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RESUMO 

 

A pesquisa teve como objetivo analisar os conflitos pela posse da terra entre índios e 

posseiros na região Surumu Terra Indígena Raposa Serra do Sol Roraima e os motivos que os 

determinaram. Verificar os processos decorrentes da ocupação pelos não índios na região e a 

repercussão para a comunidade indígena, bem como analisar os resultados dos conflitos nos 

aspectos econômicos, sociais e ambientais e suas implicações. Partiu-se da hipótese de que a 

entrada de posseiros na terra indígena, como pequenos criadores foi o que gerou conflitos e 

violência nas comunidades indígenas. A pesquisa foi realizada na região Surumu sendo 

realizadas entrevistas e historia de vida com lideranças e professores da comunidade. Os 

resultados da pesquisa permitiram verificar que a entrada dos posseiros mudou a vida social, 

econômica e cultural das comunidades indígenas que vivem na Terra Indígena Raposa Serra 

do Sol. Os conflitos ocasionaram violência e morte de indígenas, além da degradação 

ambiental. Esse quadro foi modificado pela intervenção da igreja que apoiou a luta pela 

demarcação das terras indígenas em Roraima e do governo federal que garantiu a demarcação. 

O processo de desocupação da terra foi longo, exigindo a intervenção do Supremo Tribunal 

Federal para que de fato ocorresse a desintrusão dos posseiros.      

 

Palavras-chaves: Conflitos Territoriais e Socioambientais, Terra Indígena Raposa Serra do 

Sol, povos indígenas, posseiros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 
 

The research aimed to analyze the conflicts for the ownership of the land between Indians and 

settlers in the Indian Region Surumu Raposa Serra do Sol in Brazilian State of Roraima and 

the reasons that determined this conflict. To verify the processes arising from the occupation 

by non-Indians in the region and the repercussions for the indigenous community, as well as 

analyzing the results of conflicts in the economic, social and environmental implications for 

the community. We started from the hypothesis that the entry of squatters on Indian reserve, 

as was the small farmers that generated conflict and violence in indigenous communities. The 

research was conducted in the Surumu region being conducted interviews and life stories with 

leaders and professors. The survey results allowed us to verify that the entry of settlers 

changed the social, economic and cultural development of indigenous communities living in 

the Raposa Serra do Sol conflicts caused violence and the death of many indigenous and 

environmental degradation. This picture has been modified by the intervention of the religious 

organizations that supported the struggle for the demarcation of indigenous lands in Roraima 

State and the Brazilian federal government that guaranteed the landmark. The process of 

inoccupation of the land was long, demanding the intervention of the Brazilian Supreme 

Court actually to occur remove the invaders. 

 

 

Key -w o rd :  Territorial Conflicts, social and environmental, earth Iindígena Raposa Serra 

do Sol Indigenous Peoples, settlers. 
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 INTRODUÇÃO   

 

 A presente pesquisa versa a respeito dos conflitos territoriais e socioambientais 

ocorridos na Terra Indígena Raposa Serra do Sol no período de 1970 a 2008, que envolveu 

diretamente os povos indígenas das etnias Macuxi, Wapichana, Ingaricó, Patamona, o Estado, 

latifundiários, colonizadores: garimpeiros, rizicultores e o exército. A situação definitiva de 

todo processo fundiário da terra finalizou com a decisão do Supremo Tribunal Federal, 

repercutindo nacionalmente e internacionalmente. 

 Os conflitos acirraram-se em torno das questões territoriais na reivindicação da 

demarcação da terra indígena, o que foi contrariado por diversos posseiros que se apropriaram 

da terra ao longo dos anos de colonização do Estado. A demarcação se estendeu ao longo de 

quarenta anos, tornando-se uma das maiores reivindicações dos povos indígenas de Roraima e 

do movimento indígena no Brasil. Os conflitos culminaram em violência e atentados à vida 

das comunidades, resultando em graves violações dos direitos humanos.  

A questão envolvendo os conflitos territoriais e socioambientais no Brasil é um tema 

para ser discutido, pois por muitos anos os povos indígenas viveram massacrados, violentados 

e já não tinham mais esperanças, uma vez que os mesmos conviviam conjuntamente com 

atores que os exploravam mesmo diante da gritante situação de conflitos que eram 

acometidos. 

A análise da pesquisa permitirá compreender melhor o processo ocorrido na região 

Surumu ,Terra Indígena Raposa Serra do Sol e as consequências que trouxeram às 

comunidades indígenas. Inicialmente, a análise desse caso permitirá refletir a respeito dos 

conflitos do Estado em parceria com os latifundiários com enfoque na disputa judicial sobre o 

território indígena.  

Esta pesquisa se diferencia das demais, uma vez que ainda não foi objeto de análise da 

academia brasileira, ou mesmo investigado de maneira integral por um país diretamente 

envolvido nesta lide. Além disso, será dado destaque a problemática ambiental com base no 

Relatório de Impacto Ambiental do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos 

Naturais-IBAMA.  
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A pesquisa pretende contribuir para o conhecimento acerca da problemática dos povos 

indígenas e mostrar a dramática realidade que se encontra não só em Roraima mas  em todo 

território Brasileiro, pois muitos povos  vivem situações semelhantes a qual comumente 

requerem as interferências de ONGs e /ou entidades como a igreja católica que cuidam dos 

direitos humanos, visando o cumprimento da lei e garantias constitucionais que devem ser 

observados em relação aos cidadãos brasileiros. 

 

 A escolha por este tema deve-se a identificação com o assunto proposto, sobretudo 

quanto à participação e vivência que envolveram os conflitos na comunidade indígena do 

Barro, região Surumu, Terra Indígena Raposa Serra do Sol, no período de 2003 a 2008. A 

justificativa também abrange a realidade em que os povos indígenas estavam inseridos e o 

fato de que reclamavam durante muito tempo o cumprimento do decreto homologatório de 

suas terras para assim poderem viver em paz.  A ausência do próprio Estado ao longo de 

muitos anos favoreceu os criminosos, facultando-lhes benefícios contra a lei, pois muitos não 

dignificam o cargo que exerciam e se uniram aos latifundiários para lutarem contra os direitos 

dos povos indígenas apoiando o discurso desenvolvimentista. 

 

Há valor deste assunto para a sociedade, pois foi à primeira vez, desde a promulgação 

da constituição em 1988, que o Governo Federal reconheceu o direito territorial dos povos 

indígenas no Brasil, levando o assunto para a discussão na maior instancia judicial do país, 

servindo de exemplo para outros povos do mundo inteiro. E também há valor para as 

comunidades indígenas estudadas em questão como documento do processo de luta e 

organização em defesa do território.  

Neste sentido, o objetivo desta dissertação é analisar os conflitos entre índios e 

posseiros pela posse da terra na região Surumu, Terra Indígena Raposa Serra do Sol. 

Verificando os processos decorrentes da ocupação pelos não índios na região do Surumu e a 

repercussão para a comunidade; bem como analisar os resultados dos conflitos nos aspectos 

econômicos, sociais, e ambientais e suas implicações para as comunidades indígenas. 
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Pretende-se responder à indagação: quais os motivos que determinaram os conflitos entre 

índios e posseiros na região Surumu Terra Indígena Raposa Serra do Sol?  

Nesse sentido, a hipótese básica é de que a entrada de diversos posseiros que se apropriaram 

indevidamente da terra, criando negócios que foram ampliados, geraram diversos conflitos e 

violência com as comunidades indígenas da região Surumu.   

 Partindo dessa questão a dissertação inicia com a apresentação da metodologia, para 

em seguida, no primeiro capítulo abordar a relação do Estado com a Sociedade Indígena. No 

segundo capítulo discute-se a entrada dos primeiros posseiros na região Roraimense. O 

capítulo três apresenta os conflitos territoriais e sócios ambientais, para no quarto capitulo 

discutir os principais conflitos territoriais e socioambientais ocorrido na Terra Indígena 

Raposa Serra do Sol decorrentes da presença dos posseiros da criação dos municípios e da 

instalação do exército, na região.  Finalmente, o capítulo cinco apresenta os resultados da 

pesquisa sobre os conflitos entre posseiros e indígenas, verificando as hipóteses apresentadas. 

  

METODOLOGIA 

A pesquisa, de natureza qualitativa foi realizada mediante estudo de caso utilizando o 

método etnográfico para o entendimento do conflito ocorrido na comunidade indígena do 

Barro, localizada na região do Surumu, Terra Indígena Raposa Serra do Sol.  No primeiro 

momento da pesquisa foi realizado um levantamento bibliográfico, inclusive de documentos 

históricos. Além disso, foram obtidas informações através das seguintes instituições: a 

DIOCESE de Roraima, Conselho Indígena de Roraima-CIR, Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais- IBAMA que contribuíram com as fontes de informações 

dos impactos ambientais. Estava prevista a consulta nos arquivos da Fundação Nacional do 

Índio - FUNAI, órgão responsável pelas questões indígenas em Roraima que relatou a 

violência e conflitos. No entanto, devido às burocracias da instituição os documentos sobre 

conflitos territoriais não foram liberados.  

Na pesquisa de campo foram realizadas entrevistas de história de vida com três 

lideranças indígenas. Na região das Serras, o senhor Jacir José de Souza coordenador regional 

e Dionito José de Souza ex-coordenador do Conselho Indígena de Roraima e da região 

Surumu, o senhor Vitalino Barbosa com 90 anos de idade, membro nativo da comunidade do 

Barro que relataram a história do conflito. Também foram realizadas entrevistas com 13 

membros da comunidade Barro, entre eles professores e lideranças que se encontravam no 
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momento em que ocorreram os conflitos de acordo com o roteiro em anexo. O objetivo era 

verificar a visão que os atores possuem dos conflitos que ocorreram, da situação atual e as 

perspectivas futuras para a comunidade.   

Além das entrevistas de história de vida com as lideranças indígenas, foi realizada 

também observação participante, pois a pesquisadora viveu na comunidade. Além disso, 

foram levantados dados populacionais das comunidades e regiões junto ao Conselho Indígena 

de Roraima-CIR/Fundação Nacional da Saúde-FUNASA, 2008 e o Instituto Sócio Ambiental 

- ISA. 

  

Terra Indígena Raposa Serra do Sol 

 

A Terra Indígena Raposa Serra do Sol, objeto da pesquisa está localizada no Estado de 

Roraima limitando-se ao norte com a Venezuela; ao sul com o município de Normandia; a 

oeste com a Terra Indígena São Marcos e com o Município de Pacaraima, ao leste com a 

República da Guiana e pelos rios: Tacutú, Maú, Miang, Surumu e linha seca.  Habitam a terra 

as etnias indígenas: Macuxi, Wapichana, Ingaricó, Patamona e Taurepang. A extensão 

territorial é de 1.747.464 hectares e equivale a 7,7% do Estado de Roraima que possui 

22.429.898 hectares (INPE, 2002). Na terra indígena vivem 21,4% da população rural do 

Estado.  

A área está organizada administrativamente em quatro etno-regiões, região das Serras, 

Surumu, Baixo Cotingo e Raposa. Ressalta-se que essa divisão geográfica se faz necessária 

para melhor organização das comunidades. Cada região é administrada por um coordenador 

regional, que é responsável por planejar e organizar reuniões e assembleias e representar as 

comunidades fora dela.  

A região das Serras possui atualmente uma população de 10.162 habitantes, 

organizadas em 97 comunidades e em setes centro regionais: Maturuca, Morro, Pedra Branca, 

Caraparú, Pedra Preta, Serra do Sol e Willimon. Limitam-se ao norte com a Guiana e a 

Venezuela; ao Sul com a região Surumu e Baixo Cotingo.  

Em seguida a região Raposa com 4.209 habitantes, a Região Baixo Cotingo com 2.898 

habitantes. E a região Surumu localizada na fronteira com o município de Pacaraima e faz 

limite com a Região Baixo Cotingo e a terra indígena São Marcos. Tem uma população de 

2.664 habitantes organizada em 32 comunidades e em quatro centros regionais: Pedreira, 
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Canta Galo e Barro. A população indígena da região é constituída pelas etnias: Macuxi, 

Wapichana e Taurepang. Para melhor representar os dados, segue abaixo a tabela. 

