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MINISltRIO DO INTERIOR 
FUNDAÇAO NACIONAL DO INDIO - FUNAI 

INFORMAÇÃO N9 ogo /DID/DGPI/83 
REF.: RDG 1860/10~ DR de 09.12.82 

ASS.: Prioridade para definição Ãrea Raposa/Serra do Sol no 
Território Federal de Roraima. 

Sra. Chefe, 

Atendendo solicitação de V.Sa., no sentido de estudar 
a questão fundiiria em apreço e apresentar sugestões, informo: 

- O Processo de definição dos limites das Ereas indí 
genas Raposa e Serra do Sol, habitat tradicional de Índios Mac~ 

xi, Wapitxana e outros grupos menores, vem se arrastando hi v5 
rios anos pelos diversos Departamentos da FUNAI; 

- Nesse fnterim, a 10~ DR sofreu as mais diversas 
pressoes advindas da difícil situação inter€tnica que marca a 
realidade roraimense, onde a Delegacia exerce papel preponderan 
te; - 

O Delegado Regional enviou diversos ract1ogramas so 

licitando definir de vez a situaçio fundiiria das ireas em que~ 
tão (Raposa e Serra do Sol); 

Foram criados dois grupos de trabalho, ao longo des 
se período, para estudarem e proporem limites para as citadas 
..• 
are as; 

- Contudo não foram ainda aceitas as propostas dcs 
ses GTs, devido a problemas de ordem interna aos grupos e qucs 
t5es de entrosamento t&cnico-administrativo da pr6pria FUNAI; 

- Em contraposição i morosidade administrativa da 
FUNAI, Roraima experimentou, nesse período, um acelerado prece~ 
so de mudança soe ial, decorrente de inj ttções extra-te r r i tor ia is, 
de imbito regional, que modificaram sensivelmente as condiç6cs 
s6cio-econ5micas do tcrrit6rio e, consequentemente, acirraram os 
conflitos entre Índios e niia-Índios; 

- A defasagem verificada entre o Processo ndministra 

tivo e a manifcstnç5o dos problemas sociais rcsulto11 ncgativamc~ 
te aos ÍnJ i.o s , p r i me i ros P:·c j ud i c ad o s , e ã FUNJ\I , q ue desgastou - 
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se, sem solucionar a questão; 

- Em 11.06.82, o Sr. Delegado da 10~ DR, Dinarte Nobre 
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Medeiros, apresentou ao Sr , Presidente da FUNAI, Cel. Paulo Mo 
reira Leal, proposta de estudo onde as área indígenas Raposa e 
Serra do Sol seriam transformadas em Colônia Agrícola, com sus 
tentáculo jurídico firmado no artigo 29 da Lei 6001/73; 

- Segun<lo dados áprescntados pelo Pré-citado Delegado: 
" .•. Considerando a existência de processo no DGPI quan 

to a identificação da Ãrea Raposa e Serra do Sol., com 1.347.810 
ha, uma vez que referida área abrange número superior a sessenta 
(60) comunidades indígenas com apr..oximadamente oi to mil e qui-· 
nhentos (8.500), afora os Índios que moram em fazendas, totali 
zando dez mil Índios (10,000) e a exist;ncia de n~mero igual de 
posses onde abrigam 30% do rebanho bovino do território, fosse 
também transfomada em colônia Agrícola indígena, obedecendo as 
mesmas diretrizes, sob administração da FUNAI; 

Pela situação da Área identificada Raposa/Serra do Sol, 
qualquer estudo no sentido de separar áreas de malocas de áreas 
ele pos sã'." não chegará a uma definição satisfatória para ambas as 
partes e o tempo que se levará nesse estudo ampliari os problemas 
de ordem social e fundiário na região, onde se cheg~râ ao nosso 

! 
pensamento quanto a criação da colônia;" 

;( 

- Apesar da proposta do Sr. Delegado procurar atender 
aos agentes sociais envolvidos, ponderamos que a experi~ncia de 
Colônia Agrícola em Roraima (São Marcos) nio surtiu resultados 
positivos no sentido de melhorar sócio-econômicamente a condição 
do s Índios e dos não Índios, nem resultou numa palpável integra 
çãó sócio-cultural, objetivada pelo Art. 19 da Lei 6001/73. Isto 
devido ao nível das tensões verificadas nas relações interétnicas 

Os conflitos decorrentes da disputa pela posse das 
terras configuram formas específicas de relações inter~tnicas, 
cuja ess6ncia reporta-se ao antagonismo verificado entre os 
objetivos dos agentes sociais cm choque. 

A situação fundiária de Ro.posa e Serra do Sol é elas 
mais delicadas, porque envolve grande n~mcro de pessoas, so- 
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bre um determinado tipo de solo, cujos interesses divergem es 

sencialmente. Os Índios reivindicam para si o respeito às suas 

terras tradicionais, hoje totalmente invadidas per não índios , 

que ao longo da história desenvolveu um processo de ocupação ter 

ritorial baseado na pecuária extensiva, sobre um solo que não 

oferece boas condições nutritivas, condicionando, para manuten 

cio deste tipo de economia, maior demanda de terra. 

