mãe ficaram muito tristes, vendo que ele não
tinha matado nada.
Por ter um instinto de carnívoro, neku petaaj atacou e comeu a sua nora
para sobreviver. Passou-se cinco anos e o filho Sunkap contou para seu pai o que
tinha acontecido com a sua mãe. Sunkap cresceu com um sentido de muita
vingança e tentou de várias formas matá-la. Um dia, quando toda a família estava
sentada perto de uma fogueira, Sunkap soprou na fogueira e uma cinza pegou no
corpo de neku petaaj e ela se assustou. Sunkap teve a ideia de como vingar a sua
mãe.
No dia seguinte, ele convidou ela a ir acender uma fogueira na floresta.
Chegando lá, eles juntaram a fogueira. Quando neku petaaj estava distraído,
Sunkap jogou ela na fogueira. Assim, cumpriu sua vingança, que ele esperava por
muito tempo.


SUNKAP – A fuga continua
Assim é a história contada pra mim sobre o Sunkap.
Depois que neku petaaj matou sua mãe, ao se vingar disso, Sunkap foge e

avisa todos os animais...
Enquanto o Macaco Preguiça treinava, subindo a árvore alta e se atirando
na pedra, as onças se aproximaram dele e o Macaco Preguiça disse para elas
também treinarem. Elas acreditaram... A primeira onça sobe na árvore alta, se atira
na pedra, mas não se machuca. A outra onça também sobe na árvore alta, pula e se
acidenta. Ao ver que a Onça se machucou, o Macaco Preguiça foge, mas as onças
conseguem segurá-lo. Assim, arrancaram a calda do Macaco Preguiça. É por isso
que o Macaco Preguiça não tem calda.
Sunkap segue sua jornada...
Depois as Onças chegam e avistam a tartaruga e dizem entre si: - Olhem,
achamos nossa comida. Quebrem o casco dela! Ao revirar a tartaruga, ela diz: Não! Se quebrarem meu casco, os pedaços vão voar e bater em vocês. E a
tartaruga diz às Onças para jogá-la no rio mais próximo. Elas acreditaram nela e a
jogam no rio. As Onças pedem para uma delas voltar e ver se a tartaruga havia
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morrido. Vendo que a tartaruga sobreviveu, ela volta para avisar as outras Onças.
Assim, a Tartaruga sai do rio e se transforma numa pedra para despistar as Onças.
Sunkap segue sua jornada...
Pede ajuda ao esquilo para se livrar da família de Onças. As Onças se
aproximaram quando o Esquilo estava quebrando castanha. A primeira Onça foi e
não se machucou, mas a outra Onça, ao tentar quebrar a castanha, se mata. O
Esquilo ao ver isso diz: - Essa era a minha intenção! Depois foge subindo na árvore.
E a família de Onças dizem: - Matem o esquilo! Tentam assim, cortar a árvore para o
capturar.
Sunkap continua sua jornada...
Ele pede ao pássaro Tukuuj para ajudá-lo a despistar as Onças. Então as
Onças se aproximam dos Tukuuj e pegam um deles. Assim, o pássaro Tukuuj diz:Não tirem todas as minhas penas e asas! Tukuuj pede as Onças para colocá-lo em
cima do cipó alto, pois lá de cima do cipó pularia na boca das Onças. Mas na hora
ele faz cocô nas Onças e elas morrem. Porém uma sobrevive. Vendo que as Onças
não estavam mais, os outros pássaros Tukuuj descem da árvore e fogem.
Depois a Onça se aproximou do Tamanduá enquanto ele dormia,
arrodeando-o. Aí então, ele acorda. Depois cortam as árvores demonstrando como
seria se eles se confrontassem. Por fim, ambos fazem cocô, E o Tamanduá troca
seu cocô pelo da Onça. Na hora que a Onça vê o cocô cheio de cupim, o Tamanduá
diz: - Isso foi uma premonição... Siga seu caminho! A Onça acredita nele e vai
embora...
Dal Poz (1991, p. 355) traz uma narrativa dessa história mostrando o início,
desde quando o mutum conheceu a onça e passou a fazer parte da família. A
história chama-se “O filho do Mutum e as onças”. Nela, temos a clara visão de que
no início da vida os animais eram como pessoas e viviam em busca de se
