INTRODUÇÃO

As respostas .aos quesitos de ambas as partes demandam,
a meu ver, explicações prévias fundamentais para a sua compreensão e mesmo para o esclarecimento
de perguntas que refletem
confusão e redundância.
Desse modo, esclarecerei alguns termos básicos que serão utilizados bem como alguns aspectos fundamentais para o c~
nhecimento de uma sociedade indígena .
•
Os Zoró formam uma etnia distinta e única. A
palavra
"
etnia deriva
do grego, ethnos, que se opõe a polis, do segui~
te modo: o primeiro designando um povo unido por laços raciais
e culturais; o segundo, designando a união construída por laços políticos.
A definição de grupo étnic"o como "grupo racial" identi
ficado somaticamente revéla-se falha e ambígüa. Isto porque n~
ma ~esma raça existem sociedades com culturas muito diferentes:
tome-se, por exemplo, a África negra. A própria definição de
raça não se sustenta pela sua ambigÜidade - não há purismo racial, todas as sociedades humanas são piodutos de miscigenação.
Preferencialmente ao de raça utilizou-se o critério de
cultura para a definição de etnia. Cultura no sentido antropológico pode ser entendida como o conjunto de normas ou padrões
de comportamento transmitidos historicamente, incorporados em
quais
símbolos, formando sistemas de concepções por meio dos
os homens se comunicam, perpetuam e desenvolvem seu conhecime~
to e suas atividades em relação à vida.
A partir do termo cultura, a definição de grupo étnico seria a de um grupo que partilha os mesmos elementos culturais, tais como língua, religião, tradições, etc.
Entretanto, a eleição de apenas um critério ou a
sua
ausência é insuficiente para a definição de etnia. A antropóloga Manuela Carneiro da Cunha (1978: p. 115) cita como _exemplo o fato de que os judeus e os irlandeses mantiveram-se como grupos étnicos antes da recupéração de uma língua nacional
que só foi promovida há um século.
A existência de um território comum também não é critério suficiente para definir etnia: os próprtos judeus são
um exemplo disso, .já que tiveram seu território definido de-
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pois da II Guerra.
Qual é o critério, então, para a definição de etnia?
Seguramente, o de "um grupo que se identifica e é identificado por o~
tros como constituinte de uma categoria distingÜÍvel de outras categorias

a definição de Fredríck Barth in: CARDOSO
OE OLIVEIRA, Roberto. 1976: p. 2).
Ou seja: um grupo se percebe como nós, em oposição a
outros grupos, precisamente o outro dessa contraposição. Deco!
re daí que o pertencer a uma etnia deriva na noção de identide
de étnica. O indivíduo que nasce, cresce e vive numa determin~
da etnia
se identifica com seus valores, define-se e é defini•
do como seu membro.
'
Esses
conceitos: cultura, etnia e identidade étnica
são básicos para a antropologia e para as qwestões concernentes às sociedades pluralistas. Irei retorná-los ao
longo das
respostas.
Outro fato a ser preliminarmente
considerado é o de
que a diversidade cultura~ entre as índios brasileiros é grande, êmbara, a nível estrutural existam semelhanças.Explique-se:
as sociedades indígenas brasileiras são saciedades sem Estado,
isto é, sem um poder político centralizado. A falta
do poder
formas
coercitivo institucionalizado
é compensada por outras
sociais que garantem e asseguram a coesão. A primeira delas é,
sem dúvida, o parentesco. Vou tentar explica~ da forma mais e~
pírica possível: suponhamos que um visitante chegasse a uma al
deia tradicional de um grupo Tupi da floresta tropical. Fatalmente iria se deparar com uma maloca, a grande construção oblonga característica dos Tupi. Esse tipo de habitação geralme~
te abriga várias famílias extensas, formadas por um homem, sua
mulher, seus filhos solteiros, suas filhas solteiras e seus fi
lhos casados, noras e netos (ne$se caso, família extensa patri~
local) ou suas filhas casadas, genros e netos (nesse caso, matrilocal).
Ou seja: a aldeia indígena reflete, na sua forma, algumas regras de organização social. Como as regras de parente~
co proíbem o casamento entre parentes consangüíneos, as
uniões são realizadas, usualmente, entre aldeias distintas: isto
cria laços de afinidade e de obrigações recíprocas inter-aldeias.
A ocupação de um mesmo território é outro elemento de c~
esão. Os territórios das sociedades indJgenas da floresta troda mesma ordem" (Cf.
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pical eram ocupados de forma pulverizada, por diferentes famílias extensas que formavam grupos locais. Os grupos locais são
constituídos de uma ou mais famílias extensas política e econ~
micamente autônomas. Ocupavam uma determinada parte do territó
rio algum tempo; conheciam muito bem o local de tal forma que
era nominado; deixavam-no após algum período para
reciclagem
das roças.
As roças passavam então a ser áreas prediletas de caça
(onde os animais iam buscar alimento) e áreas onde crescia urna
vegetação muito conhecida. Não eram, portanto, abandonadas: ocorr~ que os grupos ocupavam,d~ixavam
e reocupavam esses
locais ~m movimentos contínuos. Ao mesm~ tempo em que esses moviment~s ocorriam, mantinham contatos entre si.
A unidade inclusiva maior (que normalmente se chama "tr_!.
bo" - termo inadeql!ado) é formada por essas unidades sacias m!
nores. Essas unidades podem ainda apresentar outras subdivisões
internas como as linhagens. Uma linhagem é um grupo que reconhece uma descendência comum e possui um nome próprio, de alto
teor
simbólico (pode ser o nome de um animal da floresta, por
•
exemplo).
De acordo com a filiação, podem ser patri ou matrilinh~
gens. Algumas vezes, membros de uma linhagem não devem se e~
sar entre si - nesse caso, são linhagens exogâmicas; outras
vezes, podem: são endogâmicas. As regras podem variar conforme a sociedade.
Mas o que caracteriza a unidade maior? Vários fatores:
a língua comum; o território; os laços de parentesco; o parti
lhar de uma origem comum.
No caso das sociedades indígenas brasileiras, a unidade
que se reconhece como tal tem, via de regra, uma auto-denominação que não é a denominação dada pelos brancos(1). Por exe~_
plo: os Suruí de Rondônia não se auto-denominam Suruí, mas
Paiter; os Pakaas-Novos, também de Rondônia, não se auto-deno
minam dessa forma, mas Oro Wari; os Zoró se
auto-denominam
Pengeyen(2). t interessante observar que a tradução das autodenominações costuma ser parecida. Pait~r quer dizer "nós",
"gente"; Oro Wari, o mesmo; Pengeyen significa "aqueles que
falam". Ora, por que? Exatamente porque a etnia se identifica como tal, como "nós", em contraste com o "outro". O "outro"
é o "não-nós" - a base para o contraste ·e muitas vezes o inimigo,
real ou imaginário.
(1) A palavra "branco" é utilizada aqui como sinônimo de não-índio, sem qualquer conotação
raça ou cor.

oo

(2) O nome Zoró é uma corruptela, em português, da palavra "nonshoro", ouvida dos Suruí para
designá-los. Não se sabe ao certo o seu significado, mas o fato é que "nonshoro" virou
"shor6" e depois, zoro:
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Feita esta introdução que considerei imprescindível,
sarei a responder aos quesitos.

pa~

QUESITOS FORMULADOS PELA FUNAI

1

1. QUEIRAM O SR. PERITO E SEUS ASSISTENTES - TÉCNICOS
DESCREVER AS CARACTERÍSTICAS ANTROPOLÓGICAS DO GRUPO ZORÓ.
Tendo vivido isolados até o início da década de 1960,
os Zoró ainda não foram convenientemente estudados por antrop~
logos· .• Grande parte da sua .cu Lt ur a permanece, portanto, mal c~
nhecida.Ainda assim, alguns aspectos podem ser caracterizados
'
de forma a responder ao quesito.
Devo esclarecer que a literatura específica sobre os Zoró é pequena. Existe uma tese de mestrado defendida em 1987 na
Universidade de Montréal, Canadá, intitulada "Des esprits aux
microbes- Santé et Societé en tra~sformation chez les Zoró de

de autoria de Gilio Brunelli, versando
priôritariamentte sobre o sistema tradicional de saúde e suas
transformações pós-contato. O mesmoautor escreveu artigos sobre
a etnohist6ria Zoró, mas são variações dos dados da tese. Não
há exemplares em português.
Para responder aos quesitos, utilizei muitas das suas informações, sendo as traduções de minha responsabilidade - an~
xo meu diploma de capacitação em língua francesa. Baseei-metam
bém em informações que eu mesma recolhi em campo.
l'Amazonie

brésilienne",

1. Língua
A mais recente classificação do linguista Aryon Dall'Igna
Rodrigues
(1986) posiciona a língua Zoró dentro da família
Tupi~ Mondé, ao lado do Aruá, Cinta-Larga, Gavião, Mondé e S~
ruí. As diferenças e semelhanças entre essas línguas ainda não
foram exaustivamente analisadas. Brunelli considera o Gavião e
o Zoró como variantes de uma mesma língua, com diferenças fonéticas.
Conforme salientou o antropólogo Rinaldo Sérgio Vieira
Arruda (R~latório Final E!: Antropologia - Est~dos ~ viabilidade do barramento·JP~14 ), as línguas Gavião, Zoró e CintaLarga são muito próximas; a língua Suruí é aparentada mas não
totalmente compreensível.

-

-
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As implicações históricas da formação dessas línguas
serão consideradas oportunamente, nas respostas a outros quesl
tos.

2. Estrutura Social

A unidade inclusiva maior, a sociedade Zoró, comporta 2
tipos de subdivisões principais. Uma é a subdivisão em grupos
locais, que só são inteligíveis em fu~ção da ocupação do terri
tório. Conforme será visto, o território de ocupação tradicional Zoró compreendia uma vasta
região que ia da margem esquer'
da do rio Roosevelt até o médio Madeiri~ha, aí incluindo as ter
'
ras ao longo
de ambas as margens do rio Branco. Adiante demon~
trarei exaustivamente em mapas os locais dos aldeamentos tradic i anais situados nas margens dos a f luenit e sr .e tributários de~
ses rios. Por ora é preciso compreender que a sociedade
Zoró
sempre foi formada por um conjuntà de grupos locais de dimensões demográficas variáveis, habitando diferentes pontos dentro•do território acima mencionado, dotadas de autonomia política e auto-suficiência econômica, mas unidas por laços de p~
rentesco e outras formas de aliança e solidariedade.
Cada grupo local era formado por famílias extensas - um
grupo de consangüíneos e afins reunidos em torno de um homem de
prestígio - o fundador - e habitava um local nominado e conh~
cido pelos demais. Adiante explicarei detalhadamente o sistema de nominação da terra Zoró. Usualmente o grupo doméstico era
matrilocal, isto é, após o casamento o homem passava a morar no
aldeamento da esposa.
A unidade local abrigava-se na grande casa coletiva, a
"maloca". Em função de pressões demográficas, esses
grupos
eram flutuantes, isto é, podiam se dissolver e novos eram for
mados. Nesse processo, móviam-se dentro de locais conhecidos e
nominados, conforme já foi dito. A dimensão demográfica de cada maloca podia variar de 80 a 150 pessoas - cifras muito comuns nesse tipo de organização social.
A maloca abrigava também os mortos: os Zoró não tinham
cemitérios, mas enterravam os mortos dentro das malocas, o que
lhes conferia um caráter sagrado.
Os deslocamentos também aconteciam em função da sua própria lógica estrutural, que os associa de forma inexorável ao
terr i t ór ia: depois de a 1 quns: anos, as casas começavam a apre-

.
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sentar desgastes; a caça em volta, a escasseaf3); além da necessidade premente de um período de rotação para as terras na
agricultura.
Além da subdivisão em grupos locais, os Zoró
reconhecem outras subdivisões internas. A sociedade como um
todo se
auto-denomina Pengeyen, "nós somos aqueles que falam", conforme mencionado. Os Pengeyen são formados por diferentes linhagens agâmicas, isto é, que não regulamentam o casamento, asaber:
Pangyn kirei - "gente. branca";
Pangyn pevei - "gente preta";
Jabé awei - (?) - não traduzido;
Pama pangyn - de difícil tradução: alli.lsivo a "comer tudo"
'
a partir do mito de origem - explicarei
adiante;
Joikü wei - não traduzido;
JÜ wei - não traduzido;
Mamtchin wei - não traduzido;
Li-andarei - algo como "das cabeceiras do rio";
• Pengeyen tere - "os Pengeyen de verdade'1.C4) .
Para compreender a natureza dessa organização é preciso
considerar, em primeiro lugar, que as sociedades indígenas co~
portam vários tipos de classificação. A linhagem é uma forma
de classificação, algo assim, mal comparando,como os nossos s~
brenomes. o começo das linhagens Zerá remonta ao mito de origem: toda sociedade, sem exceção, tem seu mito de gênese.No mi
to Zoró, a origem da humanidade é contada da seguinte forma:
todos habitavam um local dentro de um buraco de pedra - uma
gruta, provavelmente. Um demiurgo,sob a forma de pássaro, bicou
a pedra de onde os homens saíram. Am sair, não o fizeram caoticamente, mas ordenados com esses nomes, ou recebendo um nome
em função de algum acontecimento
que passou a identificá-los:
por isso os nomes são de difícil tradução, reportando-se,
mui
tas vezes, a eventos mitológicos.
A divisão em linhagens permeava os grupos locais:num mes
mo grupo podia: haver pessoas de linhagens diferentes. Embora
fossem agâmicas, podendo haver indife~entemente uniões intra e
inter linhagens, eram patrilineares, ou seja, a descendência
dos filhos se fazia pelo lado paterno. Ocorre ainda que circunstancialmente um grupo local podia ser formado majoritaria*1
mente por indivíduos Pangyn kirei, Pangyn pevei, etc., mas isso não era uma regra.
(3) Os antropólogos calculam o raio de dispersão dos caçadores nesse tipo de organização
como sendo de cerca de 30 km. para cada subgrupo.
(4) Escrevi as palavras na língua Zoró conforme se aproximam do português. Pengeyen pode ser
escrito também assim: Peng~yen e ler-se assim 11Pengueien11•

o modelo da organização soEste é, muito resumidamente,
por
cial tradicional Zoró. Embora tenha sofrido modificações
causa do contato, na sua essência permanece o mesmo.
3. Território

e sistema

econômico

O território tradicional Zoró é coberto pela
floresta
tropical úmida. Ao longo dos séculos, esse povo aprendeu a uti
lizar o imensa reservatório de biamassa que é a floresta.
Praticavam (e praticam) uma economia mista: caça, horticultura, coleta e pesca.
São produtores de milho (diferentes espécies); sete es•
p~cies de mandioca "doce''; t~bérculos·distintos,
alguns ainda
'
não identificados;
banana, algodão, fumo, ·feijões.
Coletam mel, ovos de pássaros, nozes: e castanhas, frutas
silvestres, larvas de insetos e formigas.
Segundo Brunelli, que estudou, conforme mencionado, o
sistema de saúde, "possuem conhecimentos surpreendentes em zoologia,

botânica

d~ floresta
pr~priedades

e ciências

naturais

que lhes permitem

tudo o que necessitam e de fazer melhor
específicas

de cada espe6ie,

vegetal

uso

tirar
de

ou a~~mal"

(Cf. Op. cit.: p. 181).
Brunelli, com efeito, analisou uma farmacopéia muito
rica, identificando remédios para vários fins e venenos diversos.
A horticultura era feita em pequenas hortas vizinhas às
malocas do grupo local, sendo a derrubada tarefa exclusivamente masculina e o plantio e a colheita, tarefas femininas. O
mesmo processo continua até hoje~
O sistema econômico pressupunha e implicava na ocupação
efetiva do território de formas distintas. A pesca, por exemplo, era praticada sobretudo nos rios de maior porte, como o
Branco, o Canaã, o Roosevelt, o Tiroteio e o Quatorze de Abril. Outros recursos naturais de suma importância só eram
encontrados em determinados pontos do território, conhecidos
por todos e formando um patrimônio
comum. ta caso do barro
adequado para a confecção de panelas, só encontrado nas proximidades desses rios e a grande distância de alguns grupos
locais. o mesmo se pode dizer de pontos específicos para a
extração de castanha, de mel, de frutas, de ervas medicinais
e de resinas, de taquaras apropriadas para a confecção de
flechas além de côcbs para a fabricação de colares.