A respeito do solo, o levantamento pedol6gico feito 

pelo projeto RAD.AM conclui: 

"0 solo dos campos é raso·e ácido e é provável que, 

dada a natureza de seu substrato, st1a vegetação tenha sido hii 
uns dois s~culos atris, um clímax. Não apresenta, atualmente , 

a fertilidade que lhe foi atribuída outrora. O acelerado proce~ 

so de lateraliza~ão, bem como a dcssolagem, promoveram, 

te com as queimadas frequentes (de uma a tr;s por ano), 

ta remoção dos horizontes de humus. Embora a topografia 

juntame~ 

comp 1 S2_ 
da re 

gião seja sub-horizontal, com fraca declividade, o efeit~ da l~ 
vagem das iguas das chuvas foi bastante intenso, cl1egando a 
acarretar o afloramento de inGmeros blocos de canga. Nas margens 

das depressões existentes no peneplano, hii o aparecimento de um 

solo mais humoso, a presença de leguminosidade nas'zonas mais 

poupadas pelo fogo, parece indicar uma distribuição anterior 

mais generosa dessa esp6cie vegetal, o que implica a exist6ncia 

de melhores pastos e solos mais ricos, num passado de cerca de 

200 anos. Atualmente os solos, embora de boa constituiçITo fís! 

ca, sio pobres em sais de cilcio e f6sforo e em mat6ria org5n! 

ca, densamente lateralizados e intensamente desgastadas peJos 

agentes erosivos e pelas queimadas constantes. 

O revestimento florfstico da planície do alto rio 

Branco caracteriza-se pela exist6ncia de Savana, tipo cerrado , 

dos campos limpos e das matas ciliares. A população de Roraima 

designa os diversos tipos de vegctaç5o dessa zona por expressões 

peculiares: a) "compos cerrados" ou "sujos", onde c o mc c am a 
surgir Árvores, como o Ca i mb e e o Murici; b) "Cump o s Agrestes", 

ou "lavrados" completamente despidos de 5rvores e arbustos, ca~~ 

po s limpos, o nd c muitas vezes as g r a m ino n s nfio c hc g um a formar 

um t a pc t c contínuo. Dc'n t r e suas causas, situam-se as q uo i m.nl a s 
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anuais, que eliminam a matéria viva do horizonte superficial; e 

c) "Campos de baixada", os que correspondem aos Postos Umidos; 

as gramínias cobrem completamente o solo; linhas de meritis 
acompanham os terrenos úmidos dos cursos dos igarapés ou o "chava 

-cais'' (termo usado na região para designar atoleiros), ou marge 

iam as lagoas circulares, dando um toque de estranha beleza com 

seu talhe esbelto e sua fonte generosa, ã paisagem monótona e de 

horizontes longÍquos; e ali, as matas ciliares acompanham o cur 
so dos rios. 

n provável, a julgar pela existência de seus remanes 

centes, que tivesse havido, em épocas remotas, uma distribuição 

mais farta de leguminosas nos imensos descampados. Hoje esses 

vegetais sobrevivem, apenas, nas ireas menos maltratadas pelas 
queimadas." (Projeto Radam vol. 8). 

_A disputa pela posse da terra envolve aspectos ineren 

tes à formas diferentes de viver, pois para o Índio o que está cm 

jogo; sua sobrevivência física, enquanto a 6tica do não Índio 

nem sempre estâ ligada a sobrevivência, antes privilegia aspectos 

empresariais em relação ã terra e sua exploração. Este argumento, 

evidentemente, não cabe para o posseiro, mas~ preciso relevar os 

direitos indígenas sobre suas terras, razão pela qual cremos seja 

decidida de vez, pela FUNAI, a definição das terras: indígenas, 

estabelecendo seus limites e demarcando-os. Somente assim seri 

possível atender aos dois lados envolvidos: Índio e nio Índio; 

porque ao estabelecer-se limites e demarcando-os haverá a real 

divisão do espaço e será possível haver respeito mútuo pela terra 

de. cada um: _!!:.~~,~o que. as áreas indígenas sejam pequenas deverão 

atender as necessidades de cada um, porque pelas pr6prios condi- .... -~ -· - ..... 
ções fisiográficas do território a utilização do espaço é restri- 
ta, condicionando, por um lado, a agricult~ra de subsistência e a 
exploração pecu~ria pelo outro, o que gera os maiores conflitos 

pela própria diniimica do processo. Portanto em Roraima a Política 

Indigenista s6 seri bem sucedida se a definição dos limites das 
terras (via demarcnç51 for acompanhada de projetos econSmicos e 
assistSncia t~cnica efetiva. 

A urg6ncia que esta qucst5o exige solução transcende 

qualquer limitaç~o administrativa~ no sentido <lc que a n5o reso 

lução imediata do problema levará a um impasse s o c i a l qu e , 

inevitavelmente, descncadcar5 vio16ncias entre as partes em 
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choque, devido a agudização das tensões sociais. 
A FUNAI deve atuar com presteza objetivando defender 

os direitos indígenas, como fez de outras vezes em Roraima. 

A constituição de nova colônia agrícola, tendo como 

referência uma experiência negativa no mesmo território,parece 

nos insistir numa forma inadequada de gerir a questão fundiária 

indígena, por isso propomos a criação de um GT para estudar a 

fundo a questão e propor limites para as áreas indígenas a serem 

demarcadas imediatamente após a definição dos mesmos. 

Brasília. .<,·') de f\t\.t:>..,, i:,,) , ·./ ) de 1983. 

DGPI/DID/AFT/rm. 
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