relacionar. Não há também qualquer impedimento de relacionamento entre espécies
diferentes. Nessa história se destacam variadas aves e uma família de onças.
Aritano Cinta Larga relatou que essa história tem um objetivo principal ou
como dizem “moral da história”: “Os pais, quando terminam de contar essa história
para os filhos, eles fazem uma reflexão, que temos que respeitar sogro, sogra e
honrar pai e mãe”.
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5.2 PAWO
Os Cinta Larga ainda mantêm vivas as histórias e os mitos. Percebe-se que
tudo tem o objetivo de ensinar. Contudo, há um ser mítico que é muito real entre
eles e, ainda hoje rende novas histórias: Pawo – o pai da mata – é um ser que se
repete, mesmo com outros nomes, entre vários outros povos.
Histórias do Pawo são tão frequentes e presentes que é possível ouvi-las a
partir dos não indígenas. Certa vez, em uma ida à Aldeia Roosevelt, ouvi um
funcionário da FUNAI contando que quando ele estava adentrando a mata, para
buscar algo, viu e ouviu uma criança (que ele conhecia) na mata. Ele chamou a
criança, tentou alcançá-la, mas a perdeu de vista. Quando retornou à aldeia,
encontrou o pai dessa criança e disse que a viu na mata. O pai falou que seu filho
não foi pra mata, que estava em casa. Quando ele disse ao indígena que havia visto
a criança na mata, ele disse que não era o seu filho, mas sim Pawo. E quando Pawo
aparece na forma humana, ele vem para dar um recado de que algo ruim vai
acontecer. O funcionário não acreditou, inicialmente, até que dias depois eles
receberam uma notícia muito ruim e a partir de então, ele passou a acreditar e temer
Pawo. A grande maioria dos indígenas possui histórias de Pawo, das mais variadas.
Há relatos de que Pawo pode aparecer de diversas formas, tanto
incorporado a algum animal ou pessoa, ou mesmo na sua real forma que é
“baixinho, forte e peludo”, como relatou Euzébio Cinta Larga. Ele disse: “Quando vê
Pawo, fica doente, esquece que viu. Quando melhora da doença é que vai lembrar
do Pawo”.
Pawo é um ser espiritual que dentro dos marcadores territoriais está
classificado como um marcador “perceptovisual-sensorial”. Almeida Silva (2010, p.
150) descreve esse marcador como sendo criado a partir da materialidade,
imaterialidade e do inatingível. O autor completa: “como se constata nos odores,
sons e ruídos, seres vivos intangíveis, imaginário criados através de sonhos,
intuições e premonições”.
A presente pesquisa trata somente dos marcadores vivos, porém, o Pawo,
enquanto ser espiritual, é dotado de uma capacidade de transmutação, ou seja, ele
pode se transformar em um animal, ou mesmo em uma pessoa, e a partir disso
transmitir uma mensagem, assim como os animais já ditos anteriormente. Portanto,
nos momentos em que ele está na figura de um animal, ele é um marcador vivo.
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Além de todos esses mitos, existem mais narrativas que podem apontar
diferentes marcadores e, a partir disso, demonstrar outras significações e
cosmologia dos Cinta Larga.
O sexto capítulo desta dissertação apresenta uma leitura visual do lugar
vivido pelos Cinta Larga.

93

CAPÍTULO VI – UMA LEITURA VISUAL DO LUGAR

Figura 16 - Maloca recém-construída

VALE JÚNIOR, Israel Correa. Maloca recém-construída. Acervo Kanindé. Aldeia Roosevelt, Espigão
d‟Oeste – RO, 2013.

Pra que nas terras finalmente demarcadas,
Ou autodemarcadas pelos índios,
Nem madeireiros, garimpeiros, fazendeiros,
Mandantes nem capangas nem jagunços,
Milícias nem polícias os afrontem.
Vrá!
Demarcação ontem!
Demarcação já!
E deixa o índio, deixa o índio, deixa os índios lá.

