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Solicito autuar as cópias das peças t&cnicas em 

anexo, com as característicàs abaixo discriminadas, devolvendo- as 

loqo após à esta Comissã9 F.special de Análise: 

INTERESSADOS: Grupos inàíqenas Ingarikó, v-'apixana, .< 

Macuxi e Taurepanq. 

Expedição de Portari~ 
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eM conformidade COm·O 

ASSUNTO: Declaratória 

Decreto n<? 

22/91, para a l.rea Indígena RAPOSA 

.SERRA DO SOL, localizada nos Muni 
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tado de Roraima. '· 
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1.INTRODUÇÃO 

·t 

Pela 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 de 08.10.92,(em anexo) o 
Presidente da FUNAI criou um grupo de técnico interinstitucional, com a 
finalidade de identificar e realizar o levantamento fundiário da ÁREA 
INDÍGENA RAPOSA A SERRA DO SOL. o grupo de técnico foi constituido por: 

1.FUncionários da FOHAJ:(Fundação Racional do índio) 

- MARIA GUIOMAR DE MELO(antropóloga); 
- ZENILDO DE SOUZA CASTRO(técnico em agrimensura); 

ANTÔNIO DE PAULA NOGUEIRA NETO; 
- MANOEL REGINALDO TAVARES(engenheiros agrônomos), e; 

OZIRES RIBEIRO ,SOARES(técnicos agrícolas). 

·2.FUncionârios do INCRA(Instituto Nacional de Reforma Agrária) 

- NILTON SÉRGIO MARTINS COSTA DE FREITAS(técnico agrícola). 

3.Funcionários da SEIMAJUS(Secretaria estadual de Meio Alllbiente, 
Interior e Justiça) do Estado de Roraima 

ROBÉRIO BEZERRA DE ARAÚJO(Secretário); 
- ANTÔNIO HUMBERTO BEZERRA DE MATOS; 
- LUIS ALFREDO MENDES DE SOUZA: 
- GERÔNCIO GOMES TEIXEIRA; 
- DORVAL COSTA JÚNIOR; 
- VAGNER AMORIM DE SOUZA, e: 
- MEILDES FABRÍCIO LEMOS(técnicos agrícolas). 

4.Pesquisadores da USP(Universidade de São Paulo) 

- PAULO JOSÉ BRANDO SANTILLI (antropólogo)·-:;· e; 
- JOSÉ JULIANO Cl\1'\'ll.LHO(economista). 

5.Membl;"o do CIMI(ConFE· ·:o Indígena Missionário) 

- FELISBERTO ASSUJ '\O DAMACENO (advogado) • 

6.Membro da Diocese de ··aima 

- ANA PAULA SOUTO M -r advoçada) . 

., 
7.Lideranças indígenas 

Roraima) 
O.cadas pelo CIR(Conselbo Indígena de 

- JOSE ADALBERTO DA ~ '.''A 
- JUCELINO JOAQUIM 1-'!t 

das comunidades indígenas da? 
- ALCIDES CONSTANTJ: 

da região do baixo cotingo) 
MELQÍADES PERP.S Nr;To 

indígenas da região do surumu1 ~ ~v 
JES,MARTINS DE OLIVEIRA(representantes 

·ão da serra) 
,representante das comunidades indígenas 

(representante das comunidades 

LJ 
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- SEVERINO AMARO 
JOÃO BATISTA RUFINO DE SOUZA(representantes das comunidades 
indígenas da região da Raposas) 

- ODILON ERNESTO MALHEIROS 
- DONALDO SOUZA MARCULINO, e; 
- AUGOSTINHO PAULINHO. 

As comunidades indigenas da região estão organizados, o que 
facilitou o trabalho de identificação e do levantamento fundiário. o 
Grupo contou com apoio dos índios, que promoveram reunião· ~~~ · 
lideranças e encaminharam estudos de iniciativa do CIR. 

O Grupo foi coordenado pela antropóloga da FUNAI,que contou com 
., apoio sistemático de toda a equipe para viabilizar os contatos com o 

Estado, a Igreja e os invasores das terras indígenas • 

. Na primeira reunião do GT, realizada em Boa Vista, no dia 
21.08.92, na sede a Administração Regional da FUNAI, ficou estabelecido 
que:cada instituição interessada na questão deveria encaminhar à 
coordenadora as pretenções que existiam sobre a área, para que pudessem 

'ser avaliados e encaminhados a Divisão de Identificação e Delimitação, 
possibilitando, assim, o conhecimento da situação vigente na área a ser 
demarcada. 

Para concluir o levantamento fundiário foram criados três grupos 
de trabalho, com a participaçào de índios, agronômos e técnicos 
agrícolas da FUNAI e do Estado. 

Foram realizadas reuniões(nos dias 20 e 21.08.92), na casa de 
Apoio do CIR, com os representantes das 85 comunidades(~.77~ ~amílias), 
que habitam a AI RAPOSA SERRA DO SOL,que apresentaram·os ·1imit~s da 
área reivindicada pelas lideranças, na assembléia indigenas · realizada 
no em 3 a 5 de agosto de 1993, no Surumu. 

., 
'' '. A ÁREA INDÍGENA RAPOSA SERRA DO SOL com superfície'de 1.~78.800 ha 

e perímetro de 1.000 km, tem como limites: 

1 
NORTE:' Partindo do Ponto "1" de coordenadas geográficas 

aproximadas 05 12' 08,8" N e 60 44' 05,4" Wgr., localizado na Serra 
'-Pacaraima, próximo ao Monte Roraima, junto ao limite internacional 
Brasil/Guiana/Venezuela; daí,• segue pelo 'limite internacional 
Brasil/Guiana até o Por' ,, "2" de coordenadas geográfica aproximadas 05 
12' 29,0" N e 60 07' 05,G" Wgr., localizado na cabeceira do Rio Maú ou 
Ireng. 

!. 

LESTE: Do ponte antes descrito, segue no sentido jusante pelo Rio 
., Maú ou Ireng até a confluência do Igarapé Uanamará no Ponto 11311 de 

coordenadas geo(Jráficas aproximadas 03 51'42,6" N e 59 35' 35,011 Wgr. 

SUL: Do ponto antes descrito, segue no sentido montante pelo 
Igarapé Uanamará até a confluência do Igarapé Nambi, no Ponto 114" de 
coordenadas geográficas aproximadas 03 55' 17,811 N e 59 41' 46,5" Wgr.; 
daí, segue por uma linha reta no azimute e distância aproximados de 185 
48' 43"-2~.!45,00 m, até o Ponto "5" de coordenadas geográficas 
aproxima~~ 40' 06,6" N e 59 43' 16,0" Wgr.,localizado no Marco 



,, 
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0 ' . 

Pirarara, junto a margem direita do Rio Maú ou Ireng; dai, segue no 
sentido jusante pelo citado rio até a conflutncia do Rio Tacutu, no 
Ponto "6" de coordenadas geográficas aproximados 03 33' 46,0" N e 59 
52' 15,5" Wgr.,; daí, segue no sentido jusante pelo Rio Tacutu até a 
confuência do Rio Surwnu, no Ponto "7" de coordenadas geográficas 
aproximadas 03 22' 26,5" N e 60 19' 12,a" Wgr. 

OESTE: Do ponto antes descrito, segue no sentido montante pelo Rio 
Surumu até a confluência do Rio Miang, no Ponto "8" de coordenadas 

· aproximadas 04 12' 33,1" N e 60 47' 59,0" Wgr.; dai, segue no sentitto 
montante pelo Rio Miang até sua mais alta cabeceira, no Ponto "9" de 
coordenadas geográficas 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 

·1 26' 0611-475,00 m até o Ponto 1110" de coordenadas geográficas 
aproximadas 04 29' 38,3" N e 61 08' 01,0" Wgr., localizado na Serra 
Pacaraima, junto ao limite internacional Brasil/Venezuela; daí, segue 
pelo .citado limite internacional até o Ponto 111, inical da descricão. 

Para realizar o levantamento fundiário foram subdividida a equipe 
de'trabalho de campo em quatro grupos: 

REGIÃO DO SURUMU(Ozires Ribeiro Soares/FUNAI,José da Silveira 
Pacheco/SEMAIJUS e Donaldo de Souza Marculino/Índio); 

REGIÃO DO BAIXO COTINGO(Antônio da Paula Nogueira 
Gerôncio Gomes Teixeira/SEIMAJUS,Maildes 
LemosjMotorista,Alcides Constantino/representante das 
indígenas da região do Baixo catingo): 

Neto/FUNAI, 
Fabrício 

comunidades 

REGIÃO DA SERRA(José Raimundo Batista da Silva/FUNAI, 
Costa Júnior/SEMAIJUS, Wagner/motorista da SEMAIJUS, Jucelino 
Marquez e José Adalberto da Silva/CIR); 

- REGIÃO DA RAPOSA(Manuel Reginaldo Tavares/FUNAI,Paulo Aragão de 
Souza/SEIMAJUS, Dilzo Magalhães/motorista da FUNAI,Severino 
Damasceno/CIR). 

Dorval 
Jqaquim 

Os grupos do levantamento fundiário,após realizar as vist~rias 
"in loco", apresentaram o quadro abaixo sintetizando o cadastramento 

·- das benfeitorias de não índios existentes dentro da AI RAPOSA A SERRA 
DO S?L. '.. 
::J~yv )0 ·:. 



Func:teçêo Nacional do Índio 
MINISTÉRIO DA JU~TIÇA 

----------------------------------------------------------------------- 
N.IMÓVEIS ANIMAIS DE PEQUENO E GRANDE PORTE 

** 
REGIÃO VIST. N.VIST. VILA BOV. EQUIN. SUÍN. OVIN.CAPR. 
------------------------------------------------------------------------ 
SURUMU 20 02 01 06 01 5.765 735 267 736_ 209 
SERRA 21 20 12 -- 04 5.117 762 246 1.103 22 
RAPOSA 7'J 05 -- 05 -- 10.977 2.242 846 3 .109 1·. 436 
B.COTINGO 33 17 02 06 -- 3.681 924 285 755 34 
----------------------------------------------------------------------- 
TOTAL 144 44 15 17 05 25.540 4.663 1.644 5.703 1.701 

., ----------------------------------------------------------------------- 
OBS:não foi considerado os animais existentes nos imóvies não 
vistoriados. 

•. 
A 

estudos 
'técnica 

nível do levantamento antropológico, o relatório contou 
da antropóloga da FUNAI, da pesquisa desenvol wí da', p_ela 

do CIR e dos pareceres antropológico e jurídico. 1\·,~ ·, ",- \ \~,~ 
\ 

com os 
equipe 
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Fundação Nacional do lndlo 
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 

2.HISTóRIA DO CONTATO 

os Pemon e os Kapon(povos de filiação karib) 
tradicionalmente uma vasta regiào na fronteira entre o 
Venezuela e a Guiana. No Brasil estão estimados em 10.097 
ocupando uma faixa de terra no nordeste de Roraima, entre 
Surumu, Tacutu e Maú até a Serra Paracaima. 

Pelas pesquisas etnolinguísticas, os Kapon e os Pemon se dividem 
em vários subgrupos.Os KAPON são constituidos por dois subgrupos: os 
Akawaio e os Patamona. Os Akawaio habitam o vale do rio Mazaruni na 
Guiana (5.500 habitantes) e no Brasil, onde são conhecidos pela 

,i designaçãao de Ingarikó, habitando o vale do rio Panarias cabeceiras 
dos rios catingo e Mau(Ireng) (1.000 habitantes aproximadamente): os 
Patamona habitam os vales dos rios cuiuni e Siparuni na Guiana(quase 
2.200 habitantes), em área brasileira, margem esquerda do alto rio Maú, 
onde somam cerca de 50 indivíduos, concentrados numa única aldeia. Os 
PEMON são constituídos por quatro subgrupos:os Kamarakoto e os Arekuna, 
que habitam a região da Gran Sabana e das terras baixas adjacentes em 
território venezuelano.Os Taurepang, que vivem nas áreas contíguas ao 
sul, próximo à fronteira entre o Brasil e a Venezuela, e os Makuxi que 
vivem entre as cabeceiras dos rios Branco e Rupununi, em grande parte 
concentrados nos vales dos rios surumu, Catingo e Maú, todos afluentes 
da margem esquerda do rio Tacutu, estendendo seu território para leste 
até atingir a margem esquerda do rio Rapununi, na Guiana. 

habitam 
Brasil,a 
índios, 

os rios 

Além da diversidade étnica, o grau de contato da diversas 
sociedades indígenas varia com a sociedade envolvente. Existem grupos 
que mantêm contato frequente com os regionais, como os Makuxi da região 
circunvizinha à Vila Pereira(Surumu), Uiramutã e Mutum. Por outro.lado, 
existem os Ingarikó da Serra do Sol, que mantêm apenas contatos 
esporádicos com funcionários da FUNAI, missionários, militares, 
garimpeiros e outros "aventureiros" que passam por -. sua terra. 

Os índios que vivem mais dic:1·:.,ntes dos povoados(garimpo, fazendas 
e vilas) preservam integralmente ·· · ·1s hábitos culturais, apresentiam-se 
fisicamente, em melhores cond í.çõe ;iorque as doenças transmissíveis são 
raras entre eles, além de manter o padrão alimentar tradicional, o 

· que possibilita uma dieta equ l Lí.r .. +a , 

Um quadro inverso é o dos í; 
os membros da sociedade envol 
aldeados entre as fazendas. Seg 
impressados pelos fazendeiros '1 
atividades econômicas. Para gar~ 
cultivar as plantações nas en 
agricultáveis, (.:()m baixa fertilida 

·•; que mantêm contato permanente com 
te, principalmente os que vivem 
-~ uma expressão regional, "vi vem 
que usualmente "empatam" suas 

·r a sobrevivência são obrigados a 
1:. as das serras e em áreas não 
do solo. 

Para compreender as invasões ~erra por garimpeiros, fazendeiros 
e "aventureiros" inescrupulosos, f ·5e necessário ter conhecimento da 
história da ocupação do nordeste <' «o'ra í.me , A colonização desenfreada 
provocou a desagregação dos povo~ indígenas, que num período anterior 
conviviam simbioticamente, apesar das guerras intertribaip. \ . .:o 

\ \· , 
\' ' ,,,...._Y .. \-\~ \ \ 



Entretanto, é necessário analisar inicialmente a colonização 
européia entre os rios Orenoco, Essequibo e Branco, visto que toda essa 
terra outrora era habitada por grupos Karib,dos quais os Pemon e os 
Kapon fazem parte.No entanto, pela análise de FARAGE(l991:18 e 19) 

., 

"Habitam atualmente os campos e serras da porção nordeste do 
Território Federal de Roraima os Macuxi, Taurepang e 
Ingarikó, grupos de filiaçào linguística Carib, e os 
Wapixana, de filiação linguística Arawak. Uma maior 
diversidade étnica é registrada pelas fontes setecentistas, 
entre grupos de filiação Carib, Arawak, Macu e algumas 
línguas isoladas. 
Sabe-se que a etnonímia, via de regra, representa um problema 
metodológico para a história indígena que se vale de fontes 
escritas:um só etnônimo pode encobrir vários grupos étnicos 
e, reversamente, vários etnônimo podem estar sendo utilizados 
nas fontes para designar um mesmo grupo étnico". 

A região de domínio Karib era habitada também 
indígenas,com os quais dependendo do contato, 

'amistosas, comerciais .e alianças matrimoniais, 
guerreavam ou raptavam as mulheres. 

Segundo Curt Nimuendajú(ver mapa em anexo), antes da chegada dos 
europeus· a região era habitada por inúmeros grupos indígenas. 
Entretanto, o impacto da sociedade envolvente na vida cotidiana dos 
índios do interior foi sentido num período anterior ao contato 
propriamente dito. 

por outros grupos 
mantiam relações 
ou então, eles 

Após a colonização do litoral, os primeiros contatos dos europeus 
ocorreram com as populações indígenas ribeirinhas, o que provocou 
imediatamente a depopulação das comunidades interioranas,causada: 

pelas doenças transmitidas aos índios recém-contactados, que 
passaram a ser agentes transmissores aos índios ainda isolados,mas com 
os quais mantiam relações amistosas; 

pelo domínio dos grupos colonizados sobre os índios 
interioranos. O contato provocou uma drástica alteração nas re~ações 
interétnicas, tendo em vista que o poderio bélico dos 1ndios 
colonizados era bem superior aos isolados; o que possibilitou o 
domínio e o fato deles serem posteriormente os agentes colonizadores de 
outras etnias; 

a penetração dos colonizadores no continente ocorreu com a 
finalidade de arregimentar escravos indígenas, para impulsionar as 
atividades econômicas desenvolvidas na faixa litorânea. Os 

t colonizadores aprov8Jtaram as rival~dades intertribais para atingir 
seus objetivos. Alimam-se a determinados grupos, que viviam em guerras 
com outros, dessa forma os grupos coligados atacaram seus inimigos, os 
quais foram escravizados em nome dos governantes da Espanha, Holanda, 
Inglaterra ou Portugal. No caso de Roraima, com o modelo português, 
onde a escravização indígena caracterizou-se com as tropas de resgate, 
que segundo FARAGE(l991:28) 

"o conceito de resgate tem seu precedente no comércio 
português na África, já no século XV e, desse modo, foi 
exercido no contato com os índios, de~de os primeiros anos 
da exploração da costa brasileira". \ \\;:::, 

'\.'\ ~- ':'. ~\ \\ 
.. \ 
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Em síntese, a colonização levou ao desaparecimento 
etnias, seja por causa das epidemias ~u por decorrência do 
das disputas intertribais. 

A penetração do ri~ Branco ocorreu paralelam~te a do rio Negr~, ~ n 
realizada pela expediçao de Pedro Teixeira,em 1~39.Pela análise :ie ... ) i' 

FARAGE(1991:61), / • 

de divers!!ls 
acirrament:o 

., 

"para a compreensão da expansão portuguesa no rio Negro,· co~o 
demonstrou D.Sweet •.• ,temos que considerar inicialmente o 
esgotamento gradativo do fornecimento de mão-de-obra escra~a 
indígena nas áreas mais próximas a Belém, que se completa no 
final do século XVII. As áreas de reserva de mão-de-obra, no 
início do século XVII, seriam prioritariamente os vales dos 
rios Solimões e Japurá e, ao norte, os rio Negro e Branco". 

No século XVII, os portugueses já haviam reconhecido a área ao 
longo do seu percurso e os afluentes da zona campestre. Segundo Ribeiro 
de· Sampaio (1777), o conhecimento do rio Branco inicia-se em 1655 e o 
seu inteiro descobrimento se deu 1670 ou 1671. Pela análise de 
FARAGE(1991:56) 

"Tanto o cronista Ribeiro de Sampaio[(1777)1872:205 e segs.], 
como, escrevendo quase dois séculos após, Joaquim 
Nabuco(1941), ambos empenhados em justificar a antiguidade da 
posse do Branco, articulam o conhecimento desse rio à 
primeira viagem portuguesas de exploração ao rio NegrJ, 
realizada por Pedro Teixeira, em 1639. 

Há nesta linha de argumentaçao um certo ilusionismo retórico. Nio 
seria decerto equivocado deduzir a exploração do rio Branco des3e 
período em que os portugueses começaram a vasculhar o vale do rio,Negro 
e seus afluentes, mas trata-se apenas de um.a dedução lógica, carente de 
documentação que a comprove. Os documentos relativos ao Branco datem já 
do século XVIII, tornando-s~ ... mais fartos a partir; dos anos 30, sm 
virtude da expansao oficial at r :~ ,,és de tropas de resgate". 

Nessa época ocorreram a~ seguintes entradas de "tropas je 
resgates": , 1725, 1736, 1740 :·~ 1744 (ver D' ALMADA). Pela r.el de 
06.06.1755,encerrou oficialmeni ~s atividades das tropas de resgate. 

Paralelo a fase de e:~ ~vização indígena, ocorreu a expansio 
religiosa, com a. chegada d"' missionário$ Carmelitas.Um capel!o 
acompanhava as tropas de resga-r Segundo FARAGE(l991:29) 

"Quanto arregiment:, da mão-de-obra escrava, era feita 
: através de exped í.çõ s «nheo.í.das como "tropas de resgate", 

cuja instituição leg~- ~e dá nos anos 50 do século XVII:sob 
influência do Padre vieira, a lei de 1655 regulamenta a 
ocorrência dessas expedições, como vimos, designanjo 
missionários para acompanhá-las e declarando que os cabos ~e 
tais tropas deveriam ser escolhidos pelo governador e demais 
autoridades civis e eclesiásticas da colônia. A~s 
missionários cabia julgar a legitimidade dos cativeiro3, 
certificando-os por escrito, nos assim chamados "registros". 
o passo decisivo na instituição das tropas de resgate veio a\ 
ser dado mais tarde, com a lei de 28.4.1688, onde o própio \ .. f' 
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Estado tornava-se empresário dos resgates, que a partir de 
então seriam feitos pela fazenda Real". 

Por conhecimento por terceiros sobre a região, em 1692, a Câmara 
de Belém fez uma petição ao rei de Portugal para a atuação missionária 
do Rio Branco. Em 1693, o Conselho ultramarino atendeu a solicitação 
escolhendo os Carmelitas (ver Amodio, 1983:20). Mas somente emm 1725,os 
Frades Carmelitas estabeleciam-se na região do rio Branco na missão de 
catequeses (ver Testa, 1981:05). .,. ... 

com a colonização portuguesa houve um novo desequilíbrio 
populacional causada pela escravização indígena e pelas epidemias de 
sarampo e varíola. As epidemias que atingiram o Amazonas, nos anos de 

•1 1724 e 1776, acabaram atingindo a população do rio Branco levada pelas 
tropas de resgate (ver Amodio, 1983:25). 

Após o processo de escravização indígena pelos portugueses, 
prosseguiu a colonização com o estabelecimento do Forte São Joaquim, a 
partir de 1775, na conferência dos rios Uraricoera e Tacutu (ver Diniz, 
1972:28). Pelas informações de SANTILLI 

"a ocupação colonial portuguesa do vale do rio Branco teve 
início na década de 70 do século XVIII. Foi uma ocupação 
marcadamente estratégico-militar:nessa região limitrofe às 
possessões espanhola e holandesa nas Guianas. os portuguesaes 
procuraram impedir possíveis tentativas de invasão a seus 
domínios no vale amazônico, ·construindo, em 1774, o Forte São 
Joaquim, na confluência dos rios Uraricoera e Tacutu, 
formadores do Branco, e via de acesso às bacias dos rios 
Orinoco e Essequibo". 

A estratégia utilizada pelos portugueses para assegurar a posse do 
vale baseou-se no aldeamento da população indígena, articulado, pelo 
destacamento do Forte São Joaquim; e obtido através do estabelecimento 
de relações clientelísticas com os índios. Segundo Ribeiro de Sampaio, 
em 1777, após a construção do forte pelo capitão Stqrn, que incentivou 
as instalações de povoações indígenas em sua redondeza, como: carmo 
(Boa Vista), santa Isabel, Santa Bárbara no Rio Branco, São Felipe no 
Tacutu e Conceição no Uraricoera. o contingente de índios reduzidos, 
que ai se estabeleceu alcançava 1.019 índios (591 do sexo masculi~o e 
428 do sexo feminino) representados pelos "Paraviana, Uapixana, Separá, 

- Aturauí, Tapicau, Uaiumucá, Amaripá, Pauxiana". Eram conhecidos ainda 
os "Caripona, Macuxi, Uaicá, Securi, Carapi, Sepuru e Umaiana", os 
quais não encontra~am-se reduzidos (ver DINIZ, 1972:27-28). 

:' 

No século XVIII, apesar da colonização portuguesa, Roraima 
continuava sobre o domínio dos grupos indígenas. Segundo Henri 
coudreau, em 1787 conhecia-se 22 tribos que habitavam o rio Branco, 
assim distribuídos: Paraviana, Amaribas, Atorradi nascentes dos rios 
Tacutu e Repununi; Caripuna, Caraíba e Makuxi na serra Maracapã, 
próximo às nascentes dos rios Maku e Parime: TUcurupi, Aracapi e Oiacá 
no Parime; Arina no Amajari; Quinhsus no Cadacadá; Aoaqui nas fontes 
chuamá; Guimara nas nascentes do Maracá; os Pauxiana no baixo e médio 
catrimani~ Barauana no alto Catrimani; Chaperos e Guajaros número 
reduzido; e Macu próximo à serra Andauari (ver Brea Monteiro, 1985:01). 

Por volta de 1782/1792 surgiu a necessidade de 



fronteiras entre o Brasil a Venezuela (ver Testa, 1981:5). Em 1787, 
Lobo D' Almada comandou a Comissão Portuguesa de Delimitação de 
Fronteira, percorrendo com sua equipe a bacia do rio Branco, chegando 
aos limites com a Espanha e Holanda. Na época, nos povoados habitavam 
931 "almas", em volta de 72 "fogos", assim distribuídos: Carmo, 215 
habitantes, com 16 famílias; Santa Maria, 165 habitantes e 12 familias; 
São Felippe, 244 habitantes e 19 famílias: Conceição, 286 habitantes e 
22 famílias e São Martinho, 21 habitantes e 3 familias. Como estadista, 
ele planejou a colonização da região através da implantação das 

· Fazendas Nacionais, visando a criação do gado nos campos nativo~~ 
Identificou Paravilhanos, Atruahis, Amaribás, Caripunas, Caribes, 
Macuxis, Oapixanas, Tucurupis, Quinahus e Procotos habitando a região 
que corresponde na atualidade a Área Indígena Raposa à Serra do Sol. 

No período entre a viagem de Lobo D'Almada e a implantação da 
primeira Fazenda Nacional,foi que ocorreu os contatos dos portugueses 
com os Makuxi.O primeiro contato oficial aconteceu na Guiana em 1753, 
ao norte da Guiana, com o Diretor Geral de Essequibo. Como os 
portugueses ocorreu em 1784,_com o Cabo Miguel Archaujo de Bittencourt. 
Segundo AMODI091983:40,43e 44), o contato foi realizado pelo Cabo 

, auxiliado por uma pequena escolta, sendo que no mesmo aono,o Tuxawa 
Annanaly visitou o Forte acompanhado de uma escolta. Segundo NABUCO 
chegaram em 1788 ao Forte 23 Makuxi e em 1789 outros 32. 

Apesar do contato com os portugueses, haviam revolta como a de 
1790, os índios,que viviam nos aldeamentos, rebelaram-se conta 
as condições imposta. segundo FARAGE(l991:164), 

"as condições de vida nos aldeamentos, que se deterioravam em 
escala crescente, sem qualquer perspectiva de solução, a não 
ser a rações de farinha distribuídas pelos militares;por 
outro, a pressão exercida pelos portugueses sobre os 
principais, na .tentativa de manterem a den~idade 
populacional dos aldeaemntos, e com isso exigendo mais 
do que podeiam oferecer seus middlemen." 

A revolta veio irromper no início daquele ano, ·.quando, por meti vos 
que desconhecemos, levadn do aldeamento defronte à fortaleza para São 
Marinho, Parauijamari, p:·Lncipal Macuxi, matou o soldado que o 
conduzira. Retornando ao aldeamento junto ao Forte, onde residia, 
alimatou também o soldadc) diretor. Seu gesto solitário conheceti um 
efeito multiplicador, pront-r'lmente sublevando a população aldeada junto 

, ao Forte e aquela em São r ~- · 7"' tinho. Juntos, os índios emboscaram mais 
dois soldados, fugindo eir · ··guida para a serra. Ambos os aldeamentos . . , 
que contariam cerca. de 15-: ·bitantes, quedaram abandonados". 