8

Embora as roças fossem trabalhadas pelos grupos locais,
formando patrimônios familiares e dotando-os de auto-suficiê~
eia, inúmeros outros recursos eram utilizados pela sociedade.
como um todo e se encontravam distribuídos ao longo do seu te!
ri tório.
A organização social, a nível do seu modelo estrutural,
as formas de ocupação do território e a exploração dos recursos naturais formavam, na verdade, um sistema harmônico e coeso,
de tal forma que território e sistema econômico são indissociáveis.
4. Sistema

•

político

'

Como muitas sociedades indígenas, a sociedade Zoró
não
dispõe de um poder político centralizado. Uma vez que o grupo
local se aglutinava em torno de um homem mais velho, que iniciou a descendência cognática, es~e homem era dotado de prestí
gio e exercia influêmcia sobre a conduta dos demais. A própria
estrutura que fazia dos laços de parentesco um dos cimentos ideoÍógicos da coesão, atuava de forma a
garantir a harmonia
das relações dentro dos grupos locais.
Além disso, algumasi.cerimônias ritualizadas provocavam
encontros entre os diferentes grupos locais. Tais cerimônias,
previstas e institucionalizadas, atuavam como catalizadoras
desses encontros, estabelecendo
sistemas moralmente
prescritos, embora não coercitivos, de laços de solidariedade. Isso
ocorria do seguinte modo: um grupo local era convidado por outro para beber chicha. Aceitado o convite, partia para o lugat,
levando distintos tipos de presentes. Por sua vez, os convidados deveriam retribuir o convite. Criavam-se assim, cadeias de
encontros entre eles.
Os sistemas políticos dessas sociedades apoiam-se não
na coerção mas nas formas de solidariedade que impulsionam
para a coesão.
5.

O mundo

invisível

O reconhecimento da existência de uma categoria de seres
invisíveis é um forte elemento da cosmologia Zoró.
Brunelli define a categoria principal, os Zérébéin:
"existe nos seres

vivos

uma dimensão

misteriosa,

muito

)

poderosa,

que pode

res humanos

ocasionalmente causar

são investidos

mais( ... ) a flora,

dessa

os vegetais

mal

dimensão,
cultivados,

( ... ).

Todos;.osse-

mas também
a

água

os

ani-

dos rios e

(Cf. Op. cit.: p. 230).
O Zérébéin é ·uma manifestação concreta de um poder abstrato, que pode causar mal.01,oonceH101é fundamental para se com
preender a hostilidade interétnica, já que o mal é sempre atri
buído à atuação dos Zérébéin de grupos inimigos.
Existem ainda várias outras categorias que revelam a co~
plexidade cosmológica .
. Os xamãs Zoró, ainda segundo a análise de Brunelli,
têm
•
a capacidade de estabelecer relações cóm o mundo invisível, gua~
dando um estado não alterado de consciência. O mal, entretanto,
é causado por xamãs de outros grupos, e nunca do seu interi~r.
mesmo

as

pedras"

Essas informações altamente condensadas e generalizadas
fornecem uma idéia da cultura Zoró e respondem ao quesito. No
entanto, é óbvio que a cultura Zoró é infinitamente mais complaxa e não poderia ser analisada tão rapidamente.

2. DE QUANDO DATA O CONTATO DO~ ÍNOÍOS ZORÓ CÓM A SOCIEDADE BRASILEIRA {NÃO ÍNDIA) E COMO FOI PROCESSADO ESSE CONTATO?

Alguns homens Zoró de mais de 70 anos afirmaram
a Brunelli que utilizavam machados de pedra, mas também se recordavam de ter visto machados de aço desde a mais tenra infância,
pilhados dos brancos que se aventuravam no interior de seu te!
ritório (adiante descreverei e demonstrarei em mapas esse te~
ritório). Esta informação remete aos primeiros anos desse século.
Os brancos só se aventuravam ao longo dos grandes rios,
sobretudo o Roosevelt.
Theodoro Roosevelt, no seu livro Through the Brazilian
Wilderness, publicado em 1919, menciona que, em 1914, num aca~
pamento índio estabelecido próximo ao rio que hoje tem
o seu
nome, foram vistas árvores cortadas com machado de aço.O que se
pode deduzir é que no início deste século, seringueiros podem
ter se estabelecido no limite mais oriental do território tra-
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dicional Zoró - mas nunca houve contato.
Por volta do início dos anos 1960, a região do Ji-Paraná
passou por um grande boom de ocupação econômica que levou à
penetração de áreas isoladas no rio Branco. Ainda segundo Brunelli, malocas inteiras dos Zoró foram destruídas, muitas vezes com a conivência dos índios Gavião, que serviam de guias na
floresta (Cf. Op. cit.: p. 194). O mesmo teria ocorrido no rio
Roosevelt: o sugestivo nome de "igarapé Tiroteio" é um testemunho toponímico da violência.
Foi em 1968·que Francisco Meireles, preparando-se para
uma expedição que o levou aos Suruí, avistou malocas Zoró num
sobrevôo. Embora não tivessem sido identificadas como Zoró, sa
bia-se que não eram Suruí nem Gavião.
' 1971, Apoena Meireles e José do Carmo Santana, da FUNAI,
Em
desceram o rio Branco sem, contudo, encontrarem malocas Zorm.
(veremos adiante porquê),
Em ,976 Apoena Meireles declarou à imprensa que a terra
dos Zoró estava sendo ocupada por fazendas e propôs à FUNAI
a realização de uma expedição e a interdição da.área.
De fato, apesar de estarem vivendo isolados, os Zoró já
estavam sendo cercados por fazendas que invadiam seu território tradicional.
Em novembro de 1983, Dr. Roberto Gambini, sociólogo, advogado, Mestre em Ciências Sacias e Doutorando em Antropologia,
realizou uma visita à Frente de· Atração Zoró e analisou a situ
ação das fazendas. Ao norte da área Zoró ( isto é, ~rea que
seria interditada), estavam estabelecidas as fa~eRda~ .. Mudarl9a,.
e Santa Maria. Do Roosevelt para o rumo norte estava a fazenda
Concisa estabelecida há mais de 12 anos (portanto, em 1971). A
oeste estavam estabelecidas quatro fazendas bordejando o rio
Branco: Castanhal, Rio Branco, Santa Silva e outra não nomeada.
Entre as áreas dos Postos Indígenas J~arapé'Lourdes e Sete de
Setembro, ao sul dos Zoró, outra fazenda não nomeada. Finalme~
te, a leste, junto ao rio Roosevelt, estavam as fazendas Muir~
quitã e Agropecuária Roosevelt. No Mapa 1 deste laudo, "Locali.•..
zação das Fazendas - Cópia do Mapa de Roberto Gambini", é possível verificar com clareza o cerco aos Zoró.
E efetivamente, em~,
quando a fazenda Castanhal já
alguns
estava formada na margem esquerda do baixo rio Branoo,
Zoró se pproximaram de trabalhadores do estabelecimento.
Segundo testemunhos que eu mesma coletei, os Zoró tomaram essa

.
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iniciativa porque já estavam cercados, tendo sido estrangulado o trânsito tradicional. Mas em 1977·, temerosos, resolveram
reagi~ e atacaram a fazenda Castanhal. Não houve reação por Pª!
te dos brancos, o que os surpreendeu.
Em outubro do mesmo ano,~'
a FUNAI instalou um Posto
de atração na margem direita do baixo rio Branco, próximo da
foz. José do Carmo Santana, responsável pelos trabalhos, chegou a visitar um aldeamento (grupo local) nas cabeceiras do
igarapé Tiroteio, mas encontrou-o vazio.
Alguns Zoró vieram espontaneamente ao Posto da FUNAI. Segundo o testemunho dos índios, Santana deixou presentes no:taldeam~nto vazio, e os Zoró resolveram ir até o acampamento. No
camin~o, viram pontas de flechas~ Ficaram em d~vida se seriam
outros'índios, desconhecidos. Na verdade, as flechas eram de
índios Gavião e Suruí que trabalhavam para o pessoal da FUNAI
na frente de atração.
Enquanto esses acontecimentos tinham curso,
os proprietários das fazendas Muiraquitã· e -Agropecuária Vale do rio Roosevelt deram início à abertura,:de um picadão ligando a então
viLa de Espigão d'Oeste às empresas em questão para passagem de
gado. Por exigência da SUDAM na época, esses proprietários
solicitaram à Presidência da FUNAI a autorização para abrir o
picadão. Em carta datada de 4 de fevereiro de 1977, o presiden
te da FUNAI autorizou, alegando tratar-se de zona-interditada
(Cinta-Larga), que passaria a ser liberada. Ou seja: a liberação ainda não havia ocorrido, mas a autorização foi dada.
Em 1981, os proprietários dessas empresas constituíram
um condomínio para arcar com as despesas e substituir o picadão por uma estrada. Essa estrada passaria depois a ser perco!
rida por uma linha de ônibus e permitiria a entrada de mais in
vasores.
Apesar disso, em novembro de~'
ou seja, um mês após
a instalação do Posta de atração pela FUNAI, Apoena Meireles
solicitou ao Presidente do órgão (Cf. Jornal O estado de São
Paulo: 8/11/77), que determinasse a imediata interdição da
área Zoró, mas este recusou-se. O Decreto de interdição sós~
ria promulgado em abril de 1978.
No Posto de Atração, os Zoró encontraram os índios Gavião
e alguns Suruí, estes, conforme será explicado depois, seus
inimigos tradicionais.
Convencidos pela FUNAI, os Zoró resolveram se estabelecer
no Posto. Mas nem todos os Zoró se fixaram ali. Alguns grupos

continuaram em outros aldeamentos, como na foz do Canaã.
Logo depois, José do Carmo Santana decidiu mudar o Posto para afastar os índios da fazenda Castanhal. O local escolhido - onde está até hoje - foi o de uma antiga aldeia.
A consequência mais imediata do contato para os Zoró
foi uma maior aproximação com os Gavião. Os Zoró começaram a
se dirigir para o Posto Indígena Igarapé'Lourdes e ocorreram
vários casamentos interétnicos. A consequência mais dramática,
contudo, foi uma imediata depopulação. Lago após o reconhecimento das aldeias, a totalidade da população Zoró havia sido
estimada em 500 pessoas, no mínimo.
Apenas um mês após o
contato, o grupo que passou a residir na F.rente de atração
foi acometido de gripe: 80 pessoas, segundo o Dr. Roberto
Gambini' .(Cf. Relatório de Identificação da .Área Indígena
Zoró conforme a Portaria da FUNAI 1677 de 31/7/84).
Durante o período 1919-1981, os Zoró permaneceram no
Posto Igarapé Lourdes, junta com os Gavião. Nesses anos, estiveram em contato com os missioriários protestantes da missão
New Tribes do Brasil, e passaram a ser alvo do seu proselitis
mo:

Exatamente em 1979, um dos aldeamentos Zoró (que será
plotado em mapa adiante)
ficava no caminho para o Posto Sete
de Setembro, dos Suruí. Este aldeamento foi visitado por um
grupo de índios Suruí, liderados por Itabira, um dos chefesCs)_
Segundo o testemunho dos Zoró,· este interessou-se por uma moça,
que o rejeitou. Magoado, ele se afastou e preparou uma emboscada. Com efeito, acabou matando o pai da moça e atirando nela,
que veio a falecer, tendo sido enterrada na maloca.
Segundo testemunho dos Suruí, o crime aconteceu em virtude
de uma vingança: alegaram que os Zoró, seus antigos inimigos,
haviam matado seus parentes. Esse episódio estimulou ainda mais
a ida dos Zoró para o Posto Igarapé Lourdes.
A partir de~'
o Posto Zoró foi reativado, e os índios
foram se movendo para lá: trata-se portanto, do Posto implantado em 1978, localizado a cerca de 15 kms. do rio Branco e 40
kms. do rio Roosevelt, a noroeste da Área Interditada.
Dois anos depois, em 1984, na confluência do rio Roosevelt
com o Quatorze de Abril,começaram a ser construícbs um acampamento de engenharia, uma balsa e uma pista de pouso. Ao .mesmo te~
po, o antigo picadão das fazendas Muiraquitã e Agropecufia Vale do rio Roosevelt continuava a cortar a região sudeste da Area Interditada, senq9 o eixo de desmatamentos e habitações.
(5) Afirmei anteriormente que as sociedades indígenas não tinham chefias institucionalizadas.
Após o contato, surgiram líderes que passaram a ser atuantes na mediação com o mundo dos
brancos.~ o caso de Itabira.

;~
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O processo histórico do contato entre os índios Zoró e a
sociedade nacional foi uma consequência da invasão das
suas
terras e concomitante a essa invasão. À medida que as fazendas
iam sendo formadas, interrompeu-se o trânsito tradicional
no
interior do seu território, o que evidentemente impediu que os
índios nele circulassem, ocupando os locais, dns: distintos aldeamentos - que serão descritos na resposta ao quesito segui~
te. Do ponto de vista do índio, isto é, do ponto de vista
da
sociedade Zoró, a rapidez dessa ocupação desorientou~os,de tal
forma que procuraram espontaneamente a fazenda Castanhal e, d!
pois, o Posto da FUNAI. A etapa seguinte do processo levou~os~
uma màlor aproximação com os índios Gavião, qúe acabou redundando na sua ida para o Posto Igarapé Lourdes.
A intenção da
'
FUNAI no sentido de que se ,aproximassem dos Suruí não teve, a
princípio, o efeito desejado, e ocorreu a agressão que mencionei.Enquanto todos esses acontecimentos tinham curso, as invasões não cessaram, facilitadas até pelo fato de que os
Zoró
não estavam ocupando seu territórío tradicional na sua total!
dade, porque todo processo de contato é, em s ul amen t áve I e inevl tavelmente, traumático.
Acrescente-se a esses fatos os anos passados no Posto Igarapé Lourdes, quando sofreram influê~
eia dos missionários que desestimulaMam os índios a se afastarem do Posto. Finalmente, no que se refere à depopulação,
as
únicas informações disponíves são as fornecidas pelo Dr. Robe!
to Gambini: segundo o seu relatá, o médico da FUNAI então: r e s
pensável pela área,
c c a l 1 cu.Iou
o montante da população Zoró erQ
, .
1
.· .
I ,
450 pessoas por ocasião do contato. Em meados de 19~8, preparou-se a vacinação de 400 Zoró contra tuberculose, difteria ,
tétano e sarampo, mas não foi realizada devido ao
ataque Suruí. Em novembro de 1983, a população estava sensivelmente diminuída, mas não havia cifras da totalidade (Cf. Reiat6rio de
visita! Frente_~
Atração Zoró. SUDECO/FIPE. Nov/1983).
No que se refere ao conhecimento público da localização
das aldeias Zoró, através de diversos sobrevôos,
os sertanistas identificaram várias malocas e informaram à imprensa.
Bru
nelli fez um apanhado geral dessas informações, que resumo a
seguir:
í
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Local da aldeia

Fonte

rio Quatorze de Abril
margem oriental do rio Branco
idem, próximo à foz do Tiroteio
rio Branco
margem .ocidental do
Roosevelt
entre o Tiroteio, o
Canãa e o Branco

Folha de São Paulo: 21/01/77
Idem
Isto É: 31/08/77
Estado de São Paulo: 13/10/77
Folha de São Paulo: 23/04/78
Revista de Atualidade Indígena,
Nov/1978

•

Considero respondido
'

o quesito.