 

Quadro-1 Demonstrativo das regiões 

Regiões População 

Serras  10.162 

Surumu 2. 664 

Baixo Cotingo 2.898 

Raposa 4.209 

Total  19.933 

Fonte: CIR-2008 

 

 Ao todo a população da Terra Indígena Raposa Serra do Sol soma 19.933 

dezenove mil novecentos e trinta e três pessoas, seu crescimento populacional tem uma taxa 

de 4% anual. A faixa etária de 0 a 14 ano equivale a 50,79%, da população, a faixa etária de 

15 a 49 representa 41,56% da população e a terceira idade que são os maiores de 50 anos 

representam 7,66%, conforme os dados do Conselho Indígena de Roraima-CIR/Fundação 

Nacional da Saúde-FUNASA (2010).  

 Cada região é coordenada por um conselho indígena regional formado por membros 

eleitos pela comunidade. No conselho, são tomadas decisões participativas onde se 

desenvolvem diversas atividades e projetos cujo objetivo é fortalecer a identidade indígena e 

organizar maior capacidade de articulação interna e externa para alcançar uma real autonomia 

econômica. 
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Figura 1- Mapa da Terra Indígena Raposa Serra do Sol 

 

 

Fonte: Projeto Integrado de Proteção às Populações e Terras Indígenas da Amazônia Legal 

PPTAL 
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Figura 2- Mapa situação da Terra Indígena Raposa Serra do Sol em Roraima 

 

Fonte: CIR, 2008  
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A Terra Indígena Raposa Serra do Sol foi demarcada pelo Ministério da Justiça, 

através da portaria nº 820/98, durante a presidência de Fernando Henrique Cardoso, 

posteriormente modificada pela portaria n°. 534/2005 homologada em 15 de abril de 2005 

pelo presidente Luís Inácio Lula da Silva.  

 A luta em prol da homologação da terra teve inicio nos anos 70, sendo que em 1977 

tornou-se o marco significativo, pois nesse ano que os membros das comunidades, reuniram-

se para analisar a realidade que o povo indígena vinha enfrentando com o processo de 

colonização e levantar problemas que vinham ocorrendo no território causado pela presença 

dos posseiros. 

  Para isso, os tuxauas realizaram assembléias na região do Surumu com a presença da 

igreja católica na pessoa do Bispo Dom Aldo Mongiano. Juntos proclamaram o fim de um 

tempo de ignorância e sofrimento, inaugurando um tempo de esperança e luta assumindo 

como lema: “Não à bebida alcoólica sim à comunidade”. A partir daí passaram a reivindicar 

os seus direitos através da organização política a demarcação da Terra Indígena Raposa Serra 

do Sol em área contínua. Para que isso de fato ocorresse, as regiões formaram uma 

organização política, o Conselho Indígena do Território de Roraima- CINTER que em 1988 

passou a denominar-se Conselho Indígena de Roraima-CIR: 

A primeira assembleia dos tuxauas, ocorrida em 1971, é considerada um marco para 

o movimento indígena atual de Roraima. Posteriormente, em 1987, uma assembleia 

geral realizada na Terra Indígena Raposa Serra do Sol decidiu criar uma 

organização, com sede em Boa Vista, capital do Estado, para representar e 

encaminhar as reivindicações dos povos indígenas - o Conselho Indígena de 

Roraima (CIR). Um avanço significativo do CIR foi à conquista progressiva de 

espaços políticos, tornando-se o principal interlocutor das comunidades indígenas do 

estado frente às autoridades e órgãos competentes. Entre os objetivos do CIR 

destacam-se o apoio ao exercício da cidadania indígena, à autonomia, ao 

desenvolvimento sustentável, à defesa dos direitos humanos e do patrimônio 

territorial, ambiental e cultural dos povos indígenas, bem como ampliar a 

participação das lideranças e comunidades na definição das políticas públicas e na 

utilização dos serviços públicos do país (WAPICHANA, 2010:182). 

 

 

 Na década de 1970 os povos indígenas sofreram com a exploração de garimpeiros e 

fazendeiros e mais tarde com a exploração do agronegócio. Com o desconhecimento dos seus 

direitos estavam enfraquecidos de todas as formas pelo excessivo consumo de bebida 

alcoólica, dependentes do trabalho, muitos eram escravizados e serviam de mão de obra 

barata. A partir do momento em que tomaram conhecimento da sua condição de explorados e 

do seu direito a terra, a reação dos fazendeiros e garimpeiros foi violenta, resultando na morte 

de dezenas de lideranças.  
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 Os períodos dos conflitos ocorreram em três momentos: O primeiro ocorreu no 

período de 1970 a 1990 no momento em que as lideranças indígenas tomaram decisões para a 

retirada dos não índios da terra em função da demasiada entrada de garimpeiros e fazendeiros 

que se apossaram na década de 1960. É importante ressaltar que os conflitos com os povos 

indígenas sempre existiu, desde o século XVIII quando os portugueses, holandeses e 

espanhóis chegaram à região.  

 O segundo momento ocorre entre os anos de 1998 a 2005 quando a terra indígena é 

demarcada e reconhecida pelo decreto nº. 820 do Ministro da Justiça, Renan Calheiros, em 11 

de dezembro 1998. Nesse mesmo período, a expectativa dos povos indígenas era o 

cumprimento do decreto homologatório. 

  O terceiro momento dos conflitos ocorre entre os anos de 2005 a 2008 com a 

publicação do decreto homologatório nº. 534 do presidente da república Luiz Inácio da Silva, 

que homologa a Terra Indígena Raposa Serra do Sol e no ano de 2008 quando ocorre o 

processo de retirada de todos os posseiros da terra indígena, o que não sucedeu, devido ao fato 

de o governo do Estado ter entrando com o pedido de anulação do decreto homologatório. O 

processo encerrou no mês de agosto de 2009 quando o Supremo Tribunal Federal decidiu a 

favor da homologação da Terra Indígena Raposa Serra do Sol em área contínua. 

Destaca-se inserido nesse processo de acesso à luta pela terra os interesses das 

comunidades indígenas pelo reconhecimento e demarcação das suas terras tradicionais e os 

interesses dos latifundiários na ocupação da terra.   

POVOS  

Os povos indígenas Macuxi, Wapichana, Ingarikó, Patamona e Taurepang, estão 

representados pelas organizações Conselho Indígena de Roraima-CIR, Associação Programa 

São Marcos-APITSM, Organização das Mulheres Indígenas de Roraima-OMIR, Conselho 

Indígena do Povo Ingaricó-COPING, a igreja católica através da DIOCESE e diversos 

segmentos sociais como o Movimento Nós Existimos, composto pela classe trabalhadora 

urbana e rural. Outros atores estavam representando pelo Estado de Roraima, através dos 

governadores, políticos, rizicultores, Ministro da Justiça, populares, pecuaristas, advogados, 

procuradores de Estado, secretários de governo, jornalistas e presidente da FUNAI e uma 

pequena parcela de indígenas representados pelas organizações SODIURR, ALIDICIR, 

ARIKON, (JOAQUIM, 2009: 107-115). 
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Os povos indígenas da etnia macuxi habitam a região fronteiriça, enfrentaram desde o 

século XVIII situações adversas em razão da ocupação não-indígena na região, marcadas 

primeiramente por aldeamentos e migrações forçadas, depois pelo avanço de frentes 

extrativistas e pecuaristas e, mais recentemente, a incidência de garimpeiros e a proliferação 

de grileiros em suas terras.  

 

O povo macuxi vive atualmente nas áreas de lavrados e serranas na região de Rio 

Branco constituindo a maior população indígena do Estado de Roraima, com 23.433 

habitantes. Estão distribuídos em 194 comunidades possuindo também várias aldeias na 

Guiana, vivem ancestralmente no Estado, antes mesmo da criação do território, pertencem à 

família linguística karib (Santili 2002, Farage1992). 

  

Os Wapixanas 

 

O povo Wapichana estão localizados na região sudeste do lavrado, possuindo também 

muitas aldeias na Guiana. Estão localizados além do vale do rio Uraricoera, ocupam 

tradicionalmente o vale do rio Tacutu, ao lado dos Macuxi, os quais habitam também a região 

de serras mais a leste de Roraima. Atualmente, são uma população de 13 mil indivíduos, 

habitando o interflúvio dos rios Branco e Rupununi, na fronteira entre o Brasil e a Guiana, e 

constituem a maior população de falantes de Aruak no norte-amazônico. 

 

Os povos Ingarikó e Patamona estão localizados no extremo norte do Estado, na região 

atravessada pelo rio Cotingo, sendo a maior parte de sua população residente na Guiana. 

Habitam na circunvizinhança do Monte Roraima, marco da tríplice fronteira entre Brasil, 

Guiana e Venezuela e, sobretudo, toco da mitológica árvore da vida, que foi cortada no início 

dos tempos. Ocupando a porção alta da Terra Indígena Raposa Serra do Sol, permaneceram 

livres dos vários recrutamentos de mão-de-obra indígena que têm afetado, há séculos, povos 

vizinhos ao sul. Os contatos com os seus parentes na Guiana são hoje, assim como 

antigamente, bastante frequentes. 
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Taurepang 

 

Os taurepang encontram-se na savana venezuelana. Habitam o lado brasileiro da 

fronteira com a Venezuela e a Guiana Inglesa estão em aldeias nas Terras Indígenas São 

Marcos e Raposa Serra do Sol, nas quais também habitam outras etnias. Desde as primeiras 

décadas do século XX, foram acossados pela expansão da pecuária no lavrado de Roraima. A 

presença não-indígena em suas terras intensificou-se com a construção da BR-174, na década 

de 1970, cortando a Terra Indigena São Marcos. Conseguiram a saída dos fazendeiros, mas 

vivem o impasse de ter a sede de um município no interior da terra indígena. 

 

Todos esses povos pertencem à família linguística karib, com exceção dos Wapichana 

que pertencem à família aruak. O agrupamento social básico da maloca, como são designadas 

as aldeias, tem um numero de habitantes variando entre 30 a 500 pessoas, acomodadas em 

pequenas casas de adobe ou taipa, cobertura de palha de buriti.   
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CAPÍTULO I - RELAÇÃO ESTADO E SOCIEDADE INDÍGENA  

 

 De toda a área territorial do Estado de Roraima, 46% são terras indígenas. Quase todas 

as Terras Indígenas em Roraima são demarcadas e quase todas homologadas, exceto uma que 

encontra-se em fase inicial do processo demarcatório, a Terra Indígena Lago da Praia.  A 

grande quantidade de terras indígenas é vista como um empecilho para o desenvolvimento 

econômico do Estado. As entidades que defendem os direitos dos povos indígenas e 

trabalham em prol das demarcações das terras, entre elas a igreja, são consideradas inimigas 

do Estado. Quase 90% das terras de Roraima (como de modo geral na região Amazônica) são 

terras públicas, portanto pertencem ao Governo Federal (União). Trata-se de terras indígenas, 

áreas do exército Brasileiro, reservas ambientais e florestais, Parques Nacionais e terras aptas 

para atividades agrícolas totalizando 28. 334,27 km2.  

 Nessas terras aptas para atividades agrícolas, encontra-se de um lado o agronegócio e 

do outro lado a agricultura familiar. Com relação ao agronegócio, basicamente os três 

principais produtos cultivados em monoculturas são arroz, soja e acacia mangium, sendo que 

a monocultura mais antiga do Estado é o arroz irrigado. Cerca de oito empresários sulistas 

produziam arroz há mais de 25 anos e aproveitavam as várzeas dos leitos fluviais que se 

encontram dentro das Terras Indígenas. Os plantios eram feitos no lavrado, muitas vezes 

próximas das Terras Indígenas, envolviam os municípios de Cantá, Bonfim e Boa Vista, 

ocupando atualmente em torno de 25.000 hectares podendo chegar a 35.000 hectares. A 

monocultura mais recente é a soja. Empresários rurais do sul e do sudoeste do Brasil plantam 

soja para a exportação ao redor de Boa Vista numa área que abrange atualmente cerca de 

20.000 hectares. 