Trecho da música “Demarcação já!” (2017).
Letra: Carlos Rennó; Música: Chico César.
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Sendo lugar um espaço geográfico dotado de significados e esses
significados adquiridos através do tempo, Tuan (1983. p.203) destaca que ver um
lugar é diferente de sentir o lugar.
Mas “sentir” um lugar leva mais tempo: se faz de experiências, em sua
maior parte fugazes e pouco dramáticas, repetidas dia após dia e através
dos anos. É uma mistura singular de vistas, sons e cheiros, uma harmonia
ímpar de ritmos naturais e artificiais, como a hora do sol nascer e se pôr, de
trabalhar e brincar.

A partir da reflexão de Tuan, tentaremos demonstrar neste capítulo
fotografias que demonstrem essas sensações de pertencimento do lugar.
Esse lugar, composto pela floresta, pelo rio, pelas casas, pelos parentes,
pelas histórias, pelos animais, pelos remédios, pela música, dança, artesanato,
grafismos, futebol, garimpo e tantas outras coisas, é o lugar em que esses indígenas
se encontram enquanto Cinta Larga. É o lugar em que eles se veem e fortalecem a
própria identidade.

6.1 CRIANÇAS

Com um cotidiano muito diferente da cidade, as crianças Cinta Larga vivem
livres de portões e de paredes. Soltas pela aldeia, elas brincam na areia à beira do
rio, andam descalças e muito raramente usam algum brinquedo. A diversão é nadar,
correr, subir em árvore, pescar e fingir caçar. O tempo é uma dádiva de quem vive
na aldeia, onde o único compromisso que tem hora marcada é com o início e fim das
aulas na escola, que ocorrem através de um sistema bilíngue, que se utiliza do
conhecimento tradicional e do ocidental.
A tecnologia (televisão, celular, internet, etc.) é bem presente na aldeia e as
crianças tiram proveito disso. À noite, elas estão juntas de sua família assistindo
jornal, novela ou futebol, mas o que elas gostam mesmo é de aproveitar o dia em
meio à natureza, curtindo as belezas e desfrutando da vida na aldeia.
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Figura 17 - Expressão de criança Cinta Larga

Foto: UCHIDA, Gabriel. Expressão de criança Cinta Larga. Terra Indígena Roosevelt, Espigão
d‟Oeste, Rondônia. 2016.
Figura 18 - Criança brincando com arco e flecha

Foto: RIBEIRO, Thamyres Mesquita. Criança brincando com arco e flecha. Terra Indígena
Roosevelt, Espigão d‟Oeste, Rondônia. 2013.
Figura 19 - Brincando na praia

Foto: RIBEIRO, Thamyres Mesquita. Brincando na praia. Terra Indígena Roosevelt, Espigão
d‟Oeste, Rondônia. 2017.
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6.2 JOVENS
No passado, a cultura Cinta Larga impunha que as meninas casassem muito
cedo. Passada a primeira menstruação já estaria pronta para casar, pois desde o
nascimento, elas têm um marido prometido. Esse futuro marido deverá cuidar da sua
futura esposa desde bebê, ajudar o sogro no que for preciso e até ela crescer e se
tornar adulta, esse “noivo” deverá caçar e trabalhar na roça da família dela,
aprendendo a cada dia como ser um chefe de família.
Hoje os tempos são outros. O casamento acontece bem mais tarde. Os
jovens Cinta Larga são sonhadores e buscam benefícios para sua comunidade
principalmente através dos estudos. Hoje é de 23 o número de jovens que estão
cursando uma faculdade. Só da aldeia Roosevelt, são 13. Foram muitas reuniões e
discussões sobre essa temática com o Procurador Dr. Reginaldo Trindade, até que
ele conseguiu articular com algumas faculdades privadas e conseguiu bolsas de
estudos para esses indígenas. As faculdades que forneceram bolsas são de Porto
Velho, Ji-Paraná, Cacoal e Pimenta Bueno.
O que se torna mais complicado para esses jovens cursarem uma faculdade
é se manter na cidade, pois precisam de recursos e ajuda para moradia,
alimentação e transporte. Os que conseguiram se manter estudando na cidade são
ajudados pelos pais ou instituições parceiras que os agraciaram com estágio ou
moradia.
Aqueles jovens que não conseguiram ou não tiveram interesse em tentar a
faculdade casam e constituem família muito jovens e iniciam sua vida profissional,
na sua maioria, em ocupações ilegais, como o garimpo ou madeireiras. Sobretudo, a
cultura compete com essas ocupações não tradicionais e os ensinamentos culturais
vão sendo perdidos pouco a pouco.
Há um pequeno grupo jovem que, a partir da produção de uns filmes curtametragem organizados por instituições parceiras, se identificaram com esse trabalho
e decidiram criar um grupo chamado Coletivo Akubaaj Cinta Larga de Cinema. Hoje
esse grupo sonha produzir mais filmes, de modo que a cultura seja o foco principal.
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Figura 20 - Jovens Cinta Larga na Faculdade