3. PODEM O SR. PERITO E SEUS ASSISTENTES DESCREVER QUAL
SERIA O TERRITÓRIO CONSIDERADO OE OCUPAÇÃO TRADICIONAL DA TRI
BO ZORÓ ANTES DA EFETIVAÇÃO DO SEU CONTATO?
•

Para responder ao que s ilho, gostar La.: de informar qual foi
território
a metodologia por mim utilizada para descrever o
tradicional Zoró.
Em primeiro lugar, é preciso considerar que a sociedade
Zoró é ágrafa. A ausência da escrita não significa,entretanto,
ausência da história. A sociedade Zoró tem a sua história, pa~
sível de ser registrada.
Inúmeros antropólogos vêm trabalhando com sociedades sem
escrita e propuseram metodologias que compõem o corpo teórico
da etnohistória. Do ponto de vista epistêmico,
não há porque
se opor o dado documental (que é a narrativa escrita) à tradição oral (narrativa oral). É imprescindível
dar à tradição oral
tratamento científico adequado, e há várias técnicas para tal.
Ao longo dos seus trabalhos, os pesquisadores observaram que,.
uma vez que os povos ágrafos não possuem evidentemente
um calendário, ao narrarem uma sequência de eventos, mencionavam o
eram mapeadas,
local onde ocorriam. Desse modo, as sucessões
o que levou ao conceito de tempo-espacializado
e tornou possível a ordenação do passado através da sua localização no espaço.
(
chamadas
Um recurso de suma importância é a coleta das
"histórias de vida''. Parte-se da entrevista com
indivíduos
mais velhos e a agr~gaçãp de histórias pessoais múltiplas for-
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nece as conexões que unem os indivíduos num destino coletivo (6).
Como todo indivíduo é um ser cultural, todos os episódios, f~
tos e event~s que narrar fornecerão uma teia de
significados
ancorados na cultura da sua sociedade, que o cientista social
pode desvendar.
Para formar um quadro da territorialidade de uma sociedade é preciso conhecer as estruturas ·que conformam a sua organização, isto é, as divisões internas (grupos locais, linhagens). O conhecimento da toponímia também é fundamental porque
revela itinerários de migração e localização das aldeias.O nome das aldeias - conforme se verá - são um reflexo da informação s·q,cio-cul tural que trazem consigo, sendo grande a varieda~
de e a riqueza da carga semântica. Como parte comum do léxico
'
dos subgrupos,
indica uma relação existencial com a coisa noml
nada, isto é, com o território. Do ponto de vista lingüístico,
contém referências a eventos significativos, ou seja, eventos
históricos, e mantém uma relação simbólica , entre a terra e o
evento.
Entrevistei indivíduos com idades aproximadas de 50, 70
e 80 anos:. Mas muitos ajudaram, lembrando e sugerindo,inclusiv e- mulheres. Conduzi as entrevistas de modo1,a
conhecer locali
dades e, quando possível, datar. Procedi formulando
questões
tais como: "onde nasceu ?"; "onde casou ?"; "onde ia buscar t~
quara para flechas?";
"onde buscava mel?",
etc.,reconstruindo a saga de cada um. Os nomes dos aldeamentos foram surgindo
com notável precisão. Algumas vezes as questões eram formuladas de forma inversa: "onde estava quando os brancos surgiram?"
Todas as informações individuais foram comparadas e eh~
cadas. De posse dos nomes e das suas localizações foi possível
datar alguns. A margem de erro é de cerca de 2 a 5 anos
para
mais ou para menos, mas essa margem de erro recai sobre a datação, não sobre a localização. A datação é feita da seguinte
forma: o indivíduo X estava na aldeia Y com a idade aproximada
Z. Outro indivíduo A estava no aldeamento B com a idade aprox!
macia C e assim por diante. Ora, a partir da idade aproximada
sabe-se que num determinado ano havia um aldeamento num de~
terminado lugar, e assim é possível mapear. O mapeamento é facilitado pela notável acuidade que têm os povos ágrafos de memorizar a geografia. Essa capacidade admirável foi demoastrada pelo antropólogo Irving Hallowell, no seu artigo Cultural
Factors in Spacial Orientation (1977)
sobre os "mapas menta.ils"
dos povos sem escrita.

-

(6) A literatura em língua inglesa sobre a produção científica a respeito das histórias de
vida pode ser avaliada em LANGNESS, L.L. (1965).
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Apresento,

a seguir,

1. Hidronímia

Nome

do

o resultado.

(Ver Mapa 2 - Nome e localização dos aldea
mentas identificados. - 1900/1980)

rio

Português

Zoró

Ji-Paraná
.•.
Madeirinha

Tradução

Y-ôpti
Y-ôkai-anti

rio vermelho
madeira queimada dentro
do rio
rio cheio de piabas
nome de um molusco
não traduzido
água preta
rio cercado de mata
rio pequeno

'
Ig. Lourdes
Branco
Canaã
Roosevelt
Tiroteio
Quatorze de Abril

Boribaguêtí
Barí-bé-tí
Zaát-côtí
Y-ká-bé-pé-uá ·
Moriri-katchi
Y-ká-bé-tên

Rios pequenos,
Zoró nominam:

que não têm nome nos mapas, mas que os

Afluentes do Branco
Margem esquerda (das cabeceiras à foz)
Nome do rio

Tradução

0-tchá-uêiá
Tiuriti
Y-côt
Y-tchi-kuratchi
V-ti-corá
Tambokê-tiê

rio
rio
rio
não
não
não

Margem

Zaicondi

cheio de peixes
cheio de passarinhos
azul
traduzido
traduzido
traduzido

direita

não traduzido

Esses nomes não esgotam a hidronímia Zoró, mas servem de
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referenciais para .o plotamento dos aldeamentos,
a seguir.

que apresento

2. Nome e localização dos aldeamentos
Os nomes se re~rem ou a algum aspecto da geografia local
ou a um evento ocorrido em tempo não identificado, podendo ser
mais que centenário ou relativamente recente. A forma lingüística expõe, portanto, tanto a geografia (paisagem),
quanto a
história
(evento significativo). A numeração é apenas conve~
cional, para maior facilidade de leitura no mapa, não tendo ne
nhum.significado em si.

'Aldeamentos no Madeirinha, limite ocidental
Sentido cabeceiras-foz

Nome da aldeia

Tradução

Localização

1 •

Zan-zanp-türei

madeira com
espinho

próximo às

2

Bádessá-gürei

toco de jatobá

acima das cabecei
ras, acima da an=
terior

3

Gatí-kain-gÜ-uêin

o sol da tarde
escureceu cedo(7) acima da primeira, mas no caminho para o rio
Branco

4

Zamón-pá-uêi

não traduzido

cab. do segundo
af. da marg. dir.
do Madeirinha

5

Badepá-uêi

jatobá queimado
por um raio

acima da anterior

(7) · Nesse caso, alusão a um eclipse ? Seja como for, gat.

quer dizer "sol".

cab.
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Nome da aldeia

Rio Branco
Sentido cabeceiras-foz
MARGEM.ESQUERDA
Tradução
Localização

6

0-tchá-uêiá

homônimo do rio

marg. esq. desse rio,
aprox. do rio Branco

7

Panbürei

muitos pássaros

próximo do anterior,
na marg. do rio Branco

8

Wautssônouên

jacaré apodrecida(8) abaixo do anterior

9

Tiuriti

homônimo do rio

foz do Tiuriti

Uassá-kain-abêaéi

madeira torta

cab. do Y-côt

11

'Mangáp-uá

castanheiras

idem

12

Jiaubá-ei

flecha pendurada

marg. esq. do alto
Y-côt

13

Panderip-ti

local onde os Ga
vião mataram ín':"
dias Arara (9)

aproximando-se das
cab. do Madeirinha

14 •

Mawêntzap

casa boa

acima das cab. do
V-ti-corá

15

Piun-çagá-ei

raiz de pimenta

alto JY~ti-cárá

16

Badeôi

jatobá vermelho

baixo V-ti-corá

17

Uabê ambín

água parada, la
goa fedida

cab. do V-ti-corá

18

Y-kát-sunêin

idem

marg. esq. do alto
V-ti-corá :.

19

Badecóp-uandêi

madeira comprida

cab. do alto
T-tchi-kuratchi

10

•

(8) Isto é, naquele local,certa feita, foram caçados tantos jacarés que apodreceram.
(9)Refere-se a um episódio ocorrido no início do século, quando alguns índios Gavião mataram
um grupo de índios Arara.

•
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Rio Branco
Sentido cabeceiras-foz
MARGEM DIREITA
Nome da, aldeia , :

, · Tradução

Localização

20

Passáp-angoiópti

lugar de muito babaçu

Mar. esq. do alto
rio Branco, próxi
mo da divisa in':'
terestadual

21

•.

Pacôuandô

madeira alta e
bonita

acima da anterior

22

Zc!p-zanadigap

casa baixinha

acima da anterior

23

Zun-zunp-ti

fruta, tipo abiu

perto das cab. do
Canaã

24

Badecôp-birei

madeira grossa

acima da anterior

25

Mawandô-uá

castanheiras

cab. do Canaã, limite sul da barreira

26

Agoiná-jÜrei

madeira alta

acima da anterior

27

0o·.-ei

mão traduzido

médio Canaã

28

Zaptchan-kÜ-uei

casa boa

acima da anterior

29

Barandô-tchi

seringal

próximo da foz do
Canaã

30

Goiuêná-uên

terra boa

abaixo da foz do
Canaã

31

Zaicondi

homônimo do rio

cab. do rio homônimo

32

Yara-uá-nêm-vê

33

Pangô-wenei

34

Bêpê-uéin

?

aldeia central
?

acima da anterior
acima da anterior,
área de serras
acima do Zacoindi,
marg. do Branco

~'

Margem esquerda do. Roosevelt
Nome da aldeia

Tradução

Localização

35

Boborei

cachoeirinha

sede atual do Posto

36

Zap-tulerei

casa alta

acima da anterior

37

Doê-uei

?

a meio camirnho entre
o Roosevelt e o
Branco, local de
serras

38

Pangaláp-çapui

a casa de Pangalap

extremo sul da
barreira

39·.

Mangô-káp-ei

castanheira cortada

idem, mais próximo
ao Quat. de Abril

40

Wentagáp-tchi

moça que caiu

braço da marg. esq.
do Roosevelt, perto
da foz do Quat. de
Abril

41

Ilarát.:.:ceguei

ninho de japuíra

acima da anterior,
na margem do Roosevelt

42
•

Y-pé-ürei

43

Zapain-nen

areia

idem, abaixo da
anterior

44

Kootirô-ei

muitos sabíás

baixo rio Tiroteio

45

JÜuobát-katá-ei

muita pupunha

foz do Tiroteio

46

0-bogá-uá

muito mamão

entre as cab. do
Tiroteio e as cab.
do Zacoindi

47

Zaná-tchurei

casa comprida

acima da anterior,
rumo ao Roosevelt

?

f preciso esclarecer o seguinte:

cab. do Tiroteio

como se verá, alguns rios
no Mapa 2 têm nome Zoró. Pode-se imdagar de que forma esses ri
os foram identificados. ~ simples: os Zoró diziam: "rio Zacoindi"
e eu tentava identificá-lo no mapa. Eles então me informavam
que se tratava de um afluente da margem direita do rio Branco,
cujas cabeceiras ficavam próximas das cabeceiras do Tiroteiro.
Informavam também que ficava acima do fOCal do Posto atual.
Enfim, todos os rios foram identificados através de distintos
referenciais que permitiram a sua ldealíiàçãQ~nosomapas~~,

\

~-

Esse mapeamento certamente não é exaustivo. Novas pesqul
sas provavelmente indicarão outros aldeamentos dentro da área.
Do resultado aqui apresentado, deduz-se que os Zoró oc~
pavam um território que tinha como limite leste a margem esque~
da do rio Roosevelt, aí incluindo toda a margem esquerda do rio
Quatorze de Abril; como limite oeste as cabeceiras do Madeirinha e os afluentes ocidentais do alto rio Branco; ao norte, a
confluência do Branco com o Roosevelt e ao sul a área que, em
linha reta, ia desde as cabeceiras do Branco até a margem esquerda do Roosevelt.
Seguindo a metodologia que utilizei, posso fornecer al.
gumas datas.
'No início do século, por volta de 1919, havia um grupo
do rio
local na aldeia Panbürei, isto é, na margem esquerda
Branco. Esse mesmo grupo local, formado na sua maioria
pela
linhagem Zabé-awei, deslocou-se por diferentes aldeamentos entre a margem esquerda do Branco·e a margem direita do rio Madeirinha até cerca de 1930, quando atravessou o rio Branco e
começou a ocupar aldeamentos no Zacoindi.
Por volta de 1950, o grupo estava fixado na aldeia Zunzunp-ti, conforme definido, perto das cabeceiras do Canaã. Aproximadamente em 1958, estava na aldeia Wentagáp-tchi, na ma;
gem esquerda do Roosevelt, acima do seu afluente Quatorze de A
bril.
Cerca de 1966, estava na aldeia Y-pé-Ürei, nas cabeceiras
do Tirbmeio. A partir de então, o grupo concentrou-se em aldeias que iam das cabeceiras do Tiroteio ao rio Zacoindi,
sem
se expandir muito porque sentiam a presença dos brancos de for
ma ameaçadora.
Outro grupo local, formado na sua maioria pela linhagem
Pengeyen tere ocupava, em 1942, a aldeia Mawandô-uá, no alto
rio Canaã, limite sul da área atual. No rio Branco, ocupou, por
volta de 1950, a aldeia Barandô-tchi, próxima da foz do Canaã.
Aproximadamente em 1960 fixou-se na aldeia Boborei e de lá s~
guiu para Y-pé-Ürei, onde vários grupos se concentrarampara avaliar sua situação perante os desconhecidos brancos.
Outro grupo,

de linhagem

majoritária

Pangyn

pevei ocupa-

va, por volta de 1932, a aldeia Jiaubá-ei, na margem esquerda
do alto rio Y-côt. Dessa informação deduz-se que na década de
1930, dois grupos locais distintos ocupavam áreas díspares e~
mo as cabeceiras do Y-côt, afluente, como mencionado,
da mar-1-::>.

