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PARECER NII 13/oru/s• SUER/rUNAI/B9·~· · 

lSS1 razenda são ~arcos "ªnaus, 02 do outubro da 19B9. 

A fazenda são Marcos está localizada entre os rios TACUTU e URAR.!. 

COtRA, bacia do rio branco, no estado da Roraimao A sua história incide na his 

tória do contato dos Índios daquela região (MAKUXI e WAPIXANA, entre eles) com 

a sociedade envolvente. 

/ 

'-...) 

Devido a ocorrência da inÓmeras invasÕe~ e grandes conflitos, que 

. , ~ - - desde o começo do seculo ate hoje nao tiveram soluçoes adequadas, pode-se afir- 

it # ••• # • A ~ar que as uaçao da fazenda Sao Marcos e Cronica". 

Antes de qualquar PARECER e/ou sugestões que visem solucionar a 
•.• , ,,,. .•. 

questao da referida fazenda, e necessario um resumo historico desde a sua cria- 

ção como fazenda nacional atl os dias atuais o 

No final do século XVIII, a preocupação com um sistema de defesa• 

e com a delimitação das fronteiras do Brasil com os pa!sas vizinhos (Venezuela' 

o Guiana Inglesa) fez com que Portugal ordenasse a tonstrução do forte são Joa 

quim• assim como a Primeira Comissão Portuguesa de Limites. 

A construção do forte teve in!cio em 1775 e foi conclu!do em 

() 1?78. Além do objetivo de defesa, funcionou como um ponte de atração da região, 

estabelecendo-se ao seu redor diversas povoações que se constituiam em nÚcleoo• 

de "reduções" ind!genas. 

08 trabalhos de delimitação das fronteiras,realizados pela Prime! 

ra Comissão Portuguesa de Limites, foram orientados pelo governador da capita 

nia do rio Negrp, Manoel da Gama Lobo D'Almada, a tiveram in!cio em 1707. 

i ; •.. - ' ro etraves dessa CD111isseo da Limites, Ja om 1793, que noscoram 

as fazendas nacionais, inclusive a são ~arcoso 

Nesta época viviam nesta região inÚ~eros grupos ind!genen, antro• 

MAKUXI, WAPIXANA, TAULlPANG, PURUKOTO, PàRAIUANA o SAPARl. A ocupação 

• 
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baoeada na pecuária extensiva influiu diretamente na organização desses grupos, 

• - # - tanto devido e invaaao de saua territorios quanto pela dispersao da eeua mem - 
broa ,.Já que a exploração do local sempre roi realizada apoiada na mão-de-obra 

indígena. 

Ae fazendas nacionais passaram por várias fasea administrati 

vas I rorte são Joaquim, Governo, SPI e íUNAio 

Serie, talvez, para os ~anos informados, necesS:rio quastio - 

nar o porque do SPI (posteriormente rUNAI) administrar um bem da Uni.ia. A verd!, 
- • •• , I de e que desde a criaçao da area como fazenda nacional, a presença indigena ' 

, i # , - era, como ainda e, um tato ncontestaval, e apropria Uniao doou a fazenda aos 

Índios da região. 

Al!pio Bandeira, em confer,;ncia lida na Biblioteca P~blica da 

Capital íederal, em OB.0301919, sob o t!tulo "Antiguidade e Atualidades Ind!ge- 

- ... ! nas•, expressa de forma clara a antiguidada da habitaçao e ocupaçao ind gana ' 

nas terras da fazenda são ~arcos: 

• Nessa fazenda São Marcos, assente em terras de União e onde 

existem, sb de gado bovino, 6e3BO cabeças, segundo o Último senso, os Índios 

mansos MACUCHYS, JARICUNis e VALPICHANAR1 fornecem a quase, senão a totalid~de1 

dos vaqueiros, trabalhadores ruraes e canoeiros da região do rio Branco ••• " 

Nota-se no texto acima, não só a presença de grupos ind!ganas 

~ ,,. . 
\_~, 

na área inas, também, a conjuntura social em que os mesmos estavam inseridos. 

Como já foi dito, desde essa época a questão da fazenda são 

Marcos é tensa devido a ocorrência da inÚmeras invasões. Atualmente os maiores• 

estabelecimentos dentro da área são as fazendas ílechal I, com so.ooo h•, íle 

chal II, com so.ooo hl e ílechal III, com 12.749 hD. Essas fazendas são parte• 

de um estabelecimento maior, a fazenda ílechalo Este pertenceu ao comerciante' 

Sobastião Diniz e á sua mãa a herdeira Anna rrancisca Diniz. PosterJormenle a 

fazenda pasaou para a finna comercial J. Q. da Araujo, dopeis pare o Sr. Bach!_ 

ra Soab at& chegar ac Sro Olmiro do Souza e herdairos,otuais proprietÚrios. 