 A questão fundiária do Estado arrasta-se desde o século passado e governos de 

maneira geral proliferaram o processo de grilagem para estabelecimento de grandes posses em 

mãos de senhores que se apoiam na compra de direitos de pequenos posseiros, colocando-os à 

margem do processo de integração social e econômica. Os conflitos pela posse da terra ao 

longo dos anos se agravou, impedindo as condições para um desenvolvimento harmônico da 

região (Pavan, 1999).  

 (Costa), ao analisar a política fundiária no Estado de Roraima, afirma que a história 

fundiária tem sido, desde o inicio do período abrangido (1960-85), um processo de avanço 

acelerado e desordenado sobre a floresta natural e a vegetação primitiva, com a conversão 

rápida e muitas vezes traumática e predatória de terras virgens do Estado em terras 
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particulares exploradas economicamente, o que equivale dizer que o Estado transformou-se 

pela instalação de um processo produtivo consistente na transferência de bens públicos. 

 A terra e suas formas de dominação social, desde o inicio da colonização portuguesa, 

configuram uma complexa questão que tem sido responsável pelas desigualdades sociais e 

políticas que demarcaram, durante séculos, a face da sociedade Brasileira. 

Nesse sentido, os conflitos por terra sempre marcaram o perfil das relações sociais e 

econômicas que se estabeleceram no Brasil. Contudo, essas manifestações nem sempre 

ocorreram de forma aberta ou visível, dada a pressão e a repressão exercida pelos setores 

dominantes do poder.  A terra para esses grupos significa poder político e econômico 

destinado exclusivamente à administração das elites locais, que aportaram nesse meio das 

benesses colonizadoras europeias.  

 Na sociedade capitalista, o direito de propriedade privada é fator essencial de 

segurança jurídica para os investimentos. A concentração de terra no Brasil não é um 

fenômeno novo, mas pode se afirmar que faz parte da base que estabelece a estrutura 

fundiária. Essa concentração de raízes históricas na forma de ocupação e colonização do 

território se baseou muitas vezes no artifício da grilagem, ou seja, na apropriação indevida da 

terra seja por posseiros, garimpeiros, madeiros, nesse sentido posseiro pode ser definido 

como: É aquele que adquire ou ocupa e faz uso de uma determinada área de terra sem título 

de propriedade expedido, em seu nome, pelo Estado ou pela União (MYSKIW, 2002). 

O postulado individualista proposto transforma todos os indivíduos em iguais, mas 

divididos em duas classes com direitos muito distintos: os que têm propriedades e os que não 

têm, mas que dela necessitam. Essas considerações são importantes porque evidenciam que 

nesse modelo de propriedade não se admite pensar o coletivo, mas apenas a propriedade 

individual. O projeto de construção social da realidade inspirado no individualismo 

possessivo e na propriedade burguesa tem uma clara dimensão ideológica, que se traduz, por 

sua vez, em um âmbito sociopolítico que é posto em prática por meio do Estado 

(PACHECO&PACHECO, 2010:268). 

Diferentemente desse pensamento, os povos indígenas buscam seus direitos territoriais 

coletivamente, pois a terra é um bem comum a todos.  Roraima foi um dos últimos Estados a 

fazer parte do ente federativo que ansiou por desenvolvimento. Para isso, precisava de terras, 

mas nunca reconheceu os direitos originários que os povos indígenas têm sobre elas. É 
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importante salientar como a sociedade e o Estado não reconhecem os povos indígenas 

tratando - os como invisíveis conforme afirma os autores abaixo: 

As ilegalidades ainda persistem no século XXI, quando mais uma vez o Estado 

desconsidera a presença das comunidades indígenas e não leva em consideração o 

conjunto probatório por ele próprio produzido, que registra a reivindicação territorial 

preexistente, e assim sobrepõe à terra indígena um assentamento de trabalhadores 

rurais, gerando com essa prática conflito social de proporções alarmantes 

(PACHECO & PACHECO, 2010:261). 

 

Igualmente a outros Estados no Brasil, como o Mato Grosso, em Roraima a situação 

não é diferente. O Estado não tem considerado os povos indígenas em seus direitos, de poder 

político e econômico para reivindicar a legalização de sua posse tratando-os como invisíveis: 

Esse processo de invisibilidade cultural em relação ao indígena respondia a uma 

necessidade dos europeus de pôr em ordem a crescente diversidade que encontravam 

em contraposição ao objetivo prático de integrar esses povos indígenas ao seu 

projeto de dominação (PACHECO & PACHECO, 2010: 271). 

 

A relação dos indígenas e dos Estados implicou no dilema de que o indígena passa a 

ser considerado um obstáculo para o dito progresso e desenvolvimento da nação, sem ao 

menos observá-los e garantir-lhes seus direitos originários sobre a terra que tradicionalmente 

ocupam. De todas as formas, os Estados nacionais latino- americanos vem tentando impor 

modelos desenvolvimentistas em parcerias com grandes empresas transnacionais em 

territórios indígenas localizados na bacia Amazônica.  

No Brasil, um exemplo é a imposição da construção da usina do Belo Monte, na 

Região Amazônica no Estado do Pará, onde atualmente há conflitos de interesse sócio- 

ambientais e territoriais por parte de indígenas, ribeirinhos. Este projeto está sendo 

implementando pelo processo de aceleramento do crescimento-PAC um programa do governo 

federal para alavancar o desenvolvimento do país, mas que não considerou a existências das 

comunidades indígenas. Um dos maiores problemas que ocorrem é a falta de consulta prévia 

as comunidades indígenas, esse é um processo que está garantido na constituição federal. 

Muitos latifundiários, que recebem incentivos do governo local para se apropriarem e 

explorarem as terras consideradas devolutas, nesse caso as terras indígenas que não foram 

reconhecidas pelo governo federal, as terras devolutas: 
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São terras públicas é usada também em sentido restrito para designar a espécie de 

terras do patrimônio público que não sejam devolutas. A política da formação da 

estrutura fundiária no Brasil desconsiderou grande parte da parcela da população 

brasileira, além do que construiu instituto jurídico que visavam legitimar a exclusão 

dessa população no que diz respeito à terra/ território: o principal problema gerador 

dos conflitos interétnicos em Roraima, diz respeito à definição jurídica das terras 

serem ou não indígenas. Esse argumento foi levantado sem que seja conferida 

qualquer importância à clara evidência de serem elas ancestralmente ocupadas pelos 

povos indígenas de onde deriva o direito originário, reconhecido pela constituição de 

1988 (REPETTO, 2008:17).     

 

Ainda com o intuito de entender as demandas surgidas nas últimas décadas por parte 

dos povos indígenas, em especial as que dizem respeito à ocupação dos territórios 

tradicionais, torna-se importante analisar esse fenômeno ao longo dos processos históricos 

pelos quais esses povos foram colocados ou excluídos de cena. 

Foi exigida de cada um desses povos uma grande habilidade e capacidade de 

adaptação à sociedade sem levar em conta o processo que sofreram ao longo dos anos de 

colonização. Desde a chegada dos europeus, os povos indígenas estiveram sob a condição de 

tutelados, subordinados seja por meio da imposição jurídica, militar, política, econômica, e 

cultural por parte daqueles que se estabeleceram em seus territórios.  Com a visão de que o 

indígena é um obstáculo para o desenvolvimento do progresso, o Estado vem adotando meios 

para integrar de vez os indígenas a sociedade brasileira, para que os mesmos percam seus 

direitos e assim se apossem das suas terras ancestrais: 

Esse esforço de submeter os indígenas ocorreu de maneira direta efetivada 

principalmente pelos estados mediante seus órgãos indigenistas, múltiplos agentes 

do estado entraram em cena para participar de maneira muito ativa na função 

desindianizar os territórios nacionais. Essa política de exclusão vai se solidificando 

no decorrer do século XX, imprimindo uma característica no campo brasileiro, que 

vai desde a expropriação dos territórios indígenas ao conflito pelo acesso a terra 

(LIMA, apud PACHECO, 2010: 271). 

 

Isso vem gerando diversos confrontos entre esses dois atores, pois não se tem 

observado mudanças satisfatórias. O que existe é a dependência política e isso não 

representou avanço nem proteção aos direitos, pois grande parte dos empreendimentos do 

Estado culminou com a desestruturação dos modos de subsistência indígena, com a perda de 

seus territórios que ficaram reduzidos a ínfimas parcelas de terras, e, na maioria das vezes, 

esquecidos. 
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  As instituições Estaduais geralmente adotam políticas de caráter paternalista e ideais 

desenvolvimentistas com invasões dos territórios indígenas, gerando os inúmeros conflitos na 

ocupação da terra. Isso se reflete na sociedade indígena ou não indígena. Umas dessas 

instituições criadas pelo estado foi o SPI - Serviço de Proteção ao Índio, criado pelo decreto-

lei nº 8.072, de 20 de junho de 1910, com o objetivo de executar a política indigenista. Sua 

principal finalidade era proteger os índios e, ao mesmo tempo, assegurar a implementação de 

uma estratégia de ocupação territorial do País.  

Desde o inicio da colonização portuguesa, os povos indígenas foram assistidos pelos 

missionários que missionários da igreja católica de forma integrada as políticas do governo. 

No inicio do século XX devido à entrada das tecnologias, muito índios foram massacrados e o 

índice de mortalidade era altíssimo devido às muitas doenças trazidas pelos brancos, sendo 

este fato responsável pela criação do SPI.  Um dos atendimentos realizados pelo SPI era a 

saúde indígena. No entanto, mesmo após a criação da instituição, o atendimento a saúde dos 

povos indígenas continuou desorganizada e esporádica. 

Em 1967, foi criada a Fundação Nacional do Índio-FUNAI que substituindo o SPI, 

tinha como intuito organizar melhor a gestão de atendimento aos indígenas. De fato isto não 

ocorreu, pois na década de 70 a instituição enfrentou crises, teve dificuldades na organização 

de serviços no que diz respeito à saúde indígena e não pode contemplar a grande diversidade e 

dispersão geográfica das comunidades. Além disso, não tinha suprimentos e capacidade 

administrativa de recursos humanos e financeiros, bem como a falta de planejamento das 

ações e organização de um sistema de informações em saúde adequado.  

Esses fatores ocasionaram precariedade da estrutura básica de saúde, além da falta de 

investimento na qualificação de seus funcionários para atuarem junto às comunidades 

indígenas etnicamente e culturalmente diferenciadas. Em 1988, a Constituição Federal 

reconheceu o sistema das organizações socioculturais dos povos indígenas, assegurando a 

capacidade civil plena, estabelecendo a competência privativa da união para legislar e tratar 

sobre a questão indígena: 

O SPI foi posto em prática em 1930 trata-se de um projeto de Estado tutelar. No que 

se refere aos índios, o positivismo e o liberalismo da república oligárquica, o 

nacionalismo estado-novista, o desenvolvimento populista e o desenvolvimento 

integracionista pós-golpe de 1964 tem em comum o evolucionismo, a crença no 

progresso e na ideologia do cadinho racial e do branqueamento progressivo do 

Brasil. Permaneceu assim, algum dos pilares ideológicos que marcaram 

profundamente a política indigenista republicana: a crença da inexorabilidade do fim 

dos índios, por isso deveriam ser amparados pelo Estado; o evolucionismo pelo qual 
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o “ser índio”  ; o ideal de branqueamento do brasileiro; e ainda, a visão paternalista 

autoritária, que associa o índio a uma criança desamparada e, por isso, precisa ser 

“tutelada” pelo Estado (I encontro de Estudos–Questão Indígena, 2003:92). 