1":'-::J

gern esquerda do Branco, e o rio Zacoindi, na margem oposta.
A aldeia Y-pé-ürei, no Tiroteio, concentrou a maioriacldos
grupos locais na época próxima do contato. Por esta razão, os
sertanistasda FUNAI não viram aldeias no rio Branco em 1971: os
índios simplesmente estavam em outras localidades.
Durante o período de abertura do picadão, a partir da fa~
zenda Muiraquitã, havia sete grandes malocas nas cabeceiras do
rio Canaã, variando de 2 a 5 kms. de distância entre si.Os índios viam os brancos, mas os brancos não viam os índios, já que
esses os observavam trabalhar, sem contudo interferdwem.
Em 1967 havia 6 malocas grandes nas cabeceiras do Tiroteio·~ 3 malocas qr ande s s no Zacoindi.
Sertanistas da FUNAI deixaram presentes na aldeia Boborei,
'
que estava
desocupada, porque o último grupo a viver lá havia
se deslocado para as cabeceiras do Zacoindi.
Havia ainda
outro grupo no aldeamento Pacôuandô, na margem esquerda do alto
rio Branco, abrigados em duas grandes malocas e bem
distantes, portanto, das demais.
Logo após o contato, isto é, em 1978, um grupo fixou-se
na·aldeia Goiuêná-uên, perto da foz do Canaã. Mas acabou atraí
do para a Bobo~ei, onde, como foi dito, a FUNAI construiu
um
Posto.
Outro grupo permaneceu no aldeamento Pacouandô.
Foi ali
que ocorreu o crime de Itabira Suruí contra a fam~lia Zoró, em
1979.
Creio que está demonstrado o território tradicional, embora não de forma exaustiva, pois alguns aldeamentos certamente não foram arrolados.
Nos parágrafos finais demoo@trei as localizações na ép~
ca do contato a partir da versão dos índios. ''Onde estavam?"
11Em
Y-pé-Ürei", etc. ~ dessa forma que ficam cada vez mais
claros a ocupação da terra e o método que utilizei.
Ainda uma última explicação sobre a toponímia: os nomes
dos aldeamentos referem-se a episódios muito antigos. Por exe~
plo: Wautssônouên, "jacaré apodrecido'', refere-se a um evento,
quando foram mortos tantos jacarés que apodreceram. Ninguém S!
be dizer quando isso aconteceu, sendo, portanto, um nome retido na memória através das gerações. Nesse sentido, a ocupação
deste local tem, evidentemente, mais de 80 anos (80 anos foi
o cálculo geral para esse território, a partir do indivíduo
mais velho). Conforme mencionei, esses aldeamentos eram ocup!

•
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dos e reocupados, mas o território já estava virtualmenme definido.
Devo informar ainda que, segundo o antropólogo Brunelli,
o delta formado pelos rios 8ranco e Roosevelt, ou seja, a área
~m que o primeiro lança-se no segundo é o mais antigo Zoró. Pa
.
ra ali se dirigiram os Zoró na sua migração mais antiga, consi
migraram
derando-se que, segundo o seu levantamento, os Zoró
rumo ao sul, isto é, da região onde o Roosevelt desagua no Ar!
puanã para o delta acima mencionado. Ali encontraram grupos
de índios Cinta-Larga, contra os quais .lutaram, expulsando-os.
Seria ~ste, portanto, o seu território mais antigo, de onde
passarai a ocupar as áreas restantes, identificadas no Mapa 2.

-

4. COM RELAÇÃO À REGIÃO A QUE REFERE O ITEM 3 SUPRA,
QUAL A POSIÇÃO ATUAL DA ÁREA INDÍGENA ZORÓ? ELA ESTÁ INS~
RIDA DENTRO DAQUELE ESPAÇO FÍSICO.? É SUPERIOR OU INFERIOR
AO ANTIGO TERRITÓRIO?
Com relação à região identificada na resposta ao item 3,
a posição atual da área indígena Zoró é de perda. Vê-se claramente que os aldeamentos a oeste ficaram fora da área, por
causa da fazenda Castanhal.
Considerando-se ainda que·cada aldeamento
pressupunha
uma zona de caça de 30 kms., a linha seca que forma o
limite
norte implicou em perda para os Zoró.
A atual área indígena Zoró está inserida dentro do território tradicional, sem qualquer dúvida, mas não na sua tota
lidade, sendo inferior.
Em fevereiro de 1978, Apoena Meireles apresentou a FUNAI
uma proposta segundo a qual reconhecia-se como dos Zoró um t!:!
ritório mais extenso ao norte, atingindo a confluência dos rios
branco e Roosevelt, conivente, portanto, com o território mais
antigo identificado posteriormente nas pesquisas de Brunelli
(ver Mapa 3).
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5. QUAL A RELAÇÃO DE PARENTESCO ENTRE OS ÍNDIOS
OS DEMAIS GRUPOS INDÍGENAS DAQUELAS IMEDIAÇÕES?

!·

QUAL A RELAÇÃO DE CONVIVÊNCIA
E AQUELES GRUPOS SEUS VIZINHOS?

ZORÓ

E

HISTÓRICA ENTRE OS ZORÓ

Responderei aos dois quesitos simultaneamente, pois são
indissociáveis.
O grande território que vai do rio Aripuanã ao Ji-Paraná
no sentido leste-oeste e das cabeceiras destes até a foz do A•
ripuanã no rio Madeira, no sentido sul-norte é considerado co
'
mo o berço
Tupi-Mondé.
Pesquisas a~queológicas realizadas por Eurico Miller (Cf.
MILLER, E. "Relatório das pesquisas arqueológicas efetuadas na
área de abrangência da usina hidrelétrica Ji-Paraná in Projeto
E! Avaliação EE. Potencial Arqueológico, CNEC, 19871) na bacia
do Ji-Paraná levaram-no a concluir pela ocupação da área por
g~upos de caçadores-coletores pré-ceramistas há 9 mil anos.
A grande concentração de línguas Tupi diversificadas em
famílias na região norte do atual Estado de Mato Grosso e em
Rondônia como um todo levou o lingüista Aryon Dall1Igna
Rodrl
gues a sugerir que seja essa a área de difusão prato-Tupi.
Os pesquisadores estão convictos que os Tupi partiram
do interior para o litoral, e não o contrário como se pensava.
Para entendermos as diferenciações lingÜísticas é preci
so considerar que, ainda de acordo com Rodrigues, os termos
dialeto (língua da mesma família); família (língua do mesmo
tronco); tronco (língua do mesmo filo) e filo, são usados para
indicar graus de diferenciação diversos. Nesse sentido, implicam em diferentes profundidades temporais: a prato-língua de
um filo tem profundidade maior que a de um tronco; a profundidade temporal de uma prato-língua de um tronco é maior que
a de uma família e, finalmente, a profundidade temporal de
uma família é maior do que a prato-língua de um grupo de dialetos.
Na região do Ji-Paraná foram identificadas duas famílias
com as seguintes línguas:
Tupi Ramarama: Arara e Uruku
Tupi-Mondé: Suruí, Cinta-Larga,

Gavião, Mondé e Zoró.
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Ex.iste ainda a língua Aruá, Tupi-Mondé,

na região

do Gua

poré.
f verdade que formaram um ~nico grupo.

Sua diversificação ocorreu entre 4 e 2 mil anos atrás.quando, num processo
paralelo, a população se expandiu ocupando regiões diferentes.
os·Tupi-Mondé diversificaram-se internamente
em épocas
distintas. A cisão mais antiga deu origem aos Suruí, porque
suas diferenças lingüísticas e culturais são mais notáveis
(mas não se sabe muito a respeito dos Mondé).
Segundo Brunelli (Op. cit.: p. 151), a
diferenciação
entre os Gavião, Zoró, Cinta-Larga e Aruá seria mais recente,
tendo ,CKim'rido há cerca de 300-200 anos. No processo de diferenciação foram se instalando ao longo do rio Roosevelt e do
rio Aripuanã.
Os Mondé (hoje conhecidos como "Tubarão") saíram desta
atea, dirigindo-se ao rio Pimenta Bueno (um dos formadores do
Ji-Paraná) e ao alto Guaporé. O me smo se sucedeu aos Aruá: fE_
ram se dirigindo ao alto Guaporé, aproximando-se das cabeceirás dos seus afluentes ocidentais. Não considerarei mais esses
dois, por estarem fora da área de nosso interesse.
As migrações mais antigas - excetuados os Suruí - dos
outros Tupi~ondé (Gavião, Cinta-Larga, Zoró), os conduziram
para o norte, próximo do rio Madeira, ainda segundo Brunelli.
Nos processos de cisão, os Cinta-Larga foram ocupando
regiões ao longo do rio Aripuanã, dirigindo-se ao sul.
Segundo João Dal Poz Neto, que defendeu tese sobre os
Cinta-Larga (1991),
os índios dividem sua população em três
grandes agrupamentos: ao sul, próximo aos rios Tenente Marques
e Eugênia (os dois se juntam e formam o Capitão Cardoso, afl~
ente da margem direita do Roosewelt) estão as aldeias dos
Paábiey ("os de cima") ou Obiey ("das cabeceiras"). Em direção
ao norte, próximos à cQ~1fluência do Capitão Cardoso com o Ro~
sevelt, moram os Pabirey ("os do meio") e nos rios Vermelho (~
fluente da margem direita do Aripuanã), Amarelo (afluente da
margem esquerda do Aripuanã) e Branco (afluente da margem esq!Elda do Aripuanã), localizam-se os Paépiey ("os de baixo").
Essas localizações estão ao leste e ao sudeste do território
Zoró.
Além disso, os Cinta -Larga se dividem em três principais categorias e algumas subdivisões:

Mân ( castanheira)

- Mânderey ( ca s tanhe ira grande) ;
Mânjipey (castanheira pequena);
Mândoley (castanheira comprida);
Mânjip-wápey (castanheira rachada).

Kakín (tipo de cipó) - Kakíndet;
Kakingip;
Kakinjôt;
Kakin wa•ápet

(não traduzidos,

salvo o ~ltimo: "taboca verdadeira").
Kabân (árvore frutífera) - sem subdivisões .
• O sufixo ey (pode serei),
como foi visto no caso dos
Zoró (lembrando: Pangyn pevei ) , · desi;gna plural, de tal modo
'
~
que as categorias Cinta-Larga são conhecidas como Mimey, Kakiney
e Kabaney.
Essas divisões foram dominantes em algumas áreas, desigH:
nando a maioria ou os principais homens. São patrilineares mas
não decidiam as alianças matrimoniais, ou seja, são agâmicas.
Os Suruí, a sudoeste da área Cinta-Larga e os Zoró, a
oeste, são seus inimigos centenários. Os Cinta-Larga chamam
os Suruí de Jorey e os Zoró de Jeikipey. Lembram-se e relatam
vários episódios de guerras e mortes contra os dois ou como
suas vítimas.
Quando os Zoró se conduziram para o delta formado pelos
rios Branco e Roosevelt, encontraram, conforme menciooadQ~J,alguns grupos Cinta~Uarga, que rechaçaram. Expulsando-os,
os Z~
ró passaram a ser os senhores da região compreendida entre o
Roosevelt e o Branco, cujo limite meridional chegava na frontei
ra com os Suruí. (Cf. BRUNELLI, p. 154).
Ao se d i r qí.r.em , po s t e r íormen t e , para o ocidente, foram se
aproximando do território Gavião. Os Gavião estavam
fixados
no território que ia da margem esquerda do Branco até a Serra
da Prov idéncia, ao norte e a oeste dos Zoró. Mantinham event!!
ais contatos com os Arara que estavam fixados na margem direita do rio Ji-Paraná, aproximando-se dos afluentes que integram
o território Gavião, como os igarapés Lourdes e Prainha.
Os Zoró designam os Arara de Otinguirei ("povo colhendo
batata"). Ao~ Gavião chamam Ikôlêm ("gavião reàl"); aqs Suruí
dão três nomes: Zarô-ei (porque se pintavam com urucum)(10),
Dô-ei (pela mesma razão) e Gotchorei (povo que fala uma língua
diferente, "língua ruim").
Aos Cinta-Larga .chamam Mawên (c a s t anhe r a ) , Kabanên ( fruta
í

í

)

(10) Pode ter surgido de ZarO - nome que, por sua vez, os Suruí dão aos Zoró, o próprio nome
nome "Zoró11•
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vermelha -(o mesmo nome de uma subdivisão Cinta-Larga) e
Mauanbikorei,
também alusivo a "castanheira" (11).
Isso significa que os Zoró entendiam essas sociedades sub
divididas, à luz dd seu próprio modelo.
Sem qualquer sombra de dúvida, os inimigos mais antigos
e ferrenhos foram os Suruí e os Cinta-Larga. Com os Gavião ma~
tinham relações ora de hostilidade, ora de amizade. Em alguns
momentos chegou a haver alguns casamentos entre eles.
Tradicionalmente o casamento eventual imtet~sociéfário
não modificou a alternância das relações entre Gavião e Zoró.
Seja como for, a aliança ficou comprometida a partir da década d~ 1940, quando os Arara estabeleceram contato permanente
com os seringueiros. Os Gavião os seguiram e aumentaram sua in
'
timidade com os brancos.
Durante o período 1940-1960 os Zoró ficaram isolados dos
demais grupos da região porque o contato
bloqueou o deslocamento desses povos. Outra razão do afastamento entre esses gr~
pos deve ser atribuída às doenças de que passaram a ser vítimas, em função do contágio pelos brancos. Essa situação traumatizante, sem explicações na sua história e na sua tradição,
levou-os a exacerbar os fenômenos atribuídos à feitiçaria. Em
outras palavras: o mal passava a ser explicado como ação do
"outro", .à sociedade que não integrava o 11nós11•
O começo da década de 1940 assinalou uma penetração significativa de seringueiros na região do Ji-Paraná, e os Arara
e os Gavião sofreram surtos de epidemias.
Após a II Guer~a, houve esvaziamento das atividades seri~
galistas e esses índios tentaram voltar à vida tradicional. F~
ram então alvo da assistência missionára protestante, através
da New Tribes do Brasil.
Em 1965 o Governo Federal, através do Serviço de Proteção
aos Indios (depois FUNAI), começou a atuar na região. Os Arara
ficaram na margem esquerda do Ji-Paraná entre o igarapé Riach~
elo e o igarapé Setembrino, e os Gavião, entre os igarapé
Lourdes e Água Azul.
Os Suruí, os Cinta-Larga e os Zoró só entrariam em contato anos depois: os dois primeiros entre 1969 e 1971 e os Zoró,
como se sabe, em 1977.

(11) Esses nomes, muitas vezes com sentido metafórico, prestam-se à classificação, à ordenação do universo. Os nomes dos clãs, linhagens, povos e mesmo aldeias, não devem ser
entendidos no sentido literal, até porque, via de regra, têm origem mitol6gica.
Na nossa sociedade também classificamos as famílias atribuindo-lhes nomes que podem
variar amplamente. Por exemplo, nomes do reino animal - Coelho, Leão, Barata, Carneiro, etc.; do reino vegetal: Oliveira, Castanheira, Pereira, etc.

