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1-DADOS GERAIS 

Povos de filiação Karib, os Kapon (Akawaio, conhecidos no Brasil 

como Ingarikó, e Patamona) e os Pemon (Kamarakoto, Arekuna, Taurepang e 

Makuxi) compartilham uma mesma faixa de terra, com limites a nordeste do Estado 

de Roraima, entre as fronteiras do Brasil com a Venezuela e Brasil com a Guiana, e 

entre os rios Surumu, Tacutu e Mau. Tradicionalmente, habitam essa região os 

Ingarikó, ocupando o vale do rio Panari e as cabeceiras dos rios Catingo e Mau, 

estando estimados em aproximadamente 600 habitantes; º-~- Patamona, as margens ·-·-----· 
esquerda do rio Mau ( a maioria encontra-se na Guiana, nos vales dos rios Cuiuni e 

Síparuní), que no Brasil somam cerca de 40 indivíduos; os Kamarakoto e os Arekuna, -- 
do grupo Pemon, a Gran Savana e as terras baixas adjacentes ao Território 

Venezuelano. Próximos a fronteira Brasil/Venezuela, vivem os Taurepang, acima da 

serra Verde; estes foram identificados por Kock-Grunberg, em 1911/19131 e por 

Rondon, em 1931/19322• Os Makuxi vivem nas cabeceiras dos rios Branco e 

Rapununi, em sua maioria concentrados nos vales dos rios Surumu, Cotingo e Mau, e, 

estendendo-se à Leste, ocupam ainda a margem esquerda do rio Rapununi, na 
Guiana', Os Wapixana são Aruak, e vivem em habitações mistas com os Makuxi. 

Originalmente resultam da mistura de outras etnias". No passado eram a mais 

numerosa de todas elas na área rio branquense". Destes, em 1883, Im Thurn 

1 
- Sobre os Taurepang, Koch-Grünberg disse o seguinte: "O nome da tribo Taurepang, eu descobri. 

A estes índios os chamam Yarikuana os Wapishana e conforme eles, também os brancos. Todos os 
viajantes anteriores, como os irmãos Schomburgk, Appun, Brown e outros, os chamam Arekuná. No 
princípio, também ao falar comigo, eles também se chamam Y arikuná Alekuná. Só depois de uma 
prolongada estada entre eles, entereí-me de que o verdadeiro nome de sua tribo era Taulipáng e pude 
comprovar isto nos textos que gravei de seu idioma. Quando regressei mais a São Marcos e contei a 
Neves que o Taulipáng era o verdadeiro nome da tribo de todos os índios desde o Surumu até o 
Roraima, ele riu de mim e disse: 'Agora levo dez anos vivendo con este 'yarikunas' e este doutor 
alemão, que apenas vive aqui há poucos meses quer vir nos ensinar'. Chamou um de seus homens, 
un Yarikuna oriundo das cercanias do Roraima e perguntou-lhe: 'De que tribo você é? Resposta: 
'Yaríkuna', Riu triunfante. Logo perguntei-lhe: 'Como vocês mesmo se chamam?' Resposta: 
"Taulipáng'. Agora quem riu fui eu"(l979: Tomo I, 52-53). 
2 
- Rondon, 1948: 247. 

3 
- Cf. Relatório sobre a Proposta de Demarcação da Área Indígena Raposa/Serra do Sol, jl. 08, 

1993. 
4 
- Koch- Grünberg, 1979: 40; Amódio et Alii, 1989: 69. ~ 

5 -LoboD'Almada, 1787: 86. C--- 



identificou três subgrupos Wapiana: Wapiana verdadeiros, Atol'3.1,6 e Amaripa7, 

informação confirmada por Lucilla Hennann nos anos quarenta, embora tenha 

ampliado sua lista com nomes sem relação alguma com os Wapixana", Tradicionais 

inimigos dos Paravilhana e dos Carípuna", século passado quase foram dizimados em 

guerras com os Makuxi. Os Wapixana sobreviventes foram obrigados a descer a serra 

e hoje ocupam área localizada próxima ao rio Itacutu, até o médio rio Branco 10 

Os Portugueses fizeram os primeiros contatos com os índios do vale 

do rio Branco, simultaneamente à penetração em direção ao rio Negro. As "tropas de 

resgate" serviram como motivo para os portugueses justificarem as "entradas" em 

direção ao rio Branco. Tinham a incumbência de resgatar índios capturados em guerra 

por outros índios, mantidos como escravos ou para serem comidos. Aliás, como era 

típico no Brasil Colonial, as "entradas" decorriam da necessidade de suprir a carência 

de mão-de-obra nas fazendas, mais tarde substituída pelo escravo africano 11, ao 

mesmo tempo em que serviam para expandir os limites da Colônia. 

A história da presença sistemática no Nordeste do Estado de Roraima 

· por não índios, data-se do início do Século XVIII, quando portugueses enviaram para 

as paragens rio branquenses, tropas de guerra para combater os espanhóis, que então 

cobiçavam a Amazônia. A decisão de construir o Forte São Joaquim, entre os anos de 

1775 e 1776, vinte anos depois de ver cessado as ''tropas de resgate", por 

determinação da Lei de 6 de Junho de 1755, decorreu da necessidade de guarnecer as 

possessões portuguesas na Amazônia, impedindo eventuais tentativas de entrada de 

espanhóis para o rio Negro através do rio Branco12• O aldeamento dos índios da 

região foi concomitante à construção do forte; nele foi utiliz.ado mão-de-obra de 

índios descidos para este fim13• Carmo, Santa Isabel, Santa Bárbara no Rio Branco, 

São Felipe do Tacutu, Conceição no Uraricoera, foram aldeamentos para onde foram 

6 
- Grupo do tronco lingüístico Aruak (Numuendaju, 1987: 43) 

7 
- 1m Touro, 1883: 163, Apud Amódio et Alii, 1989: 69. 

8 
- Amódio et Alii, 1989: 69. 

9 
- É preciso diferenciar os Karipúna dos Carípuna: os primeiros são índios do tronco linguístico 
Pano em 1865, foram documentados ao sul da cidade de Porto Velho, Rondônia; os segundos eram 
falantes de uma língua desconhecida, documentados em 1787, vivendo às margens do Rio Jatapu 
(Numuendaju, 1987: 45 e 50). Também Rondon, encontrou Caripuna habitando às margesn do rio 
Curipi, afluente do rio Uaça, Oiapoque (Rondon, 1948: 22). 
10 

- Amódío et Alii, 1989: 18. 
11 

- Cf. Femades, 1964. 
12 - Farage, 1991: 122-123. 
13 

- Id., Ibidem: 123. 
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levados índios das etnias Paraviana, Uapixana, Sapará, Aturaiú, Uaimará, Amaripá, 

Pauxiana. Os Caripuna, Mak:uxi, Uaicá, Securi, Carapari, Sepuru, Umaina, embora 

fossem etnias conhecidas, ainda não haviam sido reduzidas 14• A presença de índios 

Makuxi nos aldeamentos, só se deu a partir de 1789, quando pequenos grupos foram 

aldeados próximos à Fortaleza São Joaquim. Até essa época, apenas os Taurepang e 

Caripuna nunca haviam sido aldeados. Farage explica a ausência dessas etnias nos 

aldeamentos, dizendo que 

"Sua ausência( ... ) transborda de sentido, tanto quanto a 
própria designação, ou seja, ela exige uma reflexão 
sobre a correlação mantida entre ambos os processos 
colonizatórios, desde que, lembremos, o tráfico de 
escravos polarizados pelos holandeses encontrava-se em 
franca atividade na época em que os portugueses 
empreendem o aldeamento de índios na região?", 

Os mais afetados por essa política, parecem ter sido os Wapixana. 

Antes numerosos na região, em 1887 não somavam mil individuos. A explicação para 

essa elevada assimilação, deveu-se, sobretudo, ao fato de terem rapidamente 

aprendido a língua do branco, deixando-se convencer a morar nos aldeamentos". Por 

seu lado, o baixo comparecimento dos Makuxi nos aldeamentos se explica por serem 

considerados excessivamente arredios e bravos guerreiros. Com os brancos, nunca 

tiveram uma relação tranqüila. À respeito deles, Coudreau escreve que " são os mais 

rebeldes à disciplina da civilização. Não têm vontade de ensinar a própria língua aos 

brancos. Eles são insolentes e ínsubordínados?". Isso em si, explica o grande número 

de indígenas dessa etnia, se comparado ao dos outros grupos, contanto de três a 

quatro mil indivíduos, segundo Coudreau". Diniz lembra que esses aldeamentos eram 

instáveis, com índios constantemente rebelando-se contra os maus tratos recebidos". 

Os que mais resistiram a política de aldeamento foram os Tapicari e Sapará. Em 1776, 

registra-se uma tentativa dos militares para trazer esses índios rebelados para o forte. 

Sobre os Taurepáng, Farage indica que em nenhum momento registra-se que tenham 

sido aldeados'" . 

14 ~ Ribeiro Sampaio, 1850: 251-253, ApudDiniz, 1972:28; Farage, idem: 124-125. 
IS - Id., Ibidem: 127. 
16 

- Amódio et Alii, 1989: 24, 
17 -Coudreau, 1887: 400,ApudDiniz, Idem: 24. e 
18 

- Id .• Ibidem: 24. 
19 

- Idem: 29. ..._ 
20 -Id., Ibidem: 127. '
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Os aldeamentos não chegaram a contar com a presença de religiosos, 

até porque eles ocorreram num momento posterior às reformas pombalinas. A 

presença deles na área era quase insignificante, se comparado às outras paragens do 

Brasil, com ordens religiosas, principalmente a C. J., utilizadas para estimular o 

povoamento. Farage argumenta que isto serve para corrigir um equívoco na 

historiografia da área, quando se atribui aos carmelitas a formação dos aldeamentos 

na região. Diz ela, que de fato a Ordem do Carmo tinha planos, por volta dos anos 

50 do século XVIII, de estender sua atuação até o rio Branco, porém não teve tempo 

de efetivá-los pelo fato das missões terem sido secularizadas com a refonna21 

De maneira geral, os aldeamentos estavam ligados ao interesse dos 

portugueses pela ocupação do rio Branco. Interesse este, que não era apenas 

econômico, mas sobretudo estratégico-militar, posto que visavam criar uma barreira 

humana, através do povoamento, para impedir a penetração espanhola no rio Branco. 

Por isso, implicavam na fixação do índio para garantir elemento humano que 

assegurasse o sucesso dos empreendimentos portugueses no vale22 • 

O gado foi introduzido no vale do rio Branco por iniciativa oficial, num 

momento que era ainda restrita a entrada de civis. Esse objetivo levou à criação das 
fazendas nacionais, iniciadas na administração de Lobo D' Almada,. Sua intenção era 

integrar a região do rio Branco ao restante da economia do Brasil colonial, 

estimulando o fornecimento de carne e couro para a Capitania de São José do Rio 

Negro. Após cem anos, o rebanho bovino e parte das terras de campos estavam sob a 

administração do Forte São Joaquim, cuja atuação era subordinada ao Governo da 

Capitania do Rio Negro e à Tesouraria da Fazenda23• O litígio entre Inglaterra e 

Brasil pela posse da área rio branquense, veio também desestimular a ocupação civil 

na região, situação que se só se nonnalizaria após a assinatura do Tratado de 

06/11/1901. De grande valor estratégico, ele altera o projeto oficial para a região, 

rescrevendo inclusive o conceito de fronteira, antes eminentemente militar, e agora 

visto como parte de interesses econômicos24 • 

'

Proc. ~i6$?t..' 
FI. _j_ l-K 
Ass.~ ,,. 21 

- Diniz, 1972: 129. 
22 

- Santilli, 1989: 17. 
23 - Id., Ibidem: 19. 
24 - Id., Ibidem: 43. 
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A presença sistemática de não índios na região, deu-se somente a 

partir da segunda metade do século XVIII., embora em 184 7, seguissem as tentativas 

de ocupação da região. Freitas registra que, nesse ano, 

"o Frei José dos inocentes fundou uma missão no rio 
Uraricoera e deu-lhe o nome de Porto Alegre. Esta 
chegou a ter 1.600 indivíduos. Mas ele logo se desfez a 
ponto de, em 1849, o Padre Antônio Pereira, que 
substituiu o Frei, só contar 119 indivíduos vivendo 
miseravelmente'Y, 

Em fins do século XIX, alguns criatórios haviam sido instalados nas 

margens direita do rio Branco e do Uraricoera. Dos trinta e dois criatórios existentes, 

quatro deles sitiavam-se no Itacutu e na margem esquerda do rio Branco26 • Em 1884- 

85, Coudreau assinala que a população não índia, vivendo na área, era diminuta: os 

civilizados totalizam mil indivíduos, sendo constituídos de brancos, mestiços e índios 

vestidos27• A partir do início deste século, esse contingente é elevado 

significativamente; dos 10.000 habitantes de Boa Vista, 3.000 eram brancos ou 

mestiços28• No ano de 1931, o SPI levantou as seguintes tribos existes: Wapixana, 

Makuxi, Taurepáng, Ingaricó e os quase extintos Siriana. No ano de 1940, grande 

parte da comunidade indígena foi afetada pela seca, implicando em inúmeras mortes. 

As mudanças econômicas mais significativas na região, só ocorreriam 

com a criação do Território do Rio Branco, pelo Decreto-Lei No. 5.812 de 13/09/43, 

proporcionando um maior incremento na entrada de capital patrocinado pelo Estado. 

Com a transformação do Território do Rio Branco em Território Federal de Roraima, 

por força do Decreto-Lei No. 4.182 de 13/12/62, implementou-se em definitivo a 

capitalização do meio rural, sobretudo com a construção da estrada BR-174, ligando 

Boa Vista a Manaus. Com a promulgação da Constituição de 1988, o Território de 

Roraima é elevado à condição de Estado da Federação. 

1 
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25 
- Freitas, 1996: 101. 

26 - Coudreau, 1887: 407, ApudDiniz: 1972: 32. 
27 

- Idem: 32. 
28 - Id., Ibidem: 102. 
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Compreender como os grupos tribais se relacionavam entre si no 

nordeste de Roraima, permite esclarecer como os índios chegaram aos rúveis de 

interação atuais. Certamente, a relação com o elemento branco impôs novos ritmos 

sociais, alterando os costumes tribais, sobretudo aqueles baseados nas guerras. 

Analisar o problema tendo em foco as relações tribais no passado, 

esclarece igualmente a maneira como os grupos tribais passaram a se afirmar como 

unidades autônomas, desenhando a geografia étnica atual da regiões do nordeste de 

Roraima. 

2.1 - Índios e índios: guerras e migrações 

São várias as menções na história do indigenismo no Brasil sobre 

enfrentamentos e escaramuças entre índios e índios". Para ficar só num exemplo, o 

mais notável, no litoral Brasileiro, os Tupinambá moviam guerra contra os 

Tupiniquim e outros povos, obedecendo uma complexa lei militar, onde um simples 

toque no oponente era suficiente para que ele não corresse mais, entregando-se, 

resignado, ao adversário como prisioneiro, mesmo sabendo que posteriormente seria 

devorado cerimonialmente. Uma estrutura que é universal, as guerras sempre 

estimularam o intercâmbio nas culturas tribais, habitantes de uma mesma região. O 

Nordeste Roraimense segue a mesma característica, designando o que Galvão (1960) 

chamou de "Áreas Culturais", justamente explicando que as guerras, juntas com o 

comércio e o casamento, impulsionam a troca de muitos traços culturais, sociais, 

religiosos e mitológicos, entre os povos tribais. Como eram várias etnias habitando 

contiguamente o nordeste roraimense'", cada qual tinha interesses particulares, como 

roubo de bens materiais, de alimento, motivos religiosos ou mitológicos, rapto de 

mulher, guiando-os à guerra e submetendo seus oponentes. 

Característica de muitos povos tribais, a guerra era, as vezes, até 

contra parentes. Fernandes, no seu estudo sobre os Tupinambá, conta que bastava 

uma cisão, por um desavença qualquer, para um grupo se afastar, tornando-se inimigo 

29 
- Cf. Fernandes, 1941; Clastres, 1978; Ribeiro, 1982; Laraia e Da Matta, 1967. 

30 - Cf. Koeh-Kunberg, 1979, Tomo I; Ribeiro de Sampaio, 1985: 104. 
6 



daqueles que ficavam, sendo inclusive comidos cerimoniahnente se capturados em 

guerra31• As hostilidades podiam awnentar ou diminuir, dependendo da administração 

das tensões feita pelo grupo. . 