 

No que diz repeito aos direitos dos povos indígenas, a terra está assegurado através do 

Estatuto do Índio, Lei nº. 6.001/73 e pela Constituição Federal artigo 231, que assegura a 

demarcação das terras tradicionalmente ocupadas pelos povos indígenas. A FUNAI é o órgão 

responsável pelo processo de demarcação e reconhecimento dessas terras cabendo o Governo 

Federal muni-lo de recursos financeiros para desenvolver essa missão. O Governo Federal 

também é responsável por assegurar aos povos indígenas a educação e saúde diferenciada 

obedecendo aos parâmetros culturais destes, fomentando a sua participação através das suas 

organizações nas implementações de políticas públicas, na elaboração de propostas e projetos 

na esfera federal de proteção e promoção dos direitos:  

 [...] e as necessidades econômicas e sociais da maioria das populações exigiam um 

novo tipo de Estado, com uma maior presença e representatividade política, social e 

jurídica. Adveio então o Estado social de Direito, no qual é considerada essencial a 

participação do povo no processo político. As conquistas dos direitos e garantias 

individuais são ampliadas, protegendo não só os direitos individuais como também 

os direitos coletivos, mas intervindo também normativa e operacionalmente a fim de 

tutelar concretamente prerrogativas individuais, construindo – se assim, uma 

interação entre o Estado social e os Estado de direito (FERREIRA, 2009:04). 

 

O que se tem observado na efetivação da concretização dos direitos e das políticas 

públicas é que o Estado tem resistido fortemente à abertura desses novos paradigmas que os 

povos indígenas têm buscado desenvolver junto ao mesmo. Um exemplo claro disso é que 

para os povos indígenas de Roraima onde a terra é essencial para a sua sobrevivência futura, 

ou seja, os projetos de ações de educação, saúde e meio ambiente só estarão em harmonia 

quando a terra estiver garantida e homologada. Porém, não foi assim que o Estado tem 

garantido os diretos dessas populações, ao contrário:  

A questão da homologação das terras indígenas em Roraima ocupam um papel 

central nas questões políticas locais o governo do estado, os políticos e os grupos de 

interesse dominante estão conduzindo, em níveis políticos, institucional e legal, uma 

áspera luta contra a homologação da Terra Indígena Raposa Serra do Sol em área 

contínua, em favor de uma proposta de demarcação descontínua, que excluiria das 

terras indígenas fazendas, e os povoamentos brancos existentes, a maioria dos quais 

se formaram e cresceram ao redor das atividades de garimpo, que causava imensos 

prejuízos sociais as populações indígenas (LAURIOLA, 2003:177). 
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Igualmente, o Estado tem observado as populações indígenas como minorias. O conceito de 

minoria para, a ONU, é explicitado da seguinte maneira:  

Como um grupo numericamente inferior em relação aos restantes da população de 

um Estado, em posição não dominante, onde os membros-nativos do Estado-

possuem, do ponto de vista étnico, religioso ou linguístico, características que 

diferem dos restos da população e manifestam um sentimento de solidariedade, que 

de maneira implícita, com o efeito de preservar suas culturas, suas tradições, sua 

religião ou língua (ONU, 1996:218-219). 

 

A recomendação 1.201, da Organização das Nações Unidas – ONU, adotada em 1993 

pela assembleia parlamentar do conselho europeu, em seu artigo primeiro, dispõe que a 

expressão minoria nacional designa um grupo de pessoas em um Estado que: 

 a) Residem sobre um território deste Estado e são cidadãos;  

b) Tem ligações antigas, solidas e duráveis com esse Estado; 

 c) Apresentam características étnicas, culturais, religiosas ou linguísticas especificas;  

d) São suficientemente numerosos, porém menos que o resto da população desse 

Estado ou de uma região desse Estado;  

e) São animados pela vontade de preservar em conjunto o que faz sua identidade 

comum, notadamente sua cultura, suas tradições, sua religião ou sua língua. 

 

Em Roraima, a situação das minorias representada pelos povos indígenas, ribeirinhos 

classes trabalhadoras rurais e dos municípios, é crítica. Muitos vivem à míngua nas periferias 

da cidade, vivendo dos restos nos lixões públicos. Esse é um fato claro de que o Estado não 

tem cumprido seu papel como ente responsável em garantir a qualidade de vida saudável a 

essas populações. Exemplo disso era a postura do ex - governador do Estado Ottomar de 

Souza Pinto, que afirmava que, se a Terra Indígena Raposa Serra do Sol fosse homologada 

pelo Governo Federal de forma contínua, ele, através do Estado, não teria obrigação nenhuma 

em dar assistência aos povos indígenas daquela região, pelo único fato de que a homologação 

da terra em área contínua não lhe agradava, pois o Estado foi formado por grandes 

latifundiários ligados a classe política e estes anseiam por desenvolvimento a qualquer custo 

nem que seja passando por cima dos direitos dos povos indígena. 

Esse pensamento tem prevalecido ao longo de muitos anos criando argumentos 

absurdos de que o indígena é entrave para o desenvolvimento do Estado sendo que o próprio 
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Estado, através dos seus governantes, vem lhes negando cumprimento do direito e 

praticamente não envolve os povos indígenas em suas discussões e tomadas de decisões 

causando uma gestão completamente ineficiente. As decisões são de cima para baixo, 

geralmente quando chegam à comunidade é para serem executadas, e isso não agradava as 

populações indígenas já que estas têm seu próprio modo de gestão que é compartilhada e 

participativa.  

O Estado deve criar uma relação harmônica entre os diferentes componentes da 

sociedade. Em um país que é caracterizado pela diversidade de etnias, de religiões e línguas, é 

dever do Estado tomar medidas de inclusão social dos povos indígenas e de suas culturas com 

a sociedade nacional, não no sentido da integração, mas na participação, no reconhecimento 

deste povo e na aceitação. Porém, o que ocorre é completamente o contrário, a mídia 

dominada pela classe política representa a voz da classe dominante, dissemina informações 

distorcidas no que diz respeito às questões indígenas, pondo a sociedade completamente 

contra o índio, que automaticamente passa odiá-lo, desprezá-lo, tratando-o também como 

invisível, sem ao menos considerar sua economia que não é medida pelas instituições 

estaduais.  

A tolerância implica algo difícil de ser aceito pelas partes em litígio e é um caminho 

de mão dupla. Se o Estado que tem o maior poder não oferece tolerância às minorias, como 

ele pode pedir a elas tolerância frente ao Estado? É evidente que a resistência dos grupos 

indígenas, bem como de outros grupos “excluídos”, vale-se de qualquer argumento ou 

instrumento, mesmo da força, aliás, uma conduta usual do Estado em relação às minorias 

ainda segundo autor: 

“as declarações de direito, como matéria constitucional, compõe a moldura do 

Estado Liberal, contendo todas as diretrizes jurídicas, políticas sociais, econômica, 

desse período histórico, no entanto, o liberalismo excessivo, defendido por uma 

determinada facção social, e as necessidades econômicas e sociais da maioria das 

populações exigiam um novo tipo de Estado, com uma maior presença e 

representatividade política, social e jurídica. Adveio então, o Estado social de 

direito, no qual é considerada essencial a participação do povo no processo político. 

As conquistas dos direitos e garantias individuais são ampliadas, protegendo não só 

os direitos individuais como também os direitos coletivos, mais também normativas 

e operacionalmente a fim de tutelar concretamente as prerrogativas individuais, 

construindo-se, assim, uma interação entre o Estado social e o Estado de Direito 

(LEVY ,2009:04). 

As leis teoricamente garantem aos índios proteção e participação num Estado 

multiétnico. Na prática, o governo adota o pressuposto de que os índios devem abandonar 

seus modos de vida a fim de participarem da cultura monolítica do Brasil o que perpetua uma 

trágica incompreensão, que conturbou a história das Américas, que a simples existência de 
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culturas indígenas é uma ameaça ao sistema de valores e à integridade de estados nacionais.   

Para os positivistas, apenas cabia ao Estado respeitar o estágio de evolução dos índios,  

sustentando sua possível dizimação e deixando que, no decorrer do tempo, de forma suave, 

eles atingissem o estagio da civilização. Segundo o Serviço de Proteção ao Índio- SPI, era do 

dever do Estado, pela “proteção fraterna”, dar condições para os índios “evoluírem”, de forma 

lenta, para um “estagio superior”, que significaria sua incorporação” à nação brasileira.  

Essas questões têm mudado, pois os próprios indígenas já reconhecem seus direitos 

garantidos na Constituição Federal, no artigo 231, onde são reconhecidos aos índios sua 

organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, além dos direitos originários sobre 

as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer 

respeitar todos os seus bens. No que se refere a sua organização social, esta tem sido 

representados em diversas instancias públicas estaduais e federais através de suas 

organizações legítimas, observando-se o paradigma da quebra da tutela.  

Na prática cotidiana da relação entre o Estado e os índios, a tutela foi, muitas vezes, 

usada como instrumento de subordinação dos índios ao Estado. Não foram raras às vezes em 

que o Estado tomou medidas lesivas aos interesses dos índios, seja negociando diretamente 

seus territórios com as empresas, seja impedindo comunidades inteiras de exercer 

determinados direitos, utilizando-se muitas vezes da violência, conforme citado abaixo: 

Por mais breve que seja a análise que se faça da história de Roraima, pode-se 

facilmente constatar como o contexto político e produtivo foi gerando condições 

estruturais poucos favoráveis para um reconhecimento pleno dos direitos indígenas. 

As políticas oficiais do Estado surgiram o modelo de integração militar, 

pressionando as populações indígenas e impondo um novo modelo autoritário e 

desenvolvimentista que atendia, sobretudo, os interesses hegemônicos, baseados em 

políticas clientelistas e de exploração da dignidade humana (REPETTO, 2008: 35). 

 

Dessa maneira a relação entre índios e Estado não foi harmônica ao longo dos séculos, 

pois na visão indígena, o Estado de Roraima sempre representou o interesse dos grupos 

econômico latifundiários, tornando-se forte na luta contra os direitos dos povos indígenas. 
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CAPÍTULO II - A CHEGADA DOS PRIMEIROS POSSEIROS NO ESTADO DE 

RORAIMA E O PROCESSO DE OCUPAÇÃO DO TERRITÓRIO INDÍGENA  

 

Para fixar e entender como se deu a chegada dos primeiros colonizadores no Estado de 

Roraima foi utilizado neste trabalho os principais pontos históricos ocorridos ao longo dos 

anos abordando a chegada dos primeiros colonizadores portugueses, espanhóis e holandeses 

nas confluências do Rio Branco, no século XVIII e XIX.  

Os dados históricos dos primeiros contatos dos colonizadores estrangeiros e 

nordestinos com os povos indígenas se deram através das às relações construídas e com a 

contribuição dos povos indígenas na construção dos empreendimentos da época, com o uso de 

mão de obra indígena na construção do Forte São Joaquim no século XVIII.  As primeiras 

atividades empreendidas pelos colonizadores foi à introdução da pecuária no fim do século 

XVIII e, mais tarde, a chegada dos nordestinos à região culminando na exploração dos 

garimpos.   

Boa Vista capital do atual Estado de Roraima é uma grande maloca, apesar dos 

pesquisadores não afirmarem esse fato ao longo da descrição histórica da região, pois antes 

mesmo dos colonizadores chegarem à região, assim como ocorreu em todo o território 

nacional, os povos indígenas pertencentes às diversas etnias já habitavam toda a região 

amazônica. Com os conflitos e a invasão dos seus territórios ao longo dos séculos, muitos 

foram obrigados a fugir dispersando-se por regiões longínquas a fim de não se tornarem mão 

de obra dos colonizadores, embora muitos não tenham conseguido lograr com êxito as fugas. 

 

2.1- A OCUPAÇAO DO TERRITÓRIO  

 Para compreender os processos de ocupação do território de Roraima é 

necessário voltar ao conteúdo histórico de ocupação colonial portuguesa do vale do Rio 

branco, ocorrido entre os séculos XVIII e XIX. As primeiras notícias oficiais da região do rio 

Branco referem-se à época de chegada do navegador Pedro Teixeira no início do século XVII, 

quando é fundada a Capitania de São José do Rio Negro, com a ocupação do Médio 

Amazonas pelos portugueses. Os holandeses se estabelecem na região do Alto Essequibo, 

levando o governo português a criar a Capitania do Rio Negro. 
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  No ano 1770 os portugueses ocuparam a região usando como estratégia a força dos 

militares para impedir invasões de seus domínios pelos Espanhóis e Holandeses.  Para 

assegurarem a posse do vale do Rio Branco, estabeleceram uma relação clientelista com os 

índios da região baseando-se em aldeamento da população indígena, articulado pelo 

destacamento do Forte São Joaquim. 