No século XVIII, 01 ·,ente de expansão caracterizou-se pela 
implantação das Fazenda·.· 0-acionais: São Marcos, São Bento e São 

! José.Segundo SANTILLI, 
"A ocupaçAo oo. i al portuguesa da bacia do rio Branco no 
século XVIII nf ·. esultou em colonização civil da região. A 
ocupação civil · rte a se inicia a partir das últimas décadas 
dos século XIY .:m a expansão da pecuária na área do baixo 
rio Uraricoera /,dio rio Branco". 

Portanto, a expansã( :)nômica continuou lenta até o litígio entre 
o Brasil e a Inglaterra: ·1 região (1841).Segundo SANTILLI(1989:27 28 
e 29),havia na área e• .. 'isputa quarenta fazendas,entre elas oito 
aldeias indígenas lis~.:adrs como "burgo"(Manaú, Baixa do Macuxi 
Neengahiba, Icanuyaba, Miranha Reis, Carneiro Campos/Administrado tel~ 
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capitão Cardoso,Tu>cawa Uapixana, que tem sob suas ordens 250 
Uapixana,MuraráfMacuxi). 

Pelo levantamento histórico realizado por FARAGE(1991:168), a 
colonizaçào baseada em aldeamento estava encerrada, 

"a experiência dos aldeamentos no Branco não se repetiria:ao 
fim do século, somava-se às condições locais que examinamos o 
declinio do sistema de aldeamentos seculares instituído pelo 
diretório pombalino, que a Carta Régia de 8 de maio de 1798 
viria abolir. Do que fora essa experiência, adentaria apenas 
o século XIX o temor do contato dos indios com os vizinhot, 
agora ingleses, a borrar a fronteira". 

Por essa época, os ingleses intensificaram as expedições à região: 
1812 Charles Waterton; 1828 Gullijer e Smith; 1834 Adam Bauve; 1835 e 

·1 1838/39 Robert Sachomburgh (alemão a serviço dos ingleses). Na segunda 
viagem instalou a missão protestante dirigida pelo Padre Inglês Thomaz 
Yond (ver Monteiro, 1985:13). 

Em meados do século XIX, a região colonizada por brasileiros 
encontrava-se estagnada. Existia apenas duas vilas: santa Maria e 
Carmo. Pelo depoimento de João Henrique de Matos, Diretor Geral dos 
índios da provincia do Pará, era de extrema penúria. Ele visitou o 

, Forte em abril de 1843, visitando também a Missão da Serra do Banco, 
que foi fundada em fevereiro de 1842, pelo missionário Pe. José dos 
santos Inocentes da ordem Carmelitas Calçados que atendia os Wapixana e 
Makuxi. Existia a União do Porto Alegre, que assistia os "Jaricunas, 
Procutus, Saparães e Anhiaques"; Missão Macuxi no rio Pirara e rio 
Repununi (ver Monteiro, 1985:15). 

Em virtude do litígio entre o Brasil e a Inglaterra, os 
missionários de Pirara foram expulsos da região. A situação 
normalizou-se a partir da assinatura do Tratado em 06.11.1901, quando 
foi estabelecido os limites entre os dois países. 

Foi a partir do século XIX, que a região passou a ser. mais 
documentada por expedições. Em 1878, houve a expedição de Everard Im 
Thurn; em 1882, houve a comissão de Limites Venezuelano-Brasileira, 
comandada pelo Primeiro Tenente Naval Francisco Xavier Lopes de Araújo; 
entre 1883 a 1885 a de Henri Coudreau; entre 1911 a 1912 a de Theodoro 
Koch-Grumberg; em 1913 a de William Farabre; e entre 1924 a 1925 a de 
Alexander Hamilton Rice;e em 1927 de Rondon(pela Comissão de Ins~eção 
de Fronteiras). 

Pela análise de SANTILLI(l989:43), com o estabelecimento da 
fronteira a região passa a ter uma nova caracteristica geopolítica, 

"delineada a fronteira·com a Guiana Inglesa em 1904, o projeto 
oficial .para a região do·rio Branco sofria uma inflexão 
radical:pode-se dizer que o próprio conceito de frontiera 
deixava de ser uma militar para tornar-se, acima de tudo, uma 

t questão econômica". 
A região sofreu novas mudanças econômicas com a criação do 

Território do Rio Branco, pelo Decreto-Lei n 5.812 de 13.09.43. Com a 
criação do Te~ritório houve um incremento de capital por parte do 
Estado, o que propiciou que a partir da década de 40 as terras 
indígenas passassem a ser ocupadas por garimpeiros e "aventureiros" 
que gradativamente foram se estabelecendo na área e se transformand~ 
nos fazendeiros de Roraima. 

Pelo Decreto-Lei n 4.182 de 13.12.62, a região passou a ser 
denominada por Território Federal de Roraima. A partir dessa época 
intensificou-se a capitalização no meio rural, advinda com a co~str~ão 
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da BR-174, que ligou Manaus a Boa vista. E em 05.10.88, Roraima 
tornou-se Estado da Federaçào, com a promulgação da nova Constituição. 

Com o desenvolvimento econômico aprofundou o conhecimento da 
região, resaltando as tese de MIGL~";~INIZ, FARAGE, SANTILLI e da 
Equipe Diocesana(AMODIO, PIRA E FE~~' 
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3.ATIVJ:DADBS SÓCIO-BCOHÔMICA 
Ao analisar a situação sócio-econômica dos diversos aldeamentos, 

deve-se levar em conta a diversidade cultural e o grau de 
contato. A colonização provocou drásticas mudanças na forma de 
ocupação do solo, mas a concepção sobre a posse da terra,permaneceu 
basicamente a mesma. Para entender como as atividades produtivas se 
desenvolveram, faz-se necessário abordar a concepção indígena sobre 
a Terra. 

A Terra possui múltiplos significados (seja os espíritos da terra, 
, das águas ou moradia dos "heróis" mitológicos, etc). Significa .. um 

"outro", mantendo uma relação de sujeito para sujeito, diversa da 
relação ocidental de sujeito x objeto(passível de exploração). Essa 
relação determina uma nova concepção a nível de produção. Existe uma 

•1 relação especial com a Terra ••• a natureza, é necessário agradecer 
quando é fértil e temê-la quando está.enfurecida. A consideram como um 
ente(s), numa categoria não humana, sendo, portanto, impossível de ser 
possuida, daí a dificuldade dessas sociedades entenderem a nossa 
perspectiva de posse, de cercar campos e rios.Isso explica de um lado 
a facilidade das invasões e do outro a 
dificuldade em uni-los em defesa de seus direitos, porque a 

, passível de ser negociada, cercada, violentada (ver Amodio, 



3.1.AGRJ:CUL'l'ORA 
Os povos indígenas do nordeste de Roraima exploram com extrema 

racionalidade seu meio ambiente, apesar de muitas aldeias estarem 
situadas nas imediações de fazendas e· garimpes. Nas áreas onde o 
contato é esporádico, os índios praticamente não alteraram sua forma de 
ocupação do solo.Na região próxima à fronteira com a Venezuela, os 
Ingarikó continuam a desenvolver suas atividades tradicionais de 
subsistência, aproveitando os recursos naturais. Em outras regiões onde 
o contato é frequente, os índios foram obrigados a se adaptar,buscando 

. uma nova forma de explorar o meio em que vivem, para poder garantir a 
sobrevivência. São forçados a viver entre as posses dos invasores de 
sua terra, não podendo mudar as.roças de local,sendo perseguidos quando 
tentam desenvolver qualquer atividade econômica, como criar o gado, 

•1 ovelha e galinha.Portanto, os índios, apesar do contato secular, 
continuam a desenvolver as atividades agrícolas, de coleta, caça e 
pesca, aproveitando os recursos naturais disponíveis na região. 

Praticam a agricultura de coivara, ocorrendo migrações periódicas 
cada.três ou quatro anos, devido ao esgotamento do solo. Cada aldeia mig 
dentro de uma determinada região. Após vários anos de mudança 
contínuas, completa-se um ciclo, o que permite que as plantas que levam 

, muitos anos para crescer (ex:jenipapo e caju) possam ser aproveitad 
pelas gerações subsequentes. Existe consenso,com relação o que seria a 
de uma comunidade ou de um determinado grupo étnico. Para chegarem a 
uma agricultura adaptada às condições da região, foi necessário 
adquirir· um conhecimento aprimorado do meio ambiente, bem como passar 
por diversas experiências com erros e acertos no cultivo do solo. 
Ocupam uma extensa faixa de terra em decorrência das mudanças em busca 
de novas áreas de cultivo, aliadas a procura de caça e pesca em 
abundância em virtude da escassez do local que ocupavam 
anteriormente.Enfim, numa terra com baixa fertilidade conseguiram obter 
os alimentos necessários para manter uma dieta equilibrada. FazenQo uso 
uma tecnologia relativamente simples, cultivam diversas espécies vegetai 
A plantação básica é a mandioca (brava), que é consumida em forma de 
beiju, caixiri (bebida fermentada) e farinha. 

As roças são cultivadas pelas famílias extensas, o trabalho é 
organizado pelos homens de influência. Há uma divisão sexual do 
trabalho, cabendo ao homem as atividades de derrubada e queima~a da 
mata, bem ,como o plantio; e às mulheres a preparação do terreno e a 
colheita. Ambos se revezam no cuidado do roçado(ver Amodio, 1983:5). 

A nível coletivo, a forma usual de cultivar a lavoura é atra 
do trabalho 
comunitário, ou qdj ur- 1- ::i que é fator de união entre os grupos de 
parentesco(grupo domér i_co/aliança de parentes consanguíneos e afins 
na concepçào indígen·,i. É organizado pelo tuxawa ou parentes, onde 

! pode-se perceber a cc,,:-·-.:ão e a unidade política da aldeia. o sistema 
aumenta a solidariedade entre os afins, possibilitando a manutenção das 
relações tradicionais de ajuda mútua. 

A produção agrícola pode variar conforme o grau de contato que 
diversas famílias mantêm com a sociedade nacional. ' 
Ocorrendo a influência de novas 
espécies vegetais. De. repente, uma família que tinha uma produção 
voltada para consumo interno, passa de uma economia auto-suficiente 
para a dependência, e para a produção voltada para o mercado.'~ 
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3.2.CAçA B PESCA 
t através da caça e da pesca que obtêm as proteinas necessárias à 

nutrição.A maioria dos grupos indígenas do nordeste de Roraima, 
independente do fato de sua terra ser ocupada por terceiros, continua a 
caçar e a pescar como faziam tradicionalmente seus ancestrais. 

Naturalmente que, dependendo área de fricção .interétnica, os 
índios se relacionam com os invasores de forma 
conflituosa. os fazendeiros tentando impedir seus empreendimentos na 
busca da caça e da pesca, atividades vitais para a alimentação do 
grupo. Isto porque a criação extensiva de gado é voltada totalmente 
para a comercialização, fazendo com que os empregados das fazendas e 
até mesmo seus proprietários vivam na expectativa de obter sua cota de 
proteína através da caça e da pesca.Há portanto, uma disputa pelos 

•1 locais onde podem ser caçados com facilidade animais selvagens e pelos 
cursos d'água,onde existem peixe em abundância. 

Apesar de existirem várias áreas de caça e pesca vetadas aos 
índios pelas cercas de arame farpado dos fazendeiros ou pelo controle 
dos ·vaqueiros(ou melhor jagunços),os índios conseguem ludibriar os 
invasores de sua terra, atingindo as regiões protegidas e reguardadas 
por caminhos que são conhecidos apenas por eles, e assim obter os 

, alimentos proteicos necessários a sua sobrevivência. 
os impecilhos advindos do contato,não impedem que os índios em 

determinadas épocas do ano(como Natal, Páscoa ou Aleluia), realizem 
pescarias coletivas, com a participação de índios de outras aldeias e 
da cidade. o tuxawa é o responsável pela organização do evento, que 
reforça os laços de solidariedade e reciprocidade de aliados próximos e 
distantes. É combinado o dia em que os grupos se encontrarão numa 
determinada comunidade. A comemoração pode durar dias, tendo muita 
comida, bebida e danças, como o tradicional parixara ou o forró. 

Para os índios citadinos, a pescaria significa o momento de 
resgatar ou reforçar sua identidade, que se encontra diluída na ctdade, 
ou melhor escondida, camuflada, porque o medo de ser identificado como 
índio, paira em Boa Vista ou em qualquer cidadela de Roraima.É na volta 
à terra natal , que o.s índios oprimidos na cidade re~ncontram sua gente, 
o seu mundo e distanciam-se da repressão cotidiana. Eles desempenham um 
papel importante para a comunidade. Sua casa na cidade serve como 
hospedagem para os parentes resolverem os problemas e fazerem 
tratamento hospitalar e odontológico. Na ida à aldeia levam os produt0s 
industrializados que são trocados com os parentes por alimentos, 

- reforçando o comércio entre citadinos e aldeados. 
Independentemente do local de moradia, na pescaria algumas 

mulheres permanece~ na comunidade para preparar a farinha, o beiju e o 
caxiri. Ambos os sexos formam pequenos grupos, para pescarem nos lagos, 
igarapés e nos rios. Outros homens dedicam-se a caçada. Conhecem e 

: exploram com extrema habilidade os cursos d'água e restingas, que 
exploram à procura de cardumes, jacarés, carangueijos, tracajá, etc. É 
geralmente em volta dos cursos d'água que existem as matas e buritizais 
onde caçam. Entretanto, pescam frequentemente nos locais 
próximos à aldeia.Apenas quando ocorre pescarias organizadas, que se 
distanciam de suas choupanas. Usam arco e flecha, anzóis, jaquis e 
tarrafas de pau ou linha de nylon. 

O timbô é utilizado em determinada época, quando as 
águas estão empossadas, e o uso de outra alternativa torna-se inviável 
ou dispendiosa. Além disso, a pesca com o timbó é realizada após~-\,~ 
desova, quando existem pequenos peixes em abundância, que precis~ 
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ser consumidos para voltar a haver equilibrio entre as v6rias 
espécies.Nos últimos anos ~ repressão policial, a mando dos 
fazendeiros, para impedi-los de usar tal técnica, vem assustando a 
comunidade. Em decorência disso, o mito sobre a origem do timbó e o 
conhecimento sobre as várias espécies da planta poderão desaparecer. 
Eles sabem equilibrar harmonicamente as técnicas conhecidas com as 
condições ambientais. Com a repressão continua, os índios não conseguem 
obter aus principal fonte proteica, o peixe. 

A caça é a outra opção em proteína. Caçam com o 
· arcos e flechas, armadilhas, espingardas e outrora com zarabatanas·' ( 

Diniz, 1972:67/68). Embora existam muitos tabus em torno da carne de 
caça,são consumidas pacas, veados, tatus, jabutis, jacarés, cotias, 
antas, capivaras, porcos do mato, macacos e várias espécies de 

., pássaros. As caçadas são feitas nas matas próximas à aldeia, nos campos 
limpos, lavrados, boqueiros e nos buritizais que margeiam lagos e 
igarapés. 

A invasão da área, principalmente por garimpeiros está provocando 
a extinção dos animais selvagens. No início foram os garimpeiros 
com suas máquinas barulhentas(dragas) poluindo os rios, levando a 
mortande aos peixe e espantando a caça da mata ciliar. Em seguida, viera 

, os criadores de gado, transformando os índios em seus vaqueiros, e 
se dizendo que eram donos das terras, se achando no direito de 
alimentar o rebanho nos campos nativos, os quais serviam para abrigar 
os animais de grande porte. Diante de uma situação de opressão, os 
índios encurralados em sua própria terra, decidiram usar a arma dos 
fazendeiros pa~~~re~quistar seu território, passando a ser também 
criadores de ga~ 
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3.3.CRIACÃO DE GADO 
o gado foi usado como um instrumento para a conquista territorial. 

Serviu para expulsar os índios de sua terra e transformá-los em peões e 
vaqueiros. Cada cabeça de gado significou um pedaço de terra onde os 
índios não podiam mais viver e de onde os animais selvagens deveriam 
desaparecer, para deixar o pasto livre para o rebanho. o gado 
representou conquista das terras e a morte dos índios. 

Com a implantação das Fazendas Nacionais, o gado passou a ser o 
elemento de ocupação dos campos. A implantação das fazendas visava, 

, também, integrar os índios à sociedade nacional, através de sua utiliza 
como mão-de-obra para criação do gado. com a invasão da região po 
fazendeiros, os indios passaram a ser considerados simples "cabocos" 
(termo regional para o índio), que deveriam exercer as funções de peões 

•1 e vaqueiros de alguma fazendola distante dos centros urbanos. 
Após um longo período de dependência, os índios começaram a reagir 

· lentamente à situação imposta. A forma encontrada para reconquistar seu 
território foi usar o mesmo meio empregado pelos invasores para se 
apossar, expulsar e 
oprimi-los em sua terra. Foi.então que passaram de peões e vaqueiros a 
criadores de gado. 

No início, alguns conseguiram possuir pequenas criações, as quais 
foram obtidas após anos de trabalhos nas fazendas. Tal iniciativa não 
incomodou os fazendeiros, pois a situação estava sob o seu domínio, 
dentro da lógica estabelecida. Pelo sistema pré-capitalista, os 
vaqueiros podem um dia constituir uma fazenda, dependendo do seu 
esforço pessoal. A competição é brutal, a maioria dos vaqueiros 
indígenas trabalham a vida inteira e quando estão velhos, são 
dispensados da função, sendo obrigados a voltar a aldeia de mãos vazias. 

A reação à ordem estabelecida ocorreu com os projetos de criação 
de gado comunitário, iniciativa da Diocese e consecutivamente da FUNAI 
e do Estado. O projeto consiste em distribuir uma quantidade x 
(geralmente 50) de cabeças de gado por aldeia, quantia que varia 
conforme o número 
de habitantes e as.condições da área para disponível a pecuária. 
A comunidade responsRbiliza-se pelo rebalho, e após 5 anos o repassa 
a outra aldeia, fica!H..lo com as novilhas. 

Com a criaçã· · do gado, os índios vão conquistando sua 
independência. Não ptncisam mendigar leite nas fazendas pois têril o 
suficiente para abastecer a aldeia. Se a caça desapareceu1por causa do 

--gado, podem, com o tempo, abater uma rês para alimentar a família. com 
o resultado, sentem-se fortes e com a sensação de que unidos poderã 
reconquistar a sua ;terra·\ ~ 

~
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3.4.0 GARDIPO 
A desestruturaçAo ocorrida nas comunidades da região da serra foi 

proveniente da penetração dos garimpeiros. A invasão provocou a 
prostituição das indias e o abandono da lavoura pelos homens, que se 
deslocaram para os garimpes na esperança de enriquecer repentinamente. 

Os garimpeiros foram portadores de doenças infecto-contagiosas 
desconhecidas pelos índios. Eles foram também agentes introdutores da 
malária e da tuberculose. Pelo depoimento dos índios, antes da 
exitência dos garimpas não exitia malária. o fato é que a esta passa 
a ocorrer a partir da chegada dos garimperios, visto que na 4raa 
existia o vetor,que embora não fosse contaminado. Por outro lado, 
tuberculose Calazar 
estão se alastrando assustadoramente, necessitando que sejam tomada 

·r providências imediatas a nível preventivo e curativo no tocante t 
população do nordeste de Roraima. 

Pelas informações de AMODIO, os 
garimpeiros invadiram a região na década de 30, com a divulgação da 
existência de ouro e diamante em . Roraima. Eram iniciativas 
indivíduais ou de pequenos g~upos que deslocaram de outros estados. 
surumu{Vila Pereira), era a corrutela mais importante. 

, os índios eram contratados como carregadores e braçais. Assim, a partir 
de 1937 formam-se as "currutelas", que 
são agrupamentos humanos com comércio, jogos de azar e casas de 
prostituição,que áreas indígenas estão situadas, geralmente, dentro ou n 
proximidade de um aldeia. 

Tal situação é dramática para as comunidades, pois além 
dos homens, as mulheres e as crianças são obrigadas a conviver com 
marreteiros, alcoólatras e prostitutas. Ocorrendo casos como de Iramutã, 
uma aldeia indígena onde os garimpeiros se instalaram e a 
agora se sentem donos. 

As corrutelas existem.em função da produção dos garimpes. s~ uma 
dada área está produzindo em larga escala, o comércio e as festanças 
sáo constantes, e a corrutela tende a crescer, caso contário, a 
desparecer. o problema central são as sequelas d~ixadas por elas 
nas comunidades indfgenas:alcoolismo, doenças venéreas e tuberculose 
são heranças dos tempos áureos, em que o garimpo produzia e a corrutel 
era famosa. São diversas as corrutelas que surgiram e desapareceram 
repentinamente. De qualquer forma, as que permaneceram continuam a per 
a paz nos aldemantos indígenas. - 

Os garimpeiros sno dependentes do comércio local, vivendo na 
esperança de ficarem ri,·os de uma hora para outra, mas, objetivamente, 
vivem endividados cm~ ".)S donos dos garimpas e em condições 
sub-humanas. 

A maioria dos garimpas da área estão situados nos rios Quinô, 
Catingo e Maú. Em decorrência dos garimpes na região da serra os 
índios aprenderam a garimpar. No início foram empregados, como' já 
vimos, como 
carregadores e_ braçais, com o tempo eles adquiriram experiência e 
passaram a garimpar, sendo também dependentes dos donos dos garimpas. 
Da mesma forma que ocorreu com o gado; os índios após um longo processo 
de dependência dos comerciantes locais começaram a reagir à situação d 
exploração. conscientes das relações vigentes entre os donos de 
garimpos e os índios, eles se organizaram para vender o ouro e o 
diamante na cidade de Boa Vista, através de um tuxawa escolhido pelo 
grupo. Segundo AMODIO (1983:180), os índios organizaram os gavim s em 
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grupo, em gratas desconhecidas dos garimpeiros. São índios que já 
conviveram no garimpo e que dividem com os outros o conhecimento 
adquirido. Racionalizaram o trabalho,dividindo as tarefas que vão da 
rotativamente por grupo, à comércialização em Boa Vista, à 
socialização dos recursos obtidos no garimpo.Com isso muitas 
comunidades conseguiram avançar nas condições de vida degradadas pel 
contato. 

com o surgimento dos CIR (Conselho Indígena de Roraima) decorrente 
das reuniões anuais, os índios decidiram que: cada comunidade deveria 
manter quatro homens nos garimpes, sendo a produção destinada à comp~a 
de gado. A aldeia se responsabiliza por manter as familias daqueles que 
estáo a trabalho da comunidade nos garimpes. Os homens devem trabalhar 
de segunda a sexta para a comunidade e o fim de semana é destinado ao 

., descanso ou se eles quizerem, poderão arriscar a "sorte" no garimpo. A 
produção,neste caso, é destinada ao empreendimento individual na aquisiç 
de gado para a família núclear ou grupo doméstico. 

Através da conscientização de sua situação social, os índios vão 
se organizando e recuperando o território perdido para os garimperios e 
fazendeiros. A terra, os rips, a mata, o minério vão adquirindo valor, 
elês vão percebendo o jogo dos invasores, e ao mesmo tempo, os meio:; 
que dispõem para reconquistar sua liberd~~ 
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3.5.CANTIHA COMUNITÁRIA 
A busca da autonomia econômica das sociedades indígenas consiste e 

que os índios tenham condições de gerir de forma eficiente a produção e 
as necessidades do grupo. O contato com a sociedade nacional causou a 
dependência das comunidades indígenas de uma economia de mercado, em 
virtude das necessidades criadas pela introduçào de instrumentos de 
metal e, posteriormente, de tecidos, remédios, fósforos e outros 
produtos industrializados. 

A dependência de tais mercadorias os levou a serem explorados 
pelos fazendeiros, comerciantes e "marreteiros". Nas fazendas ou nas 
"bodegas" da beira da estrada, os preço:5 são exo:bitantes,_ em 
contrapartida, os preços dos produtos e da mao-de-obra indígena sao 
desvalorizados.Nessa relação, os índios ficam endividados 

• 1 com os fazendeiros e "marreteiros" • 
Em 1970, a aldeia da Raposa,liderada pelo Tuxawa Gabriel,criou uma 

cooperativa de compra e venda de produtos. Aderiram ao empreendimento 
as aldeias de Xumnina, Guariba, Napoleão, Cachoeirinha, 
Canavial(Aratanha) e Perdiz. com a comercialização da farinha em Boa 
Vista, formou-se o capital_ inicial,que contou com a ajuda diocesana 
no·transporte dos produtos para a éidade.Após algumas dificuldade 

, adaptar o sistema, ampliou-se o comércio comunitário para outras adeia 
para tanto contou com uma atuação mais eficaz da pastoral indigena. 
Em 1977, essa atividade atingiu a região da serra, com o 
estabelecimento em Surumu de uma cantina comunitária.Em 1979, a Igreja 
criou um depósito de mercadorias em surumu e Normadia para atender as 
aldeias(ver AMODI0,1983:240). 

Com a implantação das cantinas comunitárias rompeu-se a dependên 
no tocante à aquisição de mercadorias das fazendas e do comércio 
local. A 
criação de uma cantina implica na existência de um capital acumulado, 
que possibilite comprar _uma quantidade de mercadoria para, ser 
estocadada e vendida a varejo. A maior dificuldade de uma comunidade pa 
criar ou manter uma cantina consiste justamente em ter um capital 
disponível para ser aplicado. Muitas comunidad~s contaram com o 
financiamento da Diocese de Roraima,da FUNAI e do governo estadual 
para implantarem as cantinas comunitárias. outras aldeias conseguiram 
o capital inicial para montar a cantina, através de uma auto 
acumulação,, via comercialização dos excedentes da roça comunitária, 
garimpo ou prestação de serviços à terceiros.Apesar da depedência 

- institucional, segundo AMODIO(l983:45), mais de 50% das cantinas foram 
financiadas pelos próprios índios, como esforço comunitário,e os 42% 
restantes foram financiados externamente. 

o objetivo das cantinas é ser um instrumento que seja usado 
pelos índios, para se libertarem do fiado dos invasores de sua terra 

t Para isso, é preciso que haja uma discussão sobre os objetivos da cantin 
na comunidade e uma organização indígena que tenha condições 
de manter o empreendimento. Por exemplo: a aldeia de Maturuca que 
contou inicialmente com o apoio da Diocese de Roraima e, posteiormente 
com um empréstimo da FUNAI,aumentou sensivelmente o negócios da 
cantina, chegando a ajudar outras comunidades em tal iniciativa. Ainda 
baseando-se nas informaçoes de AMODIO(l983:44),8% das cantinas foram 
financiadas por outras aldeias, principalmente na região da serra, 
incentivados por Maturuca. Em Roraima, as cantinas que mais 
prosperaram foram aquelas que estão situadas na.A 
razão do sucesso do empreendimento se deve à união dos índios em 
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Conselhos e a amplitude do projeto que envolve a criação do gado, 
garimpes e cantinas comunitária. 

Por ser uma experiência nova, as cantinas comunitárias surtiram 
resultados inesperados. De qualquer forma, ocorrerram resultados que 
podem ser considerados positivos ou negativos, dependendo do ponto de 
vista de quem analisa a questão. Para os índios a cantina é um 
instrumento que pode ser usado para romper com a venda a crédito , 
organizá-los e impor um novo tipo de relação, que 
os permita se libertar da dependência econ6mica dos invasores de su 

terr~~ 
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3.5.ARTESANATO :INDÍGENA 
Em decorrência do contato houve a influência dos produtos 

industrializados em detrimento dos artefatos indígenas, sendo a 
confecção de determinadas peças artesanais esquecidas e 
negligenciadas(ver AMOD:I0,1983:55). 

