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RAPOSA/SERRA DO SOL 

TRES DÉCADAS DE LUTA PELA DEMARCAÇÃO 

Quando o presidente da República assinou, no palácio do Planalto, a portaria nº 820, no dia 
11 de dezembro estava não apenas cumprindo um preceito constitucional, mas fechando com êxito 
uma das páginas de luta dos povos indígenas de maior expressão sofrimento e esperança da história 
recente em nosso país. Alguns acompanharam de perto essas três décadas de luta, apoiando e prestando 
sua solidariedade. A estes externamos nossa gratidão e os convidamos a continuar conosco até a 
garantia total de nossas terras. A eles e a todos os que de alguma forma estão sensíveis aos nossos 
direitos, gostaríamos de trazer a memória desse processo, destacando alguns momentos mais 
significativos. 

1. Da consciência à luta 
Quem chegava aos imensos campos naturais da região do lavrado e das serras em Roraima, 

na região nordeste, fronteira com Guiana e Venezuela, dificilmente ouviria falar em índio. Deparar-se 
ia com inúmeras fazendas cujas sedes estavam quase sempre próximas a aglomerados de "caboclos", 
que nelas trabalhavam, normalmente de peões . Isso até a década de 60. 

Na década seguinte, novos ventos começaram a soprar na região. Aos poucos os "peões 
caboclos", vão tomando consciência, não apenas da exploração a que estavam submetidos, mas que 
continuavam sendo Macuxi ou Wapixana, apesar da insistência em serem genericamente considerados 
caboclos. 

A partir daí a história começou a mudar. Os chefes de grupos de caboclos, voltaram à sua 
condição de tuxauas, iniciando um processo lento de encontros entre si. Seriam as célebres e mais 
tarde temidas Assembléias ou Encontros de Tuxauas. Logo, elas passariam a ser percebidas como um 
instrumento perigoso de ameaça a mão-de-obra das fazendas e, aos poucos, a própria existência delas. 
As terras que os fazendeiros haviam invadido e tomado, voltaram aos poucos, ao domínio dos índios. 

Isso não estava agradando nada aos patrões que trataram logo de espalhar o temor, a 
repressão e a violência para cortar o mau pela raiz. E para isso tiveram a pronta colaboração dos 
governos locais, da polícia e até do judiciário. A Igreja Católica, tendo como bispo D. Aldo, decidiu 
ficar do lado dos índios. Passou das fazendas para as malocas ( decisão clara pela pastoral Indigenista a 
partir de 1978.) 

Já em 1977, acontece a primeira grande reunião de tuxauas que é dispersada 
arbitrariamente pelo governo, estava sendo realizada em Surumu, na atual Terra Indígena Raposa / 
Serra do Sol. Lá, chegaram os agentes da Funai e da Polícia Federal exigindo a retida de D. Tomás, 



presidente do Cimi e do Pe. Egydio. Como os tuxauas decidiram que esses seus amigos deveriam 
permanecer, a Assembléía foi dispersada. 

Daí em diante, a luta pela recuperação de sua cultura, identidade, terra e orgulho de serem 
índios Macuxi, Wapixana ou Ingaricó passou a ser bandeira de luta diária. 

2. Das lutas à organização 
Na história recente do movimento indígena no Brasil, a questão da terra tem sido um dos 

fatores básicos para a criação e consolidação dos processos organizativos. No caso dos povos indígenas 
de Roraima e em particular da Raposa / Serra do Sol isso, tem sido muito evidente. Na medida em que 
passaram a exigir e lutar pelas suas terras foram aumentando as reações contrárias e as violências. 
Estas, por sua vez, foram gerando e consolidando uma maior solidariedade e articulação entre as 
diferentes malocas e regiões. Assim nasceram, já no início da década de 80, os Conselhos Regionais. 
Estes se transformaram na base sólida de um processo organizativo que foi se ampliando e vindo a 
constituir, já no final daquela década, no Conselho Indígena do Território de Roraima (Cinter). Este 
por sua vez, com a criação do Estado de Roraima, em 1990, passou a ser o Conselho Indígena de 
Roraima- (Cir). 