No caso de Roraima, quando se olha para o mosaico das etnias, fica 

claro aquelas que melhor se saíram desses embates. Das etnias existentes no período 

dos aldeamentos, no final do século XVIII: Paraviana, Wapixana, Sapará, Makuxi, 

Sirianá, Waycá, Marakaná, Parauna; os Makuxi e os Wapixana sobreviveram; estes 

últimos grandemente absorvidos pelos primeiros. Kock-Grunberg, conta em seu 

diário, que os Marakaná eram wna tribo muito temida no Oeste das nascentes do 

Uraricapará. Inimigos mortais dos Awaké, quase os aniquilaram quando o Sirianá 

uniram-se a eles por matrimônios32• Também Hamilton Rice, quando na sua viagem 

pelo vale do rio branco, em 1924, faz seguidas referências a enfrentamentos belicosos 

entre Máku, Maiongong, Sirianá e outros", 

Nenhuma guerra entre as tribo rio branquense teve a dimensão e a 

duração que a dos Mukuxi contra os Wapixana. Um professor índio da aldeia do 

Araçá, conta, para explicar o direito à terra que habita, que quando wna aldeia 

Makuxi guerreava os Wapixana, solicitava ajuda de outras aldeias Makuxi; se 

vencesse, cedia parte da terra à aldeia aliada. Muitos perguntam o motivo dos Makux.i 

guerrearem os Wapixana. Talvez a memória e a sabedoria do professor sirvam para 

mostrar que, entre outros motivos, estava a posse da terra. 

Os Makuxi são originários da bacia do Orinoco". Migrando em 

pequenas levas, atingiram o rio Branco, quando expulsos de seus locais de origem: 

primeiro pela guerra com os Carib verdadeiros, depois pelo enfrentamento com os 

1 
Proc. -;;]1~1 
FI .. .L8'L 
Ass.~ v 

31 
- Fernandes, 1962: passim. 

32 
- Id., Ibidem: 188. 

33 - Cf. Rice, 1978. 
34 

- Um mito procura explicar a descedência dos Makuxi e Ingaríkó: 
"Há muito tempo, Macunaíma e Ariquê encontraram a árvore Wazacá, a árvore da vida, onde 
floresciam todas as plantas atualmente cultivadas pelos índios, juntamente com as diversas espécies 
frutíferas silvestres que vicejam ainda hoje na região da serra que formam a vertente da cordilheira 
Pacaraima e nos campos adjacentes . Macunaíma,encontrando seu irmão mais velho. Ariquê 
derrubou a árvore wazacá para comer os seus frutos, dando origem a atual conformação fisiográfica 
do mundo: os galhos, ao caírem espalharam as diversas espécies vegetais pelas distintas regiões e de 
seu tronco jorrou um torrente de água que formou os rios ou lagos que vertem desde o Monte 
Roraima. 
Naquele tempo em que as pedras eram moles, Macunaíma e Ariquê, em suas inúmeras peripécias por 
este mundo, moldaram as rochas, as cachoeiras, enfim os acidentes geográficos que caracterizam o 
território tradicional makuxi e Ingarikó (ln, Os Índios no Futuro de Roraima, 7). ~ t- 

7 



espanhóis. Na medida em que desciam, iam encontrando e expulsando povos à sua 

frente. Especula-se que os Taurepang, tenham feito parte da migração empreendida 

pelos Makuxi, separando-se deles momentos depois e se afirmando como povo, até 

quando Koch-Grunberg os encontra espalhados em sete cabanas nas cercanias do 

monte Roraima". Nesse movimento, os Makuxi foram absorvendo também outros 

povos, como os Purucotó e os Paravilhana (Parauiana). Na medida em que uma nova 

cultura era absorvida, iam acumulando novos traços culturais, desencadeando 

processos aculturativos, dando nova face ao ethos tribal. 

Doutro lado, as guerras intertribais na região sofreram o impacto do 

contato com os espanhóis, redirecionando e ampliando o sentido da guerra: 

"Se antes os Caribes roubavam comida, manufaturados 
e, só raramente mulheres ( dependendo da própria 

· necessidade), agora o rapto de mulheres, crianças e 
homens tornava-se comum, pois os espanhóis pagavam 
para obter a mão-de-obra necessária para a construção e 
manutenção das colônias-fortins no curso do Orinoco. 
As velhas guerras passaram a ter uma nova e primordial 
finalidade: a de capturar escravos. Estes eram trocados 
por produtos novos na região: ferramentas, antes de 
tudo e, secundariamente espingardas?" . 

Mas a etnia que sempre suscitou temor entre os Makuxi, são os 

__lngarikó. Koch- Grunberg, lembra, na ocasião de sua viagem, a fama de bravos tida 

pelos Ingarikó entre outros índios da região37• Na verdade, a denominação Ingarikó 

decorreu dos Makuxi os considerarem "pessoas do mato", por viverem isolados na 

região da "mata serrana", mantendo relações mais regularmente com seus semelhantes 

que, em maior número, vivem na Guiana, do outro lado da fronteira. Aliás, o 

isolamento tem sido a característica deste povo, embora mantenham contato 

intermitente com brancos nos tempos atuais. Eles mesmos, autodenominam-se Kapon, 

raramente Ingarikó, diferenciando-se dos Pemon. Vivem, atualmente, no limite Norte 

do Estado de Roraima, nas serras limítrofes do Brasil com a Guiana e a Venezuela. 

Suas residências, distribuem-se pelas margens encachoeiradas do rio Catingo. Na 
medida em que se avança, a partir da Serra do Sol, onde está a maior comunidade 

35 
- Koch-Grünberg, 1979: 109 e segs. 

36 
- Amódio et Alii, 1989: 7. 

37 - Id., Ibidem: 77. 
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Ingarikó, a maloca Serra do Sol, em direção à serra, vai-se diminuindo a relação deles 

com a sociedade envolvente. 

Esse povo sempre teve rusgas com os Makuxi e outras etnias vizinhas; 

sobreviveu aos muitos de seus ataques, awnentando seu estereótipo de "brabo", 

contribuindo para afastá-los cada vez mais destes. Koch-Krunberg, colheu um mito 

contato por wn Taurepang, chamado ''visita ao céu', onde se narra o herói passeando 

sobre cadáveres numa aldeia destruída pelos Ingaríkó". A fama de bravos, reforçou 

muitos mitos que alentam a relação deles com deuses desconhecidos. Os piores 

"kanaimé" ( espíritos opressores e violentos, parte da mitologia dos índios do nordeste 

de Roraima), encontrados pelos Makuxi, dizem ser Ingarikó. Aliás, os Ingarikó são 

persistentes em dizer que são Kapon e não Ingarikó, por justamente serem estes, os 

mais perigosos "kanaimé" do lado guianense. Por conta disso, muitos Makuxi relutam 

em aventurar-se em terras Ingarikó. Porém, tudo leva a crer, que da parte deles, há 

uma maior tolerância para com um e outro Makuxi. Não faz muito tempo, um 

Makuxi (Horlando) foi indicado professor na Aldeia Serra do Sol. Ensinando 

português aos meninos, aprendeu a língua lngarikó e casou-se com uma das índias. 

Por saber falar português e lngarikó e ter se tornado parente pelo casamento, foi 

eleito tuxaua, representando estes índios nas relações com o homem branco. Mas este 

é um caso singular; no geral, a relação entre os dois grupos ainda é marcada pela 

desconfiança. Guardam, por isso, muitas especificidades e particularidades, que 

devem ser levadas em conta antes de tratá-los como parte de uma área, onde 

convivem etnias historicamente diferentes. 

Certamente, não compete a este espaço avaliar as conseqüências sócio 

econômicas destas guerras, senão apenas apontar que os povos tribais no nordeste de 

Roraima, povoado por etnias diversas, tiveram ao longo da história, relações de 

violência entre si, definindo e particularizando muitos de seus aspectos. 

3-CRENÇASEVALORES 

Os índios do norte e nordeste de Roraima possuem crenças e valores 

adaptados à situação de aculturação. São cristãos em sua maioria; professam o 
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catolicismo e o protestantismo. A religião católica predomina entre eles, embora haja 

uma parcela considerável de praticantes das religiões protestantes, entre elas, batistas, 

assembléia de Deus, adventistas, etc. Nas áreas de predomínio católico, são comuns 

as festas religiosas, momento que as atividades, como novenas e missas, misturam-se 

com as lúdicas, tais como corridas de cavalo e a dança do forró, muita apreciada em 

diversas malocas. 

Poucas décadas passadas, os Makuxi praticavam o cristianismo à sua 

maneira, tendo inclusive surgido uma religião sincrética cristã-indígena, que se 

difundiu entre outros grupos tribais da familia lingüistica Carib, dando origem ao que 

ficou conhecido como "Areruia", corruptela da palavra Aleluia, fundada, consta, por 

um Makuxi das montanhas Kanukú da Savana do rio Rupununi". A expansão do 

culto, é explicada da seguinte forma: 

"Hallelujah seems to have been confined to those tribes 
of the Carib group who call themselves Kapong Y amok 
(i. e. the Akawaio and Patamona), and Pemong (i.e. the 
Makusi, Taulebang and Arekuna) who live in adjacent 
areas in the Parakaima Mountains and the gran sabana 
on the bounderlands on British Guiana, Brazil and 
Venezuela. Today, only the Akawaio practise Hallelujah 
assdously, though a few Arekuna also perform it in their 
more remete settlement. Toe position of Hallelujah 
among Patamona and Makusi requires investigations'?" . 

Os jovens Makuxi pouco ou nada lembram do culto. Os lngarikó, ao 

contrário, o praticam com maior freqüência, sendo o culto conduzido por um 

sacerdote, chamado por eles de "pastor". Entre esses, o areruia cobre uma parte 

considerável das atividades diárias. Uma pequena excursão, por exemplo, é precedida 

por uma prece dessa religião sincrética. Assim o é também, quando da partida de um 

visitante ou outras atividades corriqueiras. Todavia, não são todos os habilitados para 

a incumbência de ser pastor, o que o torna uma personalidade rara e respeitada. No 

desempenho de sua função, caminha de uma aldeia a outra, chegando a atravessar a 
fronteira Brasil/Guiana para prestar serviços religiosos entre os Kapon do outro lado. 

É ele quem estimula também a construção de templos, casas que não se diferenciam 

daquelas que os índios habitam, a não ser por ser um lugar reservado aos cultos. 

roe. n.oJ,lfeJ/CfGI 
R .í:_:K_~ ······- 
Ass.~ 
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Do mesmo modo, também a maneira como enterraram seus mortos, 

em nada se assemelha ao sepultamento em urnas de barro do passado. Sobrevive na 

memória de velhos regionais, a recordação de alguma vez ter encontrado essas urnas 

em pedras ou cavernas. Embora nunca tenha sido feito estudos comprobatórios das 

muitas estórias, elas são exemplos de que estes índios praticavam o enterro 

secundário, desenterrando primeiro os ossos dos mortos, para colocá-los em seguida 

em urnas de barro, depositando-os, posteriormente, em locais de pedra. Contam os 

índios, que muitos desses locais sobrevivem intactos nas regiões das serras e do 

Parimé, preservando restos mortais e de guerra. 

Porém hoje, devido às pressões aculturativas, os Makuxi sepultam seus 

mortos à maneira dos regionais, em cemitérios nas próprias aldeias ou nas vilas 

adjacentes. Para aqueles da religião católica, a homenagem aos mortos segue o 

calendário católico, comum ao Brasil inteiro. 

Sobre a presença de xamãs entre eles, quando Diniz os visitou em 

meados dos anos sessenta, a figura do piaçã era ainda muito presente. O piaçã era o 

xamã dos Makuxi, participava tanto das atividades religiosas (sobrenaturais) como 

profanas (médicas). Sua tarefa era a de mediador entre as atividades sobrenaturais e 

os crentes. além de se o guardião do conhecimento mágico-religioso do grupo tribal, 

curador de feitiço, além de médico41• São raros, na atualidade, aqueles que recorrem 

ao piaçã. Sua função está praticamente extinta entre os índios protestantes, e pouco 

freqüente entre aqueles católicos. Subsiste, porém, integralmente entre os índios da 

mata serrana, os Ingarikó e os Patamona. 
.J. 

3.1 - Mitologia 

São dezenas os mitos indígenas do norte e nordeste de Roraima. Koch 

Grumberg (1979), registrou vários deles, cobrindo desde a cosmogonia até as 

relações entre os homens e os animais. Também Diniz (1972) levantou, entre os 
Makuxi especificamente, 26 mitos. Porém, dois deles, basicamente, são importantes 

por apontar a maneira como a influência do "mundo dos brancos" interage no sistema 

social dos índios, através da incorporação de elementos desconhecidos à sua tradição. 

41 - Id .• Ibidem: 101. ; ;;;:;;,J d. 61/rtJ>\ 
Fl. ··- J._ 3'.~;2- _ 
Ass.~- 
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O primeiro mito, corrobora a pressão religiosa cristã sobre as tradições indígenas; o 

segundo, mostra como a mitologia indígena procura ajustar um fato estranho à sua 

cultura tradicional, resolvendo-a de acordo com os seus próprios princípios 

estruturais. 

•, 

Mito nº 1, contado pelo tuxaua Makuxi lgnacio a Koch-Grunberg, no Rio Uraricoera/ 
. . 

"Nuá construiu um barco grande e informou a todos os animais: jaguar, veado, tapír, 
capivara e outros, todos os animais do país. Informou também as pessoas que tudo se 
inundar, mas as pessoas disseram: 
- É mentira. 
Nuá fez um barco grande e deixou entrar todos os animais e plantou nele todas frutas, 
especialmente bananas, mandioca, caju e outras. O barco ainda pode ser visto do 
outro lado do Roraima, uma rocha grande com uma enorme extensão ao lado. 
Nuá disse às pessoas: 
- Sereis convertidas em botas, peixes, cobras aquáticas e tartarugas. Os Maiongong, 
Makuxi, Taurepáng, Wapixana, Sapará, Waimará, Maku e outros acreditaram em 
Nuá. Todos os demais transformaram-se em animais aquáticos. Então, veio do 
Roraima muita água e inundo tudo. Os homens aos quais Nuá havia advertido, 
disseram: 
- Não vamos fazer barcos, subiremos nas árvores. 
Eles foram convertidos em formigas "tocandiras", quiçá também em mariposas. O 
agutipuru subiu em uma palmeira inajá alta e por isto gosta, ainda hoje, dos frutos 
dessa palmeira. Outros subiram em árvores e se converteram em todas as classes de 
manos, guaribas, macacos e outros. Por isso os monas se parecem ainda hoje aos 
homens. Outros foram transformados em aves. O tamanduá que naquele tempo era 
um homem, disse: 
- Em que vou me converter agora? A cutia, a paca, a anta, todos esses animais se 
comem. Eu não quero chegar a ser um animal assim. Vou converter-me em tamanduá, 
a este as pessoas não comem. ' 
Outro fez o mesmo e se converteu em jaguar, outro lobo, que são todos os animais 
que não se comem. Estes foram os espertos. Os outros: anta, cutia, veado e alguns 
mais, foram os bobos. 
Todas as aves haviam ido ao céu como mutum, urubu, passarão, garça e outros. 
Contam qu~ o céu tem un_i burac~, um port~o p~a estes ~- 1 Proc. ....~.-º 1-L-6$<-. --:-t/--61 Tudo ficou inundado e cama noite. O sol nao brilhou por muito tempo. / ç /. 
Então disse Nuá: FI. ~.J..:=.!o~K7'---- 
- Quando chegar a manhã deveis cantar. AssvJ;.(.u'-""-" 
Disse aos papagaios, araras, cutias, antas, a todos os animais, aos guaribas, mutuns e 
outros. 
Um dia o agutipuru comeu fruta da palmeira inajá e passou a semente pelos pêlos. 
Então ficaram uns pêlos grudados nela e por isto a semente é peluda ainda hoje em 
dia. O agutipuru lançou uma fruta de inajá na água para ver se ele baixava. A fruta fez 
"tíng", sinal de ainda havia muita água. Assim fez o agutipuru todas noites durante 
muito tempo. Um dia a semente fez ''pong". Assim notou o agutupuru que água 
estava baixando. A água baixou tanto que a fruta de inajá fez "pau" quando voltou a 
lançar uma na água. Assim, supôs o agutipuru que a fruta havia caído no solo seco. 
Então cantou primeiro o araguato, depois o galo, o mutum e todas as aves que 
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cantam na madrugada. Apareceu o dia. O sol voltou a brilhar. Então Nuá ordenou ao 
urubu, que naquele época era ainda urna pomba, que fosse ver se a terra estava seca. 
A ave ficou muito tempo fora e comeu muitos animais, particularmente peixes que 
haviam apodrecidos por toda.as partes. Saciado, voltou negro por causa do pântano 
hediondo, convertendo-se em urubu. Nuá mandou urna pequena pomba atrás dele 
para ver o que estava fazendo, já que demorara tanto. Ela não fez como o urubu, 
regressou e contou tudo a Nuá. Nuá disse ao urubu: 
- Você está muito satisfeito. Eu não quero ter-te aqui. Agora continue vivendo assim 
para sempre. 
Assim, continuou preto. 
A pombinha disse: 
- A terra está seca. 
Então Nuá baixou com sua canoa do céu, mas antes mandou voar abaixo o gavião, o 
corococó, a garça, todas as aves que gostam de vagar pelo pântano e comer carne 
podre e peixes. Todos ficaram e não regressaram mais. 
Depois mandou o veado e disse: 
Cuidado, têm muitas formigas. Deixe que elas se distanciem primeiro. Mas o veado 
era teimoso e disse: 
- Não importa. 
Naquele tempo, ele ainda tinha carne nas canelas, mas as formigas comeram a carne e 
por isso hoje ele tem as patas delgadas. Também ao veado silvestre as formigas 
comeram as carnes das canelas. Nuá disse que se apressasse. Por isso o veado corre 
ainda hoje em dia. Nuá disse aos animais: 
- Primeiro deixem que todos sigam, deixem que as formigas se distanciem-, mas os 
animais, os veados, o tapir, não esperaram e por isso as formigas comeram a carne de 
suas canelas. 
Depois disse Nuá aos veados, antas e todos os demais animais de caça: Não tenham 
medo. 
Mas o mono disse: 
- Não acreditem, saiam correndo diante dos homens. 
Os animais seguiram o conselho do mono, e por isto até hoje em dia os homens os 
matam. De outra maneira seriam bons amigos ainda hoje',..2• 

Mito nº 2, "O Tatu Bola", contado pelo pajé Avelino, morador no igarapé Machado, 
próximo a aldeia Taxi, ao Edson Soares Diniz, no início dos anos 60. 
UA:BRARÍ estava colocando timbó num igarapé e matando peixes que boiavam. 
Apareceu o tatú-bola (mo:ru) e periuntou-lhe: "Que estás fazendo?" 
- "Pescando, respondeu UA:BRARI. 
- "Que peixe pegaste?'' 
- "Só peixe miúdo: piaba (xa:prê) e mandí (ra.kii). 
- Lá no Japão (unó: bridá) há muito peixe", disse o tatú-bola. 
- "Onde fica o Japão?'' 
- "Debaixo da terra". 
- "Por onde é o caminho?" 
- ''Todos os anos eu vou lá, durante o verão o caminho é limpo. Se quiseres ir 
comigo, arranja comida". 