Foto: BONFIM, Marcela. Jovens Cinta Larga na Faculdade. Amazônia Real. Porto Velho, Rondônia.
2015.
Figura 21 - Jovens atores do filme Sunkip.

Fonte: BUCHER, 2015b.
Figura 22 - Jovem Cinta Larga preparada para a filmagem de um documentário

Foto: CRUZ, Sérgio Pereira. Jovem Cinta Larga preparada para a filmagem de um documentário.
Aldeia Roosevelt. Espigão d‟Oeste, Rondônia, 2014.
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6.3 MULHERES

Com um olhar tímido e poucas palavras, as mulheres Cinta Larga têm o seu
dia a dia baseado em cuidar da casa, dos filhos e marido e, nas horas vagas, fazem
artesanato, às vezes sozinhas e outras vezes juntas, reunidas em pequenos grupos.
Até metade do ano de 2017, uma mulher, Bete Cinta Larga, estava à frente
da Patjamaaj. Ela era uma líder que conseguia melhorar a participação dessas
mulheres frente a eventos e manifestações diversas. No entando, desde que Bete
pediu para sair da associação, a participação delas diminuiu bastante.
Leonice Tupari15 fala sobre a participação das mulheres Cinta Larga nas
ações da AGIR: “As indígenas Cinta Larga tem muito pouca participação. Antes eu
tinha mais acesso por conta que a Bete estava na frente da Associação, mais hoje
está mais difícil. Mas na visita que eu fiz na Roosevelt elas estavam bem
determinadas a participar”.
Em reuniões, protestos, eventos diversos, a maior participação é masculina.
Então, no geral, é perceptível que essas mulheres ainda precisam de incentivo para
ter participação nas decisões e se empoderarem enquanto mulheres indígenas.

15

Presidente da Associação das Guerreiras Indígenas de Rondônia (AGIR).
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Figura 23 – Mulher Cinta Larga, dia-a-dia na
aldeia.

Figura 24 - Mulher Cinta Larga preparada para a
filmagem de um documentário

Foto: UCHIDA, Gabriel. Mulher Cinta Larga.
Terra Indígena Roosevelt, Espigão d‟Oeste,
Rondônia. 2016.

Foto: CRUZ, Sérgio Pereira. Mulher Cinta
Larga preparada para a filmagem de um
documentário. Aldeia Roosevelt. Espigão
d‟Oeste, Rondônia, 2014.

Figura 25 - Produção do artesanato

Foto: BONFIM, Marcela. Produção do artesanato. Amazônia Real. Porto Velho, Rondônia. 2015.

100

6.4 RIO ROOSEVELT

Com

640

quilômetros

de

extensão,

o

Rio

Roosevelt

é

famoso

internacionalmente. Seu nome é homenagem a Theodore Roosevelt, ex-presidente
norte-americano que, junto de Cândido Rondon, liderou uma equipe durante uma
expedição que tinha o objetivo de mapear o rio e coletar variados espécimes para
fins científicos.
O rio, anteriormente chamado Rio da Dúvida, passava por várias áreas
indígenas, e a equipe de Roosevelt registrou inclusive os indígenas Cinta Larga.
Relatos de fatos como estes podem ser encontrados no livro O Rio da Dúvida
(MILLARD, 2007).
O Rio Roosevelt margeia todo o limite leste da TI e a aldeia Roosevelt é
umas das poucas que se localizam à margem dele. Na aldeia, o rio é a maior
referência. São nele os banhos, a lavagem de roupa e louça, a pesca e a diversão.
Suas águas são geladas e correntes.
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Figura 26 - Brincadeiras na ponte do Rio Roosevelt