As aldeias da AI RAPOSA À SERRA DO SOL são auto-suficientes na 
produção de artefatos usados na vida cotidiana. Diversos objetos 
descartáveis em nossa cultura, após serem trabalhados artesanalmente, 
adquirem uma nova forma, sendo utilizados para outras finalidades (como 

·, pontas de flechas de metal, anzóis, etc.) (ver Amodio, 1983:59). · 
A colonização provocou uma completa alteração no sistema de 

~ trocas, novos produtos foram introduzidos, ganhando valor especial em 
relação aos artefatos indígenas. A nova geração que vive cercada por 

., bens industrializados, não se interessa em aprender a tecer ou a 
confeccionar qualquer artefato. A tradição de trabalhar o barro, de 
fiar e tecer o algodão ou de confeccionar a fibra da palmeira 
desaparecer, dado que está sendo esquecido e renegado por uma geração 
que não teve alternativa, e, que por força do contato indiscriminado, fo 
obrigada a dar valor somente aos produtos industrializados, que são 
fáceis de manusear pelo mundo externo, mas no fundo possuem pouca 

' utilidade nos limites da aldeia. 
A crise na produção artesanal depende do grau de contato de cad~ 

aldeamento com os segmentos da sociedade nacional. Ao norte, os índio 
continuam a tecer os cestos, as peneiras, os tipitis e os jamaxis e 
confecionar o jaqui, o arco e a flecha, e as índias a tecer as tang3s, 
as pulseiras, as redes, as tipóias e a moldar o barro para confecionar 
panelas e potes. Nas regiões em que os índios mantêm contato frequente, 
existe uma dependência crescente dos produtos industrializados em 
substituição aos artefatos indígenas. 

com as cantinas comunitárias, surge a possililidade de 
comercialização do artesanato indígena entre os outros paren~es e 
visitantes da aldeia. Alguns artefatos voltaram a ser produzidos, ·mas a 
iniciativa é muito insipiente em relação ao que podeia ser para 
preservar o artesanato dos povos indígenas do nordes.te de Roraima. Além 
disso, a comercialização via cantina altera uma forma tradicional de 
realizar o comércio intertribal. 

Até o momento, n'~ houve tentativa por parte da escola, das 
missões religiosas ou r1:- "f'UNAI para preservar o artesanato indígena. 
Naturalmente, se a e· la estivessse voltada para os interesse da 

'-·comunidade poderia enco· 1 · · ar meios de solucionar a questão, chamando 
por exemplo,aqueles qu~ ainda têm o domínio das técnicas de tecelag~m 
cerâmica e cestaria, para esinar às crianças suas tradiões.Por outro' 
se as missões religiosas em conjunto com a FUNAI e o Governo do Estad~ 
promovessem a comercialização do artesanato, haveria o incentivo para a 
produção destinada ao mercado~ 

~--:. 
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como já vimos, as influências culturais entre as sociedades 
indígenas se iniciaram num período anterior ao processo de 
colonização. Havia naquela época um intenso comércio intertribal, 
apesar das guerras, que ocorriam em virtude das disputas territoriais, 
dos interesses econômicos ou da posse de mulheres. O comércio 
intertribal surgiu como consequência desse processo, podendo ser 
traduzido como um tratado de paz: onde as partes envolvidas regulavam 

- · as interações intersocietais através das trocas de artefatos · "'e 
manufaturados. A aliança concretizava-se pelas trocas matrimoniais, 
respeitando, assim, as fronteiras territoriais. 

Com o intercâmbio ocorreu também a especialização por grupo de um 
., determinado artefato ou produto. Cada grupo passou a produzir com mais 

eficiência. segundo AMODI0(1983:160) 
"No fim do século XIX, Im Thurn, depois de anos de convivência 
com índios da Guiana(Makuxi e Wapixana) concluiu 
que:'existe, entre as tribos desta área, como 
provavelmente entre as de outros distritos semelhantes, 
um complicado sistema de divisão de trbalho'.E relaciona, 
depois, as diferenças dos recures que o meio oferece a cada 
tribo, ainda mais, como os diversos enfoques de cada 
cultura material e sublinha o fato de que cada povo 
especializa-se em produzir determinados objetos, que 
trocam com outros que não os produz." 

com a especialização, cada grupo passou a produzir com mais 
eficiência os artefatos e produtos destinados ao comércio. Antigamente, 
os Makuxi forneciam curare e redes de algodão, os Jarikunas zarabatanas 
e bolas de algodão, os Mayongong(Yekuana)canoas e ralos, os waiwai 
cachorros e ralos, os Karib verdadeiros objetos de cerâmica, os Tarumã 
resinas de balatas, etc .. (ver DINIZ,1982:71). , 

Como havia muitos produtos na rede de trocas, foi necessário que 
um objeto servisse de referência para calcular o valor do outro. o 
ralo, como artefato mais valorizado no comércio intertribal, tornou-se 
o objeto de valor de referência na troca entre os produtos das diversa 
sociedades indígenas. Segundo AMODIO(l983:38 e 39). 

"Com o ampliamento do sistema e o surgimento de novos produtos 
oriundos de povos cada vez mais afastados do centrd dos 
sistema(constituído, ao que parece, do eixo Makuxi 
Taurepang), um produto impõe-se sobre os outros:o ralo. 
Trata-se de um produto indispensável na economia 
indígena(.ralar mandioca. .Estes ralos, no sistema 
considerado, têm duas proveniências:Maiongong e Wai-wai. É o 
ralo Maiongong o vencer da concorrênciae, coisa muito 

t interessante, acaba se tornando o objeto cujo valor 
serve de referência na troa dos outros". 

A rede de trocas abrangia vários grupos e uma vasta região 
formando assim- diversos círculos comerciais, como por exemplo:em ~ 
círculo, os produtos passavam dos Waiwai para Wapixana, Makuxi e 
Jarikuna, em ouros dos Mayongong(Yekuana), para Jarikuna Makuxi 
Wapixana; ou ainda dos Taurepang(Pemon), para Akawaio, Makuxi/éarinã(ve~ 
AMODI0,1983:163 E 164) • 

. . ~ intensidade do comércio ;evou ainda a especializaçào de alguns 
1nd1v1duos, que aprenderam diversas línguas, tansformaram-se em 
emissários em outras sociedades, ~efe\d:ndo os objetos de troca e ~\\,~~ 
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conhecendo o modo de vida ·de aliados e possíveis inimigos. A 
especialização ultrapassou os limites econômicos atingindo níveis 
congnitivos, percebidos por aqueles que faziam parte do sistema. 

Pela analise de AMODI0(1983:161), 
"Esta especialização não e desprovida de componentes culturais 
intertribais, veiculados pelo objeto, com significados 
decodificáveis, seja pelos produtores(que emitem a 
mensagem),seja por quem adquire o objeto(e recebe)a 
mensagem).Entre esses significados, muitas vezes,como 
acontece com os ralos, há alguns objeto e não de outro grupe; 
ou feito pelo mesmo povo que o 
adquire(Thomas,1970:101?.Assim o sistema é duplamente 
reforçado:economicamente, enquanto a especialização 
intertribal permite uma melhor realização funcional do objeto 
e miticamente, enquanto o objeto, carregado de 
significado, circula entre culturas diferente, 
unificando-as na referência mítica. Desse mdo a crise 
das várias culturas repercutir-seá no sitema de trocas, 
quebrando-o progr~ssivamente e restruturando-o só em função 
econômica". 

Com a chegada dos europeus, houve uma completa aleração no sistem~ 
de trocas, novos objetos foram introduzidos, ganhando valor especial em 
relação aos artefatos indígenas. segundo FARAGE(l991:ver 75, 76), 
ocorreu uma relaboração no sistema de comércio intertribal, que 
viabilizou uma relação de trocas entre os colonizados e os índios, 

"As denúncias relativas à existência de manufaturados holandeses 
entre os índios, no entanto, se repetem incontáveis nos relatos 
daqueles que adentraram o rio Negro ainda no século XVIII. o provincial 
do carmo, frei Vitoriano de Pimentel, na crônica que deixou sobre sua 
viagem, feita no início daquele século pelo rio negro a fim de 
alcançar a área missionada pelo padre Fritz, menciona que a fortaleza 
do rio Negro teria sido construída para impedir o comércio que os 
'Holandeses de Syrinhame' tinham com os índios naquele rio. Sua 
ineficácia ele próprio comprova, ao ver entre os. índios objetos de 
procedência holandesa:'machados, facas e espelhos hólandese conduzidos 
por Indios barbaras dos matos, porque os de Syrinhame ainda até agora 
não chegaram a ter prática com os Indios do rio Negro, mais por 
respeito da, distancia que por medo da Fortaleza'"· 

o intercambio cultural e comercial 
,-entre as sociedade indígenas da região sofreu mudanças drásticas a 
partir da instalação dos por,tugueses no Forte de São Joaquim e da 
alia~ça lusa c~m. ~s Wapixan~. Entretanto, apesar de já decorridos 
praticamente dois seculos de i iorrt.atio , o sistema de trocas continua a 
existir. Evidentemente, que n 1~ste do Estado o sistema não tem a mesma 
importância alcançada no perjc anterior ao contato, mas a oeste as 
relações intertribais corrt.í.r.r a ser vi vidat> com a mesma intensi.dade 
do período anterior a chegada ~ europeus. \r ,~, ,, 



4.SJ:TUÃÇÃO ATUAL 

t extremamente complexo realizar uma análise sociológica sobre a 
situação vigente na área. Por um lado, a diversidade cultural 
impossibilita ao pesquisador ter um conhecimento abrangente sobre os 
fen6menos culturais que permeiam cada uma das etnias.Por outro lado, a 
penetração da sociedade envolvente ocorrida através de várias frentes de 
expansão e em momentos históricos distintos dificulta uma análise 
sistemática entre os índios e os regionais. 

Ao nos defrontarmos com um universo tão distinto, em um cur•o 
espaço de tempo, observamos ser viável r~alizar apenas uma análise das 

~ relações interétnicas existentes na região. As relações vigentes entre 
, os indios(diversas etnias) com os segmentos da sociedade nacional, que 

· ·1 são representados por vários grupos, categorias profissionais e classes 

sociai~ 
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4.1.RBLAç.lO DOS :fNDJ:OS COM OS :INVASORES DB SUA TERRA 

A penetração da sociedade nacional se deu de uma forma muito 
sutil. No inicio, os invasores aproveitando-se da amizade com os indio 
apossaram-se do gado, de sua terra e apropriaram-se da mão-de-obra. 

ourante anos os indios relacionaram-se com segmentos da sociedad 
envolvente, os quais ocorriam quando visitavam a Fazenda São Marcos, 
onde conseguiam sementes ou mudas de árvores frutiferas(manga, caju e 
etc ••• ). · . 

·, os índios seguindo suas tradições, praticavam a agricultura· d 
coivara com' rotação periódica,assim vários sítios ficaram 

. temporariamente abandonados, para que a terra tivesse um descanso e o 
~ ·solo pudesse recuperar suas propriedades nutrientes,sendo 

-' -r posteriormente reoc1;1,pada pelo grupo doméstico. _ 
· o primeiro invasor,· geralmente, ao chegar a regiao pedia 

autorização ao tuxawa para:morar numa velha choupana nas proximidades 
de um. sítio antigo abandonado pelos índios. O tuxawa dava a permissão. 
Com o·passar dos anos, o posseiro veio a se transformar em um criador 
de gado. Com isso a caça foi.ficando cada vez mais rara na região, mas 
como o posseiro às vezes dava um pouco de leite e um pedaço de carne 

'para os índios, havia uma acomodaçào à situação, sem que houvesse 
conflitos manifestos. Como o tempo, a região foi transformada em um 
"depósito de gado", o que significa, a nível regional,um lugar para a 
engorda do rebanho.Pelas informações de FIGUEIREDO(in AMODI0:1983:170), 

·110 fazendeiro quase sempre chega humilde e pede ao autóctone 
para instalar no seu terreiro um curralzinho. o 
aborígene, geralmente de boa índole, cede. O branco vai 
atulhando de gado o terreiro do índio. A roça deste 
último, onde vicej a111 o milho e a mandioca vai sendo 
devastada". 

o posseiro foi ficando.ve]' · e sem forças para trabalhar, ao mesmo 
tempo em que seus negócios for· prosperando, o que lhe possibilitou 
empregar um vaqueiro para ouí · '. ··, 1: da fazendo la. Por essa ocasião, o 
posseiro não pedia. mais autorização ao tuxawa p~ra tomar qualquer 
decisão sobre a terra. Era ele quem decidia o que fazer, aonde o gado 
devia pastar e quem deveria mr·: 1: ar na choupana que outrora pertencia a 
aldeia indígena. 

Com essa mudança, os Lnd í.: · passaram a identificar o vaqueiro' como 
um indivíduo opressor e desum.· ', e a considerar o primeiro posseiro, 

...._,como um indivíduo de boa ín '? ,o .qual lhes compreendia. Segundo 
AMODIO( 1983: 15), um invasor qu ·)ssuia mais de 10 fazendas, termina não 
tendo uma relaçãq direta com índios, pois cada estabelecimento é 
confiada a um capataz ou vaguei Os índios por sua vez identificam nos 
serviçais a fonte de repressão e: ~ez do invasor. A situação torna-se 

! mais dramática quando o encarrey .. ido é um índio, onde na maioria dos 
casos não é reconhecido a repressão • 

. , O primeiro posseiro,geralmente, vendia ·suas benfeitorias a 
um outro posseiro, que modificava completamente a relação entre os índio 
e a posse da terra. Os novos posseiros têm geralmente 
uma mentalidade empresarial, a sua lei passa a ser nova ordem vigente 
na região.Nesse momento, tudo tem que ser defenido em termos do que é a 
sua propriedade e por exclusão, a dos outros. Os índios passam a ser 
considerados os invasores, são confinados numa pequena faixa de terra 
nas encostas da serra. A terra de que o posseiro julga ser dono é 
cercada.Para garantir sua posse, o posseiro faz uso inclusive do sist 
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policial existente na região, que garante seu empreendimento e impede 
as alternativas dos índios a sobrevivência como construção de currais 
comunitárias, criação de gado e etc ••• 

Foi a partir de 1925, que os primeiros fazendeiros estabeleceram 
na região:Homero cruz da Fazenda Hamburgo e Elias Madeira da Fazenda 
Rendençio(ver AMODI0:69 e 70). No entanto, a invasão propriamente dita 
foi a partir da década de 40, quando houve por parte do Estado um 
incremento de capital com a criação do Território, provocando assim a 
migração de pecuaristas que encontraram uma área apropriada para 
criação de gado e mão-de-obra indígena. ·· •..•.. 

Até a construção e a liberação para o tráfego da BR-174(Manaus/Boa 
..... Vista) houve uma paralização gradativa no fluxo migratório.com a 

construção da rodovia e os projetos de desenvolvimento econômico 
implementados pelo governo, houve uma nova onda migratória, que também 
atingiu as terras indígenas. A nova fren~e de expansão caracterizou-se 
pela inserção do capital no meio rural. A terra adquiriu valor de 
troe~, sendo que os cercados proliferaram-se, e os índios foram 
explusos de porções de sua área imemorial e cada vez mais foram ficando 
retritos a uma faixa dewer~ localizada nas encostas das serras ou em 
área de baixa fertilidade, 
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4.2.IIUDARçAS soc::aus: A ESCOLA B A LúfGUA 

No nordeste de Roraima diversas etnias entraram em contato, em 
momentos históricos distintos, com a sociedade nacional, que possui uma 
tecnologia mais avançada e estruturada em classes sociais. Em virtude 
do contato houve uma estratificação étnica, onde as sociedades 
simpels,SEM ESTADO, são envolvidas na dinâmica da sociedade dominante, 
controlada pelo PODER DO ESTADO. 

A dicotomia entre as sociedades SEM e COM Estado implica em um 
· domínio da segunda sobre a primeira •. No entanto, os arranjos sociaia 
decorrentes da manipulação dos próprios indivíduos da sociedade 

~ .dominada, possibilitam a sobrevivência de uma cultura diferenciada, que 
a sociedade envolvente procura incorporar através de sua estutura 

·1 econ6mica dos aparelhos do Estado. 
· As sociedades SEM Estado possuem uma dinâmica própria, devido a 

sua estrutura possiblita mudanças graduais ou drástica dependendo da 
situaç~o dos fenômenos sociais. Entretanto, com o contato, as mudanças 
são provocadas por fenômenos externos e desconhecidos, que impõe 
alterações bruscas no modo de vida tradicional. No caso, os indivíduos 
procuram meios para manipular a situação e premanecem como um grupo 

'diferenciado ou uma minoria étnica, ou ao contrário são assimilados 
pela sociedade envolvente. 

No nordeste de Roraima houve um processo em que os indivíduos ou 
grupos foram assimilados pela sociedade envolvente. Na maioria dos 
casos foi através de casamentos interétnicos,geralmente de índias com 
os migrantes, que foram para a região em busca do enriquecimento fácil 
e repentino. Segundo o Tuxawa Jacó, da maloca Makuxi do Arai(ver 
AMODI0,1983:260), 

"Muitas das 
tratam como 
do meu 
empréstimo. 
deixou-se 

nossas filhas casam com civilizados e depois nos 
bichos. Um dia fui na casa de um civilizado, pai 

genro. Fui com meu genro para pe~i-lhe 
E .1. nem . me convidou para entrar, 

deh '-xo de chuva. Quando soube que era eu 
disse : ' -Ah, , 1 . ·; ava fosse gente mas é ~P um caboclo' . Por 
isso que· eu digo às minhas filhas que não casem com 
civilizados". 

Entretanto, determinac. .. 1 grupos conseguiram manter sua identidade 
étnica e continuar, mesmo q · ·· marginalizados , ao se identificar e ~ serem 
identificados como remane- · ··1tes das sociedades pré-colombianas. Para 

''poder manter diferenciadc· ocorreram mudanças na própria estrutura 
social, que possibilitou ad ···' ;:lr a situaçào decorrente do contato. 

As diversas etnias, ~:-· exemplo, eram organizadas distintamente 
uma das outras, com rela ·, ao seu sistema de parentesco e poder 
político. A grosso modo, é sociedades Karib eram diYididas em duas 
metades: uma detentora do der político, a guerreira e, a outra do 
poder religioso, o pajé. P~ ; informações de AMODIO(l972:83 E 84),no 
caso especifico dos Makuxi, t s 

"não ..:têm e par'ec s 1s nunca tiveram um \inicio dirigente 
para todo o grupo ·bal. Em 1987, LOBO D'ALMADA(l961:675) 
refere que os l ·xi tinham cinco chefes, vivendo um em 

cada aldeia. Outras fontes nnam, também, que no passado cada grupo 
local Makuxi tinha seu r e, o qual era assessorado pelo pajé, 

considerado sua se1unda pessoa. Era o chefe, quem fixava 
os dias para ar-~ danças, et •• ; recebia regularmente 
alimento dos outros índios de seu~ru& local; ele nunca 
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dava ordens ditatorialmente, mas sim com boas maneiras; na 
guerra, porém era absoluto no comando, sendo distinguido 
pelas melhores enfeites de penas, armas e pintura 
especifica(ROTH). Atualmente, cada aldeia ainda tem via 
de regra, o seu chefe ·ou tuxawa, como é chamado 
regionalmente. o termo designativo do dirigente de cada grupo 
Makuxi, porém, · na lingua indígena seria iêbru. o 
prestigio exterior ·do chefe, aparentemente, é mais 
evidenciado devido ao destaque que os regionais e outros 
"civilizados" procuram atribuir-lhe. Um desses recursos ...• ,. 
chamá-lo sempre pelo titulo de tuxawa, dando-lhe formalmente 
a primazia no trato de asuntos que dizem respeito ao seu 
grupo local. Contudo, apenas em raras ocasiões é 
consultado nas relações de trabalho, cujos acordos 
verbais são efetuados diretamente entre as partes 
interessadas. Quando ocorre de ser consultado, de preferência 
ele indica os seus parentes mais próximos. As relações 
comerciais são, também, completamente independentes de 
sua alçada. Aliás., moderação de mando do chefes Makuxi 
já foi efidenciada pelos natu~alista que percorreram a 
área habitada por índios. A influência interna dos 
tuxawas parece depender diretamente de dois fatores: 
personalidade marcante e um numerosos grupo de parentes." 

o contato provou a destruturação das sociedades indígenas, que 
passaram anos na dependência de determinados segmentos da sociedade 
nacional. Com o tempo, os índios foram gradativamente se organizadno, e 
elgendo os seus tuxawas por aldeias, o que possibilitou uma nova 
organização das sociedades indígenas, para que as mesmas pudessem 
sobreviver. segundo AMODI0(1983:83 e 84), baseando no depoimento de 
agluns velhos foram os padres d~ Guiana que criaram o cargo de tuxawa, 
outros afirmam que foi o Gel. Rondon que o nomeou o primeiros t~awas, 
dando alguns a farda militar e uma trombeta. · 

o novo tipo de organização política revela mudanças nas sociedade 
indígenas causada .pelo contato. Por exemplo: Ulll~ aldeia, que era 
organizada espacialmente numa maloca comunal, passa a ser constituída 
de várias choupanans de famílias nucleares; além disso um tuxawa 
coordena as atividades de vórias famílias extensas dispersas numa mesma 
região, formam assim diversos subgrupos locais que outrora1 eram 
autônomos e autosuficient ! entre si. 

'' A organização das aldeias com um chefe político determinado, o 
tuxawa, possibilitou posteriormente a organização por etnia dos líderes 
de Roraima. Portanto, no final da década de 60, incentivada pela 
ASTER/Roraima ou pela Diocese de Roraima, iniciaram-se em surumu as 
reuniões gerais dos tuxawas do Teritório. Pelas informações de 
AMODI0(1983:237 a 238),foi em 1968, os tuxawas de algumas regiões 
começaram a reunir-se na ocasião dos cursos de intrução religiosa 
na missão de surumu, onde funcionava o 
internato. As .-reuniões anuais possibilitaram aos tuxawas de 
discutirem os problemas das malocas. 

Em 1977,com uma postura mais politizada, referendada pela pastoral 
indígenas, foi deixado um tempo para que os tuxawas apresentassem, 
livremente, problemas, sugestões, etc ..• Naquele ano a FUNAI convocou 
e Polícia Federal para intervir e proibir a continuação da runião. Mas 
a idéia de reuniões diferentes já estava lançada e não era possível 
voltar atrás. Em 1978, seja por medo de atritos~m a FUNAI, seja por 
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'divisões internas, os padres não organizaram a reunião anual dos 
tuxawas. Recomeçou em 1979 e continuam a ser realizadas, todos os anos, 
no mês de janeiro, na missão de SurUDlu. Agora em 1993, os indios, mais 
independente do poder religoso realizam sua reunião em Bismark, numa 
maloca contruida por eles.Na·reunião participam indios de todo o 
Estado: Makuxi, Taurepang, Igarikó, Yanomami e Waiwai. 

Em decorrência das reuniões gerais surgiram as reuniões regionais, 
levando em 1983 a formação dos Conselhos Comunitários. Os conselhos por 
sua vez possibilitou a formacao do CIR(Conselho Indígena de Roraima). 

·, cada região tem um Conselho, que em conjunto procura solucionar --as 
problemas especificos de cada local. 

Da mesma maneira que houve mudanças na organização política da 
sociedade indígena ocorreram mudanças nas formas de comunicação desses 

-' ., povos. Naturamente, que a língua sendo o principal meio de comunicação 
entre os homens, passa linearmente por mudanças continuas por 
alterações rápidas com as transformações na sociedade. Como houv 
mudanças radicais na forma de vida dos grupos indígenas ocorreram também 
mudancias equivalentes nas línguas faladas por esses povos. 

o contato provocou uma uniformização linguística, sobressaindo o 
Makuxi em detrimento de outras línguas ou dialetos. De acordo com os 

'estudos de KOCH-GRUNBERG( in DINIZ,1972:88 e 89), 
"Los Makuxi, por razones geográficas y dialectales, se dividen 
en váris subtribus, de las cuales las más importantes son 
Monoikó, Asepanggnog, Kenóloko, Tewayá e Eliang. Los Monoikó 
viven en la parte del Tacutú; tienen fama de ser 
asesinos y brujos secretos. Los Kenóloko vien en las fuentes 
del Cotingo. Tienen como particularidad linguística la 
terminacion"dzo" en casi ·todas sus palabras. Los tewayá 
habitatan en "maloca bonita" en las faldas sudoccidentales de 
las montfias de Manari, a la izquierda del rio Surumu central, 
y en la parte - alta del rio Maiari. Los Eliang son los 
Makusi de Maracá. Su lengua tiene diferencias dialectales muy 
marcadas con el proprio Makuxi" 

MEYER(DINIZ,1972:89),que realizou estudos pq~teriores sobre os 
Makuxi, identificou·mais duas línguas ou dialetos em detrimento de duas 
subdivisões mencionadas por KOHGUNBERG, 

"A tribo Makuxi se divide em várias subtribos, como seja a dos 
Monoicó, a dos Asepang, a dos Pezak'ko, a dos QuessêrtUná ou 
Kesêruma, a dos Eliáng". 

Na época em que DINIZ(1972:89) realizou estudos sobre a sociedade 
Makuxi já estava em acelerado processo de uniformização linguística 
entre os grupos indígenas do nordeste de Roraima 

"nossos dados são insuficiente para afirmar ou negar se na 
atualidade essas subdivisões ainda não perderam seu caráter 
operativo nos dias de hoje. Incontestavelmente não há 
dúvidas, entretanto, sobre a predominância absoluta da 

- generalizada identificação do · grupo ••• Makuxi ••• foram 
identificados remanescentes dos Monoikó(Monaikó) e 
dos Eliang(Liã), principalmente dos primeiros" • 

Na atualidade, a maioria dos grupos Karib falam várias línguas 
inteligíveis entre si,ocorrend.o variações mais significativas entre os 
Pemon e os Kapon.Entre os Makuxi, apesar da uniformização linguística 
ainda podem ser identificados uma subdivisão: "VI'RIKO", que signific; 
gente da Serra e "REMOKO", gente do lavrado (savana) bem co~p- ainda são 
identificados os Monoiko e Eliang na região do Contão~ ~~ 
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(ver AMODI0,1983;76,98,115 e 127). 
A uniformização linguística ocorreu em virtude do contato que 

provocou uma homogenidade entre as culturas Karib do nordeste de 
Roraima. Um outro fator que·tambám contribuiu para esse fenômeno foi a 
utilização do português, em detrimento das línguas nativas, como um 
língua franca entre os diversos povos indígenas. Antigamente, além da 
língua materna, um índio ou vários individues de uma comunidade falava 
outras línguas para se comunicar com índios de outras etnias. Com o 
domínio do português por índios de várias culturas se torna 

·· desnecessário a aprendizagem de outras línguas indígenas, pois exie~e 
uma língua comum entre os diversos povos. 

o contato provocou inovações tecnológicas, que consequentemente 
levou a mudanças na relação do homem com a natureza. A língua materna 

., não oferecendo mais condições para nomear os novos objetos e fenômenos, 
foi negligenciada em prol do portugues. Entretanto, houve uma limitação 
no vocabulário do protuguês apreendido pelos índios com os regionais. 
Portanto, os índios passam da língua materna rica em expressões para 
descrever a realidade, para outra língua que possibilita exprimir 
adequadamente a situação imposta pelo contato, mas, no entanto, pobre 
em vocabulários. Esse fenômeno ocorreu em virtude de ser transmitido 
aos índios apenas o necesssário para a comunicação com regionais, e o 
que permite dar continuidade. a forma de dominação imposta pela 
sociedade envolvente. Segundo AMODI0(1983:65), 

"enfim, o mundo mudou e o novo á menor do que o 
precedente(também porque só uma parte do patrimônio da 
nova língua é possivel de ser aquirido)." 