42 Koch- Grunberg, 1981: 226-228 - vertido do espanhol para o português pelo autor deste texto. 
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- "Iremos nós dois. Sairemos às cinco horas da tarde e lá chegaremos pela manhã. 
Leva resina de uutaí, pois debaixo da terra é escuro". 
"UA:BRARÍ foi à sua casa, na serra do Pacará (pagrá:tupú). Trouxe bastante comida 
e resina de jutaí. Dois dias antes de viajarem o tatu bola e o rapaz pescaram. No dia 
marcado, às cinco horas da· tarde, estacam prontos para a viagem. Entraram no 
Igarapé que fica no 'pé' da serra do Pacará , o qual vai para o fundo da terra. 
Acenderam a resina de jutaí (xumiri:ekú} para alumiar o caminho. Chegaram ao Japão 
ao amanhecer. Havia muitas malocas de japonês (nó: brigó). Foram diretamente à 
casa do tatú-bola. Foram falar, por sugestão do tatú-bola com o chefe (puru) dos NÓ 
BRIGÓ. Estes deu licença para eles pescarem. Conseguiram muitos peixes e os 
moquearam durante dois dias. Arrumaram tudo no panacú. No dia seguinte, às cinco 
horas da tarde, regressaram. Acenderam a luz de resina de jutaí e caminharam. 
Quando chegaram em cima da terra, no Pacará, o sol vinha nascendo. O tatú-bola 
ficou em sua casa e o rapaz seguiu para a dele. Ao chegar, entregou o panacú para a 
mulher. 
Todos os verões o rapaz ia pescar com o tatú-bola. Só ele sabia, quando morreu 
ninguém descobriu o caminho. Os garimpeiros entupiram a entrada do caminho 
cavando e virando a terra?". 

4 - A ORGANIZAÇÃO DA FAMÍLIA 

Quando Diniz examinou a terminologia de parentesco Makuxi, 

descreveu-a do seguinte modo: 

"Um único termo é empregado para designar o pai do 
pai e o pai da mãe. Também há apenas um designativo 
para a mãe do pai e para a mãe da mãe. 
O pai, os irmãos do pai, os primos paralelos matri e 
patrilaterias do pai, o padrasto e o marido da irmã da 
mãe, são classificados em uma mesma categoria, seja 
ego masculino ou feminino. Fato semelhante ocorre em 
relação à mãe, às primas paralelas matri e patrilaterais, a 
madrasta e a esposa do irmão do pai, todas grupadas em 
uma mesma categoria terminológica, independente do 
sexo da pessoa que fala. Reciprocamente, todos os 
'pais' e todas as 'mães' referem-se à pessoa que fala 
como 'filho' e 'filha', conforme for o caso. 
A irmã do pai, a mãe do cônjuge e a esposa do irmão da 
mãe recebem uma única designação, seja ego masculino 
ou feminino. O irmão da mãe, o pai do cônjuge e o 
marido da irmã do pai, de acordo com o sexo da pessoa 
que fala, são referidos a um designativo comum. Por sua 
vez, tanto aquelas como estes, referem-se a ego 
masculino e feminino, respectivamente, pelos termos 
correspondentes a marido da filha e esposa do filho" 44• 
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Da mesma maneira, também eram identificados numa mesma categoria 

os irmãos e irmãs, bem como os primos matri e patrilineares. A terminologia de 

parentesco Makuxi, quando da pesquisa Diniz, era bifurcada na primeira geração 

ascendente, do tipo Iroquês. Quando das gerações alternadas, havia uma mesmo 

fusão terminológica, A estada de Diníz entre os Makuxi, levou-o a concluir que estes 

possuíam duas gerações distintas entre si, exceção feita ao termo muyn, que podia 

englobar o irmão da mãe, o filho da irmã e o marido da filha, quando a pessoa a que 

se refere é do sexo masculino. No geral, esta terminologia de parentesco separava 

duas posições genealógicas numa mesma categoria, em duas seções". Nessa direção 

o autor especula que os Makuxi provavehnente dividem o universo em duas classes: 

Nós e Eles. 

Todavia, este antigo sistema social desmoronou-se totalmente, 

permanecendo apenas alguns traços que merecem uma análise atenta por parte do 

etnólogo, dado suas condições especificas. Não é competência de um parecer , 

ambicionar tal prerrogativa, posto ser seu interesse observar apenas as modalidades 

organizatórios dos Makuxi nas novas condições de existência as quais encontram-se 

inseridos. 

4. 1 - Organização Doméstica 
•... J"-,, 

Os antigos Makuxi e Wapixana, adotavam construções retangulares, 

ao lado daquelas circulares e elípticas 46• Essa antiga forma de construção das casas, 

subsiste apenas entre os Ingarikó e Patamona. Entre os Makuxi e Wapixana ela foi 

substituída pelo mesmo tipo de formação das casas regionais: retangulares, cobertas 

com folhas de buritizeiro, chão batido e paredes de barro seco. Tudo indica que esse 

tipo de residência é resultante da interferência de agências externas, sobretudo 

religiosas. Porém, uma aculturação não-dirigida, decorrente do convívio permanente 

com regionais, talvez tenha também induzido os indígenas a adotar esse tipo de 
residência. 

Nas malocas onde a aculturação está mais avançada, as casas são 

abastecidas com água e eletricidade. Muitas delas, vêm sendo construída em 

~ -- 0 Proc~n. 

f\.jb- 
1\ss. --·- 
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alvenaria, sendo os tijolos fabricados no próprio lugar. No geral, são esses os locais 

em que as casas são "arruadas" e divididas em quadras, aproximando-se muito do 

padrão urbano de moradia. Aliás, a necessidade de dar um aspecto urbano às moradas 

indígenas, enaltece muitos de seus administradores, ciosos de educar os índios em 

novas modalidades culturais. 

Desde o início deste século, os Makuxi vêm adotando o padrão familial 

elementar, social e economicamente independente47, formado por casal e filhos. 

Porém, os Makuxi continuam praticando a uxorilocalidade temporária, quando o 

genro muda-se para a casa dos sogros, como lembra Diniz: 

"Os pais de uma moça desejam-lhe casamento. Para 
isso, esperam que o futuro genro seja trabalhador e 
pratique a uxorilocalidade temporária, ao contrair a 
união, quando deverá prestar serviços ao sogro. ( ... ) A 
monogamia, tal como outrora, é a forma usual de união 
matrimonial. A poliginia ( ... ), segundo os informantes 
foi mais freqüente no passado; porém na atualidade é 
excepcional. Tudo indica que este novo comportamento 
é provável influência dos 'civilizados', particularmente 
relígíosos?". 

A prática da uxorilocalidade, é uma instituição que tem subsistido à 

influência da sociedade envolvente. O jovem casado, quando na casa do sogro, deve 

mostrar o quanto é trabalhador, seja cuidando das roças, do gado ou ainda revelando 

habilidades no trato com a parentela. 

É importante contextualizar a organização social Makuxi, visto que 

muitos de seus valores, em função do contato, tiveram que ser remodelados. Mas ao 

se reordenar, a sociedade Makuxi não institucionalizou um "vazio" social, como 

poderia se pensar; adaptaram sim, algumas instituições, enquanto deterioraram outras 

tantas. Enquanto conservam a língua, a organização política, a uxorilocalidade, os 

mitos e º-~~~irão); não praticam mais as festas coletivas, como o parixara, 
quando dançavam, comiam e bebiam por dias seguidos, reforçando os elos tribais, 
subsitituídas pelas festas cristãs; também, vestem-se como os regionais, tendo 

abandonado há muito tempo o uso da tanga; e também não dependem 
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da medicina tradicional, preferindo se tratar, nas acasiões de enfermidade, com '< 

medicamentos adquiridos em farmácias. 

Sobre o casamento, muito raramente se encontrará um índio solteiro. 

Os Makuxi, os Wapíxana, os Taurepang, os Ingarikó e Patamona, em momento 

algum, estimulam o celibato, embora não se queira dizer que não existam solteiros. O ,. 

que se quer explicar, é que, como em qualquer sociedade humana, as estruturas 

organizatórias da vida social são manipuladas, muitas vezes alterando conteúdos e 

estruturas. Para o jovem índio, o casamento significa sua passagem para a idade 

adulta, ao mesmo tempo, um passo importante para sua subsistência física. Como 

adulto, ele pode requerer atribuições importantes para conquistar espaço de poder, 

entre os seus. Pode, por exemplo, ambicionar a posição de tuxaua, posto que 

aumentará em tomo de si toda parentela e agregados. Por isso, a relação com o grupo 

será um teste para sua liderança. O ajuri (mutirão), é um importante momento para o 

jovem mostrar suas aptidões diante dos parentes: poderá provar ser um bom 

trabalhador e bom líder. Se bem sucedido, poderá desempenhar importantes papéis 

políticos. 

5 - AS ÁREAS INDÍGENAS ATUAIS \~;~·f//6~\ Aaa~~ _ 

Segundo o Relatório sobre a Proposta de Demarcação da Área 

Indígena Raposa/Serra do Sol, existem 83 malocas na região, distribuídas para uma 

população total de 10.566 índios, com a preponderância da etnia Makuxi sobre uma 

parcela menor de Wapixana, lngaricó e Taurepáng. O mesmo documento registra 7 

aldeias lngarikó, 1 Taurepáng e 1 Patamona.49• A respeito dos Índios Ingarikó, no ano 

de 1989, a FUNAI preparou o Memorial Descritivo de Delimitação de uma área no 

extremo norte do Estado, com 90.000 ha aproximadamente, cobrindo as aldeias 

Manalaí, Serra do Sol (que é a maior), Cumaipá, Saupuru, Awendei, Mapaé e Pipi. 

Porém, por mudanças de rumo em seu programa demarcatório, as propostas foram 
arquivadas. 

Existem no Estado, já demarcadas, 25 áreas indígenas, cobrindo as 

etnias Makuxi e Wapixana, nos Municípios de Amajari, Bonfim, Cantá, Alto Alegre e 

49 
- A CTE. registrou. além deste total. 293 indivíduos, habitando as seguintes malocas: Caraparu III 

e IV, Monte Muriá II., Maloquinha II. e Abaru. 
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Pacaraíma. Desde a demarcação dessas áreas, os conflitos entre índios e regionais, 

têm sido atenuados, muito embora nehuma análise sócio-antropológica tenha feita, até 

o momento, para avaliar as relações desse convívio. 

As 83 aldeias da região compreendida pela Raposa/Serra do Sol, 

distribuem-se pela região do lavrado e da serra. Dedicam-se à criação de gado vacum, 

agricultura de subsistência e garimpo nos rios Quinô, Mau e Catingo. 

6 - ATIVIDADES PRODUTIVAS 

As atividades econômicas e sociais desenvolvidas pelos índios da 

regiões norte e nordeste do Estado, apresentam, em seu conjunto, variações que 

decorrem dos graus de contato interétnico. São variações que têm implicações, quase 

sempre, na forma como os índios se relacionam entre si e com a sociedade 

envolvente. A introdução da moeda, do gado, da garimparem e do trabalho 

assalariado, foram as principais inovações introduzidas pelo contato. Uma economia 

de subsistência, baseada no escambo, onde os bens possuíam apenas valor de uso, deu 

lugar a uma modalidade econômica que se movimenta de acordo com os parâmetros 
\ 

\ 

6.1 - A Agricultura 1 
Proc. n.º tJ.65Írí,\ 
FI. _,/./J.l-.~ 
Aas.~. 

da economia nacional, a qual os índios tiveram de se adaptar. 

Desde tempos remotos os indígenas do nordeste de Roraima praticam 

a agricultura, alterando a forma de ocupação de solo de acordo com a introdução de 

enxadas, machados, facões e, nas regiões onde o contato é mais freqüente, inclusive 

arados e tratores. Todavia, a coivara é ainda uma prática recorrente, sobretudo entre 

os indígenas que sofrem contatos esporádicos, como os Ingarikó e Patamona. A 

coivara é uma forma encontrada pelos índios para enfrentar o esgotando dos solos. 
Em suas roças utilizam arroz, feijão, macaxeira, milho, bananas, abóbora e mandioca. 

Para o cultivo das roças, havia uma divisão do trabalho, que ainda se 

mantem entre os índios da mata serrana, cabendo aos homens as atividades de brova, 

derrubada, encoivara e plantio; e às mulheres, a preparação do terrerio e a colheita. 
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Porém, hoje, entre os Makuxi, Wapixana e Taurepang, é comum homens e mulheres 

trabalharem juntos em todos os momentos. O contato com a sociedade envolvente 

tem trazido também alterações nos objetivos da produção: alguns produtos são 

vendidos a regionais. Com os recursos advindo desse comércio, os índios compram 

alguns dos itens que passaram a depender da economia regional, caracterizando uma 

espécie de "contrabando doméstíco?", suficientemente importante para abastecer os 

regionais de alguns produtos que, muitas vezes, teriam dificuldades em obter. 

6.2-A Caça 

A caça muda sua importância para os indígenas de acordo com a 

presença ou não de animais. Nas regiões de campo, ela está praticamente escassa, a 

não ser, eventualmente; a captura de tatus ou algumas aves. No passado era mais 

freqüente, a caça de jabutis, pacas, cutias, tatus, veados campeiros, antas, capivaras, 

caititus, macacos e aves - marreca, pato selvagem, curicaca51• Os indígenas que vivem 

nas matas serranas, têm na caça um importante meio de alimentação. Mas em sua 

maioria, sobretudo os índios dos vales, do cerrado, do pé-de-serra e das malocas que 

distam abaixo da Serra do Sol, têm como grande fonte de alimentação animais 

domésticos e o gado, aproveitando deste último o leite e a carne para a alimentação e 

os festejos coletivos, antes supridos pela caça .. 

6.3-A Pesca 

Do mesmo modo, antes parte da dieta de muitas comunidades 

indígenas da região, a pesca não é, atualmente, fundamental na alimentação dos 

inqígenas. Em sua grande maioria aprenderam a criar porcos, galinhas e carneiros, que 

se tornaram alternativas ao escasseamento de peixes nos rios. Da mesma maneira que 

a caça, os índios dos vales raramente a praticam, a não ser quando saem em excursão 

para locais com rios piscosos: porém, o caráter desta atividade, tomou-se recreativo, .. 
sendo feita ocasionalmente. Os Ingarikó ainda preparam o tumã, que tem como 

ingredientes a pimenta e o cozido de peixe, estes quase sempre de pequeno porte, 

50 
- Cardoso de Oliveira, 1972: 44. 

51 
- Diniz: 1972: 44. 



visto que as características dos rios, muito encachoeirados, tornam raras a existência 

de peixes maiores 

1~~1 
Desde as Fazendas Nacionais, o gado tem sido introduzido na região. 

Na medida em que os criatórios eram implantados, tornava-se mais fácil o contato 

6.4-0 Gado 

com os índios, dado a característica extensiva da pecuária. Tal característica, tomou 

a, na aquela época, benéfica aos índios, pela oportunidade que tinham de caçar 

algumas reses sem temor de represálias52• Isso era facilitado pelo fato dessas fazendas 

serem de iniciativa oficial, dificultando o controle sobre o gado. 