A colonização e ocupação de Roraima podem ser divididas, em quatro períodos. O 

primeiro período iniciou-se com a “descoberta” do rio Branco pelos portugueses e encerra-se 

no início do século XVIII. O segundo período tem início no século XIX e estende-se até a 

criação do município de Boa Vista, em 1890. O terceiro período vai da criação do município 

até a criação do Território Federal de Roraima, em 1943. E o quarto e último período, de 1943 

até os dias atuais. Estes períodos estão relacionados a fatos de relevância que servem para que 

se defina as quatro etapas históricas de ocupação de Roraima. O primeiro período de 

colonização inicia-se em 1750 e vai até 1800. A penetração espanhola e de outros povos 

europeus faz com que os portugueses voltem sua atenção para a região (FREITAS, 1997).  

Na metade do século XVIII a cobiça do rio Branco pelos portugueses, ingleses, 

holandeses e espanhóis se intensificou, permitindo um intenso contato interétnico irreversível 

entre não indígenas e indígenas, com a tentativa de escravizar, aliciar e civilizar a população 

nativa. Essa situação de constante presença de outros povos europeus e do relacionamento 

mantido com os índios culmina com a permanência definitiva dos portugueses no rio Branco 

(FREITAS, 1997). 

O forte São Joaquim foi construído pelos portugueses no ano de 1775, nas 

confluências dos rios Uraricoera e Tacutu, formadores do Rio Branco e nas vias de acesso às 

bacias dos rios Orinoco e Essequibo. Constitui-se no marco da presença portuguesa e acelerou 

a colonização da área, com a implantação de aldeamentos indígenas. O Forte também 

desempenhou um importante papel político, pois nele ficava instalada a maior autoridade de 

toda vasta região, o representante do Governo da Província de São José do Rio Negro. Além 

disso, possibilitou a implantação de mais um ponto avançado para o nordeste, às margens do 

rio Pirara, afluente do rio Maú. Nesse processo, os indígenas os ajudaram na construção do 

Forte, o que favoreceu a revitalização dos aldeamentos. Os portugueses mantinham relação 

com os índios chamados pelos portugueses de principais tinham a função de recrutar outros 

índios, apresentando-os aos colonizadores. 

 



35 
 

 A política de colonização imposta pelos portugueses aos índios apresentou resultados 

pouco favoráveis. As aldeias diminuíram e os índios não mais admitiram enviar trabalhadores 

para o Forte São Joaquim. Por outro lado, as relações indígenas/holandeses e 

indígenas/ingleses foram menos conflituosas e os índios migraram de Roraima para a Guiana. 

Os constantes conflitos entre os grupos étnicos Macuxi e Wapixana prolongaram-se até a 

metade do século XIX e favoreceram o domínio português.  

No ano de 1784, o processo de colonização é retomado nas mesmas aldeias, já então 

muito dispersas. Os desentendimentos ocorridos, não impedem que a escravização e o envio 

de índios para Barcelos e Belém continuem, mantendo-se as constantes fugas. Sucedem-se 

conflitos que culminam com rebeliões que se espalham pelas colônias. Os colonizadores 

tornam-se mais radicais e aumentam a repressão. Os aldeamentos são arrasados, e os índios 

são dispersos em regiões distantes.  

Segundo o estudo desenvolvido pela Diocese de Roraima, a chegada dos espanhóis na 

região obriga os indígenas a fugirem, subindo o Orinoco, juntando-se aos índios que lá 

estavam. Os espanhóis avançam na mesma direção que os índios, e estes, fortalecidos pela 

união com outros grupos, levam os espanhóis a recuarem para a “beira mar”. Os espanhóis 

tentaram uma nova forma de contato, através de conversas e trocas, procurando manter uma 

relação amistosa, chegando até a serem parceiros contra outros grupos indígenas. 

 Foi nesse período que ocorreram os primeiros contatos dos povos indígenas com os 

colonizadores de origem Europeia na formação das fronteiras nacionais na região das 

Guianas, quando os portugueses tomaram posse efetiva do vale do Alto Rio Branco e 

conseguiram desalojar, com o apoio de grupos locais, os macuxi. Um destacamento militar 

espanhol se encontrava próximo à foz do rio Mau-Ireng, um dos principais afluentes do 

Tacutu pela margem direita.  Embora estivesse sob o domínio português, a ocupação efetiva 

do Rio Branco ocorreu tardiamente em relação às outras regiões do país. 

No período de 1787 a 1788 o pensamento de colonizar o vale do rio Branco 

permanece, todavia, através de uma estratégia que possibilitasse a ocupação, a curto prazo, 

pela gente das montanhas do país e a longo prazo, pela vinda de colonos europeus, que 

explorariam a pecuária nos campos naturais.  Nesse período foram construídas as primeiras 

fazendas - São Marcos, São José e Lobo D´Almada - com o propósito de ocupar a terra com a 

criação de gado: 
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A ocupação do lavrado de Roraima se consolidou com a construção do forte São 

Joaquim no Rio Branco em 1775-1776. O desejo das elites de consolidar uma 

população nacional unificada em torno dos valores culturais expressas em 

miscigenação implantadas no Rio Branco por Lobo de Almada (1787-1861) 

(BAINES, 2003: 5). 

 

As primeiras cabeças de gado, oriundas de Tefé/Amazonas, foram introduzidas nestes 

campos pelo Coronel Manoel Sá Gama Lobo D‟Almada. O gado, introduzido nas Fazendas 

procriam-se e espalham-se, para outras regiões do vale do rio Branco. 

 Novas tentativas de colonização não seriam mais empreendidas no século XVIII. 

Porém, dado o interesse estratégico de preservação do território na região do alto Rio Branco, 

aliado ao fato de que a fisiografia desta área, em particular, não era propícia ao extrativismo, o 

projeto de estabelecer aldeamentos indígenas e colônias militares, enquanto forma, continua 

durante o império. 

 A presença militar, por outro lado, também se restringiu com a guerra civil na década 

de 1830 e a posterior dissolução da guarda nacional. Apesar do decreto imperial n.º 662 de 22 

de dezembro de 1849 haver determinado a instalação de colônias militares e a portaria de 26 

de maio de 1850 que regulamenta; fixar o alto Rio Branco como local prioritário, não havia 

recurso nem contingente para concretizar essas medidas, segundo informavam seguidamente 

os presidentes da província do Amazonas à corte. 

 Aproximava-se o fim do ciclo em que a cartografia política da região era traçada pela 

configuração espacial dos aldeamentos e aldeias sob influência colonial. A partir de meados 

dos séculos XIX, a ênfase da ação oficial recairia sobre um novo fator de povoamento, a 

pecuária. Esta não era ainda uma atividade empreendida por colonos civis. Ao contrário, sua 

implementação no fim do século XVII, foi uma iniciativa oficial visando integrar a região do 

rio Branco ao mercado colonial com o fornecimento de carne e couro à capitania de São José 

Nero, tornando-a um pólo de atração e fixação de colonos.  Durante essa longa disputa de 

fronteiras com a Inglaterra, houve inúmeras iniciativas por parte do governo imperial e 

provincial para fomentar o povoamento dessa região por colonos civis, mas se colheram 

invariavelmente resultados inócuos. 

 Já no século XIX a pecuária adquiriu características peculiares. A introdução de 

bovinos foi uma iniciativa oficial do governo da Capitania de São José do Rio Negro, ainda 

em meados do século XVIII.    O governo estava preocupado em manter as terras próximas às 
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fronteiras enquanto propriedades do Estado e, assim, os colonos que migraram para essa área 

se instalaram na condição de posseiros.  

 

 Esse fluxo migratório para o rio Branco iniciou em 1877, com a chegada de piauienses 

e cearenses. A atividade econômica desses colonos era exclusivamente a pecuária na área de 

lavrado, não havendo produção de lavouras, mantendo-se a dependência de dois mercados 

fornecedores, Barcelos e/ou Manaus e da produção dos índios, com os quais os colonos 

trocavam a carne que produziam pela farinha. Em 1925 as fazendas se expandiram cada vez 

mais nas regiões Surumu, Baixo Cotingo e Serras e foram se apropriando das terras indígenas 

que ainda não tinham sido reconhecidas oficialmente pela justiça.  Por volta de 1929, ocorre o 

advento da garimpagem de ouro e diamante estourando as atividades minerarias na região: 

 

A atividade minerária, embora fosse um fator de crescimento de correntes 

migratórias, não era fixadora de mão-de-obra. A partir de 1936, registra-se uma 

pequena, mas permanente extração de diamantes instalada por garimpeiros. Em 

algumas áreas, como as serras do Tepequém, Maturuca e Verde; os rios Cotingo, 

Mau e Quinô; e, igarapés do Sapão, Surubai e Suapi, a exploração de diamante e 

ouro foi constante ao longo de muitas décadas. O vale do rio Branco, nas três 

primeiras décadas do século XX, foi visitado por vários cientistas (FREITAS, 1997). 

 

 

 Nas primeiras décadas do século XX, as posses particulares expandiram-se 

significativamente, impondo serias restrições à autonomia da organização social dos povos 

indígenas. A pecuária praticada de modo extensivo, consistindo simplesmente no pastoreio do 

gado pelos campos naturais, restringiu o território da fauna nativa e comprometeu as áreas de 

cultivo agrícola tradicional dos índios, ameaçando seus recursos essenciais de sobrevivência. 

 

Esse processo de invasão do norte/nordeste do Estado intensifica-se a partir dos anos 

1970 pela penetração dos criadores de gado na área, rica de pastos naturais. A atividade 

pecuária começa a atrair a população indígena aldeada, localizada nos vales dos principais 

rios. As secas constantes que assolam o nordeste brasileiro continuam trazendo nordestinos 

para Roraima, a eles se juntam nortistas dos outros Estados. A demanda pela produção da 

borracha é a responsável pelo processo de povoamento do interior da região Amazônica: 

A instalação dos colonos civis oriundos da região Nordeste teve inicio no fim do 

século XIX e começo do século XX no ano de 1877 com a decadência da economia 

extrativista na Amazônia e o crescimento particular da pecuária e do garimpo 

estabeleceram-se na margem direita do rio Branco e logo em seguida a esquerda do 

Rio Tacutu, durante a primeira metade do século XX a exploração do garimpo de 

ouro e diamantes provocou um novo movimento migratório de colonos (SANTILLI, 

2001).  
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 O processo mais recente de invasão do território indígena ocorreu nos anos 1990, 

quando os garimpeiros invadiram a terra indígena yanomami também localizada no Estado de 

Roraima. Após a legalização da terra pelo governo, os garimpeiros foram obrigados a se 

retirar e, ao invés de retornarem para suas terras de origem, os mesmos migraram para a Terra 

Indígena Raposa Serra do Sol ainda nos anos de 1990. Esse fato intensificou ainda mais os 

conflitos, pois na década de 1970 ocorreria um marco histórico na reivindicação da 

demarcação das terras indígenas: 

                                      O maior fluxo de invasores não índios ocorreu após a primeira grande retirada de 

garimpeiros do interior do território yanomami, em 1990. Os garimpeiros se 

transferiram para a Raposa Serra do Sol, onde organizaram núcleos habitacionais e 

prostíbulos, respaldados pelas lideranças políticas emergente do Estado de Roraima 

(SANTILLI, 1997: 01).  

 A invasão trouxe graves problemas, que modificaram a vida da comunidade, tais 

como: bebidas alcoólicas, prostituições, poluição dos rios, lagos e igarapés com mercúrio 

contaminando os peixes, destruindo matas, buritizais e as roças (CLEMENTINO, A.et.al; 

2008:25). 

  Depois da intervenção federal e do fechamento dos garimpos, ocorrido em meados 

dos anos 1990, a população que veio em busca de riqueza fácil não retornou aos seus lugares 

de origem servindo para aumentar os problemas sociais na periferia de Boa Vista. 

(BARBOSA, apud REPETTO, 2008: 34).   