É evidente que a partir das lutas e necessidades, tradicionais e novas, foram constituindo-se 
novas lideranças e organizações: tuxauas, celeiros, professores, agentes de saúde, mulheres ... , porém, 
todos tinham uma luta bandeira em comum - a luta pela terra. 

Nestas três décadas acumulamos importante experiência organizativa e formamos quadros 
que permitem ao movimento indígena avançar na consolidação dos nossos direitos e da nossa 
autonomia. A assinatura da portaria de demarcação da Terra Indígena/ Raposa Serra do Sol é resultado 
e símbolo dessa luta pela vida presente e futura dos povos indígenas no Brasil e no continente. 

3.A reconquista da terra 
A terra nos foi sendo roubada pela pata do boi, no final do século passado e início deste. 

A lógica que impulsionava esse processo era muito simples: dizia-se que "terra sem gado é terra sem 
dono". E assim foram se apossando de nossas terras, nossa força de trabalho e nossas vidas. Mas com o 
tempo, fomos descobrindo que o mesmo gado poderia ser uma arma de reconquista. Foi então que 
tivemos o apoio e ajuda decisiva de amigos nossos, resultando no "Projeto do Gado", que até hoje está 
em andamento e tem sido sem dúvida um dos grandes trunfos na reconquista das nossas terras. Mas 
isso tudo não teria êxito se não tivéssemos firmado nossas organizações e colocado o pé na estrada 
batendo na porta de autoridades e personalidades no Brasil e em várias regiões do mundo. Fomos à 
ONU, ao Papa, ao Parlamento Europeu, Britânico e Italiano. Nos encontramos com senadores e 
parlamentares de vários países na Europa e nos Estados Unidos. Tivemos que brigar muito aqui, em 
nossas malocas, em nossos pedaços de chão ameaçados pelos fazendeiros e seu gado, invadido pelos 
garimpeiros ou mesmo obras do governo como a hidrelétrica de Cotingo. Muitos dos nossos parentes 
foram mortos, dezenas deles foram presos e levados para a cadeia, outros apanharam ou tiveram suas 
casas e cercados destruídos. Mas nada disso nos intimidou. Pelo contrário, fomos nos fortalecendo em 
nossa decisão de reconquistar nossas terras e nossos direitos. 

Acabamos de alcançar uma das mais sofridas e esperadas vitórias - a demarcação da Terra 
Indígena Raposa / Serra do Sol (Airasol, como é chamada pelos parentes). Sabemos que ainda 
precisamos continuar lutando para que não haja retrocesso no processo demarcatório. Mas já a temos 
reconquistada, na lei e na garra. 

4. Repartindo alegria 



Quem tanto sofreu, viu sonhos e esperanças naufragar, promessas sempre adiadas, o 
cansaço e o desanimo bater à porta, tem agora razão de sobra para comemorar e se alegrar. E a alegria 
é mais gostosa quando pode ser repartida com todos os nossos parentes, amigos e aliados. Por isso nós 
decidimos partilhar esse momento de conquista de uma etapa importante da garantia da nossa terra, em 
todas as malocas, regiões e com toda a nossa organização. 

Temos a certeza de que nossa luta não foi em vão. Mesmo quando os governos e políticos 
procuraram nos dividir, compraram parentes nossos, levaram a muito lugares para dizer que não 
queriam a demarcação da área continua, de rio a rio, ainda assim não arredamos o pé e nunca 
desacreditamos que um dia conseguiríamos a demarcação e reconhecimento de nosso território 
tradicional. E a hora chegou. Precisamos festejar e partilhar a alegria. 

Sabemos também que não podemos nos jogar na rede como se tudo estivesse resolvido. 
Pelo contrário, estamos conscientes de que muita pressão ainda será feita contra nossas terras. Por isso 
estamos comemorando a conquista dessa etapa com uma alegria ativa e vigilante. Só assim poderemos 
partilhar com nossos parentes e amigos a conquista de nossa terra e a paz em definitivo. 

5. Momentos fortes 

Se algum dos velhos lutadores fossem aqui registrar o sentimento e o sofrimento dessas três 
décadas certamente teríamos muitas páginas a preencher. Mas temos que nos limitar, neste momento, a 
alguns dos acontecimentos que mais profundamente marcaram essas três décadas de luta pela Terra 
Indígena Raposa I Serra do Sol: 

• O primeiro elemento a destacar é a construção da nossa união. Não foi fácil. Nós todos divididos 
e repartidos pelas fazendas tivemos que criar caminhos entre o gado e a vigilância dos patrões, para 
nos encontrarmos, discutirmos e construirmos nossas lutas e organização. Tínhamos a convicção de 
que só teríamos a possibilidade de conquistar nossos direitos, nossa terra se conseguíssemos 
construir uma união muito grande e forte. Fomos conseguindo isso com muito sofrimento, pois 
muitos trabalharam contra. Tivemos que brigar contra muitos que antes se apresentavam como 
"amigos": Políticos, polícia, cachaça, fazendeiros, garimpeiros e outros tantos levavam a desgraça e 
o medo para nossas malocas. Para sermos fortes suficiente precisamos recuperar a coragem e a 
sabedoria dos nossos antepassados, fortalecer a nossa língua e nossa cultura. Tudo isso foi se 
constituindo como a base de nossa vitória. 

• Para melhorar nossa vida e enfrentar tantos e tão fortes inimigos buscamos ajuda e apoio. Fizemos 
projetos, construímos alianças dentro e fora do país, fizemos muitos amigos e parceiros entre os 
povos indígenas, entidades e organizações em várias partes do mundo. Só assim, fomos 
descobrindo que se ficássemos só em nossas malocas, talvez, não teríamos força suficiente para 
garantir nossos direitos. A nossa força cresceu e pudemos enfrentar em melhores condições todos 
aqueles que eram e são contra os nossos direitos. 

• Jamais vamos esquecer as violências e a brutalidade cometida contra o nosso povo ao lutarmos 
pelo nosso chão. Foram centenas de parentes nossos mortos, feridos, presos, maltratados e 
desprezados. Nunca vamos esquecer o sangue derramado nas malocas de Santa Cruz, Miang, 
Caraparu 2. A fazenda Guanabara que se tomou um símbolo da violência e opressão aos povos 
indígenas da Airasol: além de maltratar, espancar e matar índios não hesitaram em construir valas e 
muros com guaritas de "proteção" à fazenda. Mas não conseguiram intimidar ou fazer com que 
desistíssemos de nossa luta. Tentaram construir hidrelétrica em Cotingo, mas conseguimos parar a 
obra. Procuraram construir vilas de apoia ao garimpo e à invasão e até criaram um município. Mas 
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tudo isso estamos conseguindo inviabilizar para termos a nossa terra assegurada agora e para o 
futuro. 

Momentos importantes: 

• Participação do movimento indígena na constituinte e promulgação da Constituição Federal de 
1988, determinando o reconhecimento dos direitos originários dos povos indígenas sobre as terras 
que tradicionalmente ocupam; 

• Criação oficial do Conselho Indígena do Território de Roraima em 1987, para articular os povos 
indígenas do então Território; 

• Conclusão do laudo antropológico e Parecer do presidente da Funai, Sidney Possuelo, publicado no 
DOU em 1993, reconhecendo a terra indígena Raposa Serra do Sol em área contínua; 

• Campanha do CIR., Comissão Pró-Índio de São Paulo e outras entidades contra a implantação da 
Barragem do Contigo na Terra Indígena Raposa/ Serra do Sol; 

• XXV Assembléia Geral do CIR., realizada em janeiro de 1996, em que os tuxauas decidiram 
trabalhar contra o Decreto 1775/96, do Ministério da Justiça, que permitiu a contestação das terras 
indígenas; 

• Nomeação de D. Aparecido, como Bispo da Diocese de Roraima, em substituição a D. Aldo, em 
continuidade ao apoio da igreja Católica aos povos indígenas de Roraima; 

• Atuação do CIR. junto com a Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira - 
Coiab, Conselho lndigenista Missionário - Cimi e Instituto Socioambiental - ISA, e outras 
entidades de apoio do Brasil e outros países contra o Decreto 1775/96 (janeiro e meses seguintes de 
1996); 

• Encaminhamento das manifestações do CIR., com apoio do Instituto Socioambiental, contra as 
contestações apresentadas pelos fazendeiros e governo do Estado de Roraima no processo de 
demarcação da Raposa/ Serra do Sol (abril de 1996); 

• Manifestação das comunidades da Terra Indígena Raposa / Serra do Sol contra o Despacho nº 
80/96, do ex-Ministro da Justiça, Dr. Nelson Jobin, que determinou a redução desta terra (janeiro e 
meses seguintes de 1997); 

• Reunião das comunidades indígenas com o Presidente da Funai, Dr. Sullivan Silvestre, realizada 
em 14 de janeiro de 1998, na sede do CIR., na qual o presidente pronunciou avaliação técnica 
jurídica da Funai, concluindo pela demarcação integral da T.I. Raposa Serra do Sol; 

• Operação de retirada dos garimpeiros da T.I. Raposa Serra do Sol, realizada em fevereiro de 1998, 
pela Funai, Policia Federal e Ministério Público Federal ; 



• Pagamento de indenizações aos fazendeiros pelas comunidades, professores e agentes indígenas de 
saúde para promover a recuperação de fato da terra; 
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1. Invasão e ocupação do território indígena 
• O gado foi introduzido nessa região já no século 18 como estratégia militar para ocupar a região e 

garantir a presença "brasileira"; 
• os primeiros fazendeiros se estabeleceram na região a partir de 1925; 
• essa presença foi intensificada a partir da década de 40 com estímulo à pecuária de parte do 

governo estadual; 
• nova onda migratória para a região aconteceu por ocasião da conclusão da estrada BR 174, em 

meados da década de 70; 
• o número máximo de fazendas dentro da Terra Indígena Raposa Serra do Sol, conforme 

levantamento do CIR. foi de ..... Conforme o governo do Estado seriam 360 fazendas; 
• Em 1994 foi criado o município de Uiramutã, dentro da Airasol; 
• outra a invasão que foi se consolidando nesse região foi o de garimpeiros. Em 1927, Severino 

Pereira da Silva acha ouro no rio Maú. Os garimpeiros invadiram a região na década de 30. Com 
ela foram levados a malária, doenças venéreas e tuberculose. Formaram-se "corrutelas" que são os 
vilarejos que surgem em função do garimpo. Das mais antigas temos Surumu e posteriormente 
Uiramutã, Socó, Água Fria, Mutum. Quando a atividade garimpeira termina, acabam-se lentamente 
essa vilas e ficam as sérias consequências para a população indígena. A maioria dos garimpos estão 
situados nos rios Quinô, Cotingo e Maú; 

2. Resistência e organização 

• Os primeiro posseiros, dos quais muitos se tomaram depois fazendeiros receberam acolhida e 
permissão dos índios para se estabelecerem em suas terras; 

• Na medida em que foram prosperando, foram explorando a mão-de-obra indígena e avançando 
sobre as terras e plantações destes, gerando crescentes tensões e conflitos; 

• Uma vez bem estabelecidos, os fazendeiros passaram a usar da força e violência para expulsar os 
índios de suas terras; 

• Começa a surgir, na década de 70, um lento movimento de resistêncía.; 
• Em 1968 realizou-se, em Surumu, um curso com lideranças indígenas, que passa a significar um 

marco no processo de luta pela terra e organização dos povos indígenas em Roraima; 
• A partir de 1971 passam a ser realizados, anualmente cursos e encontros com a participação de até 

300 lideranças; 
• Em janeiro de 1977 é realizada a lª Assembléia de Tuxauas, no Surumu, tendo sido dissolvida pela 
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• A partir desse ano realizam-se anualmente as Assembléias de Tuxauas, chagando as últimas terem 
até 500 participantes. Desde 1993 elas se realizam na maloca do Bismark, onde construída infra 
estrutura para esse fim. 

• Em 1980 nasce, em Maturuca, o 1° Conselho Regional Indígena. Esses conselhos acabam se 
transformando nos esteios do movimento e organização indígena . 

• Em 1987 criou-se uma organização que articulasse as ação e lutas em nível do território - o 
Conselho Indígena do Território de Roraima, CINTER, que em 1990, com a transformação de 
Roraima em Estado, tornou-se o CIR - Conselho Indígena de Roraima. 

• Em 1989 é criada a APIR-Associação dos povos Indígenas de Roraima. 
• Em 1989 , vinculado ao CIR, nasce a OPIR - Organização dos Professores Indígenas do Roraima. 
• Posteriormente por influência do Estado e de políticos são criadas outras organizações, de pouca 

expressão e duração. 
• Através de suas diversas formas de luta e organização os povos indígenas de Roraima conseguimos 

acumular experiência e força para garantir os direitos e enfrentar as forças historicamente 
contrárias a nós. 

3 Cronologia da demarcação 

• 1917 - o Estado do Amazonas demarca um área para os índios Macuxi e Jaricuna, entre os Rios 
Cotingo e Surumu, até as serras de Mairary e Corropiapim (lei n°941, de 16/10/1917) 

• 1975 -Funai constitui um grupo de trabalho para definição das terras indígenas em Roraima 
• 1977 - tuxauas de algumas malocas enviam a Brasília proposta de demarcação de uma área de 

aproximadamente 600 mil ha. 
• 1979 - é feita a primeira identificação da área Raposa I Serra do Sol, de 1.347.810 ha. - portaria 

509-E, da Funai. 
• 1982 - o Delegado, Dinarte Nobre Madeiro, encaminhou ao presidente da Funai uma proposta de 

criação de uma "colônia indígena" 
• 1983 - tuxauas da região (37) pedem a demarcação imediata da área solicitada, que ficou conhecida 

como área de rio a rio. 
• 1984 - nova identificação da área com 1.577.850 ha - portaria da Funail.645E, de 29/05/84, 

desmembradas em 5 áreas. 
• 1986 - por causa das pressões do Conselho de Segurança Nacional foram determinados novos 

estudos das terras indígenas em Roraima. Como resultado foi sugerida a demarcação separada das 
terras indígenas Ingarikó e Xununuetamu - A proposta era de demarcação em ilhas e na forma de 
"colônias indígenas" ou lotes familiares. 

• 1992 - Funai constitui novo grupo de trabalho interinstitucional para identificar e delimitar a Área 
Indígena Raposa/ Serra do Sol. O resultado foi publicado no Diário Oficial da União em 21/05/93, 
com uma superficie de 1.678.800 ha. 

• 1996 - quando se esperava a portaria declaratória o que chegou foi o decreto 1.775/96. Com base 
neste decreto o ministro da Justiça Nelson Jobim elabora o Despacho n." 80, em dezembro de 1996. 
Este despacho recupera a proposta de 1979 e 81, deixando fora da terra indígena várias fazendas ao 
sul da área, cinco vilas e as terras que margeiam as estradas. A proposta foi rejeitada pelas 
lideranças indígenas da área e por entidades indigenistas e finalmente a própria Funai encaminhou 
pedido de reconsideração do despacho de Jobim, em maio de 1998. 

• 1996 - Governo de estado e políticos apresentam proposta de demarcação de nove ilhas. 



• 1998 - Portaria n." 820, de 11 de dezembro de 1998 declara os limites e manda demarcar a área de 
1.678. 800 ha. 

Vitória que consideramos expressiva, embora ainda possam ocorrer percalços, como a contestação 
judicial que estão prometendo o Governador de Roraima e prefeito de Uiramutã. 

Conselho Indígena de Roraima - CIR. 
Boa Vista 15 de dezembro de 1998 
Colaboração especial: Egon Rech - Cimi 