Os índios, em momento algum ficaram à margem dessa atividade. 

Aliás, foi nela que eles mais se envolveram, seja como vaqueiros nas fazendas 

instaladas na região, seja em atividades subsidiárias. O contato interétnico, decorrente 

da introdução da pecuária nas paragens rio branquenses, envolveu o índio na única 

atividade que lhe poderia assegurar a subsistência tisica e social: a criação de gado 

vacum. 

Mais recentemente, uniram-se a FUNAI e a Igreja, de um lado, e o 

Estado de Roraima de outro, em um projeto cujo objetivo é distribuir uma quantidade 

de cabeças de gado por cada aldeia, que varia de acordo com o número de habitantes. 

Pelos primeiros, cada comunidade fica responsável pelo rebanho, assumindo o 

compromisso de repor as matrizes para outra aldeia, ficando unicamente na posse das 

crias. No projeto do Estado, a diferença é que a posse do gado é permanente Com 

essa iniciativa, muitas comunidades indígenas têm conquistado uma relativa 

independência, tanto pela produção do leite que abastece as fàmílias, como da carne 

que supre a ausência da caça. Mas são medidas ainda túnidas frente a dependência dos 

índios com a sociedade envolvente e o avançado grau de carência dela decorrente. 

Ao menos tals medida tem servido para mitigar a situação de 

miserabilidade em muitas malocas. A prática da pecuária, atuahnente, tem feito . 

florescer a dignidade e o orgulho no índio, posto que a posse o torna menos 

dependente da sociedade envolvente. O empenho do Estado, FUNAI e da Igreja, 

visando desenvolver no índio a prática da pecuária para sua subsistência, é uma 

52 
- Diniz, 1972: 37 
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iniciativa que serve para inibir a visão negativa que pesa sobre o índio, em função~º 

valor distinto e específico que estes dão ao trabalho; como também contribui para 

eliminar muitas das atitudes trágicas sobre seu destino. 
" \' ' . } / 

6.5 - O Garimpo 

A atividade da garimpagem iniciou-se na região atraindo pequenos 

grupos, na década de 30, para a procura de diamante" .. Os indígenas envolveram-se 

nela na condição de trabalhadores braçais. O impacto maior sobre eles decorreu da 

criação das "currutelas", vilas para o comércio de diamantes, a partir de 1937. Com 

elas vieram também as bebidas, a prostituição e os jogos de azar. Por se encontrarem 

próximas às malocas, serviram como ponto de atração aos índios, tanto pela 

curiosidade sobre as atividades dos garimpeiros, como pela facilidade em obter alguns 

alimentos ou quinquilharias dados a eles. 

A garimpagem estimulou a criação de pequenos povoados, que 

inicialmente serviram para a comercialização de diamentes, transformado-se no que 

são hoje as vilas daquela região. 

Tem havido iniciativas por parte de algumas comunidades, sobretudo 

depois da criação do CIR (Conselho Indígena de Roraima), no sentido de assegurar a 

exploração de áreas de garimparem unicamente aos índios, vendendo sua produção 

em Boa Vista. Na produção, fazem uso do trabalho coletivo e dividem as tarefas e os 

ganhos obtidos com a comercialização da produção. O resultado dessas iniciativas 

reflete na melhoria da qualidade vida e na reversão de muitas doenças. Jambém, são 

incontestáveis as vantagens para os índios dessa iniciativa: com o resultado da 

garimparem podem melhorar sua qualidade de vida. 

7-RELAÇÕESINTERÉTNICAS 

Desde os aldeamentos, as relações interétnicas no nordeste de Roraima 

não se diferenciaram daquelas praticadas em todo o Brasil, atuando em dois níveis 

seqüenciais. 
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"Primeiro, como um enfrentamento entre populações 
que, configurando distintas entidades bióticas, ao 
entrarem em contato se mesclam racialmente e se 
contagiam reciprocamente. Como são maiores os 
fatores bióticos deletérios transmitidos pelos agentes da 
civilização, as populações indígenas sofrem mais 
fortemente seus efeitos na forma de reduções drásticas 
de seus contigentes demográficos. Segundo, como um 
enfrentamento entre sociedades evolutivamente 
defasadas - de que resulta uma enorme capacidade de 
coesão interna e de dominação por parte da mais 
avançada - esta logra crescer e alastrar-se rapidamente 
sobre os territórios e os contigentes tribais, na forma de 
uma nova etnia nacional'?". 

Se elas seguem literalmente este percurso, diferenciam-se porém de 

aJhures, quando a expansão do gado exterminou muitos índios55• Em Roraima, para 

que a iniciativa com o gado fosse bem sucedida, foi necessário conquistar antes a 

simpatia dos índios. Os casamentos interétnicos e o compadrio, foram as formas de 

relacionamento que mais persistiu entre os não índios. Não que a violência deixasse 

de ser empregada, Teodor Koch-Grumberg, registra, por exemplo, a quase extinção 

de alguns grupos indígenas, resultado dos cantatas interétnícos". É que a 

. especificidade da ocupação da região fez do índio um elemento requisitado, desde a 

construção do Forte São Joaquim, para os trabalhos com a pecuária, iniciando dessa, 

sua ~tegração\à sociedade nacional. 

7.1- Graus de integração 

Por se tratar de uma vasta área e cinco etnias, são vários os graus de 

integração 'resultantes da sociedade envolvente. Notadamente, pode-se perceber entre 

os índios da regiões norte e nordeste de Roraima, três categorias integrativas. Uma 

primeira, a de contato intermitente. Estariam nessa categoria, os índios Ingarikó e os 

Patamona, que mantêm contatos esporádicos com a sociedade envolvente, seja por 
terem fama de "bravos", o que serve também para afugentar aventureiros interessados 
em suas terras, seja pela dificuldade de acesso à região, que na maioria das vezes, só 

pode ser atingida por aviões. Uma outra, a de contato permanente, estariam incluídos 

54 - Ribeiro, 1982: 221. 
55 - Cardoso de Oliveira, 1960; Mott, 1979; Ribeiro, 1968. 
56 - Cf. Kock-Grunberg, 1979, Tomo I. 
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os Makuxí, seus próximos, os Wapixana, e os Taurepang. Estes, em sua maioria, 

mantêm contatos freqüentes com a sociedade regional, representantes do Governo, 

missionários e com todos aqueles que se aventuram por suas terras. Porém, existem 

ainda índios que se encontram em uma situação que é um meio termo entre essas duas 

categorias, localizados que estão nas áreas próximas às matas serranas, na transição 

para as áreas das serras e do lavrado .. 

As diferenças de integração implicam, igualmente, na permanência, 

mudança e abandono de muitos hábitos culturais. As malocas Makuxi, Wapixana e 

Taurepang, que mantêm contatos permanentes com a sociedade envolvente, 

conservam pouco de suas tradições culturais, geralmente alguns hábitos alimentares, a 

língua e parte do artesanato. Por seu lado, os índios Ingarikó e Patamona que habitam 

a Serra do Sol, preservam consideravelmente grande parte de suas tradições, exceções 

feitas ao machado, fação, roupas, armas para caça, fósforos, vasilhas, entre outros 

poucos itens, indicadores do contato com civilizados. Conservam ainda a alimentação 

tradicional à sua cultura, mitologia, o "areruia" (religião sincrética decorrente das 

missões religiosas) e o artesanato, na forma de confecção de redes para dormir, 

bancos, casas e canoas para aqueles que vivem às margens do Rio Catingo e outros 

rios. 

8 • SITUAÇÃO ATUAL DAS COMUNIDADES INDÍGENAS DAS REGIÕES 
NORTE E NORDESTE DO ESTADO DE RORAIMA 

Como as relações interétnicas experimentaram diversos níveis na 

região, a melhor forma de se chegar a uma análise sociológica atual desses indígenas, 

é considerar os graus de contato existentes nesse meio. São graus que determinam 

uma maior ou menor proximidade com a sociedade envolvente, resultante das frentes 

de expansão econômica que se estabeleceram em todo o Estado de Roraima. 

Pode-se dizer que a chegada de elementos não indígenas nas áreas de 

campo e nas serras, não se destingue muito do que ocorreu em outras áreas do Brasil. 

Ribeiro. A respeito disso, diz que 

"A expansão civilizadora se apresenta à análise como 
um conjunto uniforme de fatores dissociativos aos quais 
cada tribo pode reagir diferentemente, aos quais reagirá 
sempre e necessariamente. Três são as reações 
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possíveis para os indígenas. A fuga para território 
ermos, com que apenas adiam o enfrentamento. A 
reação hostil aos invasores, que transforma toda a vida 
tribal pela imposição de um estado de guerra 
permanente em que o funcionamento de muitas 
instituições se torna inviável e outras têm de ser 
dramaticamente redefinas. A saída final é a aceitação do 
convívio porque este representa, efetivamente, uma 
fatalidade inelutável. Nela cairá necessariamente cada 
tribo, seja ao fim de longos períodos de fuga ou de 
prolongada resistência afinal tornada impraticável; seja 
como resultado de uma opção diante do inevitável, 
assente na esperança de controlar a nova situação?". 

Entender, portanto, os vários níveis de integração aí existentes, requer. 

certamente, compreender os mecanismos que ligam as diversas comunidades com a 

sociedade envolvente, uma vez que dependem de algumas características culturais 

próprias e das variantes econômicas da região com que se relacionam. 

Nas páginas antecedentes, adiantou-se quais seriam os graus de 

integração vigente entre os índios da região. Resta ver, porém, até onde vai seu 

alcance dos graus de integração, bem como seus mecanismos. Ribeiro, ao classificar 

os graus de contato com a sociedade nacional, diz que os isolados são aqueles índios 

que ainda não foram alcançados pela sociedade brasileira; os de contato intermitente 

corresponde aos grupos que começaram a ser alcançados pela sociedade nacional; os 

de contato permanente, inclui os grupos que perderam sua autonomia cultural, 

estando dependentes da economia regional para o suprimento de artigos 

indispensáveis; e os integrados, como aqueles que, tendo experimentado todas as 

compulsões referidas, conseguiram sobreviver, chegando aos nossos dias ilhados em 

meios à população nacional, incorporando-se a ela como reserva de mão-de-obra ou 

como produtores especializados de certos artigos para o comércio". Vale dizer que a 

etapa de integração para Ribeiro, não corresponde à fusão dos grupos indígenas à 

sociedade nacional. Na mesma direção, mas enfatizando um continuum aldeia-cidade, 

Cardoso-de ... Qlivei6, no seu estudo entre os Terêna, tribalismo e urbanização, diz 
que: 

/ 

/ 

"cada dimensão gera diferentes situações que cabe ao 
pesquisador descrever e analisar, orientado pela 

( f 
Pt._oc. n.0 if..4'i{t61 
FI. _J_ '13._ _ 
Ass . .,~ 
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'presença' da Cidade na Aldeia-Reserva, e pela 
"persístência" da Aldeia na Cidade. A· 'presença' da 
Cidade na Reserva deve ser entendida como a 
incorporação de costumes e valores urbanos (i. é., 
observáveis na cidade) ao estilo de vida na aldeia, 
alterando-os em poucos, mas significativos, aspectos. 
Poder-se-ia dizer que é nas condições atuais da Reserva 
que certos. componentes urbanos começam a surgir, 
ainda que de modo incipiente. A idéia de "persistência" 
da Aldeia na Cidade deve ser entendida como a 
manutenção dos elos tribais nas condições de vida 
urbana ( ... ). A essa persistência de elos tribais ( e não 
necessariamente como continuidade de vida tribal) 
procuramos caracterizar como um fenômeno de 
tribalismo ( ... }"59• 

Ambas as orientações", são bons materiais de análise para entender a 

situação atual dos índios do norte e nordeste do Roraima. 

Os índios Makuxi, Wapixana e Taurepang, em sua maioria, podem ser 

considerados integrados à sociedade nacional, uma vez que, poucas crianças falam a 

língua tradicional", restrita aos adultos que nem sempre a usam entre si, todos 

vestem-se62 e moram como os regionais e mantêm com estes relações estreitas e todos 

estão inseridos nas variantes na economia regional, e, a partir dela, à nacional. 

Pouco a pouco, vão interagindo mais com a sociedade envolvente, 

absorvendo hábitos e costumes regionais que os distanciam de suas tradições. O que 

os diferencia dos regionais, basicamente, é sua prática agrícola ser de subsistência 

(embora algumas malocas pratiquem a piscicultura e a agricultura planejada). Muitos 

participam das atividades - o labour migratioti" - nas fazendas vizinhas. Quando 

\

Proc. ;;;-~, 
F1.ff!l- 
Ass.~ _ 

59 - Cardoso de Olívera, 1968: 209-210. 
60 - Para melhor com.prender o debate em tomo das das relações de contato, da crítica ao modelo 
culturalista pela noao de "fricção ínterétnica" e a maneira como esses conceitos desenbocam no da 
"identidade", sugiro a leitura do texto de Cardoso de Oliveira, "Problemas e Hipóteses Relativos à 
Fricção Interétnica" (1972) e Identidade, Etnia e Estrutura Social (1976). Entender a lógica desses 
conceitos, permite vislumbrar a articulação interétnica num sistema social. Tais informações prestam 
ao pesquisador para análises das relações de contato como os observados no Estado de Roraima. 
61 - Mesmo pela iniciativa de alguns professores obstinados, convencer os índios das aldeias mais 
integradas a retomarem sua língua origem, tem sido uma tarefa fadada ao fracasso. Invariavelmente, 
nas escolas, ouve-se dos professores o fato das crianças debocharem do idioma durante as aulas. 
62 - Poucas lembranças têm da época que usavam o "rabo" (tanga), motivo de algumas galhofas entre 
eles quando recordam essa época. 
63 

- Cardoso de Oliveira, 1968: passim. 
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não, é porque possuem seu próprio gado, ou porque estão envolvidos em atividades 

em suas próprias aldeias. 

Mesmo tendo assimilado hábitos e costumes regionais que .depreçiaram 

suas culturas e instituições, os índios Makuxi, Wapixana e Taurepang, mantêm uma 

eficiente coesão tribal, que lhes assegura unidade como grupo, nas suas diversas --··-------.......... •..... . .. ,- •. ·- -. - .•. 

malocas.D convívio intersocietário gerou neles o sentimento de que, aprendendo os 

mecanismos que fazem funcionar a sociedade branca, podem alterar e influenciar 

muitas das ações que lhe dizem respeito, sobretudo aquelas que pretendem mudar o 

destino de suas vidase e o convívio intersocietário. Passaram, com isso, a reivindicar 

melhorias que lhe assegurem condições mais dignas de vida e de participação nos atos 

que tratam dos problemas que lhe afetam. Atuam ativamente nas disputas políticas nas 

vilas e na Cidade de Boa Vista. Muitos saem candidatos e são eleitos para cargos 

legislativos nas vilas vizinhas ou em suas regiões. Basta dizer que a 3ª Zona Eleitoral 

possui nove seções distribuídas nas aldeias da Raposa/Serra do Sol. Na última eleição, 

votaram um montante de 1.637 eleitores, apenas em comunidades indígenas, sem 

contar os votos mistos nas vilas ( dados da Justiça Eleitoral de Roraima). Estima-se 

que 10% dos eleitores de Roraima são formados por índios. Mesmo assim, ainda não 

formam um unidade política consciente de sua força, embora cada vez, mais 

candidatos índios pleiteiam vagas legislativas e executivas em suas regiões. Aliás, 

muitos deles se aproveitam dessa situação para reverter muitas de suas desvantagens, 

visto serem as eleições a ocasião em que muitas malocas são visitadas por políticos. 

Algumas malocas possuemxem funcionamento escolas de primeiro e ......... , 
segundo graus, cursos profissionalizantes e de complementação universitária". Elas 

mesmas, requerem cada vez mais eletricidade, água tratada em suas casas e 

maquinarias para as suas roças. Cada índio tem consciência de que possue direitos 

que vão desde a posse da terra para trabalhar, até garantias de condições necessárias 

para realizá-lo, bem como todas as melhorias que lhes assegurem o bem estar social e 

possibilitem sua reprodução física e cultural. 

Nessa direção, os Makuxi vêem na negociação, em que tratados como 

cidadãos e donos das terras que habitam, a única saída para as divergências 
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interétnicas e para uma definitiva, ao convívio intersocietário. Anos de contato, 

criaram neles a noção de que os canais legais e a sua unidade política, são a única 

possibilidade de verem assegurado e reconhecido seu principal direito,que é a terra. 
Compreendem que o uso e permanência da terra, significam sua sobrevivência étnica e 

afirmação de sua identidade enquanto grupo. Por isso mesmo, empenham-se em 

várias frentes para terem garantidos todos os seus direitos. Organizados em várias 

associações (APIR, CIR, ARIKON e SODIUR) que os representam legitimamente, 

procuram, através delas, encaminhar suas reivindicações e fazer valer suas opiniões 

sobre os problemas que os afligem e suas expectativas futuras. 