Foto: VALE JÚNIOR, Israel. Brincadeiras na ponte do Rio Roosevelt. Aldeia Roosevelt, Espigão
d‟Oeste, Rondônia. 2013

Figura 27 - A louça para lavar

Foto: RIBEIRO, Thamyres Mesquita. A louça para lavar. Terra Indígena Roosevelt, Espigão d‟Oeste,
Rondônia. 2017

Figura 28 - Uma das praias que formam no rio Roosevelt

Foto: RIBEIRO, Thamyres Mesquita. Uma das praias que formam no rio Roosevelt. Terra Indígena
Roosevelt, Espigão d‟Oeste, Rondônia. 2015
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6.5 CULTURA
A chicha é uma bebida tradicional de muitos povos indígenas. No universo
Cinta Larga, a chicha é feita de milho, podendo ser misturada com batata-doce ou
inhame. Seu preparo segue os seguintes passos: “Cozinha a macaxeira, pila,
mastiga e - às vezes – é peneirada, o que depende da quantidade de fiapos; Pode
também ser preparada com milho, que pode ser adicionada com mel – não e
misturada com outra cultura da roça” (CARDOZO, 2016. p. 50).
No principal ritual dos Cinta Larga, a festa do porcão -"Iwáa Mebe Xiwáa",
são essenciais a chicha, dança, cantos acompanhados de instrumentos como a
flauta, pintura e flechadas em uma vítima animal. Após um intervalo de 27 anos, a
última festa realizada aconteceu em setembro de 2014. A intenção dos Cinta Larga
é realizar a festa anualmente, mas ficam na dependência de apoio dos órgãos e
instituições parceiras e já faz 3 anos que a festividade não acontece.
No artesanato, o destaque vai para cestos de palha e cordões feitos de
tucumã. A produção é independente e a oportunidade de venda só acontece quando
recebem visitas na aldeia.
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Figura 29 - Chicha

Figura 30 – Indígena tocando instrumento
tradicional

Foto: VALE JÚNIOR, Israel. Chicha. Aldeia
Roosevelt, Espigão d‟Oeste, Rondônia. 2013

Foto: VALE JÚNIOR, Israel. Indígena
tocando instrumento tradicional. Aldeia
Roosevelt, Espigão d‟Oeste, Rondônia. 2013