 Foi dessa maneira que os primeiros posseiros entraram na Terra Indígena Raposa 

Serra do Sol, com incentivo concedido pelo governo Estadual, afetando diretamente os 

makuxi, Taurepang e Ingarikó. O auge da extração de ouro e diamantes nos garimpos 

localizados nas terras indígenas yanomami e Raposa Serra do Sol trouxe consigo um 

crescimento na demanda de gêneros de consumo, e consequente aumento do comércio e 

invasões de terras: 

No Estado de Roraima, a política de incentivo à migração desenfreada, desenvolvida 

pelo governo federal e estadual, agravou seriamente os problemas enfrentados pelas 

comunidades indígenas. A intensidade das migrações pode ser sentida através do 

número da população que quintuplicou em 20 anos. A invasão da área yanomami 

por garimpeiros comandados pelo empresário José Altino, Machado em 1985 

ressuscitou, em proporções alarmantes, um processo de atração de garimpeiros, 

iniciados nos anos 30, resultando desta vez  em ações genocidas contra o povo 

yanomami e no aumento da violência e incidência de doenças entre os demais 

grupos étnicos (PEREIRA, 1995:166). 
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  Com a instalação e o aumento das fazendas, os fazendeiros utilizavam a mão-de-obra 

indígena e mantinham com os mesmos uma relação conflituosa.  Em síntese, ao longo de todo 

esse processo, a relação entre as populações indígenas e o mercado regional pode ser 

resumida basicamente em prestação de mão de obra indígena nas fazendas, na região de 

campos, e, nos garimpos nas serras, além de fornecimento de alimentos pelos índios como 

farinha, mandioca e carne a troco de artigos manufaturados como pólvora, tecidos, 

ferramentas entre outros produtos de parte de garimpeiros e posseiros instalados na área.  

 Tais relações, essencialmente antagônicas, resultaram invariavelmente em termos de 

exploração extrema de mão de obra indígena, na prática de violências políticas e físicas 

cometidas pelos posseiros invasores contra a população indígena, e na degradação irreversível 

do meio ambiente na área de ocupação tradicional indígena. Com a instalação das fazendas na 

década de 1970 alguns indígenas trabalhavam para os fazendeiros sendo mal remunerados e 

maltratados: 

Os indígenas eram usados na maioria das vezes como mão de obra barata para a 

construção de currais, cercados, plantios, capinzais vaqueiros e outros trabalhos 

pesados.  Os fazendeiros com seus empregados invadiam as aldeias, estupravam 

mulheres e jovens e matavam aqueles que reagiam (CLEMENTINO, A. et. Al, 

2004:25). 

A configuração sociocultural do Estado de Roraima é relativamente contemporânea. 

Essa ocupação é resultante de processos históricos dinâmicos, em que a presença indígena é 

um fator marcante, bem como a do colonizador europeu e nordestino.  Como essa 

intensificação do fluxo migratório do Nordeste para Roraima, com os migrantes do Estado do 

Maranhão assumindo a liderança, ocorrendo o aumento da exploração das riquezas minerais, 

principalmente do ouro, ocasionaram profundas alterações no território indígena em que os 

povos indígenas enfrentaram políticas de invasão e ocupação de seus territórios por agentes 

sociais enviados pelo Estado, soldados, missionários, comerciantes, professores, e 

administradores (BAINES, 2003:5). 

A Transformação do Território Federal do Rio Branco em Território Federal de 

Roraima e a criação do Estado de Roraima marcam o período de ocupação. A transformação 

em Território Federal ensejou a possibilidade de uma colonização definitiva e permanente 

deste espaço do Brasil Setentrional.  A abertura da (BR-210) e da Manaus - Boa 

Vista/Venezuela (BR-174) provocou impactos negativos sobre os territórios indígenas, 

desencadeando conflitos, disseminando doenças desconhecidas, aumentando o índice de 

morbidade e mortalidade desta população e acelerando o processo de aculturação dos grupos 
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indígenas destas áreas. Nessa época, com a construção da rodovia BR 174, que liga o Estado 

do Amazonas ao Estado de Roraima, os povos indígenas Wamiri Atroari, localizados na 

divisa, foram dizimados, massacrados e mortos pelo exército.  

A criação de infraestrutura (vias terrestres de circulação) possibilitou a implementação 

de novos setores da economia, como a implantação de uma indústria extrativa vegetal e 

mineral, além de novos projetos de colonização agrícola.  Em meados da década de 1970, a 

pecuária torna-se a atividade básica do Território, com um plantel bovino equivalente a 300 

mil cabeças, com o apoio do Governo do Território aos colonos oriundos do nordeste.  

Com a criação destas colônias inicia-se uma mudança no processo de ocupação do 

Território.   Os povos indígenas de comércio recorrente estabeleceram relações comerciais 

com a sociedade local e regional e passaram compreender melhor as operações monetárias e o 

valor das mercadorias que desejavam. Nesta categoria incluem-se a maioria dos grupos 

indígenas da Amazônia, cuja produção para venda já se encontra incorporada ao seu cotidiano 

e às suas culturas.  

Os latifundiários tradicionais, surgidos nos lavrados de Roraima, são antigos e as 

fazendas marcadas ainda pela colonização no século XVIII. Algumas destas fazendas 

desapareceram ou têm outros destinos, mas uma boa parte permanece sendo administrada 

pelos herdeiros dos primeiros proprietários fazendeiros.  No estado, algumas propriedades 

apresentam-se como latifúndios recentes, em que a terra tem sido utilizada com objetivos 

especulativos, adquiridas a um preço baixo, para posterior revenda com obtenção de lucros. 

Esse processo tem sido penoso em algumas áreas da região, pois envolve um alto custo social, 

induzindo à expulsão, ao massacre ou ao deslocamento de grupos indígenas inteiros para 

reservas distantes do território de origem. 

Os migrantes de fronteira são atores sociais que penetram na Amazônia, legitimam a 

ocupação da área, através do desmatamento, mantendo assim, uma certa semelhança com o 

latifundiário recente. Entretanto, diferencia-se pelo caráter doméstico de sua produção. O 

posseiro não desloca os resultados de sua atividade para a região de origem. Esses migrantes 

quando se deslocam de seus lugares de origem em busca de novas fronteiras, o fazem com o 

objetivo de melhorar de vida.  
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 A constatação de estudos da realidade roraimense de que o desenvolvimento do 

Estado encontra-se comprometido por 90% das reservas minerais e de potencialidade 

hidráulica que se encontra em áreas indígenas, bem como os solos mais férteis, os recursos 

paisagísticos e madeireiros; deve ser contextualizada por uma análise mais crítica que permita 

a visualização das diversas riquezas que envolvem os aspectos de domínio das terras do 

Estado. Primordialmente, esses recursos naturais riquíssimos existentes em territórios 

indígenas, devem ser mais bem analisados para os próprios indígenas realizarem manejo 

sustentável e aproveitamento dos mesmos para a sua subsistência e produtividade: 

“Um sistema de uso da terra é sustentável quando sua produtividade é aumentada ou 

mantida em níveis que são economicamente viáveis, ecologicamente são, 

socialmente justo e culturalmente aceitáveis através do manejo eficiente dos 

recursos disponíveis, com um mínimo de distúrbio ao meio ambiente e a saúde 

humana” (National Research Council – NRC, citado por Serrão, 1995: 62). 

 

Em 1950, segundo dados fornecidos pelo IBGE, o Estado possuía 445 

estabelecimentos. Quatro décadas depois, em 1995, existem 7.476 estabelecimentos. Na 

década de 80 do século XX, o fluxo migratório é retomado e projetos de 

colonização/assentamento são implementados no ainda Território Federal de Roraima. 

Segundo o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, no ano de 2000 

(INCRA, 2001) o Estado possuía 31 assentamentos com uma área de 1.981.900 ha, 

envolvendo 21.562 famílias.  

Os habitantes dos projetos são, em sua maioria, nordestinos, oriundos principalmente 

do Maranhão, que trabalhavam com lavouras, alugando sua mão-de-obra. Os projetos de 

assentamento, por mais distantes que estejam de suas regiões de origem, são a possibilidade 

destes imigrantes obterem a propriedade da unidade agropecuária que exploram junto com 

suas famílias.  

Confirma-se, desta forma, que no Estado há uma alta concentração fundiária, com os 

estabelecimentos de médio e grande porte ocupando parte considerável das áreas destinadas 

as unidades agropecuárias. Assim, em 1995, a parte mais significativa dos produtores do 

Estado é de proprietários. Outras categorias como o arrendatário, parceiros e ocupantes 

aparecem de forma bastante discreta. Do total da área ocupada de 2.976.816 ha, os 

proprietários participam com 87,99%, enquanto que os arrendatários, parceiros e ocupantes 

ficam com apenas 12,01%. 
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 O Estado de Roraima registra uma demanda insatisfeita em relação à posse de terra.  

A migração em direção a Roraima é dinâmica e, aparentemente, as ações oficiais não 

conseguem equilibrar a oferta com a demanda por terras o que gera conflitos por terra entre 

governo e comunidades indígenas.  

 

2.2 - A DEMARCAÇÃO DAS TERRAS INDÍGENAS EM RORAIMA  

Os primeiros históricos de reconhecimentos das demarcações de terras em Roraima foi 

escrito Robert Richard Schomburgk no período de 1835 e 1836, patrocinado pela Sociedade 

Real de Geografia, de Londres, no qual realizou viagem ao interior da Guiana Inglesa, 

reconhecendo em seu relatório que a linha divisória com o Brasil fora, até então, formada pela 

Serra Pacaraima até o Monte Annay e pelo alto Rupununi. Quando em 1838 retorna à região, 

este explorador encontra o Forte São Joaquim e o posto do Pirara sem efetivo, pois as 

guarnições tinham se ausentado para combates no interior. Então resolve tomar posse da área 

em nome do governo de sua Majestade Britânica e incentiva a fundação de uma missão de 

catequese para os índios. 

Em 1840, os brasileiros voltam a ocupar o Forte e obrigam os religiosos ingleses a 

deslocarem-se para as terras da Guiana. Schomburgk, ciente dos acontecimentos contrapõe-se 

ao reconhecimento inicial e reivindica para a Grã-Bretanha o domínio daquela região. O 

governo inglês, considerando que a reocupação por soldados brasileiros constitui uma 

usurpação, determina a expulsão do destacamento brasileiro e autoriza o explorador 

Schomburgk a demarcar a linha divisória, conforme a proposta arbitrária formulada por ele.  

Os dois governos procuram amigavelmente um acordo, submetendo a questão à 

arbitragem do Rei da Itália que emite sua sentença em 1904, dividindo o território contestado. 

A partir de então muitos são os tratados, acordos, conferências entre as comissões mistas dos 

dois países. A fronteira Brasil-Guiana é totalmente levantada e demarcada de 1930 a 1938 

pelo Comandante Braz Dias de Aguiar, chefe brasileiro da comissão mista brasileiro britânica. 

A fronteira tem 1.606 km de extensão, ocupando 56,41% de fronteira fluvial e 43,61% de 

fronteira terrestre. A demarcação da fronteira com a Venezuela, após a realização de 

campanhas das comissões mistas dos dois países, ocorre no século XIX, abrangendo 2.199 km 

de fronteira seca: 

 

http://www.google.com.br/url?sa=t&source=web&cd=4&ved=0CC4QFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.revista.brasil-europa.eu%2F119%2FSchomburgk.html&ei=ceidTueIGMessQK9p7XJCQ&usg=AFQjCNG_z96ku-3ISIAwME3HmoddIF8-KQ
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Antecede a época colonial a ideia de que aos povos indígenas deveriam ser 

concedidas glebas de terras para sua sobrevivência física e sua integração com o 

mundo colonial, e que sobre essas terras eles teriam prioridade de uso e de posse. A 

coroa portuguesa via e agia como se as terras do Brasil fossem parte de seu 

patrimônio, embora muitos juristas da época não considerassem o direito de 

conquista sobre terras e bens dos conquistados (CUNHA, 1987:53-63). 

 

Em diversos alvarás e cartas régias notadamente o alvará de 1º de abril de 1680, a 

coroa explicitou o reconhecimento dos direitos dos índios sobre a terra em que viviam, “por 

serem primários e naturais senhores delas”. Entretanto, a coroa portuguesa jamais se 

encabulou de mandar descer índios de suas terras para viver perto dos povoados portugueses. 