Os elementos comuns e compreensões recíprocas com a sociedade 

regional, fizeram com que desenvolvessem laços e vínculos de dependência 

econômica em relação a ela. O processo integrativo, desencadeado desde os tempos 

das fazendas nacionais, é, hoje, irreversível. Submetê-los, portanto, abruptamente a, 

U!_ll3- decisão que altere essas relações de interdependência étnica, podem lhes causar 

consequências sócio-econômicas negativas e permanentes, a ponto de solapar as 

últimas referências que os conservam como grupo. 
, • r , ' , , ' I ') 

Entre os índígenas do norte e nordeste de Roraima, há uma 

predisposição para buscar saídas que os preservem como unidade étnica. Sabem que 

uma atitude excessivamente aberta para com a sociedade nacional, pode levá-los a 

compulsões desagregadoras que, certamente, resultarão no total colapso de suas 

cultura e tradição. Do mesmo modo, vêem que uma postura conservantista ou 

evítativa, resulta na alteração de wn padrão de relacionamento intersocietário, que nas 

situações atuais de integração, é parte de sua existência e de seu modo de vida. - 
' ' 1 

9 - ÓRGÃO TUTELAR, O ESTADO E AS IGREJAS 

Os grupos indígenas têm como tuteladores a FUNAI, o Estado, como 

unidade da Federação, e as Igrejas, que atuam como intervencionistas para garantir a 
proteção dos indígenas. Cabe mencionar como se procedem, no caso das regiões 

norte e nordeste do Estado, as interações intervencionistas destas instituições na 

relação com o índio. 
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9.1-AFUNAI 

A FUNAI é o órgão oficial responsável pela proteção aos índios. Seu 

objetivo é criar condições favoráveis de interação, assegurando retardar e/ou minorar 

os impactos da sociedade envolvente sobre eles, através da garantia da posse de seu 

território e suas tradições. As ações da FUNAI garantem a muitos indígenas a 

sobrevivência, retardando suas relações com a sociedade nacional, permitindo-lhes 

sobreviver com maior liberdade aos problemas exógenos. Através dos Pls., o da 

Raposa, Boca da Mata, Serra do Sol e Vista Alegre, a FUNAI assiste a uma parcela 

das aldeias do norte e nordeste roraimense. Mas, por questões de natureza estrutural, 

ela não consegue operar nacionalmente, estando ausente na maioria das malocas, o 

que contribui para que muitos indígenas tenham em relação a ela opiniões negativas. 

São vários os tuxauas que se ressentem das poucas vezes que foram visitados por 

agentes deste órgão, senão em momentos de elevação dos níveis de tensão interétnica. 

Cabe à FUNAI ainda a fiscalização e resguardo dos direitos indígenas. 

Mas nada pode ser feito sem um anterior reconhecimento da situação sócio 

econômica da região, priorizando uma análise sistemática de cada maloca, bem como 

suas realidades e dinâmicas próprias, e suas reais carências. Os índios da área, por 

terem experimentado processos diferenciados de contato com a sociedade nacional, 

possuem, por isso, formas específicas de se relacionar com os regionais, aprendido em 

anos de contato. Para muitos deles, esse é um processo irreversível; depois de 

esboroado o principal de seu patrimônio cultural, para sua própria manutenção 

enquanto unidade étnica, a permanência do convívio com o regional, desde que : 

dentro de regras que assegurem seu direitos, passou a ser um fato indispensável. 

9.2-0 ESTADO l. Proc. ~~o l l 6@61 
F1. :2.-;,;.o_.c..;z=----- Aa~:-~ .,. 

O Estado, enquanto Unidade da Federação, acaba por preencher 
muitas das :funções onde a FUNAI não alcança, embora não seja essa uma tarefa sua. 

Por sua iniciativa, muitos rádios de comunicação à distância foram instalados em 

algumas malocas, facilitando o contato nos casos de emergência, sobretudo doenças; 

para a prática agrícola muitas outras comunidades têm sido assistidas com 

ferramentas, maquinarias, equipamentos, sementes selecionadas, transporte e 
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assistência técnicas; é o Estado quem assegura também a preparação e pagamento de 

professores paras aldeias". Através da Secretaria de Saúde do Estado, campanhas de 

vacinação e atendimentos preventivos, têm sido encetados na região. Mas o Estado, 

ou por carência de recursos e estrutura ou por forças das circunstâncias políticas, não 

atinge grande parte das comunidades indígenas. 

Com sua tomada de consciência do problema, o Estado já não vê o 

tratamento da questão indígena de forma tradicional, mas como parte integrante dos 

objetivos fundamentais do seu desenvolvimento. Nesse sentido, através do 

Departamento de Assuntos Indígenas, da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, 

Interior e Justiça (SEMAIJUS), tem conseguido atuar junto a muitas comunidades, 

desenvolvendo projetos tais como agricultura semi-mecanizada e manual, pecuária, 

avicultura, piscicultura, horticultura, insumo aplicados, curso de formação 

profissional, entre outros". Porém, esse é um processo ainda tímido, na maioria das 

vezes, é realiz.ado sem o conhecimento do que significa para o índio o uso da terra e o 

valor específico e comunitário que dão ao trabalho, ao lazer e à posses das coisas. 

Todavia, ao voltar-se para a problemática indígena, o Estado mostra estar mudando 

os rumos da sua relação com as comunidades indígenas, tendo-as como participes do 

desenvolvimento, respeitando e fuzendo respeitar seus direitos. 

9.3 - AS IGREJAS 1 
Proc. :.0 di ~Jfapl Fl.~_3 __ 
Aa~.~ 

De maneira geral, a influência das igrejas acelera o processo de 

desagregação social entre os indígenas. Através de sua ação, há a imposição de uma 

religião exógena às muitas de suas tradições, consideradas por elas feitiçarias ou 

cultos pagãos. A propósito de incorporar o indígena à pratica do cristianismo, as 

igrejas cumprem a missão de integrá-los à sociedade nacional. Muitas comunidades 

a~~ por influência delas, elementos importantes de sua tradição, que serviam 

para cimentar os elos tribais. Um deles, é a função da chefia. Históricamente, os 
índios Makuxi, Wapixana e Taurepang, a título de exemplo, nunca tiveram um único 

65 - Ver "Proposta de Implantação de Curso de Habilitação ao Magistério em Nível de 2o. Grau para 
Professores Indígenas de Roraima", 1995. Secretaria de Educação, Cultura e Desportoser Proposta 
de Implantação de Curso de Habilitação ao Magistério em Nível de 2o. Grau para Professores 
Indígenas de Roraima, Secretaria de Educação, Cultura e Desportos 
" - Fonte: Departamento de Assuntos Indígenas, 1995. =: 
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chefe, senão quatro ou cinco. A maneira dos outros grupos indígenas do Brasil 

( Gomes, 1988), seu poder aparecia na relação cordial com os outros e nas situações 

de guerra. O tuxaua sempre. foi, via de regra, o chefe temporal das aldeias. Sua 

escolha se dava, com maior destaque, pelas relações políticas, sobretudo por saber 

arbitrar uma disputa ou diferença, com imparcialidade e ausência de qualquer 

interesse. Nas modalidades interétnicas, soma-se também a habilidade no trato com a 

sociedade envolvente. Por isso, o chefe tem de ser, antes de tudo, bom para falar, 

doar e grande conhecer daquilo que são os interesses do grupo local. É dele, 

portanto, a primazia no trato das questões que envolvem os índios nas malocas sob 

seu comando. O impacto das ações das igrejas sobre essa modalidade de chefia, faz-se 

sentir pela imposição de uma hierarquia burocrática, com primeiros, segundos e 

terceiros tuxauas, que na ausência, são substituídos por capatazes, todos eles 

devendo submeter-se a uma autoridade centralizadora, formada por um colegiado de 

notáveis, escolhidos entre aqueles politicamente mais engajados e letrados. A 

imposição dessa hlerarquia burocrática, talvez se deva à centralização e controle dos 

problemas indígenas se localizarem em associações assessoradas por religiosos em 

Boa Vista, obrigando os índios a se ausentarem de suas aldeias quando se dirigem 

para a cidade. Qual for o argumento, tem-se com isso descaracterizado a hierarquia 

tradicional nas aldeias, na medida em que um sistema centralizado e burocrático é 

imposto em prejuízo àquele. 

Todavia, algumas ações das igrejas que atuamjunto aos índios devem 

ser ponderadas. Uma delas é a criação do CIR (Conselho Indígena de Roraima), sob 

orientação da Igreja católica. Através dele, os índios passaram a ter uma participação 

mais decisiva nos problemas que envolvem os indígenas. Incentivando a criação do 

gado e organizando a lavra de ouro e diamante em garimpas, auxiliando na sua 

alfabetização e na recuperação de algumas de suas tradições, O CIR tem incentivado 

a autonomia de muitas malocas. É inegável que tais iniciativas contribuíram em larga 

medida para aumentar a dignidade e o auto respeito entre os índios. Uma outra, é a 
das missões protestantes. A despeito de converter os índios, prestam-lhes assistência 

médica, livrando-os, quase sempre, da morte por doenças, que difibnente seriam 

tratadas pelas providências curativas tradicionais. 
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As igrejas, porém, criaram conseqüências sociais permanentes 

decorrentes da maneira como optaram para agir junto aos índios. No caso das missões 

protestantes, por priorizarem unicamente as questões espirituais juntos aos índios sob 

sua influência, têm provocada a perda das referências mitológicas indígenas em favor 

de religião alienígena, transformando-o num ser passivo, que mais facilmente é 

integrado à sociedade nacional, por desconhecer a importância das referências do 

grupo para a afirmação de sua identidade. Por outro lado, a despeito de saber ler a 

bíblia, a maioria dos índios foi alfabetizada, permitindo-lhes novas formas de 

relaciomento com a sociedade envolvente, pelas possibilidades abertas pelo fato de 

"saber ler". Em relação a atuação católica, como foi dito anteriormente, ela serviu 

para aumentar a dignidade do índio, sobretudo influenciando na criações de um órgão 

de representação indígena em Roraima. Porém, ao reforçar nele a consciência étnica, 

fez despertar diferenças igualmente étnicas com a sociedade envolvente. Optando por 

uma ação mais política, as missões católicas, empurrou-os contra os regionais, 

elevado à condição de inimigos declarados da "causa indígena", fazendo vir à tona 

diferenças seculares que se manifestavam só na periferia das disputas interétnicas. O 

empenho da igreja católica junto aos índios, empurrou-os para o interior do espectro 

político roraimense, não para fortalecê-los a partir dele, mas para dividi-lo em relação 

aos próprios índios e marginalizá-lo no âmbito da sociedade regional. Transformado 

em vítima, em explorado, em depauperado e num miserável por tais ações, os 

indígenas vêem-se mergulhados num conflito interétnico regional, ao qual custam a 

compreender, empurrando diferenças de natureza étnica, para uma situação de 

enfrentamento, as vezes, até armado. 
,A f!-f, J !~ •• 

Para os índios, os conflitos tornam mais dificeis a integração à ordem 

nacional, exigindo da sociedade tribal muitos esforços. São comuns abaixo-assinados 

dos dois lados, ou solicitando demarcação em área única ou demarcação bloqueada. 

Criou-se dois pontos de vistas, opondo índios que buscam os mesmos interesses 

ligados à posse da terra. Enquanto um arroga uma atitude mais engajada 
politicamente, o outro convence-se de que a negociação, dentro de respeito mútuos, é 
um caminho possível. Nunca, em momento algum, após o contato, estes índi()~ 

estiveram divididos. Pela primeira vez, ouve-se falar em escaramuças entre uns e 

outros. 

\ . Fl.$4_5 -------- 
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Tudo indica uma natureza passageira nesses conflitos; não que deixem 

de existir, pois nas relações interétnicas as diferenças tomam nova forma, 

recombinando-se com novos· valores e novos conteúdos. Mas, certamente, com a 

demarcação das áreas indígenas, eles se esvaziarão daqueles componentes que 

alimentam o conflito entre as partes. Se a questão é a posse da terra, uma vez 

resolvida, as diferenças que agora afloram, terão outras modalidades de ação e 

reação. Os mecanismos que as partes acionarão serão determinantes para se saber as 

contradições que uma sociedade levará compulsoriamente à outra, bem como as 

formas de interação intercultural. 

10 - O REGIONAIS E O ÍNDIOS: SITUAÇÃO INTERÉTNICA 

Mesmo que a sociedade regional se distribua numa estrutura de classe 

diversificada, com características de área de fronteira, sua ação é desencadeada de 

maneira uniforme. Na situação interétnica, as diferenças de classe, quando a referência 

é o regional, chega a desaparecer. Não se diferencia, na relação com os índios, o 

posseiro do fazendeiro e estes dos garimpeiros. A sociedade regional chega a eliminar 

suas divergências para se antepor aos índios, vistos por ela como algo que atrasa e 

impede o desenvolvimento. Porém, o que se percebe é que esta estrutura vai se 

esvaziando na medida em que se analisa como vivem os :fàzendeiros. Aliás, chamar os 

criadores do nordeste de Roraima de fazendeiros, é um abuso semântico. Vivem eles 

em residência precária e são, invariavelmente, analfabetos. A maneira como criam o 

gado, em pastagens extensivas, e os parcos recursos que o lavrado permite explorar, 

devido a pobreza do solo, transformam-no em um pecuarista descapitalizado, com 

uma média de 200 reses67• O dinheiro advindo da venda da carne do boi no mercado 

de Boa Vista, não lhes garante o suficiente para contratar mão-de-obra que auxilie os 

serviços nas fazendas. O trabalho nelas, tem por isso que ser de base familiar, exceção 

feita a alguns vaqueiros que se empregam com o compromisso de receber o 

pagamento em de reses. Por conta disso, nunca conseguem acumular o suficiente para 

expandir suas atividades; ao contrário, a tendência é sua descapitalização, forçando-o, 

67 - O mesmo não ocorre com a agricultura: devido a vinda de agricultores do sul e aplicação de 
técnicas de adubação e irrigação, têm aumentado a produção e variedade produzida, inclusive arroz e 
frutas tropicais (Fonte: Secretaria da Agricultura e Abastecimento, 1995. 
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muitas vezes, a ter outra atividade na cidade, como motoristas, zeladores ou outras 

profissões de baixa qualificação. 

No nordeste de Roraima, esta situação cria um fator social bastante 

específico. Como o negócio com a pecuária é uma a única maneira de sobrevivência 
.:.. lj 

para o fazendeiro, sem nenhwna vocação para a agricultura, e considerando-se que 

para tal ele necessita de no mínimo 10 ha para cada gado, dado a pobreza do solo do 

lavrado (Freitas, 1996), há, da parte dele, um enorme temor em relação à 

permanência de suas terras. Sua relação com índio passa a ser, então, moldada sobre 

duas ações básicas: uma que o leva a se aproximar do índios para manter com ele 

relações de convivência mútua, inclusive a de parentesco, inculcando-lhe um 

sentimento de segurança por ter tornado o índio um próximo, quando não, uma mão 

de-obra para as tarefas nas fazendas. Outra, quando, o índio, na situação interétnica, 

se vê melhor aparelhado, assumindo sua identidade étnica, do que como proletário 

rural. Tanto em uma situação quanto em outra, estão em jogo relações de classe; 

porém, a identidade étnica, é manipuladas pelos índios, justamente para escapar de 

dessa situação de desvantagem social. Mas isso em si assegura que a linha étnica 

desaparece. Autores como Florestan Fernandes e Roger Bastide (1964), Fernando 

Henrique Cardoso e Octavio Ianni (1960), mostraram, a respeito dos negros, uma 

situação de classe, onde a linha étnica é iguahnente manipulada. Ao que tudo indica, 

tanto para o caso dos negros, quanto para os dos índios, as relações entre as 

situações, são especificamente dialéticas . 
. 1 ', '. ._:,._ .J 

.; 

Por esse contexto, o índio, como parte de uma estrutura de classes, é 

situado como elemento de menor prestígio no contexto regional. No próprio discurso 

dos agentes tal situação aparece, como os pejorativos de "eles, os civilizados e nós, os 

índios". A dicotomia entre um e outro reflete claramente a natureza interétnica: a 

baixa produção dos índios é um dos fatores primordiais que marca sua condição de 

"caboco", uma mão-de-obra de pouca qualificação. 

Nas sitiuações interétnicas, os fazendeiros, quando se referem aos 
índios que lhe acarretam algum prejuízo, tanto pela acusação de roubo de gado, como 

por litígio pela posse da terra, substantivam o termo "caboco" para designar aqueles 

que ao ver deles, nem índio são mais. Nesse caso, diferenciam esses daqueles que 

vivem na mata serrana, estes sim, verdadeiros índios. Paradoxalmente, ao diferenciar 
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o "caboco" do índio "autêntico", inclui uma outra categoria de índio, que é aquele 
que vive em relações amistosas com ele, por parentesco ou compadrio, posto que são 

freqüentes as uniões interétnicas. Não que para ele esses índios não sejam "cabocos"; 

são, mas estariam mais próximos dos "civilizados" do que os outros, reduzindo o 

problema do índio para um debate de natureza meramente semântica. Porém, um 

diferencial se aplica no ponto de vista e nas expectativas que um e outro têm em 

relação aos índios .. Para o fazendeiro, índio bom é o índio amistoso, um quase igual, 

se não fosse índio. Muitos alardeiam seus antepassados casados com índias (são raros 

os casos de índios casados com mulheres "civilizadas"), demonstrando o quanto é 

flexível a fronteira que os separam dos índios. 