7. QUAL O TESTEMUNHO DAQUELES GRUPOS COM RELAÇÃO À OCUP~
ÇÃO TRADICIONAL DOS ÍNDIOS ZORÕ NAS TERRAS PRETENDIDAS PELOS
AUTORES?

margem
Os Cinta-Larga reconhecem como território Zoró a
esquerda do rio Roosevelt. Conforme foi mencionado, segundo
Brunelli, os Zoró teriam expulsado os Cinta-Larga da região o~
de o rio Branco desagua no Roosevelt, obrigando os sobreviventes dessa batalha a buscaram refúgio na margem direita do Roosevelt.
Os Suruí sempre foram inimigos tradicionais dos Zoró, r~
conhecendo como seu o território situado
ao norte e a nordeste
.
da área que ocupavam tradicionalmente.
Essas fronteiras já estavam tradicionalmente definidas há
mals de um século, quando os assentamentos históricosfpram con....•
solidados.
Desse modo, no que se refere ao testemunho dos Cinta-Larga
e dos Suruí, esses dois povos re~onhecem como dos Zoró não somente as terras pretendidas pelos autores, como a faixa
que
v~i da margem esquerda do Roosevelt até as terras banhadas p~
los afluentes da margem esquerda do rio Branco.
Os Suruí demonstravam grande temor dos Zoró (e vice-versa) e por isso evitavam incursionar nas suas terras.
Os Gavião, com quem, como vimos, mantinham relações ora
de amizade, ora de hostilidade~ oferecem um testemunho mais.'
preciso da ocupação Zoró exatamente na área pretendida pelos
autores. Afirmam, nesse sentido, que no local crescia
a taquara fina para fazer flechas, chamada abérip,
diferente da
taquara mais gross?,denominada bagachip.
Quando necessitavam
da abérip, entravam no território Zoró, o que ocasionava
encontros entre membros das duas sociedades, ~evebtualmente.
Considerando que a história indígena é mapeada na
geografia, na paisagem, na floresta, os eventos significativos,
os testemunhos, enfim, os elementos que conformam a memória e~
tão ligados à na\ureza. Dessa forma, é a menção à taquara fina
que assinala a lembrança e o reconhecimento dessa área como pe~
tencente aos Zoró, pelos Gavião.
Devo informar ainda que os Zoró afirmam que essa área, bem
como a a região do médio Canaã são locais onde sempre foram bus
car taquaras para fiechas.

.

-
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8. AS TERRAS PRETENDIDAS PELOS AUTORES ESTÃO REALMENTE LO
CALIZADAS NA ÁREA INDÍGENA ZORÓ?

Sim, pois ali estão alguns dos seus aldeamentos tradicionais, como o Da'ei (n~ 27 do Mapa 2).
As terras pretendidas pelos autores estão na área indígena Zoró quer se considere o ponto de vista legal ( o Decreto
81.587 de 19 de abril de 1978) quer se considere o ponto de
vista da ocupação tradicional, conforme ficou demonstrado.
· Ocorre que em função da implantação das fazendas, os Zo
.
ró foram ficando cercados, tiveram seu trânsito tradicional
'
estrangulado
dentro de um quadro histórico absolutamente inusi
tado para eles. A rapidez dos acontecimentos ao lado da lentidão das decisões legais desfavoreceu-os.
Quando foi aberto o picadãb pelas fazendas Muiraquitã e
Vale do rio Roose~elt, os Zoró alnda não haviam sido oficialmente contatados.
Em 1981, conforme foi mencionado, os proprietários dessas
empresas constituíram um condomínio para subvencionar a subst!
tuição do picadão por uma estrada. Exatamente naquele ano, os
Zoró ainda viviam a experiência traumática do período pós-contato, quando haviam passado por violenta depopulação, estavam
sofrendo influência dos missionários (que, vale insistir, desestimulavam o seu afastamento do Posto) e estavam vivendo
com os índios Gavião. Não era possível, pois, que nesse quadro
confuso, pudessem transitar pelo seu próprio território.
Foi essa estrada, ou seja, o antigo picadão, que possibi
litou a entrada dos autores na área.
Em 1981 os:Zoró voltaram para o Posto da FUNAI, local da
antiga aldeia Babarei conforme já foi dito. Ali passaram algum tempo sob uma administração que tinha como política mantê-los no Posto, deséstimulando afastamentos.
Todos essas fatos favoreceram os ~uto~e~s,
que acabaram
por constituir advogado para representá-los. Mas a entraaa não
parou: linhas de ônibus passaram a circular pela estrada; novas derrubadas foram feitas. Os Zoró começaram a reagir, a
fazer cobranças da FUNAI, mas tomam então conhecimento de que
asterrasonde sempre viveram só estavam delimitadas e não demar
cadas.
t importante q~e esses fatos sejam considerados porque a

.

-

argumentação de que os Zoró não estavam no local por
ocasião
da entrada dos autores torna-se inócua diante da história.

9. ANTES DA CHEGADA DOS AUTORES ÀQUELAS TERRAS, OS ÍNDIOS
ZORÔ AS OCUPAVAM EFETIVAMENTE EM TODA EXTENSÃO
CONFORME SEUS
USOS, COSTUMES E TRADIÇÕES?

Sim. Antes da chegada dos autores, aquelas terras integr!
vamo território tradicional Zoró, conforme demonstrei nas ~e!
postas aos quesitos ante~iores.
·_A ocupação se definia, pelos seus usos, costumes e tradições, pela circulação pelos aldeamentos nominados e isso de vá
'
rias formas. Em primeiro lugar porque, conforme já esclarecido,
a organização tradicional da sociedade Zoró comportava subdivi
sões em grupos locais que se agrupavam e se desfaziam em função da dinâmica populacional e da otimização do uso dos recur
sos, de tal forma que ocupação
do território e estrutura
social são indissociáveis, conferindo inteligibilidade mútua. A
a~equação de um grupo social à otimização dos recursos é carac
terística comum dos povos da floresta tropica1.(12)
Por outro lado, é evidente que esses grupos pulverizados
ao longo do seu território comum mantinham entre si diversos
tipos de laços sociais que asseguravam a coesão e a totalidade. Um deles é precisamente a 'circulação por um território
conhecido e nominado, em que os nomes faziam parte do léxico
comum da sociedade e, portanto, da história desse povo.
Dr. Roberto Gambini,noseu Relatório de Identifieação da
.
Área Zoró (Conforme Portaria da FUNAI 1677 de 31/7/84, dat~
do de 28/10/84), fornece um interessante mapa que demonstra
inequivocamente a ocupação da área pretendida pelos autores,
conforme os usos, costumes e tradições dos Zoró, considerado
o ponto de vista econômico. vê-ee Otapa 4 deste laudo, a seguir),
que a ocupação de um aldeamento levava os grupos locais a
se deslocarem por diferentes pontos em busca dos recursos naturais que necessitavam para·os mais diversos fins.(13)
Relatei na resposta ao quesito anteriIDr as razões pelas
quais os Zoró não estavam ocupando o local quando os autores
ingressaram. 11: · :·,

-

(12) A dinâmica dessa circulação também se explica por motivos não econômicos: muitas
vezes, razões .mágico-religiosas levavam um grupo local a se deslocar de um alde.!!
menta a outro.
(13) Roberto Gambini não pesquisou os nomes das aldeias. Os nomes que aparecem no seu
mapa são de informantes, na sua maioria, os indivíduos mais velhos de uma família
extensa.

-
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10. A PARTIR DE QUANDO PODE-SE DIZER QUE OS AUTORES
ÇARAM A INGRESSAR NA ÁREA?

COME

Sem dúvida, foi a construção do picadão pelasfazendas Mui
raquitã e Vale do rio Roosevelt que permitiu o acesso aos aut~
res. Como já foi dito, o picadão depois transformou-se muma es
trada, facilitando e estimulando a entrada dos autores.
Desse modo, a resposta objetiva ao quesito é: os autores
começaram a ingressar na área após 1980, portanto, após o Decreto que a interditava, promulgado ~m 19 de abril de íl978.
· Começaram a ingressar após o contato, quando foram divul
.
gadas pela imprensa as localizações de alguns aldeamentos, in' na região dos rios Tiroteio e Quatorze de Abril.e em
clusive
áreas coincidentes com as pretendidas pelos autores.

.

-

11. O INGRESSO DOS AUTORES NAQUELAS TERRAS IMPEDIU E IMPE·
DE QUE OS ÍNDIOS ZORÓ CONTINUEM A USUFRUIR DELAS COMO FAZIAM?
•

Sim. Torna-se óbvio que a ocupação daquelas terras porco
lonas impediu completamente que os Zoró delas usufruíssem. M~
is grave é que as entradas continuam: ainda neste mês: (janeiro
de 1992), os Zoró, em cerca dé 22 homens, dirigiram-se até o
médio Canaã para buscar taquaras para flechas. Lá chegando,
encontraram um grupo de homens armados, alguma derrubada e
indícios de construções. Estes afirmaram que ali jamais foi
terras de índios. Ou seja: não só os Zor6 não usufruem mais
a região, como também podem sofrer o constrangimento de verem
áreas vizinhas serem indevidamente ocupadas.

12. QUE TÉCNICAS INTEGRAM O INSTRUMENTAL CIENTÍFICO-ANTRO
POLÔGICO QUE PERMITE AO SR. PERITO E AOS SEUS ASSISTENTES-

TÉCNICOS AFIRMAR SEREM OU NÃO OS INDÍGENAS OS ORIGINÁRIOS,
NATURAIS E LEGÍTIMOS SENHORES DAQUELAS TERRAS?
A antropologia caracteriza-se por dispor de um instrumental
metodológico bastante peculiar, desenvolvido ao longo dos últimos 50 anos entre os mais diferentes povos não-industrializados
do mundo.
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Destaco, em primeiro lugar, o trabalho de campo. Baseia-se
numa metodologia própria conhecida como observação participante. Inaugurado pelo antropólogo inglês naturalizado Bronislaw
Malinowski, que trabalhou nas ilhas Trobriand do Pacífico, nos
anos 40, o método pressupõe o convívio direto e mais íntimo
possível entre o pesquisador e o povo que constitui seu obj~
to de interesse. Pressupõe ainda que esta aproximação levará
o pesquisador a se despojar de seus preconceitos e juízos de
valor pré-estabelecidos, de modo que possa descrever a cultura do povo através dos olhos dos seus membros, e não dos
próprios olhos.
·A sociedade em estudo fornece os referenciais,
que são os
.
códigos da sua própria cultura para a compreensão da territo'
rialidade.
Como já expliquei, a ocupação do território e a
estrutura social são indissociáveis e conferem inteligibilidade mútua.
Demonstrei também que a história das sociedades ágrafas
pode ser analisada a partir de seus códigos internos, que são
a espacialização do tempo. Isto é: o mapeamento na geografia
do~ eventos significativos. O conhecimento desse mapeamento
permite o traçado das migrações e, com notável exatidão, o
plotamento dos aldeamentos tradicionais.
O conhecimento do território pela sociedade é facilmente
identificável a partir do conhecimento que os índios têm das
terras que ocupam, nominando os rios e seus afluentes, bem co
mo acidentes geográficos relevantes. Demonstrei também que a
ocupação da terra associa a toponímia à história e esta à
geografia. Técnicas de entrevistas formam o arsenal científl
coque permite ancorar os indivíduos de uma mesma sociedade a
um passado comum.
Uma vez identificados os aldeamentos, as zonas de caça e
pesca, as localidades onde determinados recursos naturais eram
buscados, como argila para panelas, côcos para colares, taquaras para flechas, resinas para fins diversos, mel (e~istem os
mais diversos tipos desigualmente destribuídos na floresta) ,
ervas para remédios, etc., torna-se muito fácil comprová-los.
Por exemplo, em cada um dos aldeamentos que identifiquei, sem
dúvida a vegetação comprovará inexoravelmente a ocupação humaH
na, acusando a presença de restos de roças, de plantas cultivadas em geral, mesmo que em estado de abandono, quando a fl~
resta recomeça seu processo natural de reconstituição.
A existência dos aldeamentos pode ser comprovada pelas

.
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ossadas humanas, já que os solos dos ·aldeamentos nominados
abrigam os mortos.
Através de pesquisa de campo, identifi~uei os aldeamentos
tradicionais que permitem caracterizar o território Zoró bem
como caracterizar como Zoró as terras pretendidas pelos autores. Parte dos meus dados podem ser comprovados pelas pesquisas realizadas por Brunelli e Gambini.
Todas as afirmações que aqui fiz foram formuladas a partir da sociedade Zoró, da sua história e da sua visão de mundo. Pbr sua vez, a ocupação desse território pode ser compr~
vad~ pelas marcas físicas.
~a resposta ao quesito 3 expliquei o método ~tlizado para
a ide~tificação dos aldeamentos. Aqui detalharei mais algumas
técnicas que compõem o instrumental científico para pesquisas
em sociedades ágrafas.
1. Histórias de vida, análise por coorte e genealogias a coleta de histórias de vida f?z emergir sagas individuais
que permitem ancorar os indivíduos num destino coletivo. Os
p~squisadores não se interessam pelo "eu" particular, mas pelo mundo que compreende não somente as relações socioestrut~I
rais como também a combinação do "tempo biográfico" (eu) com
o "tempo histórico" (sociedade).
A análise por coorte transforma a composição das biografias num comjunto dentro deu~ contexto histórico, social e
cultural.
O caráter de um grupo que partilha uma identidade
coletiva é a concatenação de eventos peculiares no tempo. As
biografias se tornam inteligíveis tomadas com relação ao total - é o coorte de indivíduos de uma mesma idade aproximada e a história coletiva pode ser apreendida através da agregação
de histórias pessoais múltiplas.
Muitas vezes esses indivíduos podem ser ligados por gene~
logias. A construção de uma genealogia é uma técn~ca que todo
antropólogo tem de dominar, em virtude da importância doparentesco. Por exemplo, pode-se fazer uma análise por coorte
agrupando alguns indivíduos de idade aproximada X. Analisadas
as biografias individuais, os principais eventos significati~cJ
vos que emergiram na pesquisa, pode-se tentar ligar esses i~
divíduos pelo parentesco. As genealogias podem se estender de
muitas formas, revelando inúmeras formas de laços sociais que
surgem em decorrência do parentesco consangüíneo e do parente~
co por afinidade, bem como das regras de residência. Por exem

3r
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plo: se a regra é matrilocal, o homem se muda após o casamento.
Creio ter ficado claro quantas informações podem ser adqui
ridas com essas técnicas.
2. Etnolíngüística, etnobotânica, etnozaologia e toponímia
em geral_ - a toponímia, conforme venho demonstrando, traz infor
mações precisas e fundamentais. Seu estudo mais detalhado o que não foi realizado aqui - pode revelar conhecimento em
etnobotânica eremeter a um território. E quando um grupo muda,
leva consigo o seu léxico etnobotânico e zoobotânico, fazendo
menções a plantas ou andfuais: que podem existir a grandes distâncias.
3• Relações interétnicas - o levan~amento do tipo das re~ações estabelecidas entre uma socie~ade e seus viz~nhos é de extrema importância.
Informações de um grupo sobre outro podem
auxiliar na construção de uma cronologia. Relatos sobre guerras
e conflitos sempre trazem mençõ~s precisas a localidades.
4. Mitologia - todas as sociedades têm corpos mitológicos
ande se incluem cosmogonias. Embora a linguagem mítica seja ex
tremamente simbólica, traz consiga informações fundamentais s~
bre migrações, a estrutura social como um todo e os povos mais
antigos com os quais a sociedade estabelecia relações de amiza
de ou de hostilidade.
Todas essas técnicas podem ser utilizadas para se proceder
ao levantamento de um território tradicional indígena.