Sendo eles de bom trato, onde lhes seriam dadas novas terras em função de outro tipo de 

racionalidade cultural; nem vacilou em condenar povos indígenas à guerra ofensiva, se fossem 

de má índole, perdendo o direito as suas terras e bens como explicita a carta régia de 09 de 

março de 1718.   

A atualmente a situação fundiária no Estado de Roraima apresenta 32 terras indígenas 

homologadas, com uma extensão territorial de 10.491.461 hectares, que corresponde a 46% 

da superfície do Estado, faltando apenas uma terra para ser reconhecida: a terra indígena lago 

da Praia. As terras já  demarcadas e homologadas são as seguintes: Ananás, Anaro, Aningal, 

Anta, Araçá, Barata/Livramento, Bom Jesus, Boqueirão, Cajueiro, Canauani, Jabuti, Jacamim, 

Malacacheta, Mangueira, Manoá/Pium, Moskou, Muiriru, Ouro, Pium, Ponta da Serra, 

Raimundão, Raposa Serra do Sol, Santa Inês, São Marcos, Serra da Moça, Sucuba, 

Tabalascada, Truaru, Trombeta Mapuera, Waimiri Atroari, Wai Wai e Yanomami. 

Os pedidos de ampliação envolvem 18 terras indígenas, a maioria relacionada a 

processo de demarcação em ilhas, desenvolvido na década de 80, que não dá conta da 

reprodução física e cultural das comunidades, pois conforme a população vai aumentando, 

maior a necessidade por terra. No ano 2009 o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou o 

decreto homologando mais duas terras indígenas. Uma delas a Terra Indígena Anaro, alvo de 

conflito entre fazendeiros e políticos locais, que ocorreu logo após a saída dos posseiros da 

Terra Indígena Raposa Serra do Sol, pois estes migraram para a Terra Indígena Anaro. Outra 

Terra indígena alvo dos conflitos foi à comunidade indígena Lago da Praia. 

Outra terra demarcada foi da Terra Indígena Trombeta Mapuera com uma extensão 

territorial de 3.970.418 hectares abrangendo o Estado do Pará, Amazonas e Roraima. No ano 

de 2004, as comunidades entraram com o processo para ampliação das terras, mas todas 

foram negadas pelo STF.  
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Enquanto o Conselho Indígena de Roraima, com apoio das comunidades, lutava pela 

homologação da Terra Indígena Raposa Serra do Sol, a demarcação de outras terras menores 

não foram esquecidas. Novas frentes de batalhas jurídicas e de mobilização ocorriam no 

Estado.    

Na análise de Santilli, o reconhecimento das demarcações das terras ocupadas 

tradicionalmente pelos povos indígenas e o consequente direito de usufruto de riquezas 

naturais nelas existentes são princípios constitucionais há mais de meio século no Brasil, 

desde a constituição de 1934. As terras são assim reconhecidas independentemente da 

demarcação (SANTILLI, 2001). Reforçando ainda essa ideia, Wapichana afirma que: 

O desrespeito à legislação brasileira, aos direitos garantidos aos povos indígenas tem 

gerado e permitido uma série absurdos e discriminações, os quais restringem os 

direitos indígenas, em especial, o direito a terra. Um exemplo de absurdo é a 

ressurreição da hipótese levantada durante a ditadura militar de que a demarcação de 

terras indígenas gera risco a soberania e seguranças nacionais (WAPICHANA, 

2010:183). 

 

A autora reforça ainda que é relevante que a sociedade brasileira entenda que o 

processo demarcatório de uma terra indígena não mais é do que o cumprimento de uma 

obrigação constitucional por parte da União, que o faz por meio da Fundação Nacional do 

Índio- FUNAI. É a aplicação das garantias previstas e direcionadas aos povos indígenas para 

que possam continuar a existir física e culturalmente (WAPICHANA, 2010:183): 

Expressamente, a Constituição Federal norteia, através de seus princípios, a 

demarcação das terras indígenas. Ela declara que “as terras tradicionalmente 

ocupadas pelos índios” fazem parte do patrimônio da União, e lhes garante a “posse 

permanente” e o “usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas 

existentes”. A Constituição também determina que essas terras são bens 

“inalienáveis e indisponíveis, e os direitos sobre elas, imprescritíveis, cabendo à 

União “demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens . Como a 

propriedade das terras indígenas corresponde à União, sua demarcação, feita por 

esta, é resultado de um procedimento administrativo que tem por objetivo 

estabelecer os limites da ocupação tradicional. Saliento, contudo, que a demarcação 

das terras indígenas não é ato constitutivo de posse, mas meramente declaratório, de 

modo a precisar a real extensão da posse e conferir plena eficácia ao mandamento 

constitucional (WAPICHANA, 2010:183). 

 

Para que um processo de demarcação seja reconhecido oficialmente pelo governo 

brasileiro em todos os seus trâmites judiciais é necessário a realização de um processo 

administrativo que tem suas fases disciplinadas a partir da Constituição Federal de 1988 

passando pela lei nº. 6001/73 (Estatuto do índio) quanto pelo decreto n.º 1.775/96 que alterou 

o decreto n.º 22/91. Essas fases processuais se consistem na:   
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A) Identificação e delimitação antropológica da área; 

B) Declaração da posse permanente, por meio da portaria do Ministro de Estado da 

justiça; 

C) Declaração propriamente dita, assentamento físico dos limites, com a utilização dos 

pertinentes marcos geodésico e placas sinalizadoras; 

D)  Homologação mediante decreto do Presidente da Republica e por ultimo 

E) Registro em cartório de imóveis da comarca de situação de terras e na secretaria do 

patrimônio da União. 

Cabe ressaltar que não é o procedimento demarcatório que cria a posse imemorial de um 

habitat indígena, este processo apenas delimita a área indígena de ocupação tradicional nas 

vigências legais (BRITO, 2009:174). 

 

A transformação do território de Roraima em estado, pela Constituição Federal em 

1988, determinou um prazo de 10 anos para que este alcançasse sua autonomia econômica 

remetendo à discussão sobre o desenvolvimento do estado e a participação que as 

comunidades indígenas teriam na definição de seu futuro. No entanto, isso só seria possível 

com a reversão do quadro de violência contra as comunidades.  Foi concedido um prazo de 

cinco anos para que o governo federal demarcasse todas as terras indígenas do país. Porém, 

não foi isso que ocorreu e, em 05 de outubro de 1993, expirou o prazo estipulado pela 

constituição e os processos rolam até hoje embasados de muitos processos burocráticos nas 

instancias judiciais. 

O fato é que grandes partes das terras indígenas não só em Roraima como no Brasil 

sofrem com depredação ambiental, algumas foram totalmente devastadas e empobrecidas pelo 

mau uso do solo ocasionado pelos garimpeiros ou madeireiros. Outros fatores relevantes são 

as doenças crônicas, como as verminoses, o sarampo, a catapora dentre outras enfermidades 

que acometem a população (PREZIA, 2000:34). 

 Esses fatores são primordiais para que o processo de demarcação de terra indígena ocorra 

o mais breve possível. No entanto, somente demarcar e homologar as terras indígenas não 

garante a proteção dos territórios: 
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Definir os limites territoriais de determinada população indígena, para que seja 

preservada da ação predatória de invasores não índios. Tal como na questão da 

reforma agrária, a mera distribuição de terras não garante o desenvolvimento dos 

pequenos agricultores, a delimitação das terras indígenas não garante a 

sustentabilidade dos povos indígenas. Não basta reconhecer seus direitos a terra, 

pois faltam condições para que eles desenvolvam suas formas produtivas. É preciso, 

então, dar assistência e condições para seu desenvolvimento mais amplo, dentro do 

contexto nacional, por meio de políticas especifica de educação e saúde e de 

fomento a projetos de desenvolvimento econômico sustentável (GOMES, 2002: 365 

366). 

Diante da pressão dos grupos econômicos, nacionais, e estrangeiros, as frentes de 

expansão estão ocupando a última fronteira amazônica. Diante deste fato, torna-se ainda mais 

urgente a demarcação das terras indígenas, pois só nessa região se concentram 381 terras 

indígenas que anseiam em ter seus territórios garantidos para assegurar sua sobrevivência 

física e cultural. Para as sociedades capitalistas, a terra é uma mercadoria que pode ser 

comprada e vendida. Para os povos indígenas, a terra tem um valor profundo, um significado 

simbólico, que faz parte da própria vida da comunidade. Perder a terra significa perder a 

tradição, as raízes míticas, a história, os lugares sagrados à própria vida (PREZIA, 2000:34). 

 

2.3 A DEMARCAÇÃO DA TERRA INDÍGENA RAPOSA SERRA DO SOL 

O processo de reconhecimento oficial da demarcação da Terra Indígena Raposa Serra 

do Sol remonta ao inicio do século, desde que se estabeleceram as práticas governamentais de 

demarcação. No ano de 1917, o Governo do Amazonas editou a lei n°. 941, destinado às 

terras compreendidas entre o rio Surumu e Cotingo aos macuxi e jericuna. Porém, sua 

demarcação efetiva nunca se deu, pois sempre sofreu forte pressão contrária por parte dos 

interesses econômicos de políticos regionais: 

O processo de reconhecimento oficial da TIRSS remonta ao início do século. Já em 

1917, o governo do estado do Amazonas editava a Lei Estadual nº 941, destinando 

as terras compreendidas entre os rios Surumú e Cotingo aos índios Macuxi e 

Jaricuna. Com base nessa lei, foi expedido título de concessão das mencionadas 

terras aos referidos indígenas em 1925. Porém, o título sequer foi respeitado pelas 

autoridades locais, o que fez com que os indígenas reivindicassem, em 1977, a 

demarcação das suas terras com base na Lei 6.001/73 (WAPICHANA, 2010:184). 

 

 Apesar das populações indígenas já estarem contactadas desde o inicio da ocupação 

do vale do Rio branco, só a partir do ano de 1977 a FUNAI tomou providências com relação 

ao reconhecimento do seu território. Nesse mesmo ano foi instituído um grupo de trabalho 

interministerial para identificar a área, que, lamentavelmente não apresentou relatório 

conclusivo de seus trabalhos. No ano de 1979 um novo grupo de trabalho procedeu a uma 
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identificação apenas parcial da área. Em 1984, outro grupo de trabalho deixou de realizar 

trabalhos conclusivos, sua identificação e delimitação ocorreu de fato em 1992: 

Iniciadas em 1977, com a portaria que criou o primeiro grupo de trabalho¸ este não 

apresentou uma proposta conclusiva. Somente em 1992 a Funai criou novo grupo de 

trabalho, que reconheceu a terra indígena TIRSS com uma extensão superficial 

aproximada de 1.678.800 hectares, oficialmente identificada e delimitada, através da 

Portaria n°. 09/ e de 18/05/1993 (WAPICHANA, 2010:184). 

 

Por ocasião da edição do Decreto Federal nº. 1775/96 foram apresentadas propostas 

diversas de demarcação por parte da oposição fazendeiros, município, e do Estado de 

Roraima, todas elas analisadas e afastadas justificadamente pelo Ministério da Justiça, ou seja, 

apresentaram a manifestações contraria a demarcação da Terra Indígena Raposa Serra do Sol, 

Esse fato é analisado ainda por Santilli, ao afirmar que: 

No âmbito do decreto 1.775/96, as contestações feitas à demarcação da área Raposa 

Serra do Sol subiram a centenas, provenientes do setor privado e de modo mais 

empenhado, do governo do Estado de Roraima, que não mediu esforços ou gastos 

para mobilizar advogados, dentro e fora da região bem como encomendar três laudos 

antropológicos favoráveis a sua demanda (SANTILLI, 2011:120). 

 

 Em 1988, no bojo do projeto calha norte, mais um grupo de trabalho interministerial 

procederia ao levantamento fundiário e cartorial da área sem chegar a qualquer conclusão 

sobre o conjunto da área. Na verdade, o conhecimento oficial sobre a terra acumulou-se 

progressivamente, resultando numa proposta de delimitação que veio a ser aprovada pela 

FUNAI e encaminhada para a competente decisão do Ministro da Justiça no ano de 1993. Este 

foi um dos processos que tramitaram na esfera judicial. 