É importante mostrar que os níveis de tensão verificados na região, 

desencadearam ações e reações de acordo com o agravamento das situações 

interétnicas. Na primeira situação, o índio tem de ser acomodado pela manipulação de 

sua identidade. Na segunda, manipulando a identidade étnica, o índio inverte as 

desvantagens da situação de classe, onde as possibilidades de terem atendidas suas 

reivindicações, são baixas, recorrendo à afirmação da identidade étnica. 

11- O USO DA TERRA 1 
Proc. ~~_J} 6JÍqt,1 
FL -~--=-8 __ 
Ai;s, ,..J.etl,v..., 

V 

Tanto uma forma como outra sinalizam contradições entre dois 

mundos, um regional (vinculado à ordem nacional) e outro tribal, que, na situação 

interétnica, estão constantemente interagindo, aguçando as contradições do processo 

ao qual fazem parte'". Como o problema na região, decorre do controle e posse da 

terra, as estruturas acionanadas, dizem respeito especificamente a ela. Mas quais as 

expectativas que um e outro têm sobre o uso da terra? Umas das respostas possíveis é 

dada por Martins: 

"Convém lembrar que a terra converte em meio de 
produção, quando como tal é explorada pelo capital, 
que o meio de produção é meio de produção de mais 
valia e que, nessa expectativa de análise, a terra é ao 
mesmo tempo meio distribuição de mais-valia, sob a 

68 
- Uma sinópse realizada por Pira (1983) e Farage (1990) sobre os conflitos fundiários no nordeste 

de Roraima, mostra que, na medida em que se agravam as disputas pela posse da terra entre indios e 
não-índios, a tendência é a sociedade civil se organizar em blocos de pressão, através da imprensa, de 
sindicatos, de associações de profissionais, de igrejas, de acordo a disposição de seus interesses. A 
partir daí o conflito deixa de ser local para se tornar nacinal e até internacional. 
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forma de renda. Para os povos indígenas, a terra aparece 
fundamentalmente como meio de re-produção, de 
recriação de estruturas, relações, instituições, ritos, que 
a simples conversão do território em terra, isto é, em 
meio de produção (no sentido vulgar e não no sentido 
teoricamente correto), destruiria ou comprometeria'r". 

Certamente, as informações de Martins servem para entender o 

uso da terra no âmbito das culturas tribais tradicionais, onde o deslocamento das 

roças fazem com que elas requeiram um espaço maior de perambularão para explorá 

las com os recursos que possuem. Mas o que dizer dos grupos tribais com alto grau 

de aculturação? Isto é, como subsiste uma cultura comunitária ao se integrar num 

sistema econômico regional de características nacionais? Notadamente, é a adoção do 

padrão regional em relação à terra que passa a valer para ela na estrutura econômica a 

que foi integrada Isso não quer dizer que, para o índio, a terra tenha se convertido 

num meio de produção, pois, mesmo para o regional da regiões norte e nordeste do 

Estado, o capital investido nela é muito reduzido. Quer dizer, sim, que o valor 

atribuído a ela é mais econômico do que cultural. Deve-se ter em mente, que os índios 

integrados, como os Makuxi, Wapixana e Taurepang, sabem distinguir o valor das 

coisas de acordo com a ordem do mercado. Sabe, por exemplo, que o valor de uma 

rês é determinado pelo investimento para criá-la. Se for vendê-la a quem quer que 

seja, usará desse cálculo para determinar o preço. Inclusive, fazem uso, muitas vezes, 

o argumento econômico para frear elementos da tradição, que não combinam com as 

leis do mercado e do valor capitalista das coisas. O tuxaua da maloca Pacu (Therto ), 

por exemplo, utiliza o argumento do valor econômico das reses, o capital investido na 

criação, para desestimular a freqüência dos abates para festas entre os seus. Não é 

esta, uma forma de buscar a emancipação sócio-econômica acionado os mecanismos 

em uso na sociedade envolvente? Se é, a relação dos índios com a terra e com os bens 

nela produzidos, têm sofrido alterações. Já não são mais os elementos tradicionais, 

portanto, que determinam, exclusivamente, a maneira como ela será explorada. A 

terra tomou-se também um instrumento econômico. 
\ 

O raciocínio não é que a terra tenha deixado de um meio de 
reprodução social para índio. Continua sendo, pois sem ela, ele não subsiste social e 

culturalmente; a diferença é que agora, é determinante também a dinâmica econômica 

69 
- Martins, 1988: 36. 

35 



l Proc, n. º ~.e- '0:-1 TPl 
FI. 2(,0 
'-'e,, 4'P04< 

ditada pela ordem nacional. Com isso, a terra passa a ter para o índio uma dupla 

importância: ao mesmo tempo em que é um meio de reprodução social, é também um 

meio de produção econômica .. 

Quando, na sua relação com a sociedade envolvente, são esses os 

interesses evocados. A categoria utilizada para se colocar nessa relação, é a de pobre, 

com suas terras usurpadas e, quando não, invadidas. Como índio, ele vê a 
possibilidade de inverter esta situação numa direção que contemple todos os seus 

interesses. Ao afirmar sua identidade étnica, ele se legitima como dono histórico do 

chão reivindicado; isso por que a aculturação não tirou deles o imperativo 1 

comunitário do uso da terra'": reivindicam-na, mas para uso coletivo A importância 

de ser uma ação coletiva, não quer dizer que haja unanimidade quanto à maneira de 

conduzir suas reivindicações. Cada maloca ou conjunto de malocas, dependendo sua 

interação com a sociedade envolvente, tem projetos e ideais específicos na forma de 
\ 

conduzi-las e participar dos assuntos que lhes dizem respeito. 

É por isso que as relações entre fazendeiros e índios são marcadas, ao 

mesmo tempo, por situações de classes e étnicas. É impossível dizer quando uma 

está em ação e a outra não, até porque não são categorias que agem separadamente; 

por isso mesmo são dialéticas. Ao que tudo indica, nas· primeiras fases do contato 

entre brancos e índios no nordeste roraimense, a antinomia índio/branco era mais 

irredutível que a atual, porém já se configurando para uma situação de relações entre 

classes. 

Não se está afirmando que as relações interétnicas conduzam às 

relações de classe, por conseqüência a uma consciência de classe. Isso porque o 

sistema que articula um ao outro obedece à dinâmica de sua estruturação. O que se 

pretende afirmar, é que são inegáveis os indícios de que os índios estão, cada vez mais 

absorvendo a consciência de classe. Basta ver a participação, não só representativa, 

mas sobretudo política de entidades como a CIR (Conselho Indígena de Roraima), 

APIR (Associação dos Povos Indígenas de Roraima), SODIUR ( Sociedade de 
Defesa dos Índios do Norte de Roraima) e ARIKON (Associação Regional Indígena 

70 
- Tratando do problema da esacassez e da desigualdade social entre os índios, Ramos comenta que 

"quando estas existem em sociedades indígenas, não se dá à custa de privações econômicas de uns 
em beneficio de outros; geralmente está vinculada à privilégios sociais, políticos ou rituais que não 
envolvem acumulação desproporcínal de bens materiais ou acesso diferencial a recursos naturais. 
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dos Rios Kinô, Cotingo, Monte Roraima), que lançam candidatos a vários cargos em 

partidos representantes das muitas matrizes ideológicas do Estado de Roraima, como 

já foi comentado. 

É nesse quadro que as relações interétnicas podem ser entendidas no 

caso específico dos índios do norte e nordeste do Estado. Evidentemente, pode se 

encontrar outras qualidades depreciativas dos dois lados, porém, para o nosso 

interesse, elas têm uma importância menor. haja vista serem parte de momentos de 

desabafo emocional, quase sempre ligado ao aumento das tensões interétnica, quando 

se suspeita de roubo de gado, invasões de terras ou outro litígio qualquer. 

As idéias de situação de classe e étnica ficam bem nítidas se se pensar o 

grau de aculturação dos índios, quando os hábitos tradicionais desapareceram ou 

sobrevivem em pequenas ilhas de resistência, que graduahnente vão perdendo força 

frente as novas necessidades surgidas em decorrência do contato com a sociedade 
• ,' • f \t \ t '. ,, • ,. 1,, ~ . • •. 1 ! .. · 

regional. Quando um Makuxi reconhece-se como índio, ele está operando ao mesmo 

tempo tanto a consciência étnica como a de classe. Identificar-se como índio, 

primeiro, é uma maneira de operar uma categoria que o opõe ao regional, o 

"civilizado". Segundo, ao dizer-se Makuxi, uma etnia diante de muitas outras, está em 

jogo uma maior necessidade de reforçar sua afirmação de outro, de diferente. Por isso 

mesmo, nada assegura que a integração se realizará por completo ou que o índio 

dissolverá sua identidade na miscigenação. Ao identificar-se como índio, ele está 

acionando um mecanismo de reversão de uma condição de desvantagem social, o 

"caboco" subalterno, portanto reveladora de um subjetivismo dúbio, para uma 

consciência que garante não só ser parte de uma unidade, os Makuxi, como também 

detentor de direitos assegurados legahnente, permitindo-lhe ações como indivíduo e 

12- ARTICULAÇÃO INTERÉTNICA l Proc. n.0_g63§/l 
FI. .z«. __ 
Aas.~ 

como grupo. 

A polarização de interesses diametralmente opostos, separando 

fazendeiros e índios em dois níveis distintos, mostra um sistema dinâmico e 

articulador das duas unidades, revelando a irreversibilidade do contato interétnico e 

da dependência definitiva dos índios em relação à ordem econômica nacional. Na base 

de tudo isto, estão interesses econômicos contraditórios que antepôs índios e não 
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índio desde os primeiros tempos da ocupação da região rio branquense. Como foi 

analisado anteriormente (pp. 01-03), portugueses chegaram à região do vale do rio 

branco, obedecendo aos interesses das frentes de expansão em curso na região. Nesse 

mesmo momento, índios iam sendo atraídos para assegurar a povoação e servir como 

mão-de-obra; função bem cumprida pela política de aldeamento. 

Nesta ordem, os índios iam sendo colocados em contato com uma 

variedade de bens alienígenas e deles tornando-se dependentes, iniciando um processo 

sem volta. Tornar o índio dependente, transformou-se num mecanismo eficiente para 

prendê-lo à sociedade nacional. Na medida em que a terra ia se capitalizando, ao 

sabor das frentes da expansão, não só o indígena, como mão-de-obra, mas também 

suas terras, passaram a ser um valor econômico, portanto, uma fonte de interesse para 

os projetos de expansão da ordem nacional. 

Este momento, quando dois sistemas econômicos distintos, um 

desenvolvido e outro subdesenvolvido, se confrontam, tem induzido freqüentemente 

erros de interpretação. Ora, pela especificidade da ocupação e do contato entre índios 

e sociedade envolvente, no norte e nordeste de Roraima, mecanismos interativos 

nítidos, passaram a ser desenvolvidos pelos dois lados: um é a relação índio-regional 

num sistema de classes, como já se aludiu. Por ela, o índio tem existência totahnente 

alterada: sua condição, nas relações interétnicas, é a de inferior, a de "caboco", Outro, 
é a valorização étnica como recurso à situação a qual o índio está submetido. A ,.Eartir 

daí, sua atuação se manifesta em ações coletivas e unitárias. ~or ora, é bom que se 
1 

compreenda que os índios, tanto em uma situação quanto em outra, são portadores de 

uma etnia diversa que os contrasta aos fazendeiros, ao citadinos e todos os não índios. 

Quem examina a situação interétnica dos índios desta região, em 

momento algum deve esquecer a dinâmica dessas articulações, pois em nenhum 

instante ela elimina do índio sua identidade, como explica Cardoso de Oliveira: 

''Na situação. de fricção interétnica, brancos e índios, 
respectivamente constróem um · 'visão de mundo' 
(envolvendo uma concepção de si e dos 'outros') que 
lhes dê segurança e, por suposto, os oriente nas relações 
de competição e de conflito por elas vividas. Na medida 
em que exprimem essa concepção através de símbolos 
étnicos, i.e., significativos de sua pertinência a um grupo 
devidamente limitado por características específicas que -- , 

'
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lhe confere indiscutível unívocidade, índios e brancos 
estão no terreno do etnicismo" 71• 

Portanto, quando no confronto com a sociedade envolvente, o índio, 

ao reconhecer-se como Makuxi ou Wapixana, está manipulando e reafirmando sua 

identidade étnica. Mas será que índios e brancos em Roraima, no caso específico do 

norte e nordeste, encontram-se no terreno do etnicismo? Etnicismo, Cardoso de 

Oliveira descreve: 

"Este tem que ser a ideologia étnica, absoluta e 
totalizadora, capaz de fornecer a base de sustentação de 

· movimentos sociais de qualquer tipo, sejam eles 
separatistas, reformistas, revolucionários ou mesmo 

• "' • •,1'' mess1arucos· - . 

Não se pode dizer ao certo, qual a denominação do movimento 

social em curso. Sabe-se, que há um confronto em andamento e a violência é a tônica, 

seja na forma de enfrentamento bélico ou através escaramuças mútuas com conteúdos 

acusatórios. Para os índios e para os membros da sociedade envolvente, é dificil ficar 

à margem desse processo. Um exemplo: aqueles índios que estão mais contaminados 

pelas representação da sociedade envolvente, sobretudo os praticantes de religiões 

pentecostaís, manifestam preocupações sobre sua segurança numa área contínua. 

Sentem-se ameaçados por não serem participes ativos da "causa" ou do movimento 

social indígena. Certamente, este não é o único caso. A ausência de unidade no 

movimento social indígena, mostra suas várias direções. Ao analista, não cabe 

simpatizar-se por esta ou aquela, mas sim, visualizar os processas. de articulação 

interétnica, para a partir daí conte~plar todas as estruturas decorrentes do contato. 
' ( ') . ' \ ;- . ' 

Não se deve esquecer que a irreversibilidade do contato interétnico não 

anula a identidade étnica do índios; ao contrário, a reforça, como se mostrou. Mas 

existem diferentes formas de interação interétnica. A que foi examinada concentrou-se 

mais em explicitar a relação indios/fazendeiro, e eles em relação à terra, visto que 

serem estas informações, importantes para contextualizar os movimentos interativos e 
étnicos nas regiões norte e nordeste do Estado de Roraima . 

1 
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Os próximos passos se preocupará em analisar brevemento uma outra 

forma de articulação conseqüente das relações interétnicas no Estado, que é o índio e 

a cidade. 

13-0S ÍNDIOS E A CIDADE 

Não se conhece um único indígena, em especial da regiões norte e 

nordeste, que não tenha em algum momento estado na cidade de Boa Vista ou outra 

vila qualquer do interior do Estado, por motivos como casamento, para tirar 

documentos, recreação, necessidades políticas (principalmente os tuxauas), problemas 

de saúde, perda da terra, aposentadoria ( quando aposentado vem para receber o 

pagamento), miséria ou outra compulsão desagregadora qualquer. É comum, em vista 

disso, a freqüência de muitos índios nas cidades, o que os leva a absorver 

gradativamente parte dos hábitos e cultura dos núcleos urbanos, influenciando e 

reordenando-os nas relações interétnicas e de, modo particular, na vida comunitária 

das aldeias. Quando em contato com a cidade, mesmo que por curto espaço de 

tempo, o índio se vê diante de um mundo novo e atraente, sobretudo para aqueles 

jovens, que dado o grau de integração das comunidades, não vêem nela as aventuras 

que a cidade proporciona. A atração que a cidade exerce sobre os índios faz com que 

muitos escolham viver nela. Ferri lembra que, no caso do Wapixana, as facilidades de 

transporte, com linhas de ônibus servindo o interior, carros de fazendeiros que 

trafegam para a cidade e bicicletas, 

" ... facilita a transferência de muitos Wapixana para a 
cidade, onde bairros inteiros são formados por gerações 
sucessivas de índios destribalizados. O fato favoreceu 
também um outro fenômeno: a possibilidade dos 
Wapixana terem, mesmo continuando a morar nas 
malocas, uma base de apoio nas casas dos parentes que 
vivem na cidade. Na maioria das vezes esse processo 
acaba inevitavelmente com a decisão de se fixar 
definitivamente em Boa Vista"73• 

Quanto mais próximas da cidade, maior é o grau de atração sobre os 
indígenas. A cidade, além de tudo, é uma possibilidade de trabalho para os jovens e 
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uma forma de resolver temporariamente a ausência de perspectivas e problemas 

econômicos com a promessa de uma vida melhor que a aldeia não pode proporcionar. 