.

-

13. QUEIRAM O SR. PERITO E SEUS ASSISTENTES-TÉCNICOS
MENCIONAR TODAS E QUAISQUER EVID~NCIAS DA OCUPAÇÃO
INDÍGENA NA
ÁREA ZORÓ.

As evidências da ocupação indígena na área Zaró ficaram s~
ficientemente manifestadas na demonstração inequívoca do seu ter
ritório tradicional (resposta oa quesito 3), evidenciada em m~
pa construído a partir das informações dos próprios Índios e
do uso de metodologia científica adeq4ada. Demonstrei também,
através da descrição da sua estrutura social tradicional, de
que forma este território era ocupado e de que form3 esta ocupação recaía sobre as terras pretendidas pelos autores.

•.

14. TAIS EVIDÊNCIAS SÃO SUFICIENTES PARA CARACTERIZAR TO
~
DA AQUELA AREA (INCLUÍDA A PARTE PRETENDIDA PELOS AUTORES) COMO
DE OCUPAÇÃO INDÍGENA?

Sim, conforme explicitado ao longo das respostas aos qu~
sitos anteriores.
Devo lembrar ainda que demonstrei o território tradicional indígena, mas além dessa demonstração, é preciso enfatizar
que a área pretendida recai sobre uma região,,interditada legal
mente por Decreto .
•

"

15. COM BASE NO PARÁGRAFO 12 DO ARTIGO 231, DA CONSTITUIÇÃO FEDEi~;u_, QUEIRAM OS SENHORES VISTORES INFORMAR . QUAIS OS
CRITÉRIOS A SEREM CONSIDERADOS PARA A CARACTERIZAÇÃO DO QUE SE
JA ÁREA INDÍGENA.
Reza o parágrafo 1Q da Constituição federal:
São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios as por eles hahit~
das

em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades

as imprescindíveis à preservação.dos recursos ambientais

produtivas,

necessários a seu.

hem estar e as necessárias à sua reprod~ção física e cultural, segundo seus
usos, costumes e tradições.

CONFORME TAIS CRITÉRIOS, AS TERRAS PRETENDIDAS PELOS
AUTORES PODEM SER CONSIDERADAS EFETIVAMENTE COMO
PERTENCENTES
AOS ÍNDIOS ZORÓ?
16.

Sim. As terras pretendidas pelos autores eram por eles
habitadas em caráter permanente, uma vez que ali se incluíam
aldeamentos nominados habitados por grupos locais; eram utili
zadas para suas atividades produtivas e imprescindíveis à pre~
servaç~o dos recursos ambientais necessários a seu bem estar e
necessárias à sua reprodução física e cultural,
segundo seus
costumes, usos e tradições.
A ocupação se fazia de forma pulverizada e rotativa ao
longo do seu territórió, mas é essa característica que garantia a sua otimização, conforme ficou evidenciado.
Essa otimiza
ção se coadunava com a sua estrutura social em grupos locais ,
e não deve, em h~pótese alguma ser confundida com termos ambí-
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guos

e depreciativos

se define
ponímia

facilmente

como

''perambülação".

pela

ocupação

mais

O caráter
que centenária

permanente
e pela to

17. QUEIRAM, FINALMENTE, O SR. PERITO E SEUS ASSISTENTES
-TÉCNICOS PRESTAR QUAISQUER OUTROS ESCLARECIMENTOS JULGADOS NES

CESSÃRIOS.

• Existem dois equívocos graves ao longo do Processo em pa~
ta que devem ser esclarecidos.Em primeiro lugar, na folha 577
há a afirmação feita pelos advogados dos autores de ouev.ínrormação
lingüística não pode ser prova de ocupação". Pode. Conforme esclareci na resposta a o s.. que sé tos 5 e 6, os lingüistas dividem
as línguas de modo a formar agr~pamentos classificatórios
que
permitem assegurar se se tratam de línguas de famílias distintas
ou da mesma família, e ainda se se tratam de línguas ou de dia
•
letos. Esclareci que a diferença temporal de um grupo de dialetos é menor que a diferença temporal de um grupo de línguas.
Em outras palavras, isto significa que sociedades que falam di~
letos de uma mesma língua certamente se constituíram historicamente há menos tempo do que sociedades que falam1,•línguas de uma
mesma família.
A informação lingüística fornece incontestavelmente dados
necessários para a reconstituição de rotas migratórias. Socied!
des que falam línguas da mesma família tiveram a mesma
origem.
Roteiros migratórios de povos indígenas apontam por vezes
extraordinárias dispersões, mas quanto mais próxima uma língua
falada por duas sociedades, mais semelhanças culturais a nível
estrutural podem ser encontradas. Todas essas premissas são ci
entíficas, reconhecidas universalmente e comprovadas ao longo
de pesquisas realizadas por lingüistas que dàm1ham o instrumen
tal heurístico para tal.
Outro equívoco diz respeito ao parentesco entre o"cacique"
Paiô - Zoró·- e o índio Gavião Catarina Sepirob. Argumentam os
advogados dos autores que este parentesco seria uma prova de que
Zoró e Gavião são uma só sociedade. Esclareci e demonstrei que
definitivamente são sociedades distintas. Ocorre que, conforme
expQ!quei, as vezes ocorriam casamentos ent(e os Gavião e os
Zoró. Isto não deve ser considerado como indicativo de união
entre os dois. Explique-se: os povos indígenas não viviam com-
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pletamente isolados uns dos outros e, mesma através da guerra muito comum entre as sociedades da floresta tropical - praticavam a captura ou roubo de mulheres. Na sua face antangônica, o
acorda para o casamento. Isto era realizado de forma tradicional e, inconscientemente, as sociedades garantiam a renovação~.·
ou a diversificação'do indispensável patrimônio genético coletivo. Nesse sentido alguns demógrafos avaliam que populações
de menos de 500 pessoas~
de ter seu patrimônio genético renovado ocasionalmente. Como se vê, a estrutura dessas socieda~.:;
•
des garantia a sobrevivência do ,seu modelo de vjrias!:formas.
'No caso de Paiô, ocorreu o seguinte:
Paiô é da linhagem
Za5é-awéi. Seu pai teve duas mulheres (a poliginia era relativa
mente comum), sendo uma da linhagem ~engeyen tere e outra "estrangeira", uma mulher Ikôlêm, isto é, Gavião. Acontece que e~
ta mulher era irmã da avó materna de Catarina. A avó materna
de Catarina jamais saiu da aldeia Gavião e seq~er conhecia Paiô.
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QUESITOS FORMULADOS PELOS AUTORES

1. QUAL A LÍNGUA FALADA PELOS ZORÓ? É A MESMA DOS SURUÍ,
CINTA-LARGA, GAVIÃO E OUTROS GRUPOS DA REGI~O?

A língua falada pelos Zoró, conforme já esclareci,faz pa~
te do tronco Tupi e da família M~ndé. A família Tupi-Mondé incluf~s línguas Suruí, Cinta-Larga, Mondé (conhecidos como ''Tubarões:), Aruá, Gavião e Zoró.
Os Cinta-Larga, Gavião, Suruí e Zoró sempre estiveram mais
próximos geograficamente, enquanto os ·Aruá e as Mondé
tomaram
uma rota migratória que os levou ao sul do rio Ji-Paraná e depois às cabeceiras dos .afluentes ocidentais do Ji-Paraná, que
não distam de algumas cabeceiras dos afluentes orientais da Gua
poré, para ande foram os Aruá .
•
Na grande região banhada pelos rios Ji-Paraná e Aripuanã
fixaram-se os demais Tupi-Mondé, ao longo de dife~entes afluen
tese tributários desses rios.
As mais antigas cisões entre esses povos aconteceram há
cerca de 4-2 mil anos atrás. No caso dos Tupi-Mondé, a cisão
mais antiga deve ter dado origem aos Suruí, que falam a língua
mais diferente em comparação com as demais. As línguasi:Cinta-La!
ga, Gavião e Zoró são semelhantes e inteligíveis entre si. Mas
o grau de diversificação dessas línguas ainda não foi suficien
temente analisado.
2. HÁ PARENTESCO ENTRE ESSES GRUPOS, SOBRETUDO OS SURUI?
O parentesco histórico, que remonta a uma origem é tão a~
tigo que recai no domínio do mitológico. Explicando: os mitos
de origem, as cosmogonias, reconhecem uma unidade de origem.
Fora do domínio mitológico, a tradição registra apenas
guerras e mais guerras, conflitos ocasionais, mortes, acusações
mútuas de feitiçaria.
Expliquei na resposta aosquesitos 5 e 6 da FUNAI, que os
Suruí são a sociedade mais distante dos Zoró~ Demonstrei ainda
como que, historicamente, os Zoró expulsaram os Cinta-Larga do
delta formado pelos rios Branco e Roosevelt, e definiu-se a
fronteira que delimitava essas sociedades: a margem direita do
Roosevelt, Cinta-Larga~.a margem esquerda, Zoró. Fora isso, era

43

a guerra.
Com os Gavião, estabeleceram relações ora de amizade, ora
de hostilidade. Mas, sem dúvida, os Gavião eram o grupo mais
próximo até antes do contato quando, conforme expliquei, passaram a trabalhar em seringais e os Zoró permaneceram isolados. O
contato dos Zoró•,cóm:os brancos foi posterior ao contato dos
Gavião com os brancos, e o interregno assinalou um período de
maior isolamento para os Zoró.
Resumindo os fatos:
• - há, de fato, um parentesco histórico entre os povos TupiM~ndé, mas as cisões são muito antigas. A mais distante deu ori' Suruí, que guardam as maiores difemenças lingüísticas e
gem aos
culturais com relação aos demais;
- as relações centenárias entre esses povos são de profu~
da hostilidade,,excetuando-se
os Gavião, com os quais chegavam,
inclusive, a realizar casamentos ocasionais;
- esses povos reconheciam os limites territoriais de cada
úm de forma que as soberanias estavam centenariamente
estabelecidas;
-esses povos conformam etnias distintas com algumas semelhanças culturais a nível estrutural.

3. f COMUM A DISSIDÊNCIA ENTRE LIDERANÇAS INDÍGENAS
E A
FORMAÇÃO DE NOVAS TRIBOS, COMO FOI O CASO DOS ZORÓ, SEGUNDO INFORMAÇÃO DE INDIGENISTAS E DO ENTÃO PRESIDENTE DA FUNAI ROMERO
JUCÁ?

Não. Trata-se de um interpretação equivocada. As
socieda
des indígenas atuais são produtos de dissidências e cisões que
ocorreram há muitos séculos, algumas até há mais de mil anos.
Para que ocorra uma cisão, é preciso que haja condições
históricas atuando externamente. Conforme já expliquei na introdução a este laudo, as sociedades indígenas são sociedades
sem Estado. Sociedades sem Estado têm mecanismos específicos
de manutenção da coesão definidos por diversos elementos como
o parentesco; as formas de reciprocidade e solidariedade de o~
dem moral mas ·não coe~cit~~ente
instituc~onalizadas;
estruturas sociais que se caracterizam por grupos pequenos como os gr~
pos locais formados por diferentes tipos de famílias que ocupam
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para
o território de modo pulverizado
garantir a otimização do uso dos recursos naturais, autônomos politicamente e a~
to-suficientes economicamente; chefias não coercitivas.
É ao nível da superestrutura que essas sociedades exibem
as suas·características mais marcantes, já que a sua tecnologia
é simples.
Um aspecto deve ser ressaltado: o antropólogo Pierre Clastres, na sua obra A s~ciedade ~entra~
Estado, afirma que a
condição fundamental para a existência desse tipo de sociedade·.consiste num porte demográfico relativamente pequeno. Por
isso essas sociedades se "esfaceiam", dividem-se em grupos lo
'
cais que con.servam sua autonomia. É essa atomização do unive~
so indígena que impede a constituição de conjuntos sócio-poJí
tioos que levariam à emergência do Estado que, como se sabe,
do ponto de vista da teoria da Ciência Política, é eminentemente unificador e homogeneizador:
Em outras palavras, existem mecanismos que impedem que e~
sas sociedades ultrapassem um contingente demográfico que colocaria em risco a sobrevivência do modelo sob o qual está estruturada. Qual seria este contingente?
Difícil afirmar, pois
varia muito. Quando as estruturas de parentesco são mais simples, o contingente tende a ser menor, mas quando existem maio·
res complexidades no sistema·de parentesco, como clãs exogâmicos corporatizados ou linhagens que regulamentam o casamento,
o contingente pode ser maior. Não é o caso da floresta tropical, mas na África existem sociedades organizadas em linhagens
que ultrapassam 200 000 habitantes, como é o caso dos Nuer do
Sudão meridional.
No Brasil, os Guarani, no século XV passaram por vários
processos de.divisão interna, provavelmente devido à pressão
populacional que ameaçava por em colapso seu modelo tradicional. Deslocaram-se então, em diferentes reides, motivados por
um impulso de ordem religiosa e messiânica: iam em busca da
"Terra sem males'' (especie de Paraíso da religião cristã) e
essa busca levou-os a se fracionarem e a se fixarem em difereM
tes territórios.
Quando acontece o fracionamento?
Difícil responder pois
é preciso haver um conjunto de fatores atuando para formar um
processo. Seja como for, os últimos fracionamentos foram co~
comitantes com a chegada dos 'primeiros colonizadores pois é
preciso considerar que a chegada do branco altera drástica, inequívoca e inexoravelmente este quadro.
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Portanto, hoje não há a menor possibilidade deste tipo de
dissidência, mesmo porque não havia dissidência mas um processo
histórico complexo. A história destes povos foi ceifada pela
presença do branco e a partir desta presença o quadro é outro,
os capít~los são outros, de modo que, do ponto de vista da ciên
eia, a dinâmica muda completamente.
Esclareço ainda que, conforme venho explicando os Zoró
não são produto de uma dissidência fortuita. A formação dos Zoró enquant9 etnia não pode ter ocorrido há menos de 200 anos.
Também os Zoró não se formaram a partir de beligerâncias!:entre
lídEtres, até porque isso não existe nas sociedades da floresta
tropi~al. A etnia não surgiu por encanto~ A orig~m ... dos nomes
das linhagens, por exemplo, ~ecai no mitológico. E:~assim como
não podemos precisar a data e a origem dos mitos da nossa sacie
dade, não podemos fazê-lo com os nossos índios.

4. QUAIS OS COSTUMES DOS ZORÓ, TAIS COMO MÚSICAS, DANÇAS,
RELACIONAMEN~OS ENTRE ELES, co~ OUTROS GRUPOS, ALIMENTAÇÃO,
FORMA OE VIDA,·coMPORTAMENTO. FAZER DESCRIÇÃO MINUCIOSA •.
•

5. DIZER A MESMA COISA QUANTO AOS CINTA-LARGA, SURUI, GAVI-

ÃO:E OUTROS GRUPOS DA REGIÃO.'