 A área foi identificada e delimitada, em 1992 através das portarias 1141/92.1285/92, 

137592 e 1553/92. Em 1997, a Funai havia iniciado  processo visando a identificação. Em 

maio de 1993, o então presidente da Funai, Sydnei Possuelo, assinou parecer favorável à 

demarcação de 1.678.810 hectares, habitados por cerca de 10 mil povos  Macuxi e Ingaricó, 

que foi publicado no diário oficial da união em 21/05/1993. 

O processo da Raposa Serra do Sol já estava, antes desta data limite, com o Ministro 

da Justiça para a assinatura da portaria de demarcação, mas este se omitiu a fazê-lo devido à 

campanha contraria que era feita contra a demarcação promovida pelos políticos de Roraima, 

liderados pelo governador do Estado. A expiração do prazo, em 1993, não extinguiu a 

obrigação, prevista na carta magna, de demarcar as terras indígenas. Apenas adiou, em 

detrimento dos índios, o cumprimento desta obrigação, para Brito: 
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O que deu suporte para que a demarcação da Terra Indígena Raposa Serra do Sol 

ocorresse, foi o despacho n.º 009/93 do presidente da FUNAI, bem como o despacho 

n.º 50/98, do mesmo órgão ministerial, que julgou improcedente todas as 

contestações opostas à identificação e a delimitação da área com uma superfície de 

1.678.800 hectares (BRITO, 2008:178). 

 

A demarcação ocorreu no dia 11 de dezembro de 1998 através da portaria n°. 820, 

assinado pelo Ministro Renan Calheiros, que declarou a Terra Indígena Raposa Serra do Sol 

posse permanente dos povos indígenas em área contínua o que significou uma grande vitória. 

Posteriormente foi revogada pela portaria homologatória n°. 534/05 do presidente Luiz Inácio 

da Silva em 15 de abril de 2005. Foi registrado no cartório da união no ano de 2006 e 

conforme Wapichana: 

O decreto presidencial estabeleceu ainda novas regras para a TIRSS. Segundo estas, 

o Parque Nacional do Monte Roraima, sobreposto à terra indígena, está submetido a 

um regime jurídico de dupla afetação, como bem público da União destinado à 

preservação do meio ambiente e à realização dos direitos constitucionais dos povos 

indígenas. Dessa forma, o parque deverá ter uma gestão compartilhada entre o 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), 

a Fundação Nacional do Índio (Funai) e as comunidades indígenas que habitam a 

região. Foi reforçada, também, a aplicabilidade do Decreto 4.412-2002, prevendo a 

atuação das Forças Armadas na defesa do território e soberania nacional e da Polícia 

Federal, no resguardo da segurança e ordem públicas e garantir a proteção dos 

direitos constitucionais indígenas na TIRSS (WAPICHANA, 2010:185). 

 

Havia dois grupos de pressão que se dividiram em torno da questão do modelo da 

demarcação o primeiro deles exigia a homologação em área contínua definido pela portaria 

n.° 820 no Ministério da Justiça de 11 de dezembro de 1998 acatado pela Funai, a igreja e 

algumas organizações não governamentais como o ISA. 

 A outro grupo reuniu parcela dos indígenas que apoiavam a demarcação em ilhas 

eram favoráveis a permanência dos posseiros na terra indígena, estes apoiados pela idéia 

desenvolvimentistas do Estado que queria excluir da demarcação 10% da área identificada de 

modo a retirar dos limites da reserva não apenas rodovias, imóveis com condomínio e posse 

anteriores a 1934, propriedades com títulos definitivo cedido ilegalmente pelo Instituto 

Nacional de Reforma Agrária - INCRA, com também reivindicavam terras para expansão da 

currutelas e área produtoras as várzeas do Rio Surumu onde eram plantados arroz em grande 

escala. 
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2.4 O MODELO DE DEMARCAÇÃO EM ÁREA CONTÍNUA 

 

 A demarcação em área contínua, reivindicado pelos povos indígenas, consistia o não 

separamento da terra, ou seja, a terra livre para todos os indígenas pescar, caçar, atravessar 

para outros limites das regiões. Pois no seu interior circulam com toda liberdade pessoas 

naturais e todo e qualquer dos grupos étnicos formadores do povo Brasileiro (Brito, 

2008:176).  

 Um dos maiores problemas enfrentado pelos indígenas era o fato dos posseiros 

cercarem as terras impedindo, os indígenas caçar, pescar e realizar suas atividades produtivas 

devido essas cercas construídas ao longo dos rios e lagos, impediam, o acesso do indígenas e 

quando isso ocorria  os jagunços das fazendas os retiravam a força e violência. O argumento 

do Estado contra a demarcação em área contínua era de que: 

                                       A demarcação em área contínua traria consequências desastrosas, sob o aspecto 

comercial, econômico e social. Quanto ao interesse do país, haveria 

comprometimento da segurança e soberania nacional, tudo a prejudicar legítimos 

interesses dos “nãos índios”. Por ultimo argumenta que haveria desequilíbrio no 

concerto federativo, visto que a área demarcada, ao passar para o domínio da união, 

mutilaria parte significativa do território do Estado. Sobremais ofenderia o principio 

de razoabilidade, ao privilegiar a tutela do índio em detrimento, por exemplo, da 

livre iniciativa (BRITO, 2009:174). 
  

2.5 O MODELO DE DEMARCAÇÃO EM ILHAS 

 O modelo de demarcação reivindicado pelo Governo e os latifundiários era a 

demarcação da terra em forma de ilhas esse modelo consistia em dividir a terra indígena por 

blocos ou porções geográficas modelo calculado por hectare por ilhas ou do tipo “queijo 

suíço” separar em blocos as regiões deixando na terra indígena os pecuaristas, rizicultores, 

mineradores e os municípios. Este modelo era contraposto ao contínuo preconizado pelos 

índios, ou seja: 

                                           Nessa mesma toada de intermináveis dissensos é que foram assestados novos pedidos, 

aplicáveis a “qualquer demarcação de terras indígenas”, a saber: a) adoção da forma 

descontínua ou “em ilhas”; b) exclusão das sedes dos municípios de Uiramutã, 

Normandia, e Pacaraima; c) exclusão da área de 150 km, referente à faixa de 

fronteira; d) exclusão de imóveis com posse ou propriedade anteriores a 1934 e de 

terras tituladas pelo INCRA antes de 1988; e) exclusão de rodovias estaduais e 

federais, bem como plantações de arroz, de áreas de construção e inundação da 

hidrelétrica de Cotingo e do parque nacional de Monte Roraima (BRITO, 2008:176). 
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Se o modo de demarcação em área em ilha fosse considerado, não teria por que os 

povos indígenas reivindicarem a demarcação de suas terras, já que o modelo em ilha 

significaria a continuidade da presença dos posseiros na terra. 

 

Antes da decisão do Supremo Tribunal Federal- STF, 33 ações contestavam a 

demarcação contínua da área.  Várias delas foram apresentadas pelo governo de Roraima, que 

oferecia uma proposta de redução da reserva a partir de algumas inclusões, como a área de 

plantio de arroz atual e futura, uma faixa de 35 km a partir das rodovias, as vilas de Surumú, 

Mutum e Socó, a área da lagoa Caracaranã e a da barragem de Cotingo.  

 

De acordo com o levantamento fundiário da Funai e do Incra, foram identificados 359 

ocupantes não-índios na região. Sendo indenizados por benfeitorias de boa fé para aqueles 

que estavam na região sem saber se tratar de área indígena 210 deles, totalizando um valor de 

R$ 6,9 milhões pagos: 

                                              Os povos indígenas foram surpreendidos com essa série de restrições de direitos, 

como a exclusão da sede do município de Uiramutã, sempre contestada como 

inconstitucional, por ser parte da Aldeia Uiramutã, que deu o nome ao município. 

Ainda mais surpresos ficaram com a questão do Parque Nacional do Monte 

Roraima, uma vez que sobreposto a terra indígena, considerando a divisão tripartite 

de gestão, figura não contemplada pelo ordenamento constitucional, já que os 

recursos naturais são de 'usufruto exclusivo' e 'indisponíveis' os direitos sobre suas 

terras. Todavia a luta continuou, porque o decreto de homologação significou um 

avanço no procedimento de demarcação das terras indígenas (WAPICHANA, 

2010:185). 

  

A partir da homologação foi dado prazo de um ano para a saída dos não índios da 

Terra Indígena Raposa Serra Sol. Isso não ocorreu conforme os prazos determinados 

ocasionando em ações do Estado para reverter o decreto homologatório gerando um dos 

maiores conflitos territoriais do Estado de Roraima e do País. O caso foi parar na Comissão 

Interamericana de Direitos Humanos – CIDH, da organização dos Estados Americano-OEA 

como infração dos direitos humanos e territoriais dos povos indígenas. 

 

 

 

 

 



51 
 

CAPÍTULO III – CONFLITOS TERRITORIAIS E OCUPAÇÃO DA TERRA 

INDÍGENA RAPOSA SERRA DO SOL 

Para a compreensão dos conflitos territoriais e ambientais ocorridos no território 

indígena, serão abordados definições que envolvem essa temática que afetam diretamente não 

só as populações indígenas, mas também diversas classes sociais. Os conceitos serão baseados 

em autores recentes que discutem a questão. Os conflitos territoriais no Brasil geralmente 

estão ligados às demandas de luta pelo acesso a terra deparando-se de frente com os conflitos 

socioambientais em todo o seu processo, pois tudo está ligado ao território. 

Para compreender o que é um conflito é necessário observar algumas teorias 

sociológicas: Para Max Weber, só há conflito na sociedade por causas sociais, políticas e 

econômicas e somente quando por oposição entre proprietários dos meios de produção 

burguesia, e os que dispõem apenas da força de produção, isto é, o proletariado-, o que 

culminaria na luta de classe, ideia originaria da Revolução Francesa (1789) (ALMEIDA, 

2008:56). 

Ainda conforme a análise de Almeida o conflito pode ser entendido como uma forma 

de interação entre indivíduos, grupos, organizações e coletividades que implica choque para o 

acesso e a distribuição de recursos escassos (BOBBIO, MATTEUCCI, PASQUINO apud 

ALMEIDA, 2008:58).  

Para o autor acima qualquer conflito é uma perturbação, uma quebra de um estado 

normal causado por fatores extras sociais que devem ser reprimidos por que é uma patologia 

social.   Qualquer grupo ou sistema é marcado por conflitos uma vez que em nenhuma 

sociedade a harmonia ou o equilíbrio são normais.  Antes, são exatamente a desarmonia e o 

desequilíbrio que constituem a norma e isto é um bem para a sociedade já que através dos 

conflitos surgem as mudanças e se realizam os melhoramentos (ALMEIDA, 2008:59). 

3.1  CONFLITOS TERRITORIAIS  

 Os conflitos territoriais podem ser caracterizados como a luta pelo acesso e posse da 

terra envolvendo uma série de sujeitos que ocupam posições diferentes na estrutura fundiária.  

As coletividades estabelecem condutas e modelos de usos da territorialidade, isto é, 

um esforço coletivo de um grupo social para ocupar, usar, controlar, assim se identifica com 

uma parcela especifica de seu ambiente biofísico, convertendo-a assim em seu território 

(SACK, LITTLE, apud ALMEIDA, 2008:124). 
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A territorialidade tem um papel importante na constituição dos diversos grupos 

humanos em razão de ser essencial para a formação de seus territórios socialmente 

construídos (SACK3, HAESBAERT apud LIMA, PEREIRA, 2007:109). Os autores 

identificam duas perspectivas para o território a primeira: 

Trata o território como materialidade e se divide nas seguintes vertentes: a 

naturalista (território natural), a jurídico-política (normas que determinam os 

contornos e as práticas territoriais) e a econômica (território enquanto fonte de 

recursos). A segunda perspectiva está relacionada aos sentimentos que o território 

inspira a exemplo do medo de ser dele excluído ou da satisfação de usufruí-lo 

(STEINBERGER & RODRIGUES, 2010:41). 

 

O território pode ser entendido ainda como espaço delimitado a partir de relações de 

poder, não se restringindo, entretanto, ao poder centralizador do Estado-nação