Depois que o anedotário da cidade é incorporado pelos indígenas é quando awnenta o 

processo de sua atração a ela. Diz Ferri, que o trabalho na cidade, além de oferecer 

novos modelos de vida, atrai os índios com a promessa de wna vida melhor. Porém, 

os trabalhos que os jovens encontram nas serrarias, no comércio, na construção civil, 

são mal remunerados e nem sempre respeitam as leis trabalhistas. Sobretudo as 

mulheres, são empregadas em casas de fanúlias ricas, trabalhando mais de 12 horas e 

não podendo se preparar para outra profissão 74. 

A tendência é os índios migrarem para os bairros mais afastados da 

cidade, formando grupamentos de migrantes, em locais fáceis para instalar moradias 

sem que ninguém reclame a posse dos terrenos. Os lugares mais procurados na 

ocasião da pesquisa de Ferri, eram os bairros de São Vicente e Asa Branca; porém., 

hoje, devido a expansão urb~ os procurados são os bairros em formação, onde 

convivem também muitos migrantes brancos. Por serem bairros retirados da área de 

concentração da cidade, ressentem-se de infra-estruturas urbana, empurrando o índio 

para uma situação de miséria social e urbana. 

Os Makuxi e os Wapixana, por estarem em graus de integração 

avançados, são aqueles que migram com maior freqüência. Ferri, quando entrevistou 

os índios de Boa de Vista, em 1990, calculou 66,7% de Makuxi e 30,6% de 

Wapixana de um total de 150 entrevistados, sendo que 18,7% deles vieram da região 

do Taiano, 19,3% da Serra da Lua, 12,6% da Raposa, 15,3% do Surwnu e Baixo 

Cotingo e 18, 7% de São Marcos e Amajari. No geral, empregam-se em profissões 

rejeitadas pelos brancos". Atuahnente, nesses trabalhos, sofrem a concorrência de 

migrantes nordestinos e outros desafortunados com a desativação dos garimpos. Por 

conta disso, a periferia da cidade sofre um maior impacto, aumentando o número de 

problemas sociais. 

A maneira como essas familias se distribuem pelos bairros, indica a 
existência de uma rede de relações tribais. Praticamente, os índios conhecem-se uns 

aos outros, sobretudo quando da mesma etnia. Os elos tribais são adaptados à vida de 
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citadinos, possibilitando um mínimo de identidade étnica, na medida em que "a cultura 

é utilizada como estratégia de sobrevívêncía?". 

Grande parte dos índios migrantes da cidade, veio individuahnente para 

depois estabelecer família. Todos aqueles que trouxeram o modo de vida da aldeia 

para a cidade, tiveram que adaptá-la à vida urbana, restruturando o grupo familiai de 

acordo com a nova realidade. Os grupos domésticos passaram a ser formados, tendo 

como base reduzidas famílias elementares. O padrão residencial sofreu menor 

impacto, visto que há tempo os índios do norte e nordeste do Estado abandonaram a 

morada em residências coletivas. 

O processo a que estão submetidos estes índios, dentro de um sistema 

de trabalho totahnente novo, readaptando o sistema de parentesco, solidariedade 

grupal e cultural à realidade citadina, produz os mais variados comportamentos, 

indicativos da inserção deles numa sociedade de classes. As ocupações em que estão 

envolvidos sinalizam esse processo. Ferri localizou a seguintes ocupações do indígena 

da cidade: Ajudante de supermercado, atendente de enfermagem, coveiro, 

descarregador de caminhão, estudante, funcionário da prefeitura, garimpeiro, líder 

indígena, operário, pedreiro e ajudante de pedreiro, soldador, vaqueiro, vigia, 

aposentado, bombeiro, desenhista, funcionário da FUNAI, funcionário da SUCAM, 

jardineiro, motorista, pintor de casa, secretário, serralheiro, técnico de rádio e TV., 

vendedor de jornais e zelados, entre os homens; e aposentada, cabeleireira, dona de 

boate, estudante, líder indígena, professora, secretária, zeladora, atendente de 

enfermagem, doméstica, lavadeira, dona de casa. monitora de creche; rezadeira e 

varredora de rua, para as mulheres (Ferri, 1990: 51.53). A existência do trabalho 

feminino démónstra uma valorização do trabalho externo para as mulheres, situação 

que contrasta com a vida na aldeia.i Do mesmo modo, é indicativo de uma progressiva 

independência do trabalho feminino corno complementar para a renda fiuniliar. 

A instrução é um fator importante para analisar a participação dos 

índios numa sociedade de classe. A escolarização é tida como uma forma de se 
credenciar para ocupações melhor remuneradas. Dos 150 entrevistados por Ferri, 

35,3% são formados por analfabetos, 9,3% por semi-alfabetizados, 38% por aqueles 

que possuem o primeiro grau incompleto, 14,7% que o possuem completo, 0,7% por 

76 - Id., Ibidem: 67. 
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2º grau e 2% por vestibular". Freqüentar escola, no ponto de vista dos índios 

citadinos, é uma maneira de manipular melhor as regras que a cidade exige, 

assegurando sua sobrevivência dentro da sociedade envolvente. Por outro lado, é uma 

maneira também dos índios perpetuarem a identidade étnica, muito embora haja uma 

tendência, sobretudo nos jovens de reagir contra a vida tribal. Essa reação se eleva, 

provavelmente, a partir da segunda geração na cidade, fazendo o índio valorizar tudo 

quanto possa ser "civilizado", assimilando uma experiência ao qual ele não mais se 

libertará. Muitas comunidades lembram de parentes que migraram para a cidade, 

nunca mais retornando, contam que os filhos destes já não são mais índios porque 

perderam os valores tribais. 

A assimilação de valores, estranhos à cultura tribal, é o caminho que 

conduz o índios para sua integração total, inserindo-o numa sociedade de classes". 

Para os jovens, a cidade é o local onde estão as perspectivas de lazer que não 
t 

encontram na vida tribal . Para os velhos, é o lugar em que as expectativas de trabalho 

podem ser abertas no universo ocupacional urbano. Tanto os jovens quanto os velhos, 

em momento algum cogitam a possibilidade de voltar para a aldeia. Mas tudo isso tem 

produzido uma situação positiva: de maneira tímida, porém, cada vez mais 

persistente, o índio começa a fazer parte da política nacional e dela participando 

ativamente, sobretudo enfatizando a necessidade de lutar pela "causa indígena", como 

já foi dito, minorando, através de pressões aos órgãos estatais e de representação 

indígena, o estado de miserabilidade em que muitos se encontram submetidos .. 

77 
- Id., Ibidem: 49. 

78 - Cardoso de Oliveira, chama de fatores convergentes aqueles que fracilitam a integração, como 
perspectivas de melhor remuneração e melhor educação dos filhos nas cidades; o serviço militar, que 
amplia as changes de conseguir um emprego mais estável; o casamento interétnico e o compradio 
como um meio de melhorar sua condição de vida; as missões religiosas que tem facitado a integração 
do índio; e a participação na política regional. Como fatores convengentes que dificultam a 
integração, tem-se a aparência fisica que descriminam o indio (se bem no de Roraima, uma 
considerável da população possui caracterísitcas físicas idêntídas às dos indios); o órgão de proteção 
ao índio que procura retardar sua assimilação; e a dificuldade manter a vida associativa (Cardoso de 
Oliveira, 1978: 28-51). Porém, o mesmo autor reconhece posteriormente a noção de etnia para os 
estudos relativos à incorporação de grupos minoritários em sociedades mais amplas que lhes são 
envolvente (Cf Cardoso de Oliveira, 1972). Na verdade o conceito de etnia adapta-se melhor as 
questões aqui em andamento, visto assegurar um melhor detalhamento sobre as relações 
índios/regionais e seus desdobramentos ulteriores. Dessa maneira, ao conservar-se aqui a idéia, é 
mais para demonstrar o movimento aldeia-cidade. Não se quer dizer que o indio integrado tem sua 
identidade étnica absorvida pelo mundo urbano. Mostrou-se em páginas prededentes, que o caminho 
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Os momentos atuais demonstram que a inserção do índio numa 

situação de classe, desenvolve nele, ao mesmo tempo, urna consciência de classe, sem 

que, entretanto, perca com isso a consciência étnica. Tanto assim, que a condição de 

citadino não logrou derrocar os elos tribais, servindo estes para a adaptação à vida 

urbana. Com isso, os caminhos da integração do índio já estão abertos. Resta saber a 

maneira como o indígena destribalizado reagirá diante deles, se o aceita em sua 

totalidade, abandonando sua consciência étnica, ou, como tem sido demonstrado por 

estudiosos dos problemas raciais, manterão a linha étnica num movimento dialético 

com a situação de classe, como já foi falado anteriormente, requerendo sua 

ascendência naqueles momentos em que a situação político-cultural assim o exigir. 

Certamente, tudo dependerá da estrutura sócio-econômica que está subjacente a este 

processo. As relações com a sociedade urbana de Boa Vista é que moldará a 

:fisionomia deste percurso. 

14 - UMA POLÍTICA INDIGENISTA PARA O ESTADO DE RORAIMA ' ./ 

Quem indagasse hoje, a quais interesses a política indigenista serve, se 

os da população brasileira ou o das indígenas, certamente estaria, ao mesmo tempo, 

colocando o seguinte problema: teriam os países, como sociedades-nações que são, 

desinteresses a ponto de se abdicarem de sua soberania, liberando os povos tribais e 

admitindo a possibilidade de sua futura independência?79 Se a resposta fosse positiva, 

a ajuda tecnológica, atendimentos médico-sanitários e o respeito às suas tradições 

mitice-religiosas, tornariam essas populações auto-suficientes a ponto de poderem 

escolher seu destino no quadro geral das nacionalidades, optando ou pela integração à 

sociedade nacional ou constituídos em pequenos estados independentes inseridos no 

território nacional'". Como lembra Cardoso de Oliveira, não existem precedentes na 

história da humanidade, onde uma sociedade "complexa" tenha, para com uma 

79 - Cardoso de Oliveira examinou este problema: no ano de 1961, o Antropólogo Roberto Cardoso 
de Oliveira, escreveu um artigo no Diário de São Paulo, sob o Título "A Propósito de uma Política 
Indígenísta Ambígua", com o objetivo de analisar a política indigenista do Governo Brasileiro. De lá 
para cá muita muitas fatos mudaram no tratamento com índios, ao mesmo tempo e que, 
tragicamente, muitas etnias desapareceram em decorrência deles. Mas o artigo, mesmo envelhecido 
com os 30 anos de política indígena, ainda guarda, pelo que propõe, uma estimulante atualidade no 
iue representa para entender o destino das populações indígenas do Estad~~oraima 
8 
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sociedade "simples", tais propósitos. Isso tudo é utópico, e sua realização, que no 
presente, em muitas momentos, tem sido colocada, está fudada ao fracasso, sobretudo 

pelos interesses político-estratégico que esta sugestão encobre. Mas se é assim, qual o 

interesse então de se ter uma política indígena? Se se toma a história do S. P. I., no 

seu sentido eminentemente positivista e, mais atualmente, a FUN AI, em nenhum 

momento colocaram o desenvolvimento das etnias indígenas fora da sociedade 

nacional, todavia não se desconheça a importância destes órgãos, quando da sua 

atuação, para a proteção dos índios. 

Quem teve a oportunidade de conhecer a ideologia rondoniana do 

S.P.I, sabe que toda a estrutura que foi montada em tomo dela na sua relação com os 

índíos", visava, mais cedo ou mais tarde, trazê-los para dentro na sociedade nacional, 

inculcando-lhes, muitas vezes, uma idéia de trabalho que não era próprio de suas 

tradições, como :fizeram muitos Pis. O resultado disso não foi menos alarmante do 

que sempre se fez com os índios no Brasil: muitos grupos desapareceram por suas 

culturas não suportarem a imposição de práticas alienígenas, perpetrada por chefes de 

postos inescrupulosos, como se deu com os índios gaviões82 Certo que a esta altura 

o S.P.I. havia desnudado de todas as boas intenções da ideologia que Rondon 

imprimiu a este órgão. 

No que é hoje o Estado de Roraima, o S.P .I. iniciou sua atuação no 

ano de 1915, com a criação de um PI. na fazenda São Marcos. Com a extinção deste 

órgão em 196783, através da Lei No. 5.371, de 05/12/67, a FUNAI passou então a 

coordenar, não apenas localmente, mas toda a política indígena em território nacional. 

81 - No bojo da criação S.P.I estava. segundo Oliveira Filho, o interesse de "forjar um brasileiro para 
povoar o Brasil e 'abrasileirar' o imigrante, guarnecendo-se, duplamente, as fronteiras da nação. 
Nesse processo de transição de 'índio bravo' a 'trabalhador nacional' (quando então poderia receber 
um lote separado terra de uma comunidade e ser emancipado da tutela orfanológica do Estado, 
constituindo-se - supostamente- em cidadão pleno)) o futuro S.P.I deveria exercer o papel de 
mediador. A aquisição dessa noca realidade deveria ser controlada adequadamente de forma a que se 
contruísse o 'cidadão' e não o 'índios desmoralizado', 'viciado', de 'espírito mole' (Oliveira Filho, 
1988: 184) 
Nesse é que as linhas mestras da política indigenista do S.P.I, tinha um princípio de lei que garantia 
o seguinte: 
"o respeito às tribos indígenas como povos que tinham o direito de ser eles próprios, de professar 
suas crenças, de viver segundo o único modo que sabiam fazê-lo: aquele que aprenderam de seus 
antepassados e que só lentamente podiam mudar" (Ribeiro, 1982: 138). 
82 - Cf. Laraia e Da Matta, 1967 
83 - Distanciado de suas finalidades e envolvido em acusações de corrpção, o S.P.I. foi extinto através 
do Lei 5.371 e em seu lugar foi criada a Fundação Nacional do Índio (FUNAI). Competia à FUNAI 
garantir o respeito ao índio, a posse de suas terras, a aculturação expontãnea e a .l?~q~s3.cientifica 
(Gagliardi, 1988: 284- nota 51). ,- -_Jdh#H;, 
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Desde então a política indígena da FUNAI, tem sido marcado por descontinuidades e 

dificuldades práticas para implementação de seus objetivos. Não obstante tenha 

conseguindo demarcar inúmeras áreas no Estado, muitos outros projetos foram 

abandonados, contribuindo para agravar os conflitos deles decorrentes. Sobre a área 

indígena Ingarikó, a FUNAI, chegou a realizar o memorial descritivo de delimitação, 

de acordo com a Portaria N. 345 de 13/06/89, demarcando uma área de 90.000 ha 

aproximadamente, cobrindo as aldeias Manalaí, Serra do Sol, Cumaipá, Sauparu, 

Awendei, Mapaé e Pipi. A demarcação não vingou, sendo a área, posteriormente, 

incorporada à área indígena Raposa/Serra do Sol, compartilhando com Makuxi, 

Wapixana e Ingarikó uma área de 1.34 7. 81 O ha, aproximadamente. Do mesmo modo, 

a área Xununu-e-tamú, que foi estabelecida em 48. 750 ha aproximadamente, cobrindo 

uma região habitada por índios Makuxi, foi posteriormente incorporada à área 

pretendida Raposa/Serra do Sol. Pela proposta de 1977, a demarcação da Raposa 

seria feita em duas áreas: a Raposa, com 342. 795 ha e a Santa Cruz, Maiá, Amália e 

Jibóia, com 5.368 ha. Em 1984, a Portaria N.1.645/E de 29/05/84, prorrogada pela 

Portaria N.1.645/E de 06/07/84 e N.1.777/E de 04/10/84, ordenou a formação de um 

Grupo de Trabalho para fazer o levantamento fundiário da Área Raposa até a Serra 

do Sol. A conclusão, foi a identificação de 5 regiões descontínuas: Muturuca/Serra do 

Sol, com 721.690 ha; Surumu, com 455.610 ha; 347.040 ha; e Xununu-e-étamu, com 

48.750 ha, que pela portaria de PP/3644, de 06/11/87, foi interditada com 53.510 ha. 

Finalmente, pelas Portarias N.1.141/92, de 06/08/92; N.1.285/92, de 25/08/92; 

N.1.375/92, de 08/09/92; e N.1.553/92, foi criado um grupo interinstitucional com o 

objetivo de identificar e levantar a situação fundiária da Área Raposa/Serra do Sol, 

chegando à conclusão de uma área única, com superfície de 1.678.800 ha _e perimetro 

de· 1.000 Km, com os seguintes limites: 

NORTE: Partindo do ponto "1" de coordenadas geográficas aproximadas 05 12' 

08,8" N e 44' 05,4"Wgr., localizado na Serra Paracaima, próximo ao Norte de 

Roraima, junto ao limite internacional Brasil/Guiana/Venezuela; daí, segue pelo limite 

internacional Brasil/Guiana até o ponto "2'' de coordenadas geográficas aproximadas 
05 12' 29,0" N e 60 07' 05,6" Wgr., localizado na cabeceira do Rio Mau ou Ireng. 