A resposta ao ·quesito 4 já foi dada nas respostas aos quesi
tos 1, 5 e 6 para a FUNAI. Já o quesito 5 acima pressupõe~, um
estudo comparativo desses grupos.
NO que se refere aos Zoró, especificando mais a resposta ao
quesito 4 supra, devo dizer que, no tocante à música e às danças, não há estudos realizados. Os. relacionàmentos entre eles
e a sua forma de vida podem ser descritos, bem corno a sua alimen
tação.
A tese de Brunelli, que versa sobre a medicina tradicional
Zoró e suas transformações traz informações sobre alimentação,
inclusive os tabus alimentares.
Na realidade, o quesito 4 supra objetiva a descrição da
cultura Zoró e o quesito 5 as diferenças e as semelhanças entre
essas sociedades.
É possível, com os dados exist~nt~s no mo~ento, estabelecer um painel comparativo entre essas sociedades, enfatizando
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a sua organização social, que é muito mais importante, do ponto
de vista comparativo, do que música e alimentação.
Estudos sobre música indígena são obJeto de etnomusicologis
tas que analisam os instrumentos desde a sua fabricação e a sua
execução até o sentido simbólico dos seus repertórios, considerando, para dar apenas um exemplo, que muitas vezes os repertórios são exclusivos a um clã ou linhagem e, portanto, ininteligíveis fora da estrutura social .
. A estrutura social Zoró foi analisada por Brunelli; a dos
índi5s Cinta-Larga por João Dal foz Neto~ cujas~ób~as já citei
- e a ~os Suruí por Betty Mindlin, na obra Nós Paiter - Os S~ruí
~ Rondônia, publicado pela Editora Vozes em 1985.
Existem ainda outras obras sobre esses ~ndios, mas quase
nada sobre os Gavião. Os Çavião foram objeto de estudo de dois
antropólogos horuegueses, L. Lo~old e E. Forseth, mas sua tese
ainda não está disponível.
•
A música Cinta-Larga foi estudada em profundidade por
Priscilla Ermel que defendeu uma tese de mestrado intitulada
8 se~tido mítieo do som: Resso~ãneias Estéticas da M~sica Tri~l·dos
í~dios Einta~~arºa· , na PUC/SP , em 1988. Desconheço
a tese, mas está disponível na biblioteca da instituição onde
foi defendida.
Existe ainda um disco produzido por Betty Mindlin sobre
música Suruí.
Esses dados espersos, muitos de excelente qualidade e alta
sofisticação teórica não permitem, contudo, um estudo comparativo exaustivo sobre os Tupi-Mondé -tarefa que certamente será
realizada por um antropólogo de muito fôlego . Quanto aos "demais
grupos da região", isto é, da área cultural do Ji-Paraná, como
os Arara e os Uruku não há estudos específicos sobre a sua cultura.
Vê-se, portanto, que esses quesitos não podem ser respondidos na sua totalidade. Entretanto, como o objeiivo é conhecer
as semelhanças e as diferenças entre eles, resumirei os principais aspectos.
Língua - expliquei que falam línguas distintas, sendo a
Suruí a mais diferente das demais, e que estão todas classificadas numa mesma família, a Tupi-Mondé.
Estrutura social - caracterizada pela ocupação pulverizada
do território através de grupos locais.
Essas sociedades comportam divisões internas distintas. Os

-~

-

-
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Zoró se s ubdi v ídem,11 em l ínhagens

p a t r í lineares agâmicas, con for

me expliquei detalhadamente; os Cinta-Larga se sub d v dema em
três grandes agrupamentos, conforme explicitei
e mais outras
formas classificatórias
patrilineares e também agâmicas. Os Suruí se ~ubdividem em três linhagens também patrilineares, a
saber: Gamire, Game~ e Makoro, que são agâmicas.
Conforme se vê, a nível estr~t~ral o modelo pode ser en~.
tendido como de linhagens, mas essas linhagens têm nomes muito
diferentes e variavam muito em número: várias entre os Zoró e
ape~as três entre as .Suru!, embora s~ja possível que antes do
contàto houvesse mais.
Jerritório e sistema econômico - a forma de ocupação da
território foi amplamente analisada na resposta ao quesito 1
da FUNAI. Esta. forma é comum a mui tos povos da floresta tropi
cal, :alvez a resposta.cultural
mais adequada ao meio que esses povos ~ncontraram.
Essas sociedades sempre foram caçadoras, coletoras, pesCpdoras e agriculturas, mas a caça parece ter tido um papel
fundamental; entre os Cinta-larga.
Mitologia e xamanismo - o corpo mitológico dessas sociedades comporta algumas versões semelhantes, mas alguns temas
específicos. Talvez seja esta a área mais interessante para
a verificação das diferenças entre eles. Os xamãs Zor6, Gavião
e Suruí tê~ a função muito importante, enquanto que entre os
Cinta-Larga. (conforme João Dal Paz Neto), a função de xamã é
quaee ineficiente.
Rituais - todos esses povos elaboravam ricos e complexos
rituais que são, entretanto, muito diferentes entre si. João
Dal Paz Neto analisou com grande riqueza de detalhes os rit~;\
ais de confraternização
entre os grupos locais Cinta-larga ,
que faziam parte da et~queta e do protocolo tradicionais. A~
visitas de um grupo a outro serviam como laços de amizade e
solidariedade e contribuíam para a coesão social.
Os Suruí têm um sistema ritualizado de t r ocar.opondo , de
um lado, um grupo que fornece a makaloba (bebida fermentada)
e de outro, um grupo que deve fornecer produtos da floresta.
Um homem para pertencer a um desses grupos deve ter ~m cunhado
no outro, forma que não existe em nenhuma das outras sociedades.
Relacionamento entre essas sociedades- caracterizado pela
inimizade. Atê a primeira metade deste século, pela guerra. A
exceção se dá entre Zord e Gavião qu~ oscilavam entre a hosti
lidade e a paz.
í

ã
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6. QUAL A FORMA DAS MALOCAS OONSTRUIDAS PELOS ZORÓ, COMO SÃO CON~
TRUIDAS, EM CIRCULOS, EM LINHA, COMO SÃO FEITAS?
E OS OUTROS GRH
POS?
Novamente a quesito pressupõe um estuda comparativo,desta
vez
· tomando por base as malocas.
A maloca Tupi é típica desses povos e constitui-se
de 1w
um~
construção oblonga que abrigava as famílias extensas que formavam
os grupos
locais .
.•.
No casa dos Zoró, o número de _malocas variava, conforme já ex
plique!. Por exemplo: durante o período da abertura do picadão p~
la fazenda Muiraquitã, havia sete grandes malocas na cabeceira do
Canaã, variando de 2 a 5 kms. de distância entre si.
TiroEm 1967 havia 6 grandes malocas nas cabeceiras do rio
teia e 3 grandes malocas na rio Zacoindi.
Do ponto de vista morfológico, as malocas não obedeciam a cri
'
té~ios de disposição rígidos, como ocorre entre outras sociedades
indígenas: os Krahó, por exemplo, cujas aldeias são circulares.
Não há uma descrição do material usado e da confecção
das· ma
locas Zoró.
Betty Mindlin descreveu a maloca Suruí: comprida, a planta em·
forma de elipse, medindo entre.25m x 8m. Na entrada, três a cinco enormes troncos ocos, para armazenar a bebida das festas, e
as panelas grandes de cerâmica, pertencentes uma a cada mulher
da casa, usadas para fazer várias sopas.
Dentro, pares de postes de madeira unidos por travessões a
um metro e meio do chão repartem as famílias nucleares, isto é,
cada homem com sua mulher e filhos. Nesses travessões as pessoas
penduram as suas redes.
A altura da casa atinge 6 a 8 metros, em forma de ogiva. A
base das paredes são cascas de árvore e em cima, palhas.
João Oal Paz Neto descreveu o processo de construção de uma
maloca Cinta-Larga antes do contato. Desmatava-se uma pequena
queimada,
clareira e um tapiri era levantado ao lado. Depois da
em geral no fim de agosto, era feito o plantio. Apenas no ano S!
guinte, quando a roça começava a produzir, os moradores
transfe
riam-se definitivamente
e davam início à construção da grande m~
loca. Cada maloca nova era invariavelmente
celebrada ritualmente com uma grande ~festa que envolvia grupos locais distintos.
Esta celebração ritual é uma característica
da cultura Cinta-Lar
ga.

-
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Insisto que, do ponto de vista morfológico, as malocas dos z~
ró não diferiamdas malocas dos demais grupos da região. É no seu
interior que emergem as diferenças, revelando as distintas regras
que orientam o parentesco e a residência, isto é, o deslocamento
pós-marital (patri ou matrilocal).
Uma descrição completa para responder o quesito demandaria a
análise do material empregado, dado que não existe.
A descrição
feita pela antropóloga Betty Mindlin (planta em elipse, altura
em ~arma de ogiva) corresponde: a um p~drão cultural comum das fl~
restas tropicais.
N~ final deste laudo, apresento algumas fotos de malocas Zoró
tiradas pelo fotógrafo Jesco von Puttkamer, por ocasião do conta
to, que ilustram bem a sua forma.

7. AS CONSTRUÇÕES

FORAM FEITAS PELOS ÍNDIOS OU PELA FUNAI?
QUANDO E ONDE FORAM FEITAS? LOCALIZAR EM MAPAS ESPECIALMENTE ELA·
•
BORADOS.

As malocas tradicionais evidentemente eram feitas pelas
índios. Na Mapa 2 deste laudo estão plotados os Iodais dos aldeame~
tos tradicionais. As fotos acima referidas estavam localizadas no
aldeamento Boborei, local que corresponde hoje ao Posto da FUNAI,
que pode ser visto no mesmo Mapa.
Após o contato, é comum os índios mudarem o padrão tradicional
das: suas casas. Isso ocorre porque como o processo é rápido e, em
larga medida, traumatizante, envolvendo perda de população, reori
entação quanto aos valores tradicionais; desestímulo por parte
do órgão quanto a se deslocarem. Em face e por decorrência deste
somatório de fatores, os índios tendem a fazer casas nos moldes
comuns da área rural brasileira. A maloca não resiste a mais de
cinco anos: conforme explicou João Dal Paz neto, após esse perío
.
do, as palhas da cobertura apresentam brechas, por onde passam a
chuva e a luz solar; os esteios e vigas são atacados por cupins;
as amarrações de cipó e envira ficam frouxas ou rompem-se; há acci
mula de lixo e insetos. Esse· período corresponde também ao desga~
te das roças e à diminuição de caça no raio próximo.
Logo após o contato, todo o sistema tradicional fica tempor~
riamente alterado, e os índios passam a construir casas de madeira. Ainda assim, mantêm as suas regras de casamento e residência
inalteradas, de talLforma q~e as famílias que tradicionalmente

-
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deveriam morar numa mesma maloca, permanecem próximas.
Atualmente, no Posto há uma maloca tradicional, mas pequena,
ocupada por Paiô e seus familiares. Matiãzap, um Zaró de cerca
de 45 anos, mora com sua família (família extensa) um pouco afa!
tado do Posto, indicando retomada do antigo padrão.
A tendência geral, passados os momentos traumáticos do conta
to é de retomada dos padrões tradicionais, mesmo com
profundas
alterações de ordem tecnológica. É preciso enfatizar que a muda~
ça Qa cultura material é muito mais rápida do que as alterações
•
na ordem social, que sobrevivem e até se fortalecem dentro dos
novos ~uadros histdricos.

8. QUANDO, POR QUEM E ONDE FORAM CONTATADOS
MAIS GRUPOS DA REGIÃO? ELABORAR.MAPA .

OS ZORÓ? E OS DE

•

Os Zoró, conforme expliquei na resposta ao quetito 2 da
FUNAI, aproximaram-se pela primeira vez dos brancos em~,
quando visitaram a fazenda Castanhal na margem esquerda do rio
Branco.
Em outubrm,,de 1977 a FUNAl instalou um Posto na margem
direita do rio Branco, onde ocorreu o contato oficial, sob a
responsabilidade dos sertanistas Apoena Meireles e José do Carmo Santana.
Todo o histdrico sobre os acontecimentos
posteriores está
na resposta ao quesito acima mencionado.
Resumindo os fatos:
- os Zoró procuraram a fazenda porque todo o seu território
já estava cercado por aquela e por outras fazendas;
- os sertanistas sabiam da existência dos Zoró e alertaram
as autoridades competentes (presidência da FUNAI) e tornaram a
questão pública através da imprensa;
- a FUNAI instalou o Posto em 1977, quando os Zor6 já não
podiam transitar livremente pelo seu território em virtude da
presença dos brancos, que eles desconheciam;
- enquanto o processo de contato tinha curso, foi aberta o
picadão pelas fazendas Muiraquitã e Vale do rio Roosevelt, que
depois transformou-se numa estrada;
- o picadão foi aberto com uma autorização do então Presiden
te,·da FUNAI que deu a referida autorização numa zona interditada;
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- os Zoró foram se refugiar no P.I. Lourdes porque temiam
os Suruí e os brancos e lá passaram dois anos;
- no período que passaram no P.I. Lourdes foram alvo dos
missionários protestantes que os desistimulavam a se afastar do
Posto e por isso permaneceram sem percorrer o seu território;
- enquanto não percorriam o seu território, o picadão - já
uma estrada - serviu de eixo de penetração de pessoas dentro des
te território.
Este é o quadro histórico sumarizado do contato Zoró.
·os demais grupos foram contatados em épocas distintas. O ·
contato com os Gavião é muito anterior aos, outros, datando da
'
' '
primeira metade deste século, mais aproximadamente, da década
de 1940, quando a região do Jí-Paraná passou a sofrer uma inte~
sa atividade seringalista. Da mesma época e nas mesmas condições
ocorreu o contato com os Arara.
Os Suruí foram contatados em 1969 mas o grupo só se fixou no
Posto da FUNAI em 1973. O local do contato deu-se nas margens do
fgarapé Sete de Setembro, afluente da margem direita do rio Bra~
co.
Os Cinta-Larga visitaram de modo surpreendente moradores
da então vila de Vilhena em 1965. Seu território tradic&onal es-.
tava sendo rapidamente penetrado por seringueiros e ga~impeiros.
e houve conflitos de várias ordens, com mortes de ambos as lados.
A partir de 1969 a FUNAI começou a instalar Postos para trabalhos de atração, sendo o primeiro deles, o Posto Roosevelt.
No que se refere à elaboração de um mapa, o Mapa 2 responde
ao quesito: o local do primeiro contato dos Zoró com a FUNAI di~
ta cerca de 35 kms. do Posto atual; o local do prime~ro contato
com os Suruí corresponde exatamente ao local onde está o Posto
Sete de Setembro e o local dos primeiros contatos com os CintaLarga foi o mesmo onde está hoje o P.I. Roosevelt.

.