Figura 301 - Festa tradicional

Foto: VALE JÚNIOR, Israel. Festa tradicional. Aldeia Roosevelt, Espigão d‟Oeste, Rondônia. 2013
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Estudar a cultura Cinta Larga a partir da identificação dos marcadores
territoriais nos levou a buscar leituras próximas à temática. Os únicos trabalhos que
tratam dos marcadores são o de Henriques (2004), um trabalho inicial que abriu a
oportunidade de ampliação da ideia, e o de Almeida Silva, que conceituou e ampliou
as diferentes classes de marcadores territoriais mais profundamente. Depois dele,
nenhum outro autor buscou discutir os marcadores um a um. Essa é uma tarefa que
traz muitas interrogações, mas também muitas possibilidades.
Tentamos nessa pesquisa discutir apenas um tipo de marcador. Mas existe
a possibilidade de (re)descobrir os outros tipos de marcadores territoriais. E isso
ainda é possível em outros grupos, indígenas ou não, mas grupos em que tenham o
vínculo afetivo e espiritual com o lugar.
A intimidade dos indígenas com os seres da floresta é tão grande que
facilmente é provada. Mesmo aqueles indígenas que não têm o habito de caçar ou
andar no mato são muito observadores e providos de um conhecimento natural com
a floresta. A origem do povo advém dessas interações com a natureza, onde tudo
era possível. Em várias das histórias do povo Cinta Larga é possível perceber que
os indígenas se relacionam com os animais de igual para igual. Como resultado
dessas relações, o grupo detém representações sociais que são o reflexo do que foi
vivido, ou seja, da sua história.
Em suma, para haver representações sociais, é preciso haver história, e
para se ter essa história no presente, é necessário que se mantenha viva a
memória. O povo Cinta Larga traz a alma carregada de um passado sombrio, com
vidas ceifadas, invasões de território, doenças que dizimaram grande parte do povo,
e a ganância, colocando-se acima de tudo. A cultura, mesmo com seu dinamismo,
teve expressivas perdas ao longo do tempo. Contudo, no íntimo do ser Cinta Larga,
vemos um povo completamente envolvido com a natureza, envolvido a tal ponto que
as suas histórias do passado são relembradas até hoje, sentidas por eles como
muito real.
No início da pesquisa, tivemos a impressão de que os jovens dessa Terra
Indígena tinham pouco conhecimento sobre sua própria cultura e que os mais velhos
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tinham dificuldades em lembrar as histórias em que seu povo sempre acreditou.
Porém, com o passar do tempo, percebemos que essa conclusão seria equivocada.
Os Cinta Larga, não muito diferente de outros povos, são pessoas que
precisam primeiro confiar naquele que se aproxima. Foram tantas as tragédias que
assolaram (e ainda assolam) o povo que conseguir ganhar a confiança deles se
torna uma tarefa um tanto quanto difícil. No fim, acreditamos que esse caminho (o
da confiança) já começou a ser traçado, mas ainda existe muito a se explorar, no
sentido de aprofundar as descobertas do mundo Cinta Larga.
Com as análises feitas até aqui, tivemos a certeza de que as aves (araras,
uirapuru, mutum, etc.) são sim um dos marcadores vivos mais importantes da
cultura, mas alguns outros animais também possuem fortes significados, como o
porco-do-mato, que inclusive é o objeto central do principal festa ritualística, a qual
foi resgatada da cultura há poucos anos.
Além desses animais, plantas como milho, jenipapo, macaxeira, cará e tauari
(árvore de onde se retira o casco para fazer a Zalayap) são marcadores presentes
no dia a dia do povo. Sobre o reino vegetal, também podemos destacar aqueles que
foram progenitores dos clãs: A “mirindiba”, do clã Kaban, as quatro variações de
castanheiras do clã Mam, uma espécie de cipó, a fruteira “pama” e a “taboca”, as
três originárias das variações do clã Kakin.
Há ainda outros marcadores vivos, que não são vivos biologicamente, mas
vivos espiritualmente: como a pedra sagrada (pamapuguwaa) que, de acordo com
os Cinta Larga, antes era uma grande maloca e foi transformada em pedra por Gorá
(Deus). Depois as araras e outras aves salvaram os Cinta Larga. Essa história é
carregada de sentimentos e emoções e ainda hoje é presente, pois a pedra existe,
em um lugar distante, onde há indícios da presença de índios isolados e dos
espíritos daqueles que compuseram a história. Os indígenas também nos induzem a
pensar na possibilidade de essa pedra ser um local de acesso a outra dimensão da
vida, espíritos ou divindades e guardar ainda outros mistérios. Isso representa um
renascimento, uma nova chance de vida, uma renovação cultural.
Há ainda outros elos fortes com a natureza, como a chuva, o trovão, a lua,
dentre outros. Os marcadores vivos fortalecem a crença dos indígenas nesse elo
com a natureza, afirmando sua identidade e unindo-os espiritualmente com o seu
território.
106

Para a Geografia, esse trabalho pôde contribuir com o aprofundamento do
conceito “Marcadores Territoriais”, trazendo um estudo sobre uma única classe de
marcador, o que gera a possibilidade de trabalhar os diferentes tipos de marcadores
separadamente. Fazer a análise dessa maneira traz ao pesquisador a oportunidade
de conhecer com mais profundidade a cultura da comunidade estudada.
Para a Biologia, uma pesquisa como esta demonstra que o conhecimento
indígena sobre a natureza é essencial para as ciências e pode inclusive contribuir
com as justificativas para a proteção da biodiversidade. É possível aprofundar os
estudos de marcadores vivos, direcionando o foco para a Biologia. Os indígenas são
grandes conhecedores da natureza e podem colaborar com as ciências naquilo que
tange às pesquisas de classificações taxonômicas, relações dos seres com o
ambiente e monitoramento ambiental envolvendo o etnoconhecimento.
Contudo, consideramos que esse trabalho é apenas uma pequena peça do
grande quebra-cabeça que é o tema “Marcadores Territoriais”. Há muito o que ser
estudado, pesquisado, explorado e ampliado nessa temática.
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