LESTE: Do ponto antes descrito, segue no sentido jusante pelo Rio Mau ou Ireng até 

a confluência do Igarapé Uanamará no ponto "3" de coordenadas geográficas 

aproximadas 03 51' 42,6" N e 59 35' 35,0" Wgr. 
fPro~. 0 
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SUL: Do ponto antes descrito, segue no sentido montante pelo Igarapé Uanamará até 

a confluência do Igarapé Nambi, no ponto "4" de coordenadas geográficas 

aproximadas 03 55' 17,8" N e 59 41' 46,5" Wgr.; daí, segue por uma linha reta no 

azimute e distância aproximadas de 185 48' 43"-28.145,00 m, até o Ponto "5" de 

coordenadas geográficas aproximadas 03 40' 06,6" N e 59 43' 16,0" Wgr., 

localizada no marco Pirarara, junto à margem direita do Rio Mau ou Ireng; daí, segue 

no sentido jusante pelo citado rio até a confluência do Rio Tucutu, no Ponto "6" de 

coordenadas geográficas aproximadas 03 33' 46,0" N e 59 52'15,5" Wgr.; daí, segue 

no sentido jusante pelo Rio Tucutu até a confluência do Rio Surumu, no Ponto "7" de 

coordenadas geográficas aproximadas 03 22' 26,5" N e 60 19' 12,8" Wrg. 

OESTE: Do ponto antes descrito, segue no sentido montante até o Rio Surumu até a 

confluência do Rio Miang, no ponto "8" de coordenadas aproximadas 04 12' 33,1" N 

60 47' 59,0 Wgr.; daí, segue no sentido montante pelo Rio Miang até a sua mais alta 

cabeceira, no Ponto "9' de coordenadas aproximadas 04 29'33,4" N e 61 07' 46,2" 

Wgr. ; daí, segue por uma linha reta no azimute e distância aproximados de 288 26' 

06"-475,00 m até o Ponto "10" de coordenadas geográficas aproximadas de 04 29' 

38,3" N e 61 08' 01,0" Wrg., localizado na Serra Pucaraima, junto ao limite 

internacional Brasil/V enezuela; daí, segue pelo citado limite internacional até o ponto 

"1 , inicial da descrição. 

Na verdade, as descontinuidades, da política da FUNAI no que 

tange à demarcações no Estado de Roraima, deve-se, sobretudo, à ausência de 

parâmetros para tomar iniciativas no sentido de saber quais seus objetivos no Estado. 

As conseqüências dessa política absenteísta, têm feito agravar os problemas fundiários 

no Estado, desencadeando, basicamente, dois efeitos negativos: um para as 

comunidades indígenas, que não vêem outra saída senão apelar para todos aqueles 

que se propõem a defender sua "causa", estando eles onde estiverem, desde que isso 

obrigue a Nação a reconhecer o seu problema, recorrendo a uma massa crítica que 

nem sempre tem compromissos com o futuro da região; outro, sobre a população 
regional, que não vendo perspectivas futuras como fazendeiro e vivendo em terras 

concedidas pelo Estado ou ocupadas no transcorrer do avanço das frentes de 

expansão, e dado o clima de animosidade com os índios, marcado invariavelmente 

pela violência e constrangimento fisico, organizam-se em associações de pressão, 

agindo localmente através da intermediação de 
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manutenção de seus direitos. Tais tensões sociais, acabam por transformar o índio 

num inimigo, alimentando sobre eles estereótipos negativos que em nada contribuem 

para resolver problemas decorrentes de anos de contato interétnico. 

Na verdade, o que falta é um política que contemple, dentro das 

possibilidades reais, as ambições das duas partes. A tomada de consciência sobre o 

problema, começa com o reconhecimento de que sem a participação do índio, o 

Estado de Roraima poderá desencadear conseqüências e efeitos sociais sérios para o 

bem estar de todos os seus habitantes. Por isso mesmo, a representação étnica do 

índio não poderá mais ser estereotipada ( que aliás é um contra-senso, considerando-se 

que parte preponderante da população raraimense é mestiça com o índio) na 

consciência regional. Mais do nunca, este não é um compromisso só da FUNAI, mas 

o é também do Estado e da sociedade civil roraimense. Só assim, o índio real, 

diferente da figura abstrata e genérica dos filmes ee fantasias literárias, poderá 

penetrar na imprensa, na literatura, na política e nas escolas, incorporando-se, desta 

forma, à consciência regional. Dependendo da vontade dos líderes políticos, as 

sugestões nesse parecer, podem iniciar uma nova fase nas relações da sociedade 

roraimense com os indígenas, abrindo possibilidades inesgotáveis para os Estado. 

15 - POVOADOS E INFRA-ESTRUTURA 

Junto aos índios vivem, segundo o Relatório da Proposta de 

Demarcação da Área Indígena Raposa/Serra do Sol, 140 fazendeiros, ocupando um 

total de 181 localidades e 05 vilas: Surumu (com 818 habitantes), Mutum (com 600 

habitantes), Socó (120 habinitantes), Água Fria (com 400 habitantes), Caju (com 130 

habitantes) e Uiramutã (com 818 habitantes)", este último tornado município, após 

plebiscito, pela Lei No. 98 de 17 de Outubro de 199585, com terras desmembradas 

dos municípios de Normandia e Boa Vista86 , incorporando em seus limites todas 

essas vilas, exceção feita a Surumu, sob jurisdição do Município de Pacaraima. 

84 
- O Relatório não reconhece a existência do vilarejo Santa Nazaré. com aproximadamente 100 

habitantes. 
85 

- A existência legal deste município só se dará após as eleições de 1996, quando serão eleitos os 
r?iere~ executivos e legislativos, , - . T - / \ 

- Freitas, 1996: 83. 'Proc. n.04.!:_ i::i 
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Pequenos povoados como Quen, Santa Nazaré e Baixo cotingo, têm a 

característica de servirem para · o abastecimento de pecuaristas e garimpeiros 

instalados na região. É dificil determinar o número de habitantes que os povoam, 

geralmente pouco mais de 100; esses aglomerados, dado a característica de serem 

apenas locais de apoio às atividades econômicas em andamento, dependem da 

dinâmica das atividades a que estão submetidos, sobretudo garimpo e pecuária .. 

Reconhecidamente, existem 5 garimpos ativos na área onde convivem 

os índios: garimpo Lage, garimpo Calango/São Cristovão, garimpo Mina Velha, 

garimpo Cachoeira/Apertado da Hora e garimpo Puxa Faca. 

A respeito do funcionamento das vilas, elas contam, em sua maioria, 

com sistemas de comunicação: além dos sistemas de fonia, estações de rádio e TV, 

com capitação através de antenas parabólicas, são, também, interligadas por várias 

estradas por uma estrada federais (BR-401 ), 5 estuduais (RR-202, RR-319, RR-171, 

RR-340 e RR-407), 3 conhecidas como estradas do arroz (BR- 401 x RR-319, RR- 

319 x Tatu e BR-401 até a V. Mau) e estradas vicinais (que dão acesso à maloca 

napoleão e ao Flexal)87• 

Na área da educação, a região é servida por várias escolas, atendendo 

uma quantia acima de 2.000 alunos, em diversos níveis escolares", inclusive com a 

inauguração de um curso experimental de preparação de professores, nível superior, 

na Maloca da Raposa, por iniciativa da Universidade Federal de Roraima .. 

O atendimento médico-hospitalar na área Raposa/Serra do Sol e as 

Unidades de Saúde nela instalada89, cobrem as variadas atividades no Município de 

Normandia, desde vacinação à atendimento médico-hospitalar, preventivo e 

laboratorial. A partir de 1994, foram implantados 23 pólos-base com capacidade com 

capacitação de microscopistas para malária e agentes de saúde indígena. O 

treinamento de 30 microscopistas indígenas foi realizado através de um trabalho 

conjunto da FNS e MSF, com participação da FUNAI e Díocese'", 

1 
~º4"i-f '!)/_9}_ ·1 

Ass .. ~ 
87 

- FONTE: TELAIMA, DETEUSOSP, DER-RR. 
88 

- FONTE: Secretaria da Educação, Cultura e Desportos. 
89 - Dados fornecidos pela SESAU (Secretaria de Estado da Saúde). Oficcio No. 029/96, de 15 de 
Fevereiro de 1996. 
90 - Relatório Anual de Epidemiologia -RR, 1994: 32. 
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Na mesma direção, a SESAU, entre os dias 16/07 a 22/07/95, realizou 
' 

a la. Brigada de Saúde, tendo base a Maloca da Raposa, conduzindo-se a partir dali 

para outras localidades, promovendo a aplicação de flúor, higienização bucal, 

vacinação em massa ( contra Pólio, Hepatite B, Febre Amarela, BCG., Anti-tetânica, 

DPT.) e exames Iaboratorías". Ainda foram efetuados exames domiciliares com 

vistoria de condições de destino de dejetos, conscíentização e distribuição de 

hipoclorito para o tratamento de água. 

16 - PERSPECTIVAS 

Tais medidas têm implicação direta na qualidade de vida dos indígenas. 

Anos seguidos de esbulho de suas culturas e tradições, conduziu-os, certamente, a 

adoção de novos hábitos alimentares e o abandono das formas de alimentação 

tradicionais que lhes garantiam o sustento, provocando desquilíbríos em sua dieta e, 

consequentemente, perda do vigor fisico92• Porém, tudo indica que após intensos anos 

de contato, os indígenas do norte e nordeste de Roraima alcançaram um equílíbrío 

demográfico que lhes assegura a sobrevivência, afastando o perigo da depopulação, 

tendência, aliás, que tem sido verificada em muitas etnias espalhadas pelo Brasil93• 

Em momento algwn se quer dizer que os indígenas encontram-se em 

condição ideal de vida. O que se quer assegurar, é que depois de terem experimentado. 

todos os tipos de compulsões desagregadoras, que impus~ram a perda de todo o 
' virtuosismo técnico ligado à produção de alimentos, \à fabricação de casas, armas de 

1 

caça e guerra, superaram as vicissitudes do contato interétnico. 

91 
- Segundo informações Fundação Nacional de Saúde - Coordenadoria Regional de Roraima, as 

comunidades da área Raposa/Serra do Sol são mais acometidas com os seguintes agravos: IRAs, 
leves, moderadas e graves, verminoses, conjuntivite e malárias. Com a retirada dos garimpeiros da 
Reserva Y anomami, em 1991, grande contingente de garimpeiros migrou para a área à nordeste de 
Roraima. As populações indígenas desta localidade foram atingidas por uma onde doenças em que se 
destaca a malária. As informações de morbi-mortalidade são precárias, pois a inexistência de um 
sistema de saúde específico para o atendimento das etnias lá existentes, fez com os dados se 
diluíssem nos da população geral do Estado, no momento em que os índios buscam apoio na rede 
hospitais d Sistema Único de Saúde (SUS). Em locais como Piolho, Socó, Água Fria, Puxa-Faca, 
Caju, Mutwn e Uiramutã, as populações vivem em contato com o garimpo e suas consequências, a 
malária, DST e alcoolismo são comuns, além da violência tisica (OF/GAB/FNSIRRNo. 188/96). 
92 

- Ribeiro, 1982: 282. 
93 

- Cf. Gomes, 1988. 
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O que reclamam, é a solução para o problema da terra, justamento por 

que querem viver fazendo aquilo que está diretamente ligado à sua sobrevivência: a 
t '.'. j 

prática da pecuária e da agricultura. Ora,' ao terem as condições de sobrivência 

asseguradas com a solução do problema, requerão, certamente, a ampliação do 

espaço político, conduzindo-os à afirmação da etnia dele decorrente. Com isso, 

muitas de suas tradições, desmontadas nas relações intersocietárias, ~eaparecerão na 

forma de subsídios para incrementar e motivar esta identidade. Comentando a 

respeito, nos seus estudos sobre etnicidade, Cardoso de Oliveira, diz que 

"Embora a etnia se atualize num grupo'adjetivando-o' 
ou, em outras palavras, definindo-o, atribuindo-lhe tal 
qual identidade (ao grupo e, por sonseguinte aos seus 
membros), ele o faz na medida em que se constitui 
como um conjunto de atributos ideativos e 
valorizativos, impregnados de um 'nós' que, em sua 
forma típica, resplandece em autolatria, concebendo-se 
igualmente autógeno e senhor de seu destino. Não é 
dificil aceitar que tal conjunto é ele mesmo uma 
ideologia, apenas centrada num 'ego coletivo' - se nos é 
permitido o paradoxo -, ele próprio transposto para um 
plano imaginário como urna represetação de relações 
reais socialmente vividas pelos agentes" 94 

Não é dificil perceber a ideologia étnica (tomando de empréstimo a 

citação de Cardoso de Oliveira), manifestando-se entre os indígenas do norte e 

norteste de Roraima. Muitos expressam o desejo de não viver isolado; criaram para 

isso assocíaçõs e desenvolvem planos de participação na economia do Estado, 

justamente porque, como minorias, querem participar do sistema global ao qual estão 

incluídas outras etnias, parte da sociedade brasileira. 

Compreender os mecanismos que subjazem nas situações interétnicas 

no norte e nordeste de Roraima, requer ir além da superficie: é preciso ler nas 

tessituras do social o que os agentes fazem para se orientar nas relações sociais. Sem 

esse procedimento não se poderá conhecer a realidade, ou se prefirir, a linguagem - 

ou a gramática - pela qual os fatos se comunicam. Espera-se que as observações aqui 
assinaladas sirvam para esclarecer muitas das lacunas que sempre foram deixadas de 

lado ao se tentar compreender os mecanismos interativos aos quais os grupos 

indígenas do norte e nordeste do Estado estão inseridos. 

1 
Proc. n.0 ,/ t 6c?/f61 ~ 
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CONCLUSÃO 

A intenção deste parecer, foi analisar as relações interétnicas no norte e 

nordeste de Roraima e as tensões sociais delas decorrentes. Mostrou-se como tais 

relações ganharam contornos específicos, transfigurando o mundo dos índios num 

primeiro momento, provocando neles a busca da valorização da identidade étnica, 

num segundo momento. Apontou-se, que a origem dos conflitos deu-se pe~---B~, 

controle e uso da terra: são duas sociedades camponesas, dependentes dela. Para o 

índio, ela significa a única possibilidade de se manter como etnia, salvando o que 

ainda resta de suas tradições e cultura. Para o fazendeiro, ela representa um bem 

necessário à sobrevivência, posto que devido à pobreza do solo e à prática extensiva 
da pecuária, ele não acumula recursos suficientes para investir em outras atividades e 

escapar da relação de dependência com a terra. Por isso mesmo, os conflitos daí 
1 ," --. • • • • • 

decorrentes e os conteúdos ideológicos elaborados a partir deles, só podem ser 

pensados pela análise da conjunção entre esses dois grupos étnicos, contínuo e 

sistematicamente em contato. As conseqüências da situação de contato, fixaram-se em 

autodefinições e valores de si em prejuízo ao outro, cada qual construindo uma visão 

de mundo que garanta um mínimo possível de segurança e que os oriente no 

momentos de competição e conflito. 

Portanto, pensar a situação do índio e do branco no norte e nordeste 

de Roraima, através do exame dos processos de articulação étnica, é uma forma de 

concluir o quão importante é a terra para as duas partes. Por ser ela a fonte do 

conflito, enquanto não se decidir como as duas partes devem ocupá-la, certamente ele 

nunca se esgotará. 

Mas não cabe exclusivamente demarcar as áreas indígenas, é preciso 
levar em conta que um sistema de articulação interétnico não pode ser rompido 

abruptamente: os índios, ao longo do contado, tornaram-se dependentes de muitos 
bens produzidos pela sociedade envolvente e necessitam dela para a comercialização 

de seus produtos. Dificilmente teriam autonomia suficiente para sobreviver isolados, 

e tampouco seu órgão tutelar tem estrutura para proporcioná-la. 

l~r~. ~.0A~1 
fl. pLÇL6 - 
Ass.~ 
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A sobrevivência desses índios depende das decisões tomadas em 

relação ao seu futuro. Ao definir os limites da área, se ela vai ser ínclusiva ou 

exclusiva, contínua e descontínua, pode se estar decidindo sobre a permanência e a 

vida de milhares de índios. É· fundamental que se ouça toda a comunidade indígena e 

respeite suas diferenças. Considerá-los como um conjunto desprovido de 

diversidades, é desconhecer as diferenças religiosas, os interesses políticos de cada 
maloca, os objetivos dos tuxauas com a sociedade envolvente e, sobretudo, o que 

pensa o índio sobre seu futuro. Deve-se ter em vista, que esses índios são eleitores, 

muitos saem candidatos a cargos diversos pelas malocas e estão organizados em 

associações representativas legitimamente reconhecidas. Portanto, têm clara noção do 

que é conveniente ou não sobre suas vidas e destino. Atentando-se a esses problemas. 

poderá haver uma solução duradoura para esses índios e para o Estado de Roraima 

como um todo. 
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