9. ESSES INDÍGENAS {TODOS DA REGIÃO)
OU TÊM LOCAL FIXO DE MORADIA?

'

COSTUMAM PERAMBULAR

Índios não perambulam. As sociedades indígenas, na forma da
sua organização social são milenarrnente constituídas. Sofreram
mudanças históricas, quandp fatores diversos compeliram a modificações, colocando em conflito ou em cheque algumas formas des
sa organização.
Ao longo do tempo, foram ocupando e conhecendo a floresta,
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e nesse processo, desenvolvendo o modelo de ocupação por grupos locais, amplamente explicado ao longo deste laudo.
Poderíamos dizer que têm locais fixos de moradia, na medida
em que o~upavam e reocupavam determinados pontos do territ6rio
cujas fronteiras "políticas" se definiam pela soberania de uma
determinada sociedade, que reagia com a guerra à sua intromissão.
Não perambulam os índios:d~slocam-se rumo a uma localidade
numinada para buscar argila para panelas; para buscar mel; para
buscar taquara para flechas ou pupunha para arcos. Quando o fazem, vão em busca de recursos naturais que conhecem bem onde ficam. C~nhecem e dão nome aos rios que cortam seus territórios;
conhecem e dão nome aos afluentes desses rios; conhecem as cabeceiras dos grandes rios, dos seus afluentes e dos seus tributários: são extremamente detalhistas nesse .sentido.
Quando um grupo local se mqve, em virtude do desgaste natural das roças, prepara-se com muita antecedência, sabe para
·onde irá e sabe até o nome do local que irá ocupar. Sabe onde
•
estão os grupos locais próximos e os nomes dos aldeamentos vi-'.
zinhos. Território e movimento; terra e toponímia; território e
sociedade; sociedade e movimento - eis o modelo ..
•

1

•

•

10. A PARTIR DO MAPA ELABORADO COM BASE EM-LIVRO ESCRITO
POR THEODORO ROOSEVELT, CONSTANTE DOS AUTOS { CONSTA TAMBÉM DOS
AUTOS MAPA ELABORADO NA tPOCA EM QUE FOI ESCRITO O LIVRO E EXTRA
ÍDO DO PRÓPRIO LIVRO), LOCALIZAR EXATAMENTE ONDE FORAM ENCONTRA
DOS OS SERINGUEIROS NO ANO OE 1914).

Na página seguinte, apre~en~o uma cópia do mapa elaborado
por Theodoro Roosevelt, no seu livro~
Seivs5 8ra5ileiras,
e~
crito em 1914 e publicado em 1948. Os seringueiIDos estão locali
zados acima da foz do rio Branco, onde o autor assinalou os "first
rubber men11, logo acima de alguns ''rapids'', isto é, corredeiras.
Argumentou-se,

ao longo do processo que a presença de seringueiros assinalada por Roosevelt no início do século seria um

indício da inexistência de índios.
Entretanto, o mesmo Roosevelt relata no capítulo 110 rio da
DGvida" que um dos cachorros da expedição foi morto a flechadas
(cf. p. 254). Todo o seu relato descreve uma região inabitada:
n

Já havíamos percorrido mais de trezentos quilômetros de regiões co!!,

pletamente desconhecidas, em quarenta e oito dias; não víramos um único ser
1
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humano, embora por duas vezes escutássemosa voz de índios" (p. 295).

O seringal assinalado no mapa pertencia a um certo
Joaquim Antônio, conforme relata o próprio Rondon nas suas eonferêneias proferidas no teatro Phoenix no Rio de Janeiro sobre os
trabalhos da Expedição Roosevelt, publicadas em 1916 pela
Tipo
grafia do Jornal do Commercio. ~obre o seringal visitado , diz
Rondon que era o primeiro sina[ de civilização encontrado no rio
(o Roosevelt). O proprietário se encontrava ausente, de modo que
os expedicionários deixaram inscrições com seus nomes e sua procedência, e continuaram a viagem, sempre descendo o rio. Andados
cerca Qe 3.600 metros, encontraram uma canoa, tripulada por um
"preto velho'' que apenas os avistou, procurou se refugiar. Vendo
isso, Rondon levantou-se na sua canoa e agitando:.um capacete, di
rigiu-lhe a palavra. Só então ele reconheceu não ter motivo para
medo e se ~proximou dos expedicionários.
Explicou então que vivia amedrontado por medo dos índios,
e por achar impossível que ali estavam pessoas civilizadas .
•
Rondon segue o seu relato mencionando a presença de outros
barracões de seringal e sempre davam tiros de carabina e toques
de buzina para mostrar que não eram índios. Num seringal de um
certo Honorato, entretanto, essa medida não surtiu efeito:
"A mulher

de Honorato,

rer espavorida
caminho

pas encharcadas,

ali; caiu;
e continuou

a casa de um vizinho,
O pânico
tava Honorato

comunicou-se
e com ele mais

Nós estávamos
feito acender

conseguiu

corrida

a nossa

e os seus companheiros

chegado,

com as ro~

até atingir

alies-

Armaram-se todos,

tom~

com precauções de combate.

da casa abandonada,
cozin~a.

A certa

inteiramente

onde tínhamos

distincia,

puderam avistar-nos,

percorrendo caminho

por

a pobre

Felizmente,

do então que não tinham de lutar com os Índios.
Vieram ao nosso encontro, agora admirados
semos

O

desmaiada.

três homens.

no terreiro

fogo para

imaginário,

à outra família.

rio acima,

a cor-

distância,

levantár-se,

a desvairada

deitou

uma criancinha.

a certa

do perigo

onde chegou,

ram uma canoa e vieram

Honorato

era cortado,

no afã de salvar-se

atirou-se

as canoas,

do rio, carregando

por onde ela fugia,

um igarapé;
senhora

pela margem

mal avistou

o

reconhecen-

de que ali tivés
novo

e desconhe-

(Cf, p. 101).
Foi através da conversa com aqueles moradores que os expedicionários tomaram conhecimento de que o Roosevelt era afluente
do Aripuanã. As entradas se faziam pelo Madeira, onde o Aripuanã
deságua, e não pelo pe~curso dos expedicionários.

cido de todos os moradores daquele

rio.

n

.

~

...•.

..11. •

.5.5

Os seringueiros informaram também que alguns índios haviam
aparecido, ora num lugar, ora noutro. Certa feita, haviam sido
recebidos a tiros numa barraca de propriedade de Honorato. Houve
represál~a e os índios feriram um "caboclo".
O clima era de pânico, pois todos temiam os índios, não sabendo exatamente onde se localizavam.
Ambos os relatos, tanto do próprio Roosevelt, quanto de
Rondon, asseveram a presença de índios no Roosevelt.

~1. HA VESTÍGIOS DE CEMITÉRIOS, ANTIGAS MALOCAS NA REGIÃO,
CONFORME MAPA ELABORADO PELA FUNAI E CONSTANTE DOS AUTOS? ONDE?

12. ESSES VESTÍGIOS, SE ( ~UE U~EXISTEM, ESTÃO ONDE HOJE OS
COLONOS OCUPAM? SEGUNDO MAPA CONSTANTE DOS AUTOS.
•·

As malocas localizavam-se nos aldeamentos ocupados pelos
grupos locais conforme demonstrei amplamente e plotei no Mapa 2
deste laudo.
Não havia cemitérios separados, já que os mortos eram enterrados no interior das malocas, conforme mencionei.
Os vestígios da ocupação indígena podem ser constatados p~
la vegetação que denuncia a horticultura ou a floresta em recomposição. Provas da ocupação também podem ser constatadas pela
presença de espécimes vegetais conhecidos e importantes para a
economia indígena desigualmente destribuídos ao longo do seu te!
ritório, isto é, taquarais, determinados coqueiros, etc.
As malocas são perecíveis e muitas, evidentemente,
não podem ser localizadas atualmente, até porque os aldeamentos não
eram ocupados de forma concomitante conforme expliquei. Contudo,
a eventual inexistência de uma maloca num certo local não signi
fica que ali não fosse parte do seu território e outros vestígios
podem ser constatados.
A área hoje ocupada pelos colonos corresponde ao aldeamento
nº 27 do Mapa 2. Este número é arbitrário, serve apenas para faci
litar a leitura. Os índios reconhecem como um local que integrava
o seu perímetro tradicional, dão um nome a este local e só não
o estavam ocupando com maior intensidade pelas razões históricas
que configuraram o processo do contato com as brancos, amplamente relacionadas neste laudo.
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13. COM BASE NESSES LEVANTAMENTOS, QUALl.0 CRrnrtRIO ou CRi
_,.
TÉRIOS USADOS PARA SE ESTABELECR O QUE É ÁREA DE OCUPAÇÃO IMEMORIAL? QUAL O SENTIDO ANTROPOLÓGICO DE IMEMORIAL?

Na Constituição da República Federativa do Brasil, no que
se refere aos direitos dos índios, não é empregada a palavra imemorial, mas sim a palavra tradiei~~~l. Coma·por exemplo, a que
di~p~e o Art. 231:
•
~ão reconhecidos

aos índios

sua

mes, línguas,

crenças

bre as terras

que tradicionalmente ocupam,

marcá-las,

e tradições,

organização

São terras

as por eles habitadas
as. suas atividades
dos recursos

produtivas,

ambientais

permanente,

as

pelos

e cultural,

índios
para

à preservação

necessários a seu bem-estar
física

à União de-

utilizadas

as imprescindíveis

so-

bens.

seus

tradicionalmente ocupadas

em caráter

a sua reprodução

originários

competindo

proteger .e fazer resp-eitar todos os

§ 1Q.

sárias

e os direitos

social,costu-

segundo

e as

neces

seus usos, cos

tumes e tradições.

Durante algum tempo, foi empregado o termo imemorial porque
na maioria das vezes, não se pode estabelecer com precisão cronológica a ocupação. Também pelo fato de que as sociedades indígenas são ágrafas, o estabelecimento de datas corria o risco da
inexatidão.
Imemorial tem precisamente o sentido de ser tão antigo que
recai na imemorialidade, como é o caso, por exemplo, dos relatas
míticos que conformam as cosmogonias e as cosmologias dessas sociedades - aliás, de todas as sociedades humanas.
Pela forma da sua organização social, pelo desenvolvimento
de modelos sócio-econômicos compatíveis e coniventes com o tipo
de ocupação da terra, sabe-se ,que a fixação de uma sociedade indí
gena num determinado ·1ocal é sempre muito antiga, podendo remontar a milênios.

o

sentido

antropológico

de imemorial

refere-se

a

uma ocupação tão antiga que todo o corpo de crenças e tradições
da sociedade a referenda, seja nos relatos míticos, seja na top~
nímia (que por sua vez expressa na língua e na tradição oral o
conhecimento da geografia), seja nas estruturas sociais, políti
case econômicas como um todo.
À medida que essas sociedades vão sendo melhor conhecidas,
através de estudos antropológicos,é possível conhecer alguns mo

-
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vimentas migratórias que definem com mais precisão as rotas
de
ocupação, como foi, inclusive, o caso dos Zoró. Esses estudos, a
liados às pesquisas lingüísticas, tornam possível uma exatidão
histórica maior.
O sentido antropológico de imemorial, portanto, presta-se a
definir um tipo de ocupação muito antigo, que permitiu a sedime~
tação e a cristalização de estruturas sociais muito rígidas, como
é o caso das estruturas de parentesco, além dos modelos de distr!
buição espacial.
É preciso esclarec~r que a sedimentação desses
mod@los efetivamente remonta a um tempo considerável, uma vez que
a pu~verização e a atomização da· sociedade em grupos locais eram
compensadas por formas que tendiam à coesão, como, por exemplo~ias regras de casamento e residência. Ou seja: a sociedade enqua~
to uma unidade, esforçava-se para manter a pax, já que seu senti
do de unidade era construído também em função da existência de
grupos vizinhos1r1com
os quais a guerra era constante.
No caso dos Zoró esse quadro é extremamente claro:
- migrações muito antigas conduziram os povos proto-TupiMondé até · provavelmente o rio Madeira, de onde tornaram a mi
grar. Nesse último movimento, foram ocupando as terras ao longo
dos rios Aripuanã, Roosevelt e Branco; além de terem se dirigido.
para terras próximas ao rio Ji~Paraó~,incluindo afluentes de todos esses grandes rios;
- nesse processo histórico, foram surgindo as unidades distintas e as línguas foram se diferenciando: calcula-se a sua ar!
gem há cerca de 300 anos, excetuando os Suruí, que provavelmente
devem ter se fixado no seu território tradicional muitos séculos
antes;
- formadas as unidades distintas: os Pengeyen, os Ikõlêm,
os Kabanei, etc. (Zoró, Gavião, os subgrupos Cinta-Larga, etc.),
esses povos começaram a guerrear entre si, mantendo a soberania
dos seus territórios;
- esse quadro foi alterado de forma inexorável com a cheg~
da dos brancos.
Todos esses fatoél foram levantados através de estudos que
permitem estabelecer a antiguidade da ocupação - ou o sentido
antropológico

de imemorialidade

..

14. COM BASE AINDA NESSES LEVANTAMENTOS, A AREA
OCUPADA
PELOS COLONOS AUTORES PODE SER CONSIDERADA DE OCUPAÇÃO IMEMORIAL?
OBSERVAR QUE, SEGUNDO MAPA CONSTANTE DOS AUTOS E SEGUNDO NOT1CIA
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OS DEPOIMENTOS FEITOS EM JUIZO POR OCASIÃO DA AUDIÊNCIA DE JUS
TIFICAÇÃO? A ÃREA OCUPADA PELOS ZORÕ E PELOS COLONOS ESTÃO PERFEITAMENTE DELIMITADAS. DE TODA A SORTE PODE-SE TAMBtM ESTABELE
CER "IN,LOCO" PERFEITAMENTE QUAL A AREA OE CADA UMA DAS PARTES,
COLONOS E INDÍGENAS.

:l(

Demonstrei ao longo deste laudo e no Mapa 2, bem como no
Mapa confeccionado pelo Dr. Roberto Gambini, que a área ocupada
•
pelos autores integra o territó,rio tradicional Zoró segundo os
seus usos, costumes e tradições. As alterações físicas produzi-·
das no local decorrentes da ocupação pelos autores adulteraram
irreversivelmente as marcas físicas. Entretanto, demonstrei os
critérios científicos utilizados para elucidar o território tradicional, aí inclusive a área ~retendida pelos autores .
•

15. QUAL A SITUAÇÃO HOJE DOS ZORÓ? T~M ELES TODA A ASSIS
T~NCIA DA FUNAI? FALTA OU FALTOU RECENTEMENT~ QUALQUER TIPO DE
ASSISTrNCIA?
OS COLONOS ASSISTIRAM OS INDÍGENAS RECENTEMENTE?.,
COMO? COM REM{DIOS, ALIMENTAÇÃO~! ASSISTfNCIA MtDICA? FAZER
DESCRIÇÃO PORMENORIZADA.

Passados os momentos traumáticos da fase pós-contato, os
Zoró estão crescendo do ponto de vista demográfico. Não ocupam
toda a extensão do seu território porque permanecem ainda agl~
tinados no Posto da FUNAI. Sabem, entretanto, que têm direito a
ocupá-lo. Do ponto de vista da sua organização social.interna,
estão começando a reocupá-lo, com o deslocamento de algumas famílias extensas para localidades próximas.
A assistência médica da FUNAI ainda deixa a desejar.
Os índios aguardam do órgão responsável a solução para o
impasse nas suas terras.
Colonos e índios não mantêm contato. A seguir descrevo pwr
menorizadamente o último encontro entre brancos e alguns Zoró:
em dezembro de 1991, cerca de vinte homens Zorô deslocaram-se
se para uma área próxima do médio Canaã, com a intenção de buscar taquaras para flechas. Lá chegando encontraram alguns homens
fazendo uma derrubada. Esses ameaçaram as índios, afirmando que
ali não era terra indígena, que eles nada temiam, nem a FUNAI
nem a Polícia Federal,_ e ainda, que os índios deveriam ir embora
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porque, caso voltassem, seriam recebidos à bala. Estavam armados
com carabinas.
Os índios retiraram-se e relataram o ocorrido por escrito
à FUNAI. Foi esta a última assistência que os Zorá tiveram.

Nada mais tendo a acrescentar, considero encerrado o laudo .

•
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