Todas essas pessoas tontarem provar que a rozenda ílechlll os - 

. teva fora dos limites da trea em queotão. No enta~to, Já rei provado Judicialmen- 

t.a qUL ta •. im~v,;1l irn.iue -,,O., ,...._,n ••. .,.,, .., •• , •• ,,...,..ia ~UO "1arcos. [ come J.; ê nu •. ~r1.o t 
esta fezondu era de doin!nio da UniÕo o atualmente é área roconhocidamonte ind!qo- 

.. ., .. 
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na, tendo aido damarcada em 1976, abrangendo 653.949 h•. 

.. •.. . •.. 
'R eituaçao da fazenda ílechal e a mais complexa da fazenda Sao• 

~arcos, pois ocupe uma vasta área de terras fundamental para oe seguintes eldB.!,. 

•entoai Clf1ANI, LIMA'o, CANTlo, CANTA CALO, PEDRA DO SOL, slo JORGE, BARRO ' 
PERDIZ, NARU, PIOLHO, PEDRA PRETA, SACd,'BARREIRINHA, VISTA ALEGRE, OANÔRA, MUl 

XI, L~GD GRANDE, ROÇA e uma área çhamada MARUAI. Esta não pertencente a nenhuma 

cosnunidade aspac!fica e sim a todas oa aldeamentos MAKUXI, pois é terra sagra - 

da. 

,,-----_ 

l conveniente ressaltar que apesar da complexidade da fazenda 

-- . " . -- - . flechal ela nao e a unica invasao dentro da Sao Marcos. No final de 19759 da 

acordo com informação do administrador ~ário Rodrigues Braga, existiam dentro bA 

,· - i t ; ., erea em questao 47 fazendas com aprox madaman e 30.000 reses, alem da inumeros' 
' 0 

colonos, garimpeiros e 1 vila (PARACAIMA). 

tese processo de invasões sa intensificou com a construção da 

BR 1?41que corta um trecho da referida área. Co,n a abertura da estrada várias• 

! , , ; , 
fam lias de pequenos colonos para la acorreram, ja que a terra e fartil para t,2 

do o tipo da plantação. Cm consequência, começaram a ocorrer vários conflitos' 

entra Índios e não-!ndios, havendo inclusive iminSncia de luta armada entre am- 

bas as partes. 

l interessante observar que todos esses posseiros, assim como os 

outros jl comentados anteriormente, estão em sua maioria cadastrados no INCRA. 

Este feto nos leva a questionar a responsabilidade deste drgão por emitir t{tu- 

los em terras não devolutas, sobretudo em área ind!gena. 

- I Todo esse descaso, assim como a falta da uma açao mais energica• 

por parta do SPI e íUNAI, fez com que a situação da fazenca são Marcos fosso se 

• agravando cada vez maia. Apesar de inumaras tentativas de acordo, as grandes f!, 

~andas continuam prensando as Comunidades Ind!genas, retirando-lhes troas de 

caça, posca, agricultura a demais meios necessários à sua sobrovivôncia. Com . - , . pracarios meios de produçao, sem instrumontos agricolos adoquados1 som condi 

çÕes do se situarem om pé do igualdada com os regionais, as comunidados vão ce- 

dondo lugar ao gado, que lheo tomam tudo, embora a fazenda são Marcos ostoja d,2 

marcaca desaa da ~~lo. 
, 

Oianto do exposto, a uma vez que os inumoros procooeoa exinlontoa 

"º FUNAI relnlivo~ l Sco Morcoa aão na oua mniorio batitante anligoo, ou4iro qun 
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n!vel fundi:rio como a n!val P.! 

" .a 41 ,.._ 
• 
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• ae faça um novo lavantamanto na araa, tanto a 
'· 

trimonial. Uma equipa rormada por Técnicos da oru /s• SUtR e da DPI/s• SUtR • 

assessorada pelo papertamento Jur!dico desta Superintendancia, se encarrega 

ria da realizar o trabalho. SÓ após um novo ·1evantamento, com dados atuaia ' 
é que ae pode chegar a algum consanso vis~ndo solucionar da uma vez por todas 

a quastão da referida fazenda. Caso contrlrio, no·final da~te século ("se" t 
. - 

ainda existir algum fndio na região), talvez uma nova ruNAI ou ~rgão semelha.!! 

te esteja às· voltas cem um calhamaço de processos in~teis, buscando ainda re- 

~ ~ . - solver a situaçao da Fazenda Sao Marcos. Sem mais comentarias ••••• 

t. o Parece-r ••• 
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