A língua materna ainda é marginalizada por segmentos da sociedade 
envolvente, que a consideram como um simples"gíria"(denominação 
regional para língua indígena). As entidades religiosas e os órgão do 
estado também contribuem para a desvalorização. A escola em área 
indígena serve apenas para-desestruturar as comunidades, visto gue o 
currículo e o conteúdo programático são semelhantes aos aplicados na 
alfabetização citadina, que aliada ao ensino exclusivamente em língua 
portuguesa serva p~ra desintegrar o índio de sua oultura, mas não o 
instrumentaliza para viver na sociedade nacional. 

Pelo que temos conhecimento foi na década de 20, que o SPI 
implantou a primeira escola na Fazenda São Marcos, visando assim a 
alfabetização e cursos profissionalizantes para as atividades 1agro 

pastoris. Em 1949, foi criado o Internato na Missão são José(Surumu). 
''Na década de 60, ainda por iniciativa da Diocese de Roraima, foi 

impulsionado a criação de uma·rede escolar nas comunidades indígenas. 
Na década de 70, a rede escolar passa a ser administrada pela 
Secretaria de Educação e Cultura de Roraima, sendo assim ampliado o 
número de aldeias atendidas também a nível educacional, ocorrendo a 
criação de vários estabelecimentos de·ensino(ver AMODI0,1983:200). 

Se numa dada época, a escola apresenta-se como um instrumento que 
viabiliza a desagregação social e servindo para reforçar a dominação de 
uma sociedade sebre outra, em um outro momento histórico, poderá ser um 
instr1JJD.ento usado pela sociedade dominada para sua libertação. Esse 
processo está em andamento entre os índios. Nas reuniões dos tuxawas 
há reivindicações de ensino bilingue/bicultural, ocorrendo solicitaçã~ 
para que s~ja_ dad~ na escola ~oçõ!s sobre a legislação indígena e 
cursos prof1ss1onal1zantes(carp1nte1ro, noções de enfermagem corte e 
costura) os quais dão condições aos índios de entender os 'mecanismo 
vigente em nossa sociedade, e,~ as·.~,}eles tenham condições de 
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4.3.RBLAçÃO DOS fHD:IOS COM A :IGREJA B O ESTADO 

Desde o contato foi marcante a presença do Estado e das entidades 
religiosas entre os índios. Foi uma pequena escolta comandada pelo cabo 
Miguel Archanjo que contactou o Makuxi. A ocupação militar foi 
constante, sendo que até dezembro de 1984, o Exército mantinha postos 
de fronteira, na Serra do sol. 

A Policia Militar de Roraima mantêm vários postos nas regiões de 
Uiramutã, Mutum e surumu. A relação dos indios com a Policia é muito 
tensa, sendo que a maioria dos tuxawas afirma que: os policiais a~em 
arbitrariamente, perseguindo os indios em defesa dos fazendeiros, 
garimperios e aventureiros. 

A atuação do Estado ainda é marcante através das escola e pequenos 
distritos administrativos, mas sua maior influência é representada pelo 
órgão de assistência ao índio. 

As Fazendas Nacionais podem ser caracterizadas como a primeira 
entidade assistencialista do Estado em Roraima, a qual já tinha como 
objetivo a integração do índio a Comunhão Nacional. As Fazendas foram 
implantadas com a finalidade de impulsionar as atividades pastoris na 
utilizando da mão-de-obra indígena.Como já vimos anteriormente, eram 

, três as Fazendas Nacionais:São Marcos, São Bento e São José. No inicio 
do século, as duas últimas já·estavam sobre o controle de terceiros, 
que apropriaram do gado da União para estabelecer suas fazendas. A 
Fazenda São Marcos foi a única que permaneceu sobre a administração 
estatal.· Neste século passou sob a jurisdição do Ministéiro da 
Agricultura, SPI e FUNAI.Houve através da Fazenda a implantação dos 
criatórios bovinos, escola e sanatório. As propostas tanto no campo 
econômico(transformar o índio num criador de gado), 
educacional(alfabetizar em língua portuguesa e cursos 
profissionalizantes em atividades agropastoris) e saúde(tratamento das 
doenças transmissíveis) tinham a finalidade de "promover os silvícolas" 
a um novo estágio" num esquema institucionalizado pela em nossa 
sociedade, visando assim integrá-lo a sociedade nacional. 

com a FUNAI .a situação foi formalizada pe·la Lei n.6.001 de 
19.12.73(Estatuto do índio). o órgão tutelar que assiste os índios 
através da Administração da Fazenda, os PI de Vista Alegre, Boca da 
Mata e Raposa. Na área que foi identificada existe o PI Raposa,, que 
teoricamente presta assistência as aldeias e uma população de 10.097 
índios. O posto não oferece condições para assistir a maioria das 

''comunidades indígenas, que estão sob sua jurisdição. 
Em decorrência do contato os índios seriam ~elhor assistidos se a 

FUNAI criasse uma Coordenação Makuxi na sede da Administração da 
Fazenda São Marcos. No local poderia funcionar um hospital-escola, que 
poderia atender os índios em tratamen~o de TB e Malária, bem como servir 
para formar os atendentes de enfermagem das comunidades. Por outro lado 
deveria ser desativados os postos indígenas, sendo criado paralelamente 
uma equipe móvel de saúde, educação(Programadora educacional para 
supervisionar o ensino nas aldeias) e desenvolvimento autosustentado 
subordinado a Coordenação. ' 

A maior influência ocorre através das entidades religiosas, que 
provoca mais rapidamente a desagregação social do que os órgão do 
estado, que atuam na área. A atuação estatal expressa de forma formal 
quase não influenciando dir!ta~ente a organ~zaçào interna do grupo: 
sendo que, as vezes em decorrencia de uma posição do estado, contrária 
ao interesse indígenas, provaca uma cisão de partes outro~~~ida 
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numa comunidade. Ao contrário da relação do Estado, a Igreja influencia 
informalmente, levando a uma desestruturação através da imposição de 
uma religião cristã em detrimento da religião indígena, cultivada nos 
mitos e ritos de seus ancestrais. 

Após a evangelização e da coexistência dos cultos tradicionais com 
a religião cristã, a penatraçlo da relig~osidada se concretiza atrav,s 
da formação de pastoras(evangélicos) e catequista(católicos) índios. 
Pelas informaçãoes de AMODI0(1983:99) sobre a Igreja católica, cada 
aldeia católica tem seu catequista, que coordena um culto dominical. 

Eles são preparados pelas missões(cursinhos), ou são· •• 
estudantes do Internato de Surumu. Às vezes o catequista é um indio 

~·. que observando o padre, aprendeu um pouco e reproduz este aprendizado. 
Assim cada índio é formado para ser um agente de transformação de 

sua comunidade. a mudança provocada pela religião se processa 
internamente,levando gradualmente a uma desestruturação social e uma 
desvinculaçào com suas origens tradicionais • 

. Apesar de ocorrer uma mudança na posiçaô da Igreja católica, na 
última década, causada pelo trabalho da Pastoral Indígena, as 
tentativas do clero popular.ainda são tncipientes em relação a própria 
atUaçaô religiosa em áreas indigen~~ 

' 

', 
<», 
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5.COHSBUIO Dm1GBHA DE RORAIMA 
A organi zaçào dos indios em canse.lhos foi uma consequência das 

reuniões anuais em surumu. Com o tempo, surgiu a necessidade de 
conselhos 
locais e, posteriormente, uma oranização 
voltada para defesa de seus interesses e 
seja a nivel regional ou nacional, as 
indígenas em relaçào a terra, educação, 
as atividades produtivas. 

Com a criação do CIR, os índios avançaram sua organização · 
possibilitando a contrataçào de especialistas para análise seu~ 
problemas em sua relaçào com a Igrejà, o Estado e os invasores de sua 
terra. Foi visando ampliar seu campo de atuação política e defender sua 
terra, que o CIR encaminhou ~~GT a pesquisa sobre a situação fundiária 
da AI RAPOSA/SERRA DO s~ 

mais dinâmica e mais centraliza 
capaz de negociar com o Estado, 
perspectivas das comunidades 
saóde ou qualquer relaçào com 

•• 

. , 
',, 

., 
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Ful'ld:ir. \o N;mnrml rlo Índio 
MIN1$íÉRIO DA JU~, fr';.\ 

5.1. "ANÁL.rSE DA SITUAÇ.~O 1:'UNDIÁRfA DJ\ AREJ\ INDÍGENA RAPOSA/SERHi\ Ll') 

SOL COM BASE EM f,EVANT!u"1E:NTO Rl~,'\LIZADO DE AGOSTO i\ DEZEMDHO OE 

1991". 1 
i' 
f 
1 
í 
1 
i 

INTRODUÇÃO 

A ~roa IndÍgcnn Raposa/Serra do Sol compreende partA do 

nordeste do estado de Ror~ima. n ~rea encontra-se invailida principal 

~.mente por pequenoa crindorcs, fazendeiros e garimpeiros. Juri~icamrn 

., te a ~rea encontra-se identificada pela Portaria 1645-E, de 1984, em 

1.577.850 ha. 

O levantamento ela o c upe çfio Ínnia e não Ínilia levou em con 

si1eraçüo a proposta dos tuxauaa acsta cirea que a consideram limilª 

, da ao sul »o Lo s rios 'l'êlculu e Mau ou Ireng, ao leste pelo rio MéHl 

que faz fronLBira com a Cuiüna, a oeste pelo rio Surumu c.Miang e ao 

norte pela fronteira cem a Venezuela e a Guiana. Excluiu-se deste lg 

vuntamcnto a vila de Normandia. 

O levantAmcnto resultou na coleta de dados sobre 83 maln. 
cns, 1B1 posses, nR sua maioria fazendas, 1 vila e 3 pontos de apoio 

aos garimpas doa rios Mou, Cotingo ~ Quino. Foi possível cole~ar in 
formaç6os abrangentes sobre a ocupaç~o indígena e a dos 

Contudo as á n Eo rma ç ó e s relativas aos garimpes nâo foram suf ic :i.c~ntcs 
•,' 

pa r a pe rm i ti r uma un·n1:i.sc mais q Lo bn I da situação. ·· 

A equipe de trabalho se constituiu de 4 membros do CIR e 
1 

uma udVOfJ<:ldà contra tcida pa r a ser 'r c s pon azi ve I po Lo coleta de dudo s e 

,,futura anêtl.Í.::,e d o a IIIPGtnOfi. Além d c u aa e qu i po vo l an t e , o s t o tl.'i1b,1lho 
' c:o:n tou com o apoio do cH:l s o s s o r 'j u r Íd ico dd Diocese e do crn e s u a s.9.. 

c r e t.a r La no e ru.a z e riamcn t o dos dados coletados. 

OBJE'l'IVO 
,, 

O ob jrr t í vo desse t c ve n t amo n t o foi analisar o Lmpac t o . ao 
• o i o+e c ouôru í co da demnrc,\ç.:Ío d o s u a .-1r0.a irn1Ígcn"1 e a sua Lmpo r t â n c i a 

como mc i.o df' q a r au t Lr i1 i nt e q r i duõ e fÍsicn C' c u JLu r a I elos po vo s i.ndf. 

f'l\~\;~~ 
\ \'"-"·'\ \·,\ \ ~\ 
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MINISTÜllO CA JUSTIÇA 

ME'l'ODOLOGIA 

O meio escolhido para coletar as informaçSes foi aplicar 

um question~rio com questões ?bjetivas sobre a ocupação indígena, a 

ocupaçio n;o-Índia, as formas como a ~ltima se deu e o que estas ocy 

pações se constituem do ponto de vista sócio e econômico. Se optou 

-, por levantar estes dados através das comunidades indígenas devido a 

acumulação de informação que os Índios tem da ocupaç;o dos ~~o-ín 

dios. 
•f 

Foram tamb~m fontes importantes de informaç5o dados ofi 

ciais ao INCRA, da Secretaria de Agricultura do Estado de Roraima e 

dados ~istóricos, antropológicos e econ8micos produziaos sobre a ~e 

giio, conforme bibliografia ~m anexo. 

O questionário foi aplicado sem dificuldades nas malocas 

visitadas, durante reuni5es com os tuxauas e demais membros das comy 

nidades, ,incluindo geialmcntc a participaç~o dos professores, 

meiros, vaqueiros e principalmente dos membros mais v~lhos. 

Os vaqueiros das comunidHdes jndÍgenas, por 

ba s t a n t e nos campo s , a s s i.m como os :Í.11d ios que t r e be Lh am 

das, foram importantes Ln t o rrna n t e s sobre o núme r o dos 1 e bo nho s e ' o 

tipo àe criação dos não·· Índ Lo s . Os ma is velhos fornm f undume u t a i.« ne 

obtenção dos dados r.eferenteH ao tempo e a origem àils ocupações.Como 

eles nio t&m refer~ncia de ncordo com o calendcirio Gregoriano, foi 

possível pr ec í.sn r d a t a s fazendo perguntas do tipo "se o Ln f o r mu rst 1? 

já era casado a época da ocu paç âo ", "se já tinha f i 1 ho s v , 
11 se jÚ 11n 

''via algum outro oc upn n t e quando o r-m quo s t ao c ne qou" 0. u s s i.m por 

diante. A passagem ,do Ma r o cha 1 Ro rid o n por e a a e t o r r i tór.:i o em 
fo.i mu i t a s vezes u s a d a como um marco pa r a d a t a r as oc u pe ç ó e u , 

l <) 27 

! As Ln f o rma ç ôe s sobre n e x i.a t c nc i a rle be n f e i t.o r i.a s , ro(;,l~1, 
p Lan t aç ó e s de cupim e ou t r o s foram obtidas pelos membros d a s c oruu uj 

.. dades cm si era l, -uma vez q uo estes tem uma e i r cu t a ção intensa 

área o c u po d a po La s f a z e nd a s ou sítios, seja para c e çu r , pc s c a r , 

dar pa r a o s s ua s r oç a s ou mo smo para v i.e í t.n r p.i r o n t e s de ou t r o s m.-110. 
COG. 

q a r i mpo s 

As infor111,1çÕt~!, ~~ohr~ a vil ,1 <~ sobre as ba no s tle ~,p,:,-in 
f o r utn ohl i d a s (];i !IH'rntlil fo r mo , \\''( 

\ \ ' \\.\\\- 
'\ \ 



RESULTADOS 

OCUPAÇÃO ÍNDIA 

Existem 83 malocas 9u comunidades indígenas dentro da Area 

Raposa/Serra do Sol. Cada maloca se constitui de um n~mero vari~vel 
de famílias. Cada família~ integrada por um pai, uma mãe e filhos. 

-. A maior maloca possue 82 famílias e a menor apenas 3 famílias. A pQ 

pulação total das malocas soma 10. 097 Índios, ou seja L, 778 . farni. .... 
lias. A popul a çâo majoritária é rtacux.í. que vive em 73 ma Loc a s . l~s . { . 
demais são IngarikÓ, que vive cm 7, Wapixana, em 1 e 1'aurep.:mg, om 1. 
Existe ainda uma maloca com:populaç5o Macuxi e Wapixana. 

As 83 malocas est~o distribuídas geograficamente nas rg 
g iõ·es d e serra e la vracJo que ·compõem o t.e r r i t:Ór io trad ic Loria Lme n to 

'indígena. Essas comunidades indígenas al6m das atividades tradiciQ 

nais dedicam-se também a e ti i.v i.d a d e àe pe c uei r i.a e possuem um rebanho 
de 10.67Q cabeças de gãdo. 

OCUPAÇÃO NÃO-ÍNDIA 

A ~rea indígena est~ ocupada por 140 posseiros que det~1n 

181 localidad~s, divididas ~1trc fazendas e sítios. Deste~ poss0iios 

21 det~m 41 posses, ou seja, m~is de um~ posse cada um . 
... 

Existe tnmbém n vila Pereirn1 mais conhecida como Surumu, 
localizada dentro da maloca Barro, crindn ntrav6s do Decreto n~ 13/ 

1 
60, ele 1 7. 12-. GO, de Hélio Maga 1 hi.Íes de Ar a ú jo, ~Jovcrnador do e n tão 

.....,território de Roraim.:.i. Esta vil.:i teve iníclo com o 9arimpo e pouco 

progrediu. Em 30 anos de existancia a vila se torhou rnajoritariarncn 

te po vo ado po r f a z e üd o i r o s que têm fa z e nda s na refJ i.:io. A eu e po pu Li 
ção tota 1 é de 185 h a b i t an t o s . 

!. 

Ein decorrência nas atividndcs de gprimpo dentro dü 
, 

<J to a 
., 

dÍgena, su~giratn 3 aglomerados populacionais que servem ~P Rpoio e - 
abe s t.e c Lmo nt.o él e s ao a atividades. l\ popu t acfio total destes pontos de 

a po Lo ao ~1nr.impo soma 384 pessoas: Uir,111mtan 20G, Mulum 115 e Soco 

83. Os ma i o r c a a(_J]o1110.rc1dos de qnrjmpniro~, ci;tZio na !30rr.:1 Vt'J~dc-, no 

Pux,1 F'<1c,,, na J\l_]tlél Frja e no rio M.:1u. E:1ti111c1-:,c n pop11l,1ç~o í Lu t u a n 

\'\ \ ;: 
\;- \ ) ,.,\~ 
\ -~, .. \• ' '\ ) \\\ \ ,· '\ \ 
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Fund.~c:'lc Nac1o:lnnl do lndlo 
Ml~l!STl:HIO DA JUSTIÇA 

te de garimpeiros em~ mi.l homens (1). Ver levantamento populacion~l 

e de benfeitorias em unexo. 

INTERAÇÃO SOCIAL 

! 
1 
( 
1 
1. 

' 
FAZENDAS 

A ocupação da 
. area indígena pelas fazendas iniciou-se nos 

~ -primeiros anos deste sciculo. Primeiro na regi~o do lavrado, as mar 

•1 gens dos rios Tacutu e Surumu e depois se expandiu em direçâo as seL 

ras, mais ao norte do estado. 

o processo àe ocupaçao se solidificou em meados deste 
, 

sccg 

lo e se expandiu de uma maneira gradual a medida que os ocupantes ti .. 
,veram filhos e que estes se casaram, a maioria das vezes com n5o-ín 

dios tamb~rn da regi;o, e assim foram aumentando o n~mcro de localldª 

des situadas dentro desta área indígena. Este processo se deu concQ 

mitantemdnte com o processo de reproduç5o das fazendas atrav~s ~o 

sistema de "sorte". 

O sistema de "sorte", denominação regional, c on e ti i t.u i.u+n e 
na forma mais eficaz de expAndir a invas~o das terras indígenas. o 
fazendeiro colocava um vaquciiro para tomar conta do gdd~ que poss~ia 

e o pagava com um garrote de cada 4 que nasciam. Dessa forma o Vft 

quciro começava a ter o seu pr6prio rebanho e parti~ para situar ~ 

sua fazenda. O sistema de sorte foi deixando de ser utilizado" me~i 

da que sua função de consolidar a invas~o foi _se cumprindo e hoje Ia 
maioria dos va~ueiros recebe um sal~rio. e importante notar que os 

'' Índios que t r e be Lha r am ne s fazendas nuric a receberiam pc lo si s t.cma d a 
\ ' 

sorte, os vaqueiro~ eram sempre n~o-Índios e os Índios 

destes. 
emp r c q a do n 

A Órea encontra-se hoje ocupada por nã0-Índjos que, r-m s un 

maioria, ost~o li~ados por laços familiares ·e que tentam aumn11t~r ~ 

posse que dctêni-r.dtu.:indo "retiros" na reç1i5o e co r oc o ndo emp r e q.r.Io a 

ou 0:3 prÓpr i os Cnmi lia r o s po rn t.orna r conta deles. Dos 140 o c u p,,n rc s 

apo na s 35 só tem uma oc u pnc à o e n.:ío e s t fio 1 i9udos por. ] o c o s fo m i 1 in_ 
r o s t com ou t.r'o s o c upu n to s . O!.., dr-uie is 105 e s r zio li911do'., por l.:.1ço:-; dP 
pa r e n t.e nc o , o x c Lu i ncl o 7 (}lll~ e~~t.5o .-,.-ist1<1on com mu t h o r o a :Íncli:1~~. O!~ 

\ \' ') ._ ,\r· 
\ ' ·--.;:,,,,. \ '- ,~)) 
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MINISTÉRIO DA ,JUGTIÇA 

"t'etiros" sao locais afastados das sedes das fazendas onde sao cr1ª 
dos animais pequenos ou mesmo gado com o objetivo de expandir a teL 

ra ocupada. 

Outra característiça da ocupação não-Índia nesta área in 
dÍgena 6 a forma como se procederam as primeiras ocupações. Os 

, 
1!.l 

dios s;o unanimes em afirmar que os primeiros a chegar pediam a tex 
rapara colocar o gado e garantiam que esta seria uma situação tempg_ 

r~ria, que eles n;o tinham interesse na terra, mas no campo para o 

gado, e ainda· prometiam vantagens aos Índios co~o leite, carne e 
•{ 

queijo. No decorrer dos tempos os Índios Coram percebendo que as prQ 

messas n;o eram cumpridas e o que parecia ser a prestaç5o de um tQ 

vor ie·tornara para eles um grave problema. Houveram ainda, 

oc~paç5es que foram feitas d~ forma violenta, com a expuls5o 

'dio da terra A consequente perseguição da comunidade indígena 

do 
, 
]._l_l 

pelo 

fazendeiro. Um caso exemplar desta situação o o do maior fazendeiro 

da regi5o Jair Alves dos Reis, que situou v~rias fazendas ae11tro do 

malocas e que sempre utilizou a Polícia Civil e Militar como meio do 

inti1nidar, ameaçar, espancar e prender Índios. 

As comunidades . i nd f q en a s crescem e se faz ne c e s azi r i o co n n 

truir novas casas, fazer noyoa retiros e plantar mais roças. 

tamb~m se intensificam as atividaaes de caça e pesca havendo 

rotatividade dentro dn ~rea indígena. 

Como 

major 

. .. , . 
A partir dos anos 70, com a criação de uma sedo do INCR~ 

em Roraima (1973), bs posseiros passaram a cercar as ~rcds que ijO~ 

SUÍam Oll que pretendiam COIOO SUaS e ·u ce da s t r é+ La s numa eXpCCLdtiV0:-1 

-ae possível le~alizuç~o. O resultado das cercas 

flitos que já e x i s t i am , uma vcz1 que ris f a z e nda s 
foi estimular os con 

! 
cercaram os r i o s , 

igarapés e lagos ma is piscosos, como também as ma tas de caço, in:p}.? 

dindo o acesso aos Índios que passaram a ser acusados ele invadir ~s 
"p r op r Le dod o s " dos fazendeiros. 

. ' 

são ~rios os problemas que as comun idndcs incl í~1cna:.., 0n. 
frer1tam criados pela presença dos fuzcnaciros nas suas torras comn: 

- de s t r u Lç âo dos bu r i.t.Lz a i s e da s r oç a a pelo gado; utiliz<1c;·iio do p,:i:,tn 
don r:-eb,111hoH; Lnd e n i z a ç iio Lndo v i.dn cobnfrla qu and o o gado mo r r e por .. 

os Índios Psti'io 
\'. \., )) \" ,~r '. \\,,,,:.) 

~ :· • .. \ 1 \' , ....• ,, .• _ \ 
\ '\ '·, \ "\ \. 
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tração de animais dos Índios; explordç3o do trabalho indÍqena; 

ças e mortes. 

As comunidades indígenas contndo, atualmente mantém um rg 

lativo controle da terra. As ~oucas ocupaç5es recentes são decorren 

tes do garimpo. A maioria das ocupaç6es ocorreu depois da criaç~o do 

-. ·território de Roraima em J 94 3. 

A populaç;o flutuante de garimpeiros, que tem como base 

t 
t 
' t 

.•. ' 

.GARIMPO ., 

os poyoados tcmpor~rios de Mutum, Soco e Ujramuta, onde~ realizado 

o abastecimento de mercadorias para os garimpas do rio Quino, Cotin 

go 'o Mau, e responsável pela ··venda de b e b id a s alcÓolicas, poluição 

das ~guas e destruiç~o das margens dos rios, aumento dos casos ~emª 

16ria e leshirnanioso, prostituiç5o e viol&ncia, com grove conseq11~~ 

e ias pa r a as cornun id ado s indígenas. 

É: importante uo t a r que existem posseiros que de s envo t vem 
também atividades no 9a r .i mpo , ut i 1 i zando maquinários que ope r a 111 - de 

maneira dramcitica sobre o meio ambiente. 

VIOLf:NCil\ CONTRA J\S COMUNIDADES JNDÍGJ•:Nl\S 

., 

A s í t ue ç ào geréll é tensa o ce s Lone ndo con t i nuame n t e d i v cj; 
sos conflitos gcnera l .i z ad o s pela re~Jiâo. Nos Últimos 3 a no o H Lnd i o s 
f o r e m assassina dos dcn t L'O da área ind :í g o ua . De 1976 a 1992 9 ações 

-penais e civis foram arquivadas, 14 novos inqu~ritos polici~ia for~m 

instaurado::;, e estão cm t ram i t a-çfio G A.çÕct~ Penais e G C'i.v.i.a o n vo l vcn 
do fazendeiros, gatimpeiros, policinis civis e militares~ fncl Lo s , 
Existem ain<ln registros <lo casos de viol&ncia contra os Índios ondP 

nenhuma providência foi t.omada ( 2) . 
. , 

· é tir~ve o núme r o de crimes cometidos por po Li c i a i s c i v is 
e militares, como amon ç a s , e s pn ncnme n t o , pr i são ileg.11 e t.o rt u ra , Em 
1.98B um menor Mncux i mo r r e u cm clc-corrênc ia de o s po no o mo n t.o de:n t. r-o dn 
delegacia de PolÍcin Civil de ~ormnn~iu. 

.. 
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tim problemas diretos entre os [naios e os ocupantes, no entanto a 

simples presença dentro da área indígena impede o livre usufruto de 

todos os recursos naturais que os Índios tem, e que lhes foram salvª 

guardados com exclusividade pela Constituição. 

IMPACTO ECONÔMICO E SOCI1\L DA DEMJ\RCJ\ÇÃO DA TERRA INDÍGiml\ ·, 

~- A Atividade Pecuária no Estado de Roraima 

•( A pecu~ria foi iDtroduzidn· na regi~o do Baixo Rio Branco 

no século XVIII como uma e~trotégiQ milita~ para ocupar a região e 

garintir a presença brasileira nela. Foi assim ent;o uma aç~o estª 

tal que perdurou at~ o inícip do s6culo XIX quando alguns indivíduos 

começaram a se apropriar de bens da Uniio, como a terra que estav~ 

dividida adrninistrativame11te em tr8s fazendas nacionais e tamb~m o 

gado que nelas estavam (3). Tamb~m os Índios começaram a ter g~<lo 

nesta ~poca atrav6s a6 Serviço de Protcç~o aon Índios, que segundo 

DurvQl de Magalh;es chegou n possuir 35 mil cabeças de g~do (4). 

A pecuária surgiu ent5o como uma atividade estatal e os 

primeiros fazendeiros dispuseram de gado e terra para se estabel~ 

cer, prosseguindo com incentivos elos governos atrav~s d~ subsídios 

e persiste ainda hoje, principalmPnte dentro <lesta área indígena C.Q 

mo uma atividade doméstica e não voltada para um mércado con aum i.do r 
(5). Ou seja, esta atividQde não se regula pelas leis de morca~o, 

visando atender a demanda existente. 
' 
A atividade pe cu á r i.a é desenvolvida no estado d e Ro r a ima 

t r-ad Lc Lon a Lmerrt e de maneira cx tie u s í ve , o nd e o q ado é c r í a do solto 110 

lavrado, sem que tenha pasto cultivcldo, raç5o mineralizada, ' a9uu 
abundante durant0 todo o ano atrnv~s aa construção de cacimbas ~ Vft 

cinaç6cs peri6dicas contra doenças. 

· O resultado da explornç5o pecuarista realizQda desta fox. 
ma é uma taxa ba â xe de 40?; de rep.ror1uçã o em um estado quo tem ,1 mJ .. 
lhÕes de hectares de luvrncio, que pocl o r í e portanto a u po r t.a r 400 m i l 

r c s e a , numa pr-o j e ç âo de ] rés por 10 h e c t a r-o s (G). Co n t ud o , [,c,1:iundo 

OS pr ó p r j 0~1 
ças (7). 

pecuarist.c1~ pst in~•.,rn,, ~ r-o bu nb o 
'\ ~n 

t\.., 1 '-r· 
\\'· \ '"\'~') \\ -.: 
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·os dados oficiais sob~e o rebanho do estado são discrepan 
tes: o IBGE constata 317.381 cabeças para o ano de 1989 e 117.625 

para o ano de 1988, sem que se possa imaginar de onde surgit1 a difg 

rença de quase 200 mil reses ~e um ano para outro. Por sua vez a SQ 

cretaria de Agricultura-PRONASA estimam 280.215 para o mesmo ano d~ 

l.988 ( 8) . 

O total do rebanho dos ocupantes da Área Indígena Raposu/ 

Serra do Sol, soma 55.324 mil cabeças de gado, 6.281 cuv0los, 5. 53,1 

· ·1 ovelhas e 2.101 porcos. Este rebanho não contribui para a 

ci~nciu do abastecimento de carne do mercado de Boa Vista e 

autosufJ 

clesõe 

meados_dos anos 80 ela~ importada de o,1tros estados. Tamb~m em Roa 

Vista não se encontra leite ~em seus derivados nas prateleiras dos 

su~ermercodos que sejam produç~o local. 

A insuficiincia no abastecimento de carne para o merc~do 

local~ causada pela situaç5o geral da pecu~ria no estndo. Pois dos 

4 milhÕe~ de hectares de lavrado apenas 1,5 milh~es s5o ~reas indÍgft 

nas (1 milh~o na ~rea Raposa/Serra do Sol e meio na ~rca Sâo Marcos, 

as demais terras indígenas s;o cobertas por florestas ou de insigni 
ficante cxtens~o). Dois milh6es e meio de hectares de lavrado cst~o 

fora das áreas ind Ígenas e riern po:r isso produzem para sa t :is f ü z e r ' a 

demanda elo mercado. 
-: ,, 

A Atividade Agropocu~ria dentro da ~rea IndÍgcn~ Raposa/Serra do Sol 

Das 181 localidades (fazendüs ou sít1os), - A 1 17 n.:io tem n0nliH 

!. 

,,mn cabeça de gado ( lO't) e somente 7 fu z e nd e iras tem ma is (.1 e 100~ cq 
beças de gado (todos eles possuem mais de uma lodulidad0 sitund~ clpn 

' • ,1 , ) 1 , . tro dn o r e a r nc i.q e rra • Segunc o Jose I\.uyusto ~0<·1rcs, po c u.i r í s t a s , pr_~~ 
s Ldorrte nn Comissão de Do f o s a de Ro r a i.ma , um f n z e nd e i r-o pa r a v i v e r 
de pecuJrin precisa ter no mínimo 2 mil cabeças de gado. Nestn ~r~n 

indígena apenas 4 ocupantes estariam-nessa 6ondiç5o. 

Dos 1·10 ocupantes apenas 61 tem na localid<1de a sua a t. i vj, 
dada principul, sendo que 3 delas tem n sua fazenda e trabülham como 

vaqueiros para ou tr o s fazendeiros, nessa mo sma área '\.ndÍ90n.,. 



·, 

soas envolvidas com o garimpo (29), comerciantes (17), funcionJ~ios 

p~blicos (14), profissionais liberais (5), empres~rios (4) e prestQ 

dores de serviços (3). Tr&s ocupantes tim fazendas tamb~m fora da 

~rea. Dois deles n;o tem gad~nenhum em suas ocupaç6es e um tem 20 

cabeças. O que equivale dizer que mais da metade dos ocupantes n~o 

dependem econo~icamente das localidades que situaram, ou os seus an 
tepassados, dentro da área indígena. 

A falta de investimento na atividade pecuciria dentro da 

·e ár.ea indígena é grande. Das 181 localidades apenas 47 tem capim plarr 
tado, enquanto 134 não o tem ( 7 5%) .; somente 9 3 tem cu r r a 1 com 

"man q a ", que é usada para vacinar os animais (51%) e mais de 1/3 na o 

tem cercado nenhum ou o tem apenas ao redor da casa. O cercado 6 USQ 

do para n;o deixar o gado vagar pelo lavrado e ficar exausto, mas 
' 
como os fazendeiros não têm cacimhas de água e c a p i nz a i s para ali. 
ment~-los, o gado~ criado solto e as 101 localidades que tem ma is 
de 1 km de cercado, o tem porque desejam demarcar a terra uma vez 

que nao possuem as benfeitorias acima citãàas. 

Das lül loca lidaclGs a pe na s 65, aproximadamcn te 1/ 3, t eru 
uma casa de alvenaria, o restan t e possui casa de II taipa". ou "udobe" 

(formas d i f e r e n t e s de con s t r u í.r com o barro}, coberta de· palha. ele bg 

riti, como as demais moradias indígenas. 
;•, 

Dos 140 oc~pantcs situados dentro da irea indígena apcnns 

58, 41%, moram nas suas localidades (fazendns ou sítios). 0!3 d(!ll1<1i~, 

59%, moram cm Boa Vista, nn vila de NormQndia ou cm oulros locais. 

l\s oc upa çó e e empregam poucos t.r a ba Lhad o r o s , Ex i s t.orn ;1pnnas 
1 

92 empregados n5o-f~dios, que trnbalham em 47 localidades. MniR <la 

metade das 181 localidades (92} empregam 127 indígenas como 1u3o-de 

obra e 42 ]ocaliclades não empregam ninguém, ou seja o pr óp r i o oc upajj 

te trabalha ajudado por parentes, geralmente. filhos 0L1 nob r i nho u . .. 
Das 181,.- Loc a 1 idades l 08 plantam r oç o s de subs l s t ânc .ia de 

milho, feijão e ma ncl i o c a , E 73 n5o tem roça nenhuma. Ap01ws 15 J.ocn .. 
lidad0s n;o tim fruteiras plnntn<las, mas como no caso das roç<ls ~~ 

f r u t e s são no r mn Lmo n t;o pu r-a c o n rs umo ca no i r o , S~o o c e s í o no is ~·~, 

das d<~ produtos n9rÍcoL1f; pa r e o mo r c a d o oo n uumi.do r cl o Bo.1 Vi~L,1. 

~ 
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CONCLUSÃO 

A demarcaç5o da Area Indígena Raposa/Serra do Sol n~o afg 

tará negativamente a economia do Estado de Roraima. A atividade P.<l . . 
cuária extensiva, da forma que é praticada dentro da área indígena, 

não necessita de muito investimento de capital para ser realizada. 

-, O que faz com que a atividade nâo tenha muita produtividade ou rentª 

bitidade, faltando assim contribuir de maneira substancial para a 

economia do novo estado. Ademais o Estndo possui outras áreas de l.Q.. .. , 
vrado aonde a pecuciri~ ainda pode se desenvolver. 

·, 
A demarcaç~o não trar~ socialmente efeitos dram~tjcos: 

uma ;o~binaç~o da atividade pecu~ria com outras atividades que faz 
possível a sobreviv~ncin eco~5mica da maioria dos ocupantes da 

'indígena; mais da mGta~e deles n~o moram dentro da ~rea indígena 

, 
aren 

as ocupaçoes n5o emprcg~m muita m5o-de-obra de não-Índios. A demarcª 

ç~o da terra afetRr~ crucialmente 61 ocupantes que nela tem suas ati 
vidades principais, mRR que· certamente ter5o mais condiç6es de se re 
fazer economicamente do que 1778 pais de família Í11dios. 

'\ 
As fazendüs, sítios e gar.impos localizados na área t.r e z ern 

inúmeros pr o juízos ·a R c omun :i,dndes Lnd í qe ne s , que estão Lmpe d id<.1 G 

crescer cm todo o seu potencial sbcial, econ8mico e cosmol6gico. 

inúmeros conflitos e11volvendo fazendeiros, gurimpe~ros e Índios, 

1 
do 

Os 

com 

conseqüências q r a ve s e n3o raros fatais pura as c omun d dud e s :i nd íug 
nas e seus membros,. causados pe La d i s pu t.a pela terra e seus rc•cur1o:, 
naturais, só terão uma 'definição com a d cma r cn çji o dü t o r r a I nd iq e ua . 

Não existe o inda n e nh uma Lrifi r a +e s t; r u t u r.a dentro ela ci r e a :in. 
' àÍgena que demande ,um"' qua n t La auba t.a nc :ia 1 de Lncte n Lz acjio . l-e lo con 

tr~rio, com poucas oxccç5es, as benfeitorias existentes das fazendas 

e sítios s~o prec~rias. As bcnfaitorios existentes n~ vila e pontos 

de apoio ao garimpo poclo r âo Sfir ut i l Lz a da a pe, las p r óp r í n s comun icl~ 
de s indígc-fü1s f':!,..turmncn te. 

., 

A demnrcaç5o d.:1 te r r a t r..:td ic Lo no Lmo n te o c u pn cl a é urnn l"'.'brJ_ 
goçfio le<Jül do Estado 11rasileiro Q ser c ump r Lõ a até junho de lt"l~)J t! 

um direito imprcscind1v0l dos M,"lcuxj, 1119.:n-ikó e W<1pix.:1n ··e r o n r n 

tj r aru a nv~ í a do c orn nnos de c o l o n.i z,iç50. 
\ \ 

\ ~\,;' \ ·..-· 
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ANEXOS 

1 - Referincias e Demais Documentos Utilizados 

2 - Cronologia 

3 - Lista das Malocas 

4 - Lista dos Posseiros àas Fazendas e Sítios 

5 - Levantamento da Vila Pereira e das Bases de Apoio ao Garimpo 

..... 

1 - Conversa pessoal com o Administrador Regional da FUNAI, 1992. 

2 - Relat6rio de Viol5ncia - Assessoria Jurídica da Diocese ac Rorai 
ma ·e do Conselho Indígena de Roraima - Edson Avila Wolff - 1992. 

3 - ºRoraima: 'I'he northermost I:.;rontier", ~John Hemmi ng - 1990. 

, 4 - "Roraima: In f o rrnaç ô c s Históricas 11, Do r v a 1 de Mag<1 Lhà e s , J 987. 

5 - Paulo Santilli em sua tese de mestrado já havia feito esta mesma 
observação. "Os Macuxi: História e PoJÍtica do Século XX", Paulo 
Santilli - Campinas, 1989. 

6 - "A realidade de Ro r a i.ma i Suéls Po t e nc i.a L'i.d ad e s e Projetos ern l\ndª 
mento" - Luiz Aimbcre Soares de I:.,re:i tas - Dezembro 19·;7. 

7 - Entrevista concedida a Gordon MacMillam cm 1991, material nao PR 
blicado. 

8 - Fundaç~o de Assist~ncia .T6cnica e Desenvolvimento Rural - FAD~R/ 
RR, Produç5o animal, Efetivo dos Rebunhos, Tema: Bovinoa - 1g~o. 

9 - Secretaria de Agricultura - Perfil Econ8mico dovEstado d0 Rorai 
ma - 1989. " 

DEMAIS DOCUMENTOS UTILIZADOS 
' 

_Emi8S~O Normal - ITR - 1987 MIRAD INCRA. 

Secretaria de Agricultura - Doe, sobre o n~mero ab gado v~ci11ado em 
1989. 

Convite para a inaugurnç~o da ponte Roberto Costa sobre o rio Coti,1 
go - Governador Fernando Ramos Pereira e Prefeito J~lio Martins 
1977. 

., Programa de Governo parn o Setor Agropecu~r{o - Vcrs~o Preliminnr - 
Equipe de Transj,.ção do governo Ottonmr Pinto - De z omb r o de 19~0. 

l\tua 1 ização dos Estudos Básicos do Vale do Rio Br~nco - A Ou o a t:ío IJ} 
dÍgen<1 .Segun<'l<1 Versão - José Cupertino Silva / Consultor Prov;irn - Bc1 
lém - Junho 1991. 

"Os I ucl í o s clP Ro r a Lma " - Co Le çfi o Hisb;rico-J\ntropo·1óc._iica, n " l - Ct?!). 
trc de In f o rrn.j ç ào da Diocese ele Roraima - 1989. 

"!nclior; e Hr.-H1cos" - Col0<;,10 Ili!~lÓri.c-o-J\ntropolÓqicd, n " 2 - Co n t r o 
do Ln f o rma ç iio d,:1 D'i.o c o n e de• Ro r n i mn - 1n'1o. · 
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"D. Alcuino Meyer o.s.b. - 1895 a 1985'', Mosteiro S5o Bento do Rio 
de Janeiro - 1985. 

Informaç5o da FUNAI n2 18/92 - DID/SUAF. 

CRONOLOGIA 

191 7 - Pela lei n!? 941, de 16. 10 .191 7, o estado do Amazonas dcma r c« 
-, uma ~reapara os Índios Macuxi e Jaricuna, entre os rios Cotingo e 

Surumu, até as serr.as Mairary e Corropiaopim . 

.•. · 1927 - Severino Pe r e i r e da Silva (Severino 11Mineiro") acha oure no 
·f rio Mau. 

1927 - Uma epidemia de gripe mata 150 Índios na região onde Severino 
achou Ouro. 

1936 - Severino "Mineiro" vai ao Rio de ,Janeiro de avião levando 1mü. 
tos quilos de ouro e alguns éliamantes. l\ viagem atrai garimpeiros P-ª. 
ra ·a regi5o. 

1943 - Criação do tcrrit6rio do Rio Rranco, que ficH desvinct1lado do 
estado ao Amazonas. .. 
1960 - Ciiaç5o da Vila Pereira. 

1971 - ~ realizada a primeira Assemblciia dos Tuxauas de Rorai.ma, na 
missão do Surumu. 

1973 - Criação da sede do INCRA em Do~ Vista. 

1977 - Os tuxauns das malocas Rap6sn, Napole;o, Guariba; Xumina 
navial enviam a F'UNAI Brasília proposta para demarcação de uma 
de aproximadamente 600 milha. ~ 

e C,1 , -- 
arca 

1977 - Portar ia GM/ 111, de 14. 03. 77, foi ident i f icadu urna área M:1cu 
xi de tamanho ôescoiihecido. 

1979 - Portaria 509-E da FUNAl, de 09.01.79 identifica 1.347.810 l1n 
'~a Raposu/S. do Sol. 

1983 - 37 Tuxauas r o i v i 11dica111 i:l d emo r cu çjio imediata da .:ireu descri Ui 
no início deste r0lat6rio. 

1984 - Portaria l.G45-E da PUNAI, de 29.05.84 id~ntifica em 
850 ha a mesma drea. 

1.577. 

. . 1905 - 1 a inva sã-o elo território dos Y a nomam i por garimpeiros, org,1 n.,.-L 
zada por José Alt:ino Machado . 

1987 - O vaqueiro de Newton 'l'ovarc>s a s s a s s i nou clois Índio~:; 11,.1 maloca 
Snnta ci-u:i:. 
1907 - A Portaria PP/36•14, d<' O(,.ll.H7, inb"~nli.t.J n ,\rC'a J.ndi",J('n.1 
Xununuo t amu , q uo <~ d<'smc'rnhré.l<l,1 dd HapoEtt/Serr.:i do Sol, p,,ri:1 e c c l o ro r 

o p r oc o s uo de de111.irc~1çi10 orn r o z a o d,1 vio1t•ncja s o Lr i cln p('los .Ínrlio~, 
<.lcRta .í r o a , 



1990 - Fechamento dos garimpes dentro da ãrea dos Yanomami. 

para a Raposa/Serra do Sol. A 
casos.de maliria e leshmanio 

1991 - 1\umenta o fluxo de garimpeiros 
consequência e o aumento do nµmero de 
se, principalmente nas malocas Macuxi 
CajÚ, Maloquinha e Maturuca. 

LISTA DAS MJ\LOCJ\S 

MALOCA 
•{ 01 - Araçá 

02 - Bananal 
03 - Bananeira 
04 - ~arreirinha 
05 - Barro 
06.- Bismarck 
07 - Cachoeirinha 
08 - CajÚ 
09 - câmara 
10 - Ceme r a r em 
11 - Cana 
12 -- Cananapai 
13 - Ce ne v i a I 
14 - Cünta Galo 
15 - Caracana 
16 - Caraparu I 
17 - Caraparu II' 
10· - Cararuau 
19 - Cedro 
20 - Central 
21 - Congresso 
22 - Constantino 
23 - Contão 
24·- Cumaipq 
25 - Cumana 

,,26 - Curna na II 
27 - Curapa 
28 - Cutia 
29 - Enseada 
30 - Escondido 
31 - Flcxal 
32 - Gavião 
33 - Guar,iba 
34. - Jibóiâ 
35 - Laje 
36 - Lil,Ís 
37 - Limão 
38. - M,"'lc0.donha 
39 - M<1c.uqucm 
·40 - Macl1udo 
41 - M.:i]nquinh..-i (Paurc) 
•12 - Mu nu 1 ai 

•l 

.. - 

pr6ximas aos garimpes, como 

NÚMERO NA LISTA 

62 
57 
15 
51 
05 
16 
65 
G6 
32 
4 J. 
48 
50 
31 
07 
47 
59 
58 
33 
17 
35 
26 
01 
oe 
7~ 
14 
82, 
29 
68 
53 
30 
46 
02 
18 
80 
63 
40 
10 
39 
Bl 
{) (i 
20 
(,7 

\ . , 
1-,. \? 

\:,,"' \\i. 1-,,/9 ,,'\~ ''l 
-~ '\' 

! 

POPULAÇÃO 

150 
48 
60 

134 
105 
73 

253 
111 
177 
117 
98 
40 

135 
143 
160 
243 
205 
117 
115 
12 
82 
74 

405 
69 

186 
83 
45 
50 

133 
116 
225 
09 

300 
27 
39 
73 
76 
52 
91 
5•i 

17 ,1 
17D 
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43 - Mapae 77 57 
44 - Maracanã l 38 123 

45 - Maracanã II 37 44 
46 - Maravilha 12 45 
47 -·Matiri . 64 69 
48 - Mato Grosso 72 120 
49 - Maturucá .---··· - .. 34 ... 432 
50 - Miang (Maloquinha) 13 38 
51 - Monte Muriá 45 220 
52 - Morro 36 166 

53 - Mudubim 
1 55 l 54 • 

54 - Napoleão 19 425 
55 - Nova Aliança 27 51 

56 - Nova Vida 49 35 
57 - Olho D'Água 61 96 
58 - -Pa c u 28 J.10 
59 - Patativa 84 47 
60.- Pedra Uranca 52 172 
61 - Pedra Preta 78 200 
62 - Pedra do Sol 09 23 
63 - Perdiz 03 51 
64 - Piolho 70 143 
65 - Pipi 73 28 
66 - Prcguicinha 60 11 
67 - Raposa I 21 492 
68 - Raposa II 22 120 
69 - Santn Isabel 71 22 
70 - Santa Maria 25 g6 
71 - Santo Antonio 11 27 
72 - Santa Cruz 79 

1 227 : 
' 

73 - são Jorge 04 72 
74 - Sauparu 74 ;·, 56 
75 - Serra do Sol 76 18G· 
76 - Soco--- 54 .. 9G 
77 - 'J'abatinga 42 lfi 
78 - Taxi· ' 

69 180 
79 - Ticosa 83 120 

..._,80 - Tucumã 85 llB 
81 - Uiramutêl 44 ! 314 
02 - Vista Alegre 

1 
23 117 

83 - \\fnromada 56 76 
84 - Willimon 43 167 
85 - Xumina 24 187 

POPULhÇÃO TOTAL - 10.097 
NÓNERO DE FAMÍLIAS - 1.778 .. 

08S: J\f-;. ma Locu s Prr e q u d ç i nh e e Vi.st.i 1\legr0 como não t êm t.u x au a n:10 
constam como mn Lo c a s I ncl o po ndo n t e e , mas ligadas a o u t r a n , 
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LISTA DOS POSSEIROS N2 NA LISTA 

01. Abdias de Oliveira Lirü 49 
02. Adezildo Pereira Lima 4 
03. Afonso Cândido de Lima 34 e 174 
04. Altamir Lima Queiroz · 00 e 65 
05. Aniceto Cupertino de Oliveira 136 
06. Antonio Leite de Oliveira 46 
07. Antonio Madeira de Albuquerque 14 
08. Antonio e Nazaré (Rcginnldo Mota) 179 
09. Bento Dorges da Fonseca 95 
10. Belarmino Belo de Ara~jo 15 
11. Camelim, ·genro do Jos~ Valcacio 171 
12. Carlo Firmino de Almeida e Bedurrim 56 
13. Chagas Pereira 128 
14. Clodoildo/Olga Silva Fortes 70 
15. Damião Fernandes Peixoto 81 
16. Deõe Vieira 43 
17~.Delmo de o. Lira 44 
18. Domicio de Souza Cruz 86 
19. Dr. Airton (Abadi Brun de Oliveira) 115 
20. Dr. Benjamim 125 
21. D. Dada (Francisca Gomes) 163 
22. Dora.V. de Albuquerque 11 
23. D. Preta Alcida Paz de Pinho 162 
24. D. Deolinda de Oliveira Peixoto 71 

Ed imi 1 ton das Neves 16 
Edmilson Cordeiro de Melo 48 e 96 
Edmir Cordeiro de Melo 33 
Ernesto Costa 05,72,92,93,108,109,122,123,130,97 
Ernesto Macedo/Leonor Hêrt 52 
Estcicio Pereira de Melo Filho 6G 
Evaristo Vieira 89 
Francisco Evaristo 41 
Francisco Leite 88 
Francisco Mafra 157 
Francisco Peixoto 76 
Gemino t~ite Pereira 77 
Geraldo/Naàir l,.ilrias de Ce r v a l ho 99 
Hugo Pe r o i ra 59 
Ico pj nho 85 
Israel/Jcssi 120 
Israel Miguel 143 
Itamar Gomes Bezerra 112 
Jacir do Macedo Silva 45 
Joir. Alves dos Reis 145,19,144,146,158,159,1G0,16S 
Jair Soüres 126 
Jesus Cruz ITbloisa Fede Souza Cruz 07 e 75 
Jo~o G~rcia ~e Almeidn 51 
Jo5o AlvPs dos Reis 155,156,153,154,107,167,164 
~Jo·uo B<1 tista Rebouças 13 
~Joiio C,.1 bra J 1 O 3 
•. loilo Cav.1 l c o n t o Mot.<1 1()0 

. { 

25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 

,, 38. 
39. 
40. 
41. 
42. 

f 43. 
44. 

"l 4 5. 
46. 
47. 
4!'L 
-19. 
~o. 
51. 

,,• , .. 

N!! DE Gl\00 

86 cabcçns 
500 cabcçns 

1200 cabeçus 
650 cabeças 
60 cabeças 

1000 cabeças 
250 cabeças 

O cabeças 
150 cubeças 
300 cabeças 
14S cab()ças 
15 cabeças 

200 cabeç<.1s 
160 cuheças 
15 cab~ças 

250 cabeças 
O c e be çe s 

240 cabcçi'ls 
0 Cé.lbCÇ.JS 

20 cab<:>çns 
200 cabeças 
900 cabF.'ÇuS t. 

30 c abc çn s 
240 cabeças 
700 ce oo ce s 
730 cabec;o:1s 
08 cabeças 

4.316 Cu beça i~ 

200 ' ca bCÇt1 s 
450 c e bec a s 
80 c a bo ç e :3 

/./.Ü cabo co s 
2 80 Cét bo c a :J 
100 cabcc;a!, 
170 c abo én s 
315 ca brJc,:,1 s 
40 c a bo çn s 

J 00 cr1bcc_;<1s 
O c abo co s 

30 Co9bc>c;us 
50 CiJbC?ÇélS 

150 e o bo c.i s 
O co boon s 

11. 400 cn bec,: ,1 :=; 
20 C,'lbt~C,:él~~ 

6ó0 c a bo cu s 
:~s c a t 1('<:;:il 8 

5. 2(;Q cab1)<:;,1s 
].()() C~ll)('Ç<IS 

2 O O e a 1, ,, <: a s 
40 Célbc•c;.:1~, 

..,. 



, .. 

52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 

-. 60. 
61. 
62. 

. 63. 
•I 64. 

65. 
66. 
67. 
68. 
G9. 
70.· 

I 71. 
72. 
73. 
74. 
75. 
76. 
77·. 
78. 
79. 
80. 
81. 
82. 
83. 
84. 
85. 
86. 
87. 
88. 
89. 

,,90. 
91. 
92. 
93. 
94. 
95. 
96. 
97. 
98. 
99. 

]00 . 
101. 
102. 
103. 
104. 
lOS. 
lOb. 

. . 

João Gualbcrto B~rroso 
João Raimundo da Silva 
João Rodrigues Batista 
João Venâncio 
João da Silva 
Joaquim Correia 
Joaquim Francisco da Paixão/D. Prado 
Joaquim Lima Filho 
Joaquim Pereira Mota 
Jorge Lima da Silva 
José Alves Crispim 
Jos~ Alzenir Cruz de Lima 
José Andrade Peixoto 
José Brandão do Nascimento 
José Brito/Paulo C~sar e Gilvanete 
José Costa de Albuquerque 
J6sé Leite Pereira 
Jos6 Lima Camelo 

, ·. Jose Mota da Fonseca e Silva 
José Saraiva 
Jos~ Soares Cruz 
Jos, Vaz da Silva 
José Vieir,1 de Albuquerque e Mimi Madeira 
José·Wilson da Silva 
Jovanete 
Jurandir Leandro 
Juvenil Gomes da 
Lali de Oliveira 

de O'Li v e i r > 
Silva 
Lirr1 

132 
176 e 177 

149 
150 
2G 
39 
79 
84 

169 e 03 
101 
139 

100 e 32 
87 

105 e 102 
27 e 08 

25 
36 
23 

]61 
67 

138 
21 
28 
73 

170 
141 
175 
61 
47 
e 09 
60 

111 
104 
50 
17 
20 
12 

148 
68 

117 
152 

127 e 22 
37 

172 
119 
131 
90 

129 
78 

1 /.4 
173 
62 

10 

f.4 
40 

1 :i l 

,'\ 

º-?· , •. ~ 
,,,: f.'J A '•., •' ...•. _ 

,, 
t',, 

70 c e be c a e 
500 c aboçn a 
50 cabeças 
25 cabeças 

150 cabeças 
10 caheça~ 
O cabeças 

30 cabeças 
950 cabeças 
520 c abe ç a s 
300 C<JbCÇflS 
720 cabeças 
20 cah0.ças 

700 cabeç.:ls 
1 • 1 O O e a r-e <; a s 

120 c.:ibeÇélS 
150 oa bo ç a s 
340 c a bo c a s 
450 c e be ç a s 
70 Cr.lbCÇnS 

170 c.:ahpç~s 
80 c abe ç a s 

150 cabf>ÇRS 
150 cubeças 
200 e e be ç a s 
50 cabeç.:1s 
60 c;-Jhcças 

200 C,:lbGÇ·:l S 
700 cabeças 
700 cubq;as 

O c a br-ç a s 
120 cubcças 
300 C"11'H~c;d S 
330 cn bo ç a s 
73 c abnc o s 
O cnbe1as 
O cohcç.-'ls 

l O e; 1 h I"~ e; il s 
40 CübCÇilS 
60 cuhc,-;:as 

13:, CtÜ)C(~,'-1 S 

60~, Ccth~ÇdS 
650 e a hc~(;,1 s 
] 20 c a bo c a s 
20 Cé1 hl~Ç,1~; 
20 C,1l1·.~1,~~~; 
O e o lh~(;;1 :., 

40 CilbP<,'.1S 
1 o (" "' 1 , (' (,' .:1 ~, 

5 O O e i1 l , (.' <.,' ,, ;; 
2. 000 Ctlht'<,':tn 

30 c.:ih,0c:;,n 
O e., ht·,;.1 :~ 

7-;,, Ct1l,i•,;,,i; 
:-!on e.ih." -;.1·, 

Lorenzo Hart 
Luiz Canuto Chaves , 
Luiz Gonçalves de Oliveira 
Major ~dgar Schuster 
Manuel nencdito de Souza 
Mnnuel Evangelis~a 
Manuel Le v i. Rodrigues Pá nb: · 
Manuel Pinho 
Manuel Ribeiro Paz 
Manuel Rufino 
Maria Francisca Peixoto 
Maria Idelcir Cardoso 
Mar ia Souzü da ,Cunhil 
Maria Tercza Costa Magalh~es 
M~rio Correia de Melo 
Messias N. de Souza 
Moa e ir 
Mo LI d i .Me] o 
Mois6s Cl~udio da Silva 
Napoleão Antonio Zeolla Machado 
Odilio Costn 
Oncza Cost<l Morntcli 
OsvcJ1do Costa ü'Almciaa 
Ori v a l d o Tr.:ijano de Almei<lcJ 
Ovesio 
Ovidio d0 M. Lira 
l'Pd1·0 Moreira 
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107. Perpétua Correia S5 260 c abo ç o s 
108. Rafael Diego_ 180 30 cabcçus 
109. Raildo Moreira de Souza 135 445 cabeças 
110. RQimundo Cardoso 118 40 cabeças 
111. Raimundo Lima . -83 O cabeç<1s 
112. Reginaldo Mota 06 e 18 400 cabeças 
113. Reginaldo Reis 04 300 cabeças 
114 . Ricardo Alves Peixoto 38 270 cabeçns 

• 1 

115. Sargento Lago e Edson 113 175 cabeças 
116. Sargento Vasco 114 30 cabeças 

.... 117. Sebastião Pinho 121 30 cabeças 
118. Sebastii~ Dalateiro 54. Oú cabeças ., 1],9. Sebastião Carioca 82 300 CdUCÇo3!1 

120. Sebastião Cruz de Lima 35 e 31 600 cabeç<1s 
121. Sebasti~o Figueira 116 40 cabeços 
122. ·Sebastião Peixoto 69 160 cabeças 
123. Sebastião Ribeiro 53 e 29 750 cabeças 
124. Sobastiuo da Costa Leite 74 e 91 156 cabeças 
125. Severino Barroso Sales 94, 134, 133 1.100 cabeças 
126. Severino Bragã de Morais 24 164 ce be ç a a 
127. Levindo In~cio de Oliveira 175 150 cabeçus 
128. Tnr.cisio de Oliveira Rebouças 137 450 ca"heçan 
129. Te Ltna Tataira 30 250 cabcçn~ 
130. Teomar Mola 106 200 cabeças 
131. Terencio Lima 98 300 cal)cçns 
132. Valmir Leite 58 e 57 lB 5 c e bo ç a s 
133. Velho Damasceno 110 130 CühCÇüS 
134. zé Calango 140 O r:c1ucças 
135. zé Feio 63 60 CnUCÇ<l !; 
136. Zélia da Silva Mota 147 166 

1 450 cn be ç e s e i 

Wilson Alves Bezerra 
/ 

137. 142 óOO cabeças 
... 

TOTAL REBANHO BOVINO - 54.696 

OBS: A inclus5o da Área Indígena Xununuetnmu na proposta de dc1na~Cil 
ç~o feita pelos tuxauns em Agosto de 1992, acrescentou mais 3 
posseiros: Newton Tavares da Fazcr1da Guanabara, Jos~ Ant~o da 
Fazenda Doqueir5o da Lua e cícero Jorge do sítio rec6m sit11ado 
Warcnana. O rel)anho total ~e bovinos passou~ ser enl5o 55.324. 

LEVANTAMENTO DA VILA PEREIRA E DAS BAS~S DE APOIO AO GARIMPO DENTRO 
t DJ\. 1\llEA INDÍG~NJ\ RAPOSJ\/Sf<:RRJ\ 00 SOL. 

~ .Foram coletados dados de urna vila, 3 bases de apóio ao g~ 

rimpo e o n~mer~de casas no garimpo da Água Fria. A populaç5o dos .. 4 prlme:i.ros somam 569 pessoas, calculando-se 5 pPssoas pnra 1c; cas.:1s, 

que segundo os Índ d o s ex is tem na Água Fria, tem-se urna po pu lc1ç~o do 

659 pc s ao a n , Vila Pereira (105), Mutum (1.15), UirouH1lan ('.!Of;,), :>OCO 

(83), Á9trn Fria (<JO). 



VILA Pt:REIRA (SURUMU} 

Esta vila foi criada através do Decreto n2 13/60, de 17.12 

de 1960, assinado pelo gcvern?dor do então território de Rorain.a, H.~ 
l.io Araújo. 

População - a vila tem 185 habitantes. Sendo 10 famfljas 

onde a mulher~ Índia e o marido n;o (74 pessoas) e 20 fawílias , 
e 

dois solteiros n3o-Índi.os (111). ~ populaç;o das malocas Batro e S5o 

Jorge somam 177 pessoas . . . , 
Localizaç~o -· a vila est~ localizada na beira do rio Sury 

mu a -30 km da BR-174, trecho Boa Vista-RVB, dentro da maloca do lla~ 
roe próxima n maloca são Jorge. 

A vila foi uma tentativa fracassada de povoar a rcgiüo. Em 

30 anos de exist;ncia a vila continua sendo povoada por faze~aciros 

que teffi fazendas pr6ximas a vila. Al~rn da igreja, de duas l(H?'CCC_ç!_ 

rias, posto de polícia, casa da administraç~o, um gcrilclor de luz e 

uma pista de avião rudim~~tar a vila não tem mais nada. N;o existe 

uma pndaria, açougue ou mercado de frutae e verduraR. Nada~ prod~ 

ziélo no seu redot" para que seja comercializado. A vila sofre as co.rr 
sequ~ncias da situação da pêcu~rio no estado. 

Existe também n a vila a missão do Surumu, ... que foi construJ. 
da pelos Be n eô i.t.Lno s e que a pa r t í r de 1949 pertence êl rnissão Co11.s_q_ 

lata. A missão consta d e uma .igreja, um hospi ta 1, uma e a sa ck mo r n d a 
\ das freiras> umil casa de morada dos padres, e ·um pr6dio com sa Le s 

...__d€.• aula onde até 1970 funcionou o Ln te r ua t;o pe r a c r i e uçu s da l."P~JÚÍo. 

Hoje a missão serve o s pe c L f icamentc a s comunidades ind :í ~Jcnc:H.:, t o n to 
e t.r e vé s do ho s p i. tal· como de cursos que lá são ministrados. Do ado 

1971 at6 1992 o prcidio cto col~gio serviu como local d0 r0alizilç3o da 
Assembléia Ge r a 1 dos 'I'u x a u a a ele Roraima • 

r 

. , 
Ht~LJ\Çi\O DOS MOUlU.)ORES D/\ V IL1\ Pl-~REIRA E BF.NJ:"'I~I 'fOR IAS .. 
l Casa de Rlias Ara~jo, de tijolo. 6 pcssoa8, Toma conlR r1c comaL 

cio de Dcl~rmino Belo de Ara~jo (fa~en~ciro). 

2 - C.:.n.n d o ... 10:io dn Silva, d o tijolo. 6 po s s o a s . 1:-D~.\°~rt(h'it·o e 
e i a n te. 

3 - Ca:Jn do ,lcnt~ M,Hlt•ir.i, ele tijolo .. 3 p0~.:;0<1!,. F'e z o uctoi r o . 

~\, ~n ,\~I_'.) 
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4 - Casa do Adolar Madeira, de tijolo. S pessoas. Fazenàeiro. 

5 - Casa do Evaldo Roque, de tijolo. 6 pessoas. Funcion~rlo da CAER. 

6 - Casa do Amadeu Oliveira, de tijolo. 6 pessoas. Funcioncirio da 
Prefeitura. 

7 - Casa do Jos~ do Monte Carneiro, de madeira. 10 pessoas. Funcioni 
rio da Prefeitura. 

·, 8 - Casa do João Rebouças, de madeira. 8 pessoas. Fazendeiro. 

9 - Casa do Belarmino Belo de Araújo, de tijolo. 7 pessoas. Fazendei 
ro. 

•{ 10 Casa do Joaquim de Oliveira, de tijolo. 4 pesso~s. 
da CAER. 

11 - Casa do Cl6vis Pereira Costa, de madeira. 4 pessoas. Professor. 

Funcionário 

12 - Casa do C~lio Roque, de madeira. 1 pessoa. desempregado. 

13 ~Casado Manuel Riboiro, de madeira. 5 pessoas. Fazendeiro. 

14 - Casa do Osvaldo Vieira, de tijolo. 4 pessoas. 

15 - Casa do Jurandir, de tijolo. 4 pessoas. Sargento. 

16 - Casa do Pedro Correia, de tijolo. 7 pessoas. Garimpeiro. 

17 - Casa do Natalino Nicacio, dG tijolo. 2 pessoas. Professor. 

18 - Casa do Miqueias Crente, de tijolo. 4 pessoas. Comeiciante. 

19 - Casa da Luiza, de madeira. 2 pessoas. Comercinnte. 

20 - Casa da Luiza, de tijolo. Com~rcio. Mora em Boa Vista e Ja. 
21 - Casa do Francisco Soares, de tijolo. 12 pessoas. Tr~balha nas 

fazendas. 

22 - Casa do Lourenço Me11andro, de tijolo. B pessoak\ Trabalha em fn 
zenda. 

23 - Casa do Jorge Figueira, de madeira. 11 pessoas. Braçal. 
1 

24 - Casn d~ Valdi Ribc~ro, de tijolo (cas~ altigad~). 9 pessoas.Cabo. 

~5 - Casa do Jos~ da Alemanha, de madeira. 12 pessoas. Braçal. 

26 - Casa do Jo~o do Monte Carn;iro, de barro. 12.pessoas. Funcion~ 
rio da Prcfeituru. 

27 - Casa do Dudu e da M~. Helena, de madeira. 3 pc~RoRs. 

. , 
28 - Casa do Severino nraga de Moroes, de madeirH. 9 pessoa~. 

sor . 

·29 - Casa do Sil»io Vieira, de madeira. 3 pessoas. 

30 - Casa do Osvaldo e da Alda, de madeira. 2 pcsaons. Pastor . 

31 - Casa do Milt1ucl Barroso, de m~dcira. 3 pessoa~. Rrnpr0g~do n~~ 

Pro fc_r,_ 

. . 
zendas. 

32 - Ca s a do Edi lson, de mo d o i r-a , 3 po s n on s , 
33 - C<1sa <lo IJ,rn,iiío M.-1<10it·.-1, 

z o nd a 8, 

{. 
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são 18 casas de tijolos, 14 de madeira e uma de barro. 3cn 

do que das 18 de tijolos 6 per~encem a famílias onde as mulheres 

são Índias. . 
Das famílias não-Índias 6 estão morando na vila há mais de 

30 anos, com destaque para o Sr. Amadeu Oliveira que está lá há 60 

anos. 

UIRAMUT.l\N 
'{ 

O povoado~ uma base de apoio as ativid~des de garimpo do 

rio Mau. Pr6ximo ao povoado tem tamb~m o garimpo ao igar~p6 do Uirn 

mutan, de ouro. Lá em 1989 havia 12 maquinários, hoje A6 tem um do 

Jaredi, filho do Vane Be no r a . Os Índios também q a r í mpcm no Lq a ra pé . 

Acontece que o ouro mais fácil de ser extraído o maquin~rio já ti 
rou. 

Localizaç~o - dentro da mnloca do Uiramutan. A populaç~o 

dQ povoado (206 pessoas) ~ formada basicamen~e de garimpeiros, con•~K 

ciantes e pessoas que trabalham na administraç3o do povoado. A m~lQ 

catem urna populaç~o indígena de 314 pessoas. 

REL1\ÇÃO DOS MORADORES DO UIHJ\MU'l'.l\N E BI::NltEI'l'OH JJ\S 

01 - Manuel Rufino, ~asa de taipa, 15 pessoas. Don6·aa Fazenda Caxi 
rima. 

02 
03 

- Manuel Rufino, casa de taipa, vazia. 

Raul, ~asa de taipa, 4 pessoas. Garimpeito, 
na Mina. · 

tem um ma q u i n i1 1.- :i. 0 

04 - Raul, casa de taipa, vazia,. Braba, no rio Mdu. 

05 - Vanc Danara, casa de taipa, 8 pessoas. Garimpeiro, tem um rn~gtJ! 
nário. 

t 06 - Clconidas, casa de taipa, 7 pessoas. Garimpo manual. 

07 - Neto, casa de taipa, 2 pessoas . Garimpo manual. .. 
00 - Aldenora, c.a aa de taip.:1, 3 pessoas. Professora. 
09 - Cleoniva, casa de taipu, 8 pessons. Garimpo manual. 

10 - Pedro Dunann, casa df' taipa, 2 pessoas. G..:1r.impo manual. 
11 - F.xpedito, cu~;a de t.a i pn , 1 pe s s oe . Mr1rr•,U-dro. 
1 :2 - Nona to, c a s a d o til i pn, 2 po s s o a s , Pro r P:rnot:. 
13 - •. Jo a qu í m , r,,u:,1 d o t<11p<1, ~ pcpr;on~\· Como r c i a nt o • Crnnp r n ou r o . 

\ \~JJ 
~~~} .••.•. { \,'.:}- 1 ,, \' ,, \ 
\ \ \ \ 
'\ \ 



14 - Joaquim, 

15 - Balbino, 

16 - Balbino, 

17 - Balbino, 

~~:.\\~1,Z/7\ 
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casa de taipa. Comércio. 

casa de t~bua. Mora em Boa Vista. sócio do Joaquim. 

casa de alvenaria. Depósito de gasolina e Óleo diesel. 

18 - 

·, 19 - 

20 

·e 21 

22 - 

, . 
casa de tabua, 4 pessoas. Alugada. 

Belly, casa de alvenaria, 3 pessoas. Garimpeiros manuais. 

Alcides, casa de alvenaria, 4 pesnoas. Policial e enfermeiro. 

L~zaro e Luiza, casa de taipa, 3 pessoas. Marreta carr1e para gª 
rimpo. 

Jander, casa de taipa, 2 pessoas. Soldado. 

Mundola, casa de taipa, 4 pessoas. Motorista da administraç~o. 

23 - _Severino, casa de taipa, 

24 - Larinha, casa de taipa, 

7 pessoas. Garimpo manual. 

11 pessoas. Mãe do Degus. 

25' - Joia, casa de t~bua, vazia. Ela est~ morando no Taiano. 

26 - Antonio Balbino, casa do taipa, 2 pessoas. Mercadinl10. 

27 - Casa de Apoio dos Professores, de t~bua, 13 professores. 

28 Clube dDs Mães, casa de alvenaria, vazia. ! 

29 - Posto Policial, casa de alvenaria, 6 pessoas. 

30 - Casa Uruka, de t~bua, 2 pessoas. Compra diamante e ouro. 

31 - Olga, casa de taipa, 3 Índios. Moram no garimpo Urukõ. 

32 - Casa de Apoio dos Gari~peiros, alvenaria, S pessoas. 

33 - Casa do Ceará, tábuü, 3 pessoas. Bar. 

34 - Luis Contente, casa de taipa, 6 pessoas. llosp~~]aria e bar. 

35 - Francisco Tal~, casa de t~bua, 5 pessoas. Garimpa e marreta caK 
ne . 

36 - Casa dp adrn í n is t r ecto r , alvenaria, vazia. Mora com o pai, M. 1H]l 
fino. · 

~37 - Maloca da Admjnistraç~o, de taipa e t~bua, vazio. 

,e - Comércio do Manuel Rufino,' e Lv cn a r i a , J pessoa. 

J9 - Casa do zci Vi~ira, taipa, 3 pessoas. Tem umn balsa 110 Mau. t só 
e irm;o do Chico Mariano. 

40 Casa alugada, de t~hua, 1 pessoa. 

41 - Casa-alug~da, nlvenaria, 2 pcsso~s. 

42 - Casa do Amrr1io Morais, tJbua, vazia. Com6rcio .. 43 Jrun, casa de alvenaria, 4 pessoas. Tem um me qu í né r i o no Muu (~ 
Sal5o de dança. 

44 - Auqu s t l na , C.:lSê'I de t.a a pn , (; pC!3SOtlS, 

4 5 - Ca s a de qu a r<.1<1 r o motor, de u l v e n a t: .i a , v a ~-: l o , 
4G - Mnrcelo, cns~ de 

47 - Cas,1 do l\ch:j,1110, 
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48 - Igreja, de taipa, construída pelos Índios. 

49 - Adolfo, casa de taipa, 6 pessoas. 

50 - José Novaes, Índio, jrmão do tuxaua. 

51 - Curinga, casa de taipa, 1 pessoa. 

52 - Posto M~dico, alvenaria, 2 enfermeiros, uma Índja e o policial. 

53 - Colégio, alvenaria. 165 estudantes, a maioria são Índios. 

54 - Luis Contente, alvenaria. Comércio. 

55 - Castro, casa de t~bua. Com~rcio • 

56 - Castro, casa de tábua, 12 pessoas. 

57 - Benis, casa de t~bua, 2 pessoas. Marr~teiro. 

58 - C~rlos, casa de taipa, 3 pessoas. Farrn~cia e com~rcio. 

59,- Manuel Vieira, casa de ~~bua e taipa, 5 pessoas. Comercianta. 

'60 - Manuel Vieira, casa de tcibua, 2 pessoas. 

61 - Casa da Administração, alvenaria, 1 pessoa. 

62 Querido, casa de -t~bua, 5 pessoas. Tem 3 maquin~rios no Mau. 

63 - Dorli, casa de taipa, 4 pessoas. Garimpo manual. 
64 - Arn~lio, casa de taipa, 4 pessoas. 

65 - Amflio, casa do taipa. Salão de forro. 
66 - Amélio, casa de taipa. Comércio. 

67 - Oscar, Índio. 

68 - Crispim, casa de taipa, 

69 - Maranhão, casa de taipn, 

70 - CAER, alvenaria, vazia. 

1 pessoa. Marr~teiro. ·,· 
4 pessons. Motorista ·~ mecânico. 

A~ demais cn s a e ac• 

....... gena do Il i r amu t a n , como t amb-": 

1 
+o r do povoa elo são dcJ comunidade .i.ndi. 

são as de númo r o 31, 47 e 67. 

Existe ai.11di:l. unia e, _; , d ' água com capacidade pa r e 5 mi.1 li 
t.r o s , uma pista de pouso pa r n i Ões pequenos e 3 r éd í o+Eon í a s . 

Das 67 casas per t.e r c e n tcs aos não Índios: 3 7 são de til ipa, 
16 são de alvenaria e 14 são de t,Íbuus. 

soco 

Bn s e de apoio nos q a r í mpo s do rio Cotingo e Quino. 
Loc e Lí.z a çfio - o n t r e ns ma l oo a s Soco e Lilcis. 

03 
povo.ido 

~. 
' 



UELJ\ÇÃO DE MORADORES DO SOCO 

01 - Casa da Maria, moram 5 pessoas. 

02 - Casa do Sidoca, moram 6 pessoas. 

03 - Casa do José, moram 3 pessoas. 

·, 04 - Casa do Artur Nabuco, moram 5 pessoas. 

05 - Casa do 1\rtur Nabuco, moram 4 pessoas. 

06 - Casa do ·Carlos, moram 5 pessoas. ., 
07 - Casa do Sebastião de Souza, moram 5 pessoas. 

08 - Casa do Luiz, n;o mora ningu~m. 

09 - ·Casa do Luiz, moram 3 pessoas. 

10 - Casa do Homero, moram 7- pessoas. 
11 - Casa do Armistron, moram 3 pessoas. 

12 - Casa do Marica, moram 6 pessoas. 

13 - Casa da Leunilia, moram 4 pessoas. 

14 - Cas~ do Ilco, mora 1 pessoa. 

15 - Posto M~dico. 

16 - Malocão de festa. 

17 - Colégio. 

18 - Casa do Wagner, mornm 8 pessoas. 
19 - Ce s a do filho do Sr. Carlos, nao mora ninguém. 

20 - Casa do AbÍ l io ,, moram 3 peSSOêlS, 1··, 

21 Casa do Jesus, 
, - nao mora ninguem. 

22 - Casa do Totonho, moram 2 pessoas. 

23 - Casa d~ Bonif~cio, moram 13 pessoas. 

-24 - Casa do Mota, n~o mora ningu~m. 

MUTUM 

Base de apoio ao garimpo 110 rio Mau. 

Localização cst~ localizada na beira do rio Milu. 

.. O Mutwm tem 43 casos de nüo-Índios, 20 · casas que servem do 

bar, comércio ou estão sem morador e 23 casas que s o f o r om b a b i t.a d a s 

-por !:> .posf5oas e a d a dá uma popu Le ç âo e s t.Lmad a em 115 pe s s oo s , A llld]Q 

ca ma i s próxima, Morro, tem lGG pessoas. 



RELAÇÃO DE MORADORES DO MUTUM 

01 - Escola 

02 - Casa do Professor 

03 - Bar do Cisomar (administrador) - . 
04 - Açougue 

~ .OS - Casa de Morada 

06 - Casa do Sebastião ., 
07 - Bar 

08 - Casa do Pedrão 

09 - Casa do Sabino. Pensão 

10·- Casa do Sezão 
;•, .. 

11 - Dar do Chagas 

12 - Restaurante da Roma na 

13 - Bar do seu Lira 

14 - Casa do Luis Cearn 

15 - Casa ào Sr. Nelson 

16 - Bar da Irlanda 

17 - Casa do Danilo 

18 - Casa do Jurnndir 

19 - Casa sem morador (vazia) 

20 - Casa do Samuel 
•.. 
''· 

21 - Casa sem morador (v<1zia) 

22 - Casa do finado Joaquim, sem morador 

23 - Casa de um inglês, sem morador ..•..• 
24 - Casa dà Romana 

25 - Casa de morada do Nelsou 

26 - Dar do Aldair 

27 - Casa da D. ApolinG 

29 - Bar do Jeci 

30 - Malocão ao-Enes 

·• 31 - Bar do Baiano, Atai<le 

·32 - l~spedagem dos Ingleses (da Guiana} 

33 - c~sa do Motor 

34 - D<•lcgaci~ 

35 - 

3ú - 

.. , 
1 
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37 - Malocão da Administ~ação 

30 - Casa do Crente 

39 - Casa do Chico do Calango 

40 - Casa do Basílio Inglês 

41 a 48 casas de Índios 

49 - Casa do Miguel 

50 - Bar do Mineiro 
.. 

·r ÁGUA FRIA - garimpo no rio Cotin~o. Há informações de que 

aproximadamente 16 casas de 

existem 

' ' . 

''· 

.. 
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PROPOSTA DB DBIIARCÃÇÃO DA ARE& J:HDÍGBIIA 

o processo de regularização fundiário, ao longo do tempo, tornou 
se bastante complexo devido a morosidade do Estado Bll proteger a terra 
indígena, conforme a legislação em vigor em cada momento histórico do 
pais. os invasores, por sua vez, conhecedores da posição dualista do 
Estado, aproveitaram para apropiar da terra, do gado e da mio-de-obra 
indígena para o beneficio próprio. Se nos apegamos no aspecto juridico 
pode-se-á análisar como terra indige~a à região desde a instalação da 
Fazenda Nacional São Marcos. No entanto, vamos transcorrer sómente·· a 
partir da existência do SPI. 

~ · l.Pela Lei n.941 de 16.10.17, foi demarcada pelo Governo do Amazonas 
uma Area Indígena, para os índios Makuxi e Jarikunas, entre os rios 
cotingo e Surumu até as·serras Mairary e Corropiáepim; 
2.Desde fevereiro de 1977, vem desenrolando na FUNAI, o processo que 
visa a regulamentação dessa área, quando os TuXawas das aldeias de 
Raposa, Napoleão, Guariba, cachoeirinha, Xumina, Aratenha(Canavial) 
reunião com Chefe do PI Raposa, Dimas Valencise e o Delegado da 10 
José carlos Alves, decidiram enviar a sede da FUNAI/Brasilia 
proposta para a demarcação de duas áreas indigenas: 

-a Reserva Indígena Raposa, dividida em duas áreas, 
caracaranã com 342.795,00 ha e Normandia com 230.755,00 ha: 

-e a Reserva Indígena Santa Cruzada(Santa Cruz), Amália,Gibóia e 
Maiá co~ 5.368,00 ha. 
3.Pela Portaria GM/111 de 14.03.77, foi constituído um GT 
Interministerial, que identificou uma Área. Infelizmente, o relatório 
da equipe não consta no Processo FUNAI/BSB/3233/77. 
4.Pela Portaria n.509/E de 09.01.79, foi constituído um GT, que 
identificou a Área Indigena de Raposa a Serra do Sol, com 1.347.810,00 
ha; 
5.Pelo Memo n.250/DEL/10 · DR/82, o Delegado Dinarte Nobre Madeiro 
encaminhou ao Presidente da.FUNAI, ·uma proposta de criação de uma 
Colônia Indígena; 
6.Em carta datada de 26.05.83, 37(trinta e sete) twcawas reivindicaram 
ao Preseidente da FUNAI a damarcação da região entre os rios Tacutu,Mau 
ao rio Surumu até o limite da Venezuela no monte Roraima; 
7.0s tuxawas em carta datada de 30.05.83, reivindicaram a demarcação da 
área únicà discordando da proposta de Col6nia Agrícola Indígena, 

,, conforme vingulada na época pela FUNAI; 
a.Pela ~ortaria n.1.645/E de 29:05.84, que, posteriormente foi 
prorrogada pela Portaria n.1.661/E de 06.07.84 e n.1.777/E de 04.10.84, 
foi consstituído um GT para realizar a identificação e o levantamento 
fundiário da Área Indígena de Raposa à Serra do Sol. 

Pelo levantaemnto foi identificado uma área de 1.577.850,00 ha, 
desmembradas em 5(cinco) regiões assim discriminadas:Xununu-e-étamu com 
53.510 ha:Surumu com 455.610 ha;Raposa com 347.040,00 ha; e 
Maturuca/Serra do Sol com 721.690,00 ha. 

Como havia-divergência em relação aos limites da área em reuniao, 
no dia 01.12.84, das lideranças indígena com os representantes da FUNAI 
em Boa Vista, foi reivindicado uma área as cujos limites seriam dos r 
Surumu, Tacutu e Mau até a Serra Paracaima na fronteira entre o Brasil e 
Venezuela. 
9.Pela Portaria PP/3644, de 06.11.87, foi interditada a Área Indígena 
Xununu-e-étamu, com 53.510 ha. · . 
10.Em 1988, ~~como Projeto Calha Norte, foi criado um GT, que 

• 1 

em 
DR, . ' 
uma 

sendo 



um levantamento censitário identificando 67 aldeias 
de 8.805 indios, sendo levantado também 305 posses 

' •I 

realizou 
popula9ão 
indios. 
11.Pela Portaria n.345 de 13.06.89,foi aprovada a demarca9ão da AI 
Ingarikó, com 90.000 ha. 
12.Foi criado o Parque Nacional Monte Roraima, com 116.000 ha. 
13. Pelas Portarias n.1.141/92 de 06.08.92,1.285/92 de 25.08.92, 
1.375/92 de 08.09.92,1.553/92. de 08.10.92, foi criado um inter 
institucional com a finalidade .de identificar e realizar o levantamento 
fundiário da AI RAPOSA SERRA DO SOL. ' •• 

Pelo levantamento fundiário realizado pelo GT foram identificadas 
207 posses de não indios·e cinco vilas. Ho entanto,o que se pode 
caracterizar como vila, propriamente dito, seria somente Surumu, com 45 
casas de posseiros da região, 22 edificações governamentais e duas 
igrejas(cat61ica e evangélica). As outras vilas, seriam melhor 
classificadas como corrutela, pois estão situadas nas imediações dos 
gari~pos, com a seguintes infra-estrutura: Uiramutã, com 9 edificações., 
governamentais; Mutum com 9 edificações governamentais; Socó com 4 

edificações governamentais;e Central(Ãgua Fria) com 1 edificação 
governamental. 

, os motivos, relacionados pelos tuxawas da necessidade urgente da 
demarcação definitiva, se prendem aos· conflitos com fazendeiros e 
garimpeiros, Os invasores os proibem de caçar, pescar, coletar e 
plantar ou cuidar de suas roças. Também os proibem de construir 
retiros,· choupanas ou desenvolver atividade econômica. Além disso, eles 
agem com extrema violência destruindo e queimando as choupanas, roças, 
currais ou qualquer retiro construido pelos índios. 
Os fazendeiros vieram de fora, trouxeram o gado que espantou a 
caça e vive pastando no lavrado e na lavoura dos índios. E os 
garimpeiros poluiem os rios, trouxeram a cabaça e postituiram as 
índias. 

Os tuxawas ainda justificam·que necessitam da terra ·para viver, 
para plantar, criar o gado, cavalos, ovelhas, porcos e aves. Precisam 
também de ter liberdade para poder desenvolver com:·.tranquilidade suas 
atividades econômicas sem a jntervenção dos fazendeiros, que 
"empatantam" suas iniciativas no comércio alternativo(cantin 
comunitárias) e garimpagem. 

Considerando que: 
-pelo levantamento etnohistórico, os Pemon(Makuxi e Taurenpang), 

''Kapon(Ingarikó) e Wapixana habitam tradicionalmen~e a região; 
-a área entre o rios surumu e cotingo foi demarcada em 1917; 
-existe na região cerca de aldeias de diversas etnias, com uma 

população de 10.097 índios; 
-a terra a nordeste de Roraima possui pouca fertilidade de acordo 

com o levantamento pedológico realizado pelo projeto RADAM(vol.8), 
o solo dos campos é raso e ácido e é provável que, dada a natureza 

de seu substrato, a sua vegetação tenha sido há uns dois séculos 
atrás, um clímax.Não apresenta, atualmente, a fertilidade que lhe foi 
atribuída outrora. O acelerado processo de lateralização, bem como a 
dessolage, promoveram, juntamente com as queimadas frequentes(de uma a 
três por ano), completa remoção dos horizontes de humus. Embora a 
topografia da região seja sub-horizontal, com fraca declividade, o 
efeito da lavagem das águas das.chuva~ foi bastante intenso, chegando a 
acarretar o afloramento de inúmeros blocos de canga. Nas margens das 
depressões existe~t ~ no paneplano, há o aparecimento de um solo mais 

I''\, '° ~\\ 
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·umoso, a presença de leguminosidade nas zonas mais poupadas pelo fogo, 
parece indicar uma distribuição anterior mais generosa dessa espflcie 
vegetal, o que implica a existência de melhores pastos e solos mais 
ricos, num passado de cerca de 200 anos. Atualmente os solos, embora de 
boa constituição física, alo pobres em sais de calcio e fósforo e em 
mat4ria org&nica, densamente lateralizados e intensamente desgatadas 
pelos agentes erosivos e pelas queimadas constantes. o revestimento 
floristico de planicie do alto rio Branco caracteriza-se pela existência 
de savana, tipo cerrado, dos campos limpos e das matas ciliares. 

-, população de Roraima designa os diveros tipos de vegetaçlo dessa zona 
por expressões peculiares:a)'campos cerrados' ou 'sujos', onde começam 

... . a surgir Arvores, como Caimbé e Murici; b) 'Campos Agrestes' , ou 
'lavrados' completamente-despidos de árvores e arbustos, campos limpos, 

-' ., onde muitas vezes as gramíneas não chegam a formar um tapete continuo. 
Dentre suas causa, situam-se as queimadas anuais, que eliminam a 
matéria viva do horizonte superficial; e c)'Campos de Baixada', os que 
corr~spondem aos Postos úmidos; as gramíneas cobrem completamente o 
solo;· linhas de meritis acompanham os terrenos úmidos dos cursos dos ·' 
igarapés ou o 'chave-cai&.' (termo usado na região para designar 
atoleiros), ou margeiam as lagoas circulares, dando um toque de estranha 

'beleza com seu talhe esbelto e sua fonte generosa, "a paisagem 
monótona e de horizontes longíquos; e ali, as matas ciliares acompanham 
o curso dos rios. 
i provável, a julgar pela exitência de seus remanescentes, 
tivesse · havido, em épocas remotas, uma distribuição mais 
leguminosas nos imensos descampados. Hoje esse vegetais 
apenas, na áreas menos maltratadas pelas queimadasn. 

Portanto, baseando-se na ocupação imemorial dessa região pelos indi 
no levantamento fundiário solicitamos a demarcação imediata da ÁREA 
INDÍGENA RAPOSA SERRA DO SOL, conforme regulamentado a Consituição 
ortograda em 05.10.88, ~elo. statudo do índio (Lei 6.001 de 19.12,73) e 
o Decreto 22 de 04.02.91. · · 

.,. 
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1. PARECER ANTROPOLÓGICO 

Denominação: ~REA INDtGENA RAPOSA SERRA DO SOL. 

Grupos Indígenas: Macuxi, IngarikÓ (Akawaio) e 

todos de filiação linguística Carib. 
População: aproximadamente 10.000 indivíduos no Brasil~ài§ 

Patamona, 

tribuÍdos em cerca de 85 aldeias, ao longo dos vales dos rios 
tu, Surumu, Catingo e Mau (ou Ireng). 

Nível de aculturação: contato intermitente - população das 

Tacu 

·( aldeias Ingaricó (Akawaio), Patamona e de parte das aldeias Macuxi 

situadas ao norte da área indígena/ contato permanente - parte da 

população Macuxi, habitante nas aldeias situadas nas porções central 

e meridional da área indÍg€na. 

Agentes de contato: posseiros, garimpeiros, mascates, mi2 

sionários, FUNAI, Forças Armadas, agentes do Governo Estadual e pe§ 

quisadores. 

Localização: Estado de Roraima, municípios de Boa Vista e 

Normandia, região fronteiriça à República da Guiana. Jurisdição: ADR 

Boa Vista/5~ SUER. 

Postos FUNAI: PI Raposa. 

Superfície: aprôximad~mente 1.678.800 ha. 

Perímetro: cerca de l~OOOkm. 
Situação Fundiária: a área de ocupação ;-,Macuxi/IngarikÓ/P2 

tamona no vale do rio Branco, encontra-se, desde 1977 (Portaria GM/ 

111 de 14/03/77), em processo de identificação, conduzido pela 
' 

FUNAI. A partir desta data, foram constituídos vários grupos de 

trabalho pelo Órgão indigenista oficial (Portar~as n2 509/E, de 09/ 
1 

01/79; n2 1645/E,, de 29/04/84; n2 347 /, de 25 / 03 /88) para proc~ 

der a identificação da referida área; no entanto, nenhum deles eh~ 

sou a apresentar resultados conclusivos. Tal indefinição instituciQ 

nal, cumpre ressaltar, tem se constituído .na principal causa de con 

flitos entre QS Índios e a população regional . 

. . 



Características: 

Os Ingarikó, Fatamona e Macuxi são parte de unidades étni 

cas mais amplas, respectivamente Kapon e Pemon. Os etn&nimos Kopon e 

Pemon constituem auto-designaç~es, em que se reconhecem contrastivft 

mente os povos de filiaç;o linguística Carib dn rcgi5o circum-~orni 

ma (que abrange porç~o dos territ6rios brasileiro, venezuelano e 

guianense), d i vi.d indo··se internamente por r e f e r e nc ia is 1 in9u í st icos 
(ve r í.açõe s d i a Le t a í n ) e eco] ÓçJico-espaciais (dentre o s quais a flJl 

vionímica ~ o recurso mais utilizado). 

Neste quadro, a designação Kapon englo~a os Ing~rik6 (cQ 

nhecidos na 1 itera t.u r a por Akawa io) e Pata mona, que se distribuem 

pelos vales dos rios Mazaruni, Potaro e Siparuni na Guiana, e, no 

Brasil, nas cabeceiras dos rios Cotingo, Nau (Ireng) e no vnlc do 

rio Panari. Já os Pamon dividem-se em qt1atro sub-grupos. regionais: 

os Kamarakoto, que habitam a área da Gran Sabn11a e as terras bajxas 

,·. 

adjacentes em territ6rio venc~uelano; os Arecuna, 

vem nas proximidad0s da fro.ntcjra entre Venezuela 

seus v i zinhos, v t 
e Bra si J.; os T,111 r_q_ 

pei nq , o cu pam as áreas contíguas ao sul, c s t.e rido ndo+s e até os vn l o e 

dos rios Surumu e Q~in8 em tcrrit6rio brnsileiro; ós Macuxi, estal~ 

lec idos na porção extrema me r í.d iona 1 do te r r i tório Pcmo n , ha o í, r.atn ,1 s 

planícies nn margem Asquerda dos rios Unraricoera e Amajnr1, e, çon 

cen t r endo=s'e , .orn q r a nde parte, nos campos e s c r r a s nos vn i o s clo s 

--.., rios Surumu, Co t í nqo e Mau, o í Lue n t e s ela margem d i r e i t a tlo r i o 'P.:lC.lJ_ 
1 . , . ' , . . , tu, t.e r r t t o r í o que s e prolongo a leste, na Re pub l i cn da GuJ<111a o t.o 

a margem esquerda elo rio Rupumm i . Note-se, portanto, que nesta C' .••• 

tensão contínua, a t o r r í.t o r í a I i.de do r.lclvém s ob r-e tudo õn 
socinl e cultural entre os povos que se aut~-identificam cob os ctna 

., nimos Ka pó n e Pemon, c hn ve operatória para o r o co r t e d e u n i d ad o a f:!J. - ciais internas, sejam aldeias ou conjuntos r eq i ona i.s , que t;0 Ln t o r r o .. 
La o Lo n a m orn uma v a s til rede de soe ia 1 idude Ln to n s a , que r n vo l v e ,1 l j ."lJ). 

ç a s matrimoniais, c~lühruçÕef: r í t uo i s , trocas ele 9ê11f'ro~, <~ 
tos. 

br o n í 1 o ir o , , f 
J n<l t111('11d I d•·.\ , 

. ' ·, l 
1 •••• , \' h 1 
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Roraima em 1992, compunha-se aproximadamente de 15.000 indivíduos. 

Um levantamento censit~rio oficial realizado em 1988 (GTI FUNAI/ 

1988) demonstra que a maior parte desta população (cerca de 8.000 

indivíduos na época; correspondente a urna estimativa atual de 9.000 

indivíduos) encontra-se concentrada na região acima indicada, isto 

é, na margem direita do médio rio Tacutu, nos vales dos rios Surumu, 

Catingo e Mau ou Ircng. Em territ6rio guianense, no vale do rio Rupy 

. ( nuni, o censo mais recente, realizado pelo Amerindian nesearch 

(6rg~o da University of GuyanQ) computou, no ano de 1989, um 

de 6.037 indivíduos. 

Unit 

total 

Por su~ vez, os Kapon no Brasil somam aproxi,nadamente 700 

indivíduos Ingnrik6 distribuídos em oito aldeias, situados cm a1nbas 

as margens do alto rio Catingo e no vale do rio Panari; e cerca de 

cinqüenta indivíduos Patamona, reunidos em uma s6 aldeia na m~rgem 

direita ·ao alto rio Ma~ (GTI FUNAI/1988), Em territ6rio guiAnensc, 

onde s5o mais numerosos, configuram uma pop11laç~o de cerca de 7.700 

habitantes (Colson, 1983). 

,. 

Tamb~m cb1npocm a populaç5o indígena da ~rea, ~erca de ,cin 
qUenta indivíduos Taurepan (Perncin), e, aproximadarnentd duzentos e 

cinqüenta indivíduos W~pixana (povo de filiaç;o lingüística Aruak, 

habitante das cireas contíguas ao territ~rio Macuxi ao sul e a 

te), que vivem, isoladamente, ou em pe~ucnos grupos dom6sticos, 

aldeias hatiitndas majoritarinmcnte pelos.Macuxi, onde mant&m 

] e.§. 

em 
1 
1::el;1 

- çoes de afinidade, formando parentelas n@is extensas, que, por Rua 

vez, 1 
constituem unidades políticas mais abrangentes e relntivamentc 

autônomas. 

A organização social dos Pnmon e dos Kapon a p r e s e n t a 

., traitns s~mclhançAs, nos princípios mnis gerais, e nas v~rias formus 

e modalidildes cm relncionamcnto entre os grupos locais e as p.:irentn. 

·• las, como, aliás já foi d cmon s t r ado exaustivamente por d i.vo r s o a élllt!~ 

r-e s na li. tera t u r a o t noq r ó fica 9u La non s c ( B,:1sso, 19 7 7; Col s o n , l 'lf\.l; 

Rivi<ire, 198°1), e, com q r a nd c p r o c i.sfio , no c a s o da cl i a pori i ç Fi o P;.p~._ 

c i.u L dri s a Ldo i.a s e do pa d r á o do mo b i Li da d o das r<!spectiv;is pop11l<1. 
" ~' 
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çoes. Tal semelhança também é extensiva nos sistemas de crençns, à 
cosmologia, à mitolo~ia, referenciados nota<lamente ao monte Rorai 

ma, considerado por estes po~os como o centro da unidade primordial 

de onde adveio a diversidade natural e social de seu universo .. 

Histórico da ocupação 

. •{ A ocupação imemorial do te~rit6rio habitado atualmente 

pelos Macuxi, Jngarik6 e Patamona ~ atesta~a pelo vasto acervo ªL 

queolÓgico encontrado na área, e, em especial, os vestígios mortui 

rios e o repertório de p i n tur a s rupestres, que e v i de nc i.nm a utili 

zação de determinadas técnicas e concepções estéticas, reconhecidas 

e interpretadas pelos Índios, como sendo característicos de seus an 

tcpassados. 

Tamb~m atestam tal ocupaçfio, no presente momento, divex 

sos fatores: a disposição espacial das aldeias Macuxi, Ingarik6 e 

Patamona, a dinSmicn de deslocamento de sua população, ou, mesmo as 

atividades de exploraç5o ccon8mica empreendidas por seus hahitan 
: ' 

tes, e engendradas pelos respectivos sistemas político~ de cien 

ças, revelam, de modo indubitcivel, a plena operaci9r1alidadc das 

formas pr6prias de drg~nizaç~o social, rcsultantes0~e um longo prQ 

cesso de adaptaç5o ccol6gica destes povos à regi;o. 

O reconhecimento l1ist6rico cio territ6rio tradicional de 

ocupaçao contínua e permanente dos i1ovos Macuxi, ,Jngarik6 e PHtamQ 
! ' 

na~ tamb~m atesta~o, sig11ificativ~mante, pelj unanimidade das fon 

tese revistros escritos referentes~ regi;o do alto rio Branco. 

Antes mesmo do estabelecimento do~ portugueses no vnle 

do rio nranco no s~culo XVIII, o Viy~rio Geral do Rio Ncgr~, Jos~ - Montejro de Noronha, reg:istra no nno de 1760 (1862:63), cm seu "R.Q 

toiro d a Viagem elo P<1rn a t é n s ú Lt Lma s colonius do Sertão ela l'rov{.n_ 
n local i z a çji o do s M;1ctn:i próxima aos rios U reir i e o o r a 

e T<.1cutn, os p r i uc i pa í,u f o r ma d o r o u rl0 rio nr,1nco. No v a l e do rio 
Ru pu uu n :i , d e p,n:., r nm com º ,. ,, Ma<~, 1 '.: i 11 o 
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mesmo período; no ano de 1765, registram os funcioncirios da 

nhia das Índias Ocidentais, que encontravam-se impedidos de 

Comp-ª 

transi 

tar por esta região, devido~ guerra existente entre os Macuxi e os 

Wapixana, situados nas cireas contíguas ao territ6rio Macuxi ao sul 

e a leste. (B&GB Ann. I 1903-79) • 
. . 

No ano de 1774 os portugueses tomam posse efetiva do vale .... 
., do rio Tacutu, quando, com o apoio de grupos locais Macuxi, 

um destacamento militar espanhol aa foz do rio Mau (Ircng), 

expulsam 

um dos 

principais afluentes do rio Tacutu peln m2.,,.gcm direita (Sarnpaio, 

1850:224}. Em 1777, o cnt~o Ouvidor da Capitania de São Jos~ ao Rio 

Ne~ro, Francisco Xavier Ribeiro de Sampaio, apresenta maiores indicª 

, çõo s de h a b i, t.açô e s Macux i si t.u a d a s nos campos e serras que se esten 
dom a partir de 30 lé~uAs a c í ma d a barra do rio Branco (Sampaio, 

1850-202). Nu década s e qu í n t e , no ano de 1 7fn, o Governador ela Cr1pi 
1 

tania d~ S5o Jos~ do Rio Negro, Manoel da Gama Lobo DQlmnda, ' a f:ren 
te d~ Comiss;o BraRi]cira Demarcn~ora de Fronteir~s, percorre os li. 

mi t.e s dos domínios porlugueses ao norte ela Arnazôn ia e ic'lent i fica e j n 
co lideranças "P'r i no í.pa o s " Macuxi que v i v í am em aldeias ae pa r acla s , 

situadas nas serras enLre oe rios Rupununi e Sururn11, nas proxJmidª 

des das vertclltes meridionüis c'fa cordilhcirél Pacaraimn 
. 

( Dn l.rnndél, 

1B61-675). Em fins do s~culo XVIII, no ano de 179íl~ os estahelecimcn 

tos portugueses empreendidos no vale do rio nranco chegaram a coI1tat 

com uma populnç;o de cerca de tr&s dezenas de Índios Macuxi aldea~os 
'· (F'e r aq o , 1986: ). 

, d , . 1 Ja cm mea os do sccuFo XIX, o natural1stG !~. So h otub u r qk 
( lEJ/10-50/ 1841- 200/ 184 3- 59) apresenta as p r í.mc i, ras ele ser içôc:c; rua Lc 
do t a l herdn s r e [crentes a o território de ocupação Mncuxi, I11snriJ.:Ó e 

Pa t amonu , loca 1 Lz a ndo com prec :i.8?io clezenns ele a Ld e iceis, si t.uad o :, 

~ vales dos-rion Catingo, Mau (Ireng), Tncutu e Rupununi. os· ~elato~ 

dos v í a j an t o s li. Coud r on u (3B87) 0 T~. Stn1delli (1HH7, 188~, '!90(t) 

rcgistrnm, do modo particular, cm rircn brnsileira, dndos ccmpl~m~ntn 

rt"?s e o s f'o r n o c idos a no s c1n t o s po r Schombtn·<Jk sobre d crno q r n r :i n <: 1 oc-!~. 

Lí z a çfio elos M<1cuxi, bo iu como dos q r upo s K<tpon, a t.o s tn ndo ;-, pnnn,111~1~ 

c i a c.l.i oc upo c.io de ::30u território t.r ad i c i on a l ao l011<JO c,r. todo,. :.;!~. 
\, 

cu l o XI X. ,\.\ ~,'\1' 
t""" <'~. -, \~'{'\' ., . 
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No início do s~culo XX, o etncilogo Koch-Grünbarg, 

do mais completo estudo etnogr6fico da regi;o do Rio Branco, 

.iu t o r 
veio 

corroborar as informaç5cs prestadas por todos os cronistas que o an 

tecederam nesta região, ao relatar os limites da área de or.upaçao 

Macuxi: 11Seu território principal se encontra como na época é!e seu 

-, primeiro conta~o com os europeus, desde fins do século XVIII, entre 

o Tacutu, seu afluente direito, o Mahú ou Ireng e o ílupununi, o gran . 
de ofluente esquerdo do Alto Essequibo, no tcrrit6rio fronteiriço 

·1 entre Brasil e Guiana Inglesa, onde ~les habitam p r í nc i pa Lme n t e a 

grande serra Canucu, coberta pela selva. r1sde aí se estendem pelo 

oeste-noroeste at~ o Cotingo e mais adiilnte em povoaçoes isoladas 

por ambas as margens do Suru.mu e pelo sul deste na savana ondulada 
at6 a regi;o do Alto Parim~-Maru~ ao lado <los Wapixana.'' (1982, III- 

20). E, nos ~nos subsequentes, o etn6logo William e. Far~hce (1924: 

14) também t o s tcrnunha sobre os Macuxi. "No Dra si 1 suas a 1 de I a s se 

errcon t r am , na maior par te, entre os rios •racutu e u r a ricoera e n a s 

altas montanhas ao norle". 

Nas primeir~s d6caa~s do s~cuJo, foi instaladn uma sede 

da Inspetoria Regional do Serviço de Proteção aos Índ~os na Fa7enda 
' . ' 

São Marcos (ele propriedade do Estêldo), s i t uad e à margem· direi la do 

rio Tncutu, tendo j~risdiç5o sobre todo o vale do rio Branco; e 

func ionci rios rela tu r am .:1 d i reter ia do Órqn O haver cncont r ado urn 

dro com a mesma configl1raç~o notada por Koch-Grunberg nos anos 

seus 

qun. 

riores: 110r'a a Ln s pe c to r i a do Serviço de Proteção aos Índios ao cst~l 
...... belecer a sun acçiio nos territórios do rio Rrc1.nco e seus affluentes, 

encontrou a maior part0 da rcgi~o acima, somente! cxclusiv~m~nt0, 

de facto sob a posêe dos ÍndJos, ainda completamente selvilgcns una, 

ante 
- -- 

outros já em cont.:1cto frequente com os civilizados, porém vivendo 
com seus usos, costumes o linguagem". (Memorandum enviado pelo aj1~ 

., dante d a 1-· Ln s pc c t o r í a do SPI, J\u9usto Zany, elo diretor, 

Alípio Bandciréi-- Marwus, 1$ de janeiro de 1914). Ainda no 
c o p i t~io . , . 
l.111.CJ..O 

do s r o · século, os morrq c a bo noct í tj nos fundaram uma m í s o âo pn r a .-, o von 

gelizáç3o dos Índios, .:1s ma r q c n s d o rio Sun1mu, outro a f l uo n t.c- imp,)_r 

tun te da ma r-j r-m d i r o i t· a do ri o 'l'acu tu, i 'JIEl I mo n te na á r o a ele ocup11_ 

ç,,o t r ad i c i ou.r I M,1c-uxi, o ncl o S(~ co nc r-n t r o vo um q ra rid e o ou ri n. .. 1t•11tc! 

dP hn b i t an t.o s .irnlÍ~Jt~i1,:ii.1, i uc Lua i v o n l q u n n 1·ecém-clwqadoi;, ·~o Índio, 
\·· 

'\''-._\'• (<.°\'\'',)· r· 
'\'-(\ ·t~ °'\ 
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diante do avanço do branco, foi retirando-se para as montanhas e mª 

tas, quanno não julgou mais acertado entrar em convívio com os bran 

cos, prestando-lhes serviços~ troca <le m6dica compensaçio ..• (Anui 

rio ão Rio Branco: 10-21). 

-. 
Em 1927, a Comiss;o ae Inspcç;o de Fronteiras, instituída 

pelo Minist,rio da Guerra, percorreu, sob o comando do General Ron 

·( 
don, o curso dos rios Tacutu, Surumu, Cotingo e Mau (ou Irang), ten 

do encontrado as proximidades de suas margens ocupndas por dCZE'nas 

de aldeias Macuxi, Ingarik6, Patamona e, ao sul, WApixana, com uma 

· popul~~~o, estimada em pelo menos 2.000 indivíduos (1928:64-170); e, 

apesar da migração forçada d~s Índios para lugares ermos e para o 

'territ6rio guianense, fermentada pela chegada de colonos civis, que, 

ali~s, despertou tamb~m a atenção e a preocupação dos estrAtcgistas 

militares (1928:69-71), a regi5o ainda permanecia povoada, quase que 

exclusivamente, pelos habitantes indígenas. 

Mais recentemente, na d~cada de 1960, o linguista B. Mi 

gliazza (1960) publicou um mapa contendo n localizaç5o aproximada de 

90 aldeias Pemon e Kapon dentro d?S limites da Jrea indfgcna , em 

quest~o. Finalmente, o Grupo de Trabalho Intermini.stori.al, institui 

do pela FUNAI em 19~8 para proceder a identificaç~d,da ~rea Indígena 

Raposa Serra do Sol, chegou a registrar a localizaç;o, com precisâo 

cartogrcifica (0m escala de 1/100,000), mais de 60 aldeias PPmon ~ e 
'· . 

Kapon, somando uma populaçüo de cerca de 8.000 habitantes. 

Qucst~o Fundi~ria 

A questão fundiária na região do alto rio Brêlnco é büstan. 

te pecu l i o r , dado que, c1csch! o início da co Lon í z aç âo po r t uqu e s a ne~ 

.., ta área no século XVIII, as t.o r r a s n á porção nordeste elo atual ef;t_~i 

do de Ro r a í ma , ·êonstitucm, ainda que formalmente, pr op r i oclnd c do l);.s .. 
tado. Os portugueses se cst:.abolcceram em cariitcr definitivo 

Jrea cm 1775 com a construç5o do Forte S5o Joaquim na 

dos rjos Tacutu e Ur~ricoorn, quando foi dado início ilO 

con f 1 u~nc i ;1 
,\ 1 c1 f' ,HIii' ll t, O 

. 
' 



1. 

nia de Portugal sobre o território do vale do rio Branco 

1941). 

(Nabuco, 

Ainda em fins ão século XVIII, o governo colonial port.g 

•( 

guês, visando assegurar a soberania sobre este território limÍ.trofe 

com as posseções holandesa e espanhola na região das Guianas, adotou 

a iniciativa, implementada atrav~s do governo da Capitania do Hio 

Negro, de introduzir a pecu~ria nos campos do alto rio Branco, con 
c6mitante a fundação da Fazenda do Rei, que se manteria sob a admi 

nistração do contingente militar do forte São Joaquim du r a n t.e um lon. 

go período (Nabuco, 1941). 

. ' 

A propriedade do Estado sobre o territ6rio do alto rio 

Branco permaneceu incontest~vel ao longo do período colonial; e mon 

mo no regime imperial, quando a sua administração esteve subordinada 

ao Miniit~rio da Fazenda, e foram criadas tris fazendas, S5o Bento, 

Sio Jos~ e S~o Marcos, conhecidas como Fazendas Nacionais, abra~gc~ 

do quase ~odn a extens~o destas terras, confinantes com os domínios 

estrangeiros. Em meados do século XIX, no contexto formado com o lj. 

tíg io de frente iras entre B'r a si 1 .e Inglaterra ( então d e.tentara 'do s 

domínios holandeses no Essequibo), o governo br~silciro tove a preQ 

cupação de anunciar ·oficialmente os limites <las Fa~·endas Nacionais, 
que abarcavam praticamente toda a ~reade campos e serras do a]Lo 

rio Branco compreendida dentro dos limites internacionais cnt5o ~ro ' . . -- 
postos (Major Gabriel Antonio Ribeiro Guimarães ao Presidente dn 

...._, Pr ov i nc i.a do Ama z o n e s , 31/10/1B65, apud Luiz de {i'rança e 8.:Í, 1~10?., 
1 

ms , IIIGB; Gaspar Si 1 ve ira Martins, Relatório do Mini s t é r i o da Faz€ n . . - 
da, 1878:88). 

A partir das ~ltimas d6cadas do século XIX, e, de modo 

ma i s significativo, com o declínio da exploração da bo r r a ch a na 1'm,:~ 

z8nia, teve início o processo de ocupaç5o colonizadora na .. 
de campos do alto rio Branco, com a c ho qe d a de colonos civis, q uc- 

pa s s a r am a e s t o oe Lcc e r posses pa r t Lc ua Lr c s em áreas que, c•m 9r.1ndc• 
parte, pertenciam a o Est.--,do, P, t.ambóm , o que é mn is I mpo r t n n t o , orn 

,ireus de oc u po çfio tradicionnl indÍ~1cnêl (Koch-Gn111her~1, 1~n~1,J; H~)!l 

do n , 1927). 
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Com o advento da República, tais posses particulares 

beram o respaldo jurídico do governo do estado do Amazonas, que 

sou a expedir títulos de propriedade privada incidindo sobre 

rec_g_ 

pa_§. 
' arQas 

consideradas devolutas, embora não fosse o caso das Fazendas NaciQ 

.• nais, nem da faixa de terras contíguas que se estende a leste, at~ 

o vale do rio Rupununi (que se encontrava então "neutralizada" em 

" · função do litígio de fronte iras entre Bras:i.1 e Inglaterra, que pc rm2. 
·1 n~ceria pendente at~ o proferimento do laudo a~bitral em 1901 def~ 

nindo os lin1ites de fronteira entre os dois países) e, muito menos, 

das te~ras de ocupação indígena, que se mantiveram sob jurisdição 

do. governo federal ( Santilli_, 1989). Neste quadro, cabe mencionar 

ainda naqneles anos subsequentes à proclamação da República, quando 

as esferas de atribuiç6es administrativas oficiais se encontravam 

precariamente definidas, a edição pelo governo do Amazonas da Lei E~ 

tadual ne 941 de 16/10/1917, que destinava a ~rea compreendida entre 

os rios Surumu e Catingo, limitnda ao norte pelas serras Imaiary- 

ipim e Conopl~-ipim, aos Índios Macuxi e Jaricuna; lei esta, no - en 
tanto, cuja vig;ncia seria revogada pouco depois de sua promulgação. 

Situaç5o Pundi~ria Atual 
~ 

A Área Indígena Raposa Serra do Sol enco~~ra-se em proc0ª 

so de identificaç6~ promovido pela FUNAI desde 1977. 

A Portaria GM/ 111 de 14/ 03 /77 inst.i tuiu um Grupo d e Trnb.ª- 

...._, lho Intermin is teria 1 pa r a p r oc odo r a · ident i f Lc aç âo da Área Lud Ígcna 

Macuxi, por~m n~o çonsta do Processo FUNAI/BSB/3233/77 qualqt1cr rcln 

t6rio conclusivo das atividades realizadas por este Grupo de TcAhil 

lho. !. 

., -A Portaria ng 509/E de 09/01/79 instituiu um novo 

de Trabalho pnr; proceder a identificação da Área Indígena 

Grupo 

R..tpO!'lu .. 
Serr.a do Sol, cujos trabalhos prcv i s t o s foram rea 1 i z a d o s a pc nn s pa;::_ 

c·ia 1 mente, ind i condo uma êl r oo Ld o n t :l f Lc ad a com o x t c n sfio de 1. 3,17. H 1 O 
ha. 

A Po r t a r i o n " l.G4!i/F: de }<l/0:,/8,l, oo s t.o r io r mo n t c t·1•v:1l1d:1 

da pelas Po r t o r i a s n!! J .C>Gl/E cl o OC/07/H·l ~n!c> 1.777/F'. cl o o-1/1n;n.1, '\ \ \\,' . ' ~ 1,.,"):' '"~- \\' \\ 
\ 

~~.,_ 
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instituiu 11m novo Grur:,o de '!'"Caba lho para p r oc e de r a ldentif ica~áo 

e levantamento fundiário da Área Indígena Raposa Serrú do Sol, cg 
jos trabalhos realizados tampouco foram conclusivos; os estudos efQ 

tuados indicam uma área identificada com a ~xtensão de l.577.850ha., 

desmembrada cm cinco propostas de áreas contíguas - Xununuetamu, 

com aproximadnrnente 53.510 ha; Surumu, com aproximadamente 455.610 
-. ha.; Raposa, cbm aproximadamente 347.040 ha.; e Maturuca-Serra ão 

"' . 
Sol, com aproximadamente 721.690 ha. Tais propostas foram posterio~ 

mente unificadas, englobando aldeias que ficayam à sua margem, com 

pondo uma ~nica ~rea identificada com aproximadamente 2.000.000 ha. 

A Portaria PP/3G44 de 0~/11/87 interditou, para fins de 

estudo e definição, a Área Ind~gena Xununuetamu, com extensão de 

48-.750 ha., desmembrada ela lrea Indígena Raposa Serra do Sol, cm 

'função de ocorr~ncia de conflitos entre Índios e regionais. 

A Portaria PP/0347/88 de 25/03/88 instituiu um n o vo Gru.r;,o 

de Traba°Iho lntermin is ter ia 1, sob os auspícios ão Projeto Ca 1 ha No.~ 

te, para proceder levantamento fundi~rio e cartorial na Área IndÍg~ 

na RHposa Serra do Sol, sem que, no entanto, se cl1egasse a 

resulLado co11clusivo, al~m da recomendaç~o de que tal ~rea 

qualquer 

nao f o_§. 

se desmcmbrc1da, 

Índios. 

pondo em ri~co a ~obreviv&ncia 
, • l 1 

f1s1ca e/cultur.ül dos 

., 
'' ~. 

A Portaria Intcrministerial n2 345 de 13/0G/R9 declnrQ de 

posse permanente dos Índios Ingarik6, parH fins de demarcaç~o, ymn 

~reade 90.bOO ha., desmembrada da ~rea Indígena Raposa Serra do 

-Sol, contrariando frontalmente todos os estudos precedentes que a~ 
1 - 

monstram os vínculso estreitos~ essehciais liga~do as aldeias locª 

lizadas dentro e fora dos referidos limites. 

., 
Finalmente, a Portaria n~ 398 de 26/04/91 rel~cionn a Ar0a 

Indígena ~aposa Serra do Sol como priorit~rla para ser estudad<l pela 

Comiss5o Especirrl de An~lisc da PUNAI e, as Portarias de n9 1141 da 

06/08/92, n~ 1205/92 de- 25/08/92, n2 1375/92 de 08.09.92 e n2 15S3/ 

92 de 08. 10. 92 i. nst i tui r am Gr u po a de 'l'ruba 1 ho Int0r-insti t.ur: i o n a is 

po r a p r o c od o r om novos o n t.udo s de idcnti f.i.c<v;<lo e Lo vn n tauio n t o t:1md1ii 

rio detalhado, tendo OG t c s pc c t.Lvo s 

do él existência d o umu p1ipuli1çi"io ele 
q r u pon t •. ~c ll i.co:, (10 s iq n,,<J o~~ ,, i 'll t·i1_ 
a pt o x i mncl amc n t o JO.UOO li,d1i1.,111 ~-. ~~ / '\\\'\~;,!- 

·~ \ 
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tes indígenas dentro da cirea ora proposta. distribuídos por cerca 1e 

90 aldeias .. Quanto ao levantamento fundiário, o mais extenso, precl 

soe consensual já produzido na região, foram cadastradas cerca de 

200 posses, que, em grande parte, encontram-se habitadas por vaquei . 
ros indígenas, cujas famílias também residem em aldeias vizinhas, 

al,m de 4 pequenas vilas - Pereira, Soc6, Mutum e Uiramuta -, que 

-, servem de base de apoio e abastecimento de gêneros manufaturados P-ª. 
ra posseiros, que se instalaram na ~rea como vaqueiros; para . garim 

peiros, que começaram a tr~nsitar esroradicnmentc pela área na n~c~ 

da de 1930 e ainda percorrem certos trechos formando surtos ef~rncros 

1 . . . . 

- ·I 

de exploração; e para funcionários da 

atua~~º vem adquirindo maior destaque 

ritório Federal de Roraima e-m 1944 e, 

, com a criação do Estado de noraima. 

admi.1 is tração pÚbl ica, cuja 

a partir da instituição do Te~ 

sobretudo, nos ~ltimos anos 

O levantamento fundiário realizado em fins de 1992, infor 

ma ainda- uma grande diversidade de registros doc ume n t a is referentes 

aos ocupantes n~o Índios na ~rea identificada: das 200 posAes relft 

cionadas, uma parte não tem qualquer registro documental, uma parte 

consider~vel tem apenas recibos particulares de compra de posse, ou 

mesmo registro cartorial mas n~o títulos p~blicos, e outra parte, 

porém menor, de ocupaçõc s que rec.ebcram títulos de prop~iedacle prl 

vada, emitidos, cm s.ua maioria, pelo 9overno do es t·ado do Ama zonas 

e pela Intend~ncia Municipal de Boa Vista durante as primeiras d6cª 

das do s6culo, havendo, inclusive, alguns títulos definitivos, 

ra de legaildadc duvidosa, e cvcntuDlmente questionada nn just:iça, 

-..,por incidirem cm terras niio devolutas mas sim de propriedade do 
1 

Estado e de ocupaç5o indígena,~ portanto sob juiisdiç5o fcdernl. SQ 

brepondo-se a esta~ tr~s categorias, um outro fator diferencial mais 

recente e inquietante consiste de posses que, independontcmpnte da 

sua documentação, estão sendo c a d a s t r a d n s na sede Local do INCH,'\ rje2 

de a acicada de 1970, o que config~ra um CJagrnnto deuacato ~s por.tn 
rias da I;,UNAI qG°e determinam os proccd i mentos pa r a a idem ti f i.c,H;?io 
da área de o c u pa ç â o i nd íç1cn<"1. 

Carnctcr.Ísticari du Área Haposa Serra do Sol 

A fi.n,a no j u t c r f l úv i o os 



afluentes da margem esquerda do rio Tacutu, um dos formadores do rio 

Branco, compreende, ao sul, extensas planícies, conhecidas na liter~ 

tura como campos naturais, recobertas por gramíneas ralas e pequQ . 
nos arbustos esparsos, e, ao norte, uma região ecologicamente dif~ 

renciada, de relivo acidentado, nas vertentes meridionais da cordi 

-, lheira Pacaraima, em que predominam as serras, geralmente recobertas 

por florestas . .•. . 

•/ Esta área constitui uma pequena parté do maciço das 

nas - uma das formações ge~lÓgicas mais antigas do continente 

amerlc~no -, onde os solos, em estado avançado de laterizaç~o, 

Guin 

sul- 

nprg 

sentam afloramentos predominantemente graníticos e arenosos, extremQ . 
mente pobres em matéria orgânica, e impróp_rios para a agricultura 
intensiva. 

Em virtude do relêvo acidentado e da composição 

do solo, os cursos dos rios são formados por longos trechos 

choeirados nas serras, e de pequena profundidade nos campos, 

arenosi'l 

enc!~ 

torna.n 
do a navegação fluvial invicivel, ou quando muito, extremamente difí 

cil e restrita ao extremo sul da ~rea. 

O clima, marcado por um rigoroso regime ele cliÍ.lvas e duas 

estações bem definidas - o período de inverno, com/chuvas conccntrn_ 

das nos meses de maio e setembro, e o ver5o, período alternado de 

seca, com e s t Laq ern ·prolongad,1 nos meses de novembro a março - cJC:ufr_ç_ 
' . 

ta alteraç6es sazonais bastante significativas na fauna e na flora. 1. 

As águas d a s chuvas t1orrenciais, apenas em parte absorvi 

das pelo solo, engiossam os leitos dos rios e igarapcis, modificando 

seus cursos durante os meses de inverno, cb eqn ndo até rne suio a u ls!. , 
· gar, em grande parte, os terenos de campos, cobrindo toda a vcgetA 

. ' 

çio, inclusive pequenos arbustos, exceto em algu11s pontos ~aia Sft 

lientes nas plà~Ícirs que formam pequenas ilhas acima da sup0rfície . 

Estes tesos, é3SS im como a s v e r t.e n t o a das s~rr<'ls, sno l o e a i :-J p r o fe rc.11 

c i a i a de cultivo de ma nr+i.o o a e milho pa r e os Índ.ios que h.1hi.t.1m a s 
a Ld e i a a das p r o x í m i.d o d e s , os qun i s , se d í s po r s am cm pc qu o no s ,_1n1pns 

du r a nt;o o pe rLod o d a s e huv a s , e vivem isoladcirnentc com on fll j1:11'nto:, 

\\ '\p 
":"',\ t\"'~} \'j\ 
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produzidos nas roças familiares e coletados nas matas que cobrem as 

serras. 

-. 

Durante um breve período de transiç~o entre as estnç5es, a 

vegetaç5o at~ entio submersa dos campos, viceja, e os animais deixam 

os refúgios nos tesos das planícies e isolados nas serras para pe~ 

correr seu habitat mais extenso; os Índios que se mantinham àisper 

sos em pequenos grupos domésticos, voltam a se reunir aglutinando ãS 

parentelas extensas nas aldeias, compondo expediç6es de caça, e pQra 

a~ demais atividades de ex~loraç~o econ8mica. 
·f 

Nos meses de estiagem, a vegetaç~o dos campos torna-se s~ 
' ~~ - ca e esturricada, a folhagc~ verde vai se restringindo ~s ba ixacJas 

, pr6ximas ~s margens dos rios e igarap~s, que em sua maior parte sao 

intermitentes, e parom de verter ~gua, secando. Os Índios voltam-se 

para os poços nos leitos secos e para os lagos que conservam 
, 
agua, 

procuran~o surpreender os nnimais que busca,n o bebedouro nos mesmos 

locais, e dedicando-se,~ sua atividade principal nestes meses, a 

pesca. 

Na estaç5o secn, fllém das v~rias modalidades ae pesca, ! os 
1 

Índios dedicam-se ~s atividades r~ferentes a construç~o:e repnro das 

casas, como a extra~5o de madeiras e argila empreg~~as nn armaçao e 

nas paredes laterais, e a coleta de folh~s de palmeiras, mais frg 

quantamente de buriti, que utilizam nas coherturas, assim como a ,cQ 

leta de uma' grande variedade de fibras vegetais, que se encontram em 

-locais específicos, e são usadas na confecç~o de diversos·~rtcf~tos. 

HéÍ ainda uma infinidade de cami'nhos e trilhas nos cumpo s e nas m2 

tas, ligando tais iocais de coleta, de caça, de pescH, ac roças, e 
as diversas aldeias, que passam a ser intensamente pcrcorridoR pelos 

Ínà ios durante a es t ü19em, quando visitam os par.entes, e s t abc l o e em 
relações de troca, de reciprocidnde, de afinidade, e mesmo, reforçam 

os vínculos de intercâmbio e àe aliança política entre as parcntg_ .. 
las, nc1s festas e celebrnçõos rituais que se rcaliznm ncstns 

siõcs. 
OCD_ 

As vnri~ç6cs climriticas r as cnractcrfsticils <lo solo r' o n a 
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das de exploração econômica do território, mantendo a integriddd,2 d~ 

seus sistemas ecológicos. 

A distribuição da população, àisperça em aldeias de 10 a 

200 indivíduos em média, e a disposição espacial das aldeias, distan 

ciadas entre 10 e 30 km aproximadamente, bem como a sua localização 

variável, relativament~ m6vel, possibilitam produzir alimento~ ct1lti 
vades - basicarnent~ mandioca e milho - suficientes para asse9tlrar o 

sustento dos indivíduos, através de técnicas de agricultura de coivft 

r~, que implicam na rotatividade das ~reas ae plantio, e no resguRL 

~o ncccss~rio para a recomposiç~o dos terrenos, esgotados ap6s o seu 

! 
aproveitamento com duas ou tr~s colheitas, de modo a evitar, 

a ~ua degr~daç;o. 
assim, 

A alteração sazona~ das atividades de exploração - na agri 

cultura, a queimada r~strita de pequenos trechos de mata, seguida PQ 

la coiv~ra, pela limpeza e plantio das roças, que, nas serras, ocox 

r om no fim da seca e no início das chuvas, e, nas ve z e nt.o s , no prin. 
cípio da estiagem; na coleta, os procedimentos diversificados, cs1~ 

cializados localmente, em períodos determinados, e alternados duran 

te todo o ano; na caça, praticada sobretudo nas áreas di:! mata duran 
. i - 

te a tr.ansi ção das estações, e próx .i ruo aos cursos .e reserva tór. i 01:1 
d' áuui:l du r a n !:e a s e c a ; e na pesca, ('t11precncHéla com; .. ,ênfase r0.doht'ndn 

nos meses de estiagem na região de r-ampos, ao sul do território-, 

supõe, por parte da população Lnd í q. ··:1, uma d i nâmi co peculiar ~ de~ 
" 

mobilidade cíclica, que consiste, 1· 

"grupos loca:i R, (que ap r o se n t om t e n 1 
1 

miliares espalhodn~ nas matas durn, 

em torno do núc Le o central d a s ale', 

bém , d a ocorrência de outros mov i r-. 
lação das aldeias nos campos pélrél n 

icam0nte, de deslocnmentoa dos 

·-·-:1_c1 a d í.ape r-sfi o pe l e s roças f_n 
as chuvas, e a conc:cntrflçào 

-:; no período de seca), como tc1.m 

,s de maior arnp I i tudo, da pop.u. 

-~rras, onde h~ ~rcns do flores ~ ···- 
tas mais exb~n~s que podem ser r•• l t Lv acl a s nos meses d o chuve s , e, .. ainda, no fluxo s e.mo Lho n t e , po r otn em d i r e ç â o oposta, d u ra n t.o a 0st~! 

_ ção a o c a , cm que os ha b i, t a n t o s dn s s e r r a s descem pa rn ,H, a ld 0 L,::, no s 

cznnpo s , em bu s c a dos 1.:-i~JOf; e r i o s perenes pa r a c on s c qu ír- po i x o s , CJ_l 

j o s o s pó c í.o s de po r t e mócl i o <"' 9r<1.ndc r.;obrevi. vem a pc na a nos t r o ctro s 

111o:1is c,111dL1losos det;tP!3 rio!;, o bo í.xo (l,1s a Lt a n c acnoo ir an , ou 110:; 

9rancl1•f1 lê.)IJOS d,u, p l a n i c i o s e, d o modo u i q n i f j cu ti vo , r o p r o s o n t ,!111 11111 

\ \_,, --~:- .. ~,.,("-) \ \'- ' '\' 



componente essencial da alimentaç~o indígena nos períodos de estig_ 

gem. 

Os deslocamentos abrangendo percursos extensos ocorrem com 

maior frequincia na estaç~o seca, enquanto os movimentos localizados 

são mais rotin~iros ao longo de todo ano, visando a obtenção de fr.g 

tas, fibras e outros g&neros silvestres ou produzidos em determin~ 

~-aas temporadas e/ou por grupos locais. Os procedimentos de colet~, 

·r e~ parte realizados nos movimentos localizados,· entre outras ativid~ 

des desenvolvidas no mesmo ;mbito, embora de car~ter complementar, 

mas ne1~ por isso menos essenciais ·para a sobrevivência dos Índios, 

k_ tamb~m integram-se na composiç~o da mesma din;mica peculiar. 

A pecu~ria, empreendida pelos Índios de modo extc11sivo,corr 

sistc basicamente no ~astoreio de pequenos reba11hos pelos campos "ª 
turais, e se destina a suprir a sua alimentação em áreas ou períodos 

de escassez de caça. As áreas de pastagem são escassas, restringin 

do-se a pequenas elovaç6es que permanecem ilhadas acima das ~guas 

durante os meses de chuvas e a baixada nas proximidades dos rios e 

-~- 

lagos na estaç5o seca. O garimpo, praticado esporadicamente pelos 

Íridi os, é exc 1 usi vamcn te ma nua 1, e visa a aquisição de bens ma nu ÜJ t~! 

rados, limitando-se~ regi~o das serras. Tais ati~idadeB d0vem ser 

entendidas como par~c integrante do conjunto de pr6bcdimcntos ae ex 

ploraç3o e produção, empreendidos pela totalidade dos grupos locQiS 

em toda a ~~ea em questao, formando um sistema de circulação e ~i~ 

tribuiç~o de recursos de larga abrang~ncia e imprescindível~- sobre 

viv~ncin física e cultural dos ,povos indígenas. 

Resolução: 

Em cumprimento a Constituiç~o Federal que detcrminn no 

artigo 231 o roeonhecimento oficial dos territórios i nd í qe na s .:~brnn 
gcndo "as terras tradicionalmente ocupndas pelos Índ:ios, as por c Lo s 

he b i t.e da e cm c a r d t.o r permanente, as u t i.Li z ade s para suas a t i v i d ad o s 
p r octu t; i vo e , as Lmp r c ac i ncl Í. vo is à p r e s e r vn ç â o dos r e c u r ao s eunb i c n La i ~ 
nec o s s a r i o s a ncu bcm+o n t a r e as n0cesfl,1r-icls a s ua reprotlnç~o 
e cul t u r o L, s o qu ncl o s o u s u no s , co!~tumc>s e r r.rd i çóo s v , cah<> n 

rí~1i,~.:i 

pr oc-ndo r a idC'ntif.icac,·:io, ,'1 <1cm,\rc,H_:.:'io e º~ r o q i.n tr o d~, Área 111.l Í<H'lld 

'\~t'I" . 
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Raposa Serra do Sol, compreendendo uma extensão contínua de 7.740.000 

ha., com fundamento nos seguintes fatos: 

a) de ordem ecológico-econômica: 

•{ 

A conformaç~o heteroginea do relivo, em ~reas de serras 

e planícies, a composição dos solos de baixa fertilidade, e o clima 

marcado por um regime rigoroso de chuvas, implicam em t~cnicas de 

exploraç~o econ6mica diversificadas por parte da populaç~o indígena. 

Cada aldeia utiliza uma área àe cultivo ae 3 a 40 ha. durante um P.<l 

riodd de 2 n 5 anos consecutivos. Os grupos dorn~sticos que comp5em a 

aldeia possuem, em m~dia, 2 a 3 ~re~s separadas de cultivo, com 

iaades diferentes, distribuídas num raio de aproximadamente 15 km a 

partir do n~clco formado pelas respectivas residincias. 

A extensão das ~reas percorridas para as atividades de CA 

ça1 coleta e pesca ultrapassa largamente os limites do território 

de cultivo de cada aldeia, em função da distribuição não homog&nca 

de recursos naturais. 

b) de ordem s6cio-cultuial: 

A vida social e a distribuição demográfi~-~ das c omun i.dncí e s 

Pemon e Kapon são consti t u í d a s por relações Ln t e ns e s de intercilmbio 

· · 1· a ' a 'a entre as a1ae1as, inter 19nn o-as atraves e casamentos, trocHR e 

g&neros, artefntcs, ceiebrações rituais e articulações ...,_, po Lf t í.c a s 
que requerem visitas recíprocas, constantes. 

As ale.leias nos campos e nas serras são ligadns por uinu 

vasta rede de caminhos e triJ ha s que recobre todo o t o r r i tório do 

inter f lÚvio Su r umu+Na u ( Lr criq ) , po r c o r r c nd o . uma in f in i dn d e _ctc lQ 
cais - de ·ct:ltiy_o, ele c e ç e , do pesca de coleta e e x t r a çfio de matf:_ 

rias primas - e acidentes geogr~ficos referenciados na mPm6ria e~ 

eia 1 dos .Í. nd ias com nomo s próprias nos mi tos, nos c a n tos, nus pr~~ t_i 
• 

cas ritunis de cura, cm relatos l1ist6cicos, trRnsmitidoa por 

ção oral. 

1··· 
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Fundação Nacional do Índio 
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 

Ofício n!:! J q 4 /PRES/FUNAI 
Brasília, :J,2 de r'° de 1993. ,;;. 

i.'"- 

Senhor Ministro, 

•! 

·, Tenho a honra de encaminhar a V.Exa. o Processo n2 FUNAI/ 

BSB/8~9/93, versando sobre o reconhecimento da Área Indígena RAPOSA 

SERRA DO SOL, habitada pelo~ Índios Macuxi, Wapixana, Taurepang e 

Ingarikó e situada no Estado de Roraima, para dar cumprimento ao De 

ereto n2 22, de 04/02/91, que dispõe sobre o procedimento admini~ 

trativo de demarcação de terras indígenas. 

2. Este volume reune as principais peças técnicas do Preces 

so FUNAI/BSB/3233/77, original da delimitação da área, ocorrida no 

ano de 1992. 

3. Com a edição do Decret~ n2 22, a FUNAI criou uma Comissão 

Especial de Análise responsável pela revisão dos processos de deli 

mitação, em atendimento aos seus artigos 32 e 72. 

4. A Área Indígena RAPOSA SERRA DO SOL recebeu parecer favo r 
Diretoria rável do Departamento de Identificação e Delimitação da 

,, de Assuntos Fundiários no sentido de acolher a delimitação feita an 

! A Sua Excelência o Senhor 

Doutor MAURÍCIO CORRÊA ., 
Ministro de Estado da Justiça 

BRASÍLIA - DF. 



(Fls. 02 do Ofício /93). 

teriormente, tenso sido expedido o Parecer nº 036/DID/DAF, em 12 de 

abril de 1993, com superfície e perímetro aproximados de 1.678.800 

ha e 1.000 Km. 

., 
5. Assim sendo, encaminho o presente processo com vistas 

etapa seguinte prevista no Decreto nº 22/91, que vem a ser a 

' a 
emi..ê_ 

são de Portaria de V.Exa. autorizando a demarcação da área pela 

FUNAI. Nesse sentido, anexo minuta de portaria declaratória de ocy 

paçao indígena ao processo. 

Respeitosamente, 

e~~ 
Presidente da FUNAI 

·, ,., 

.- 
DAF/MSC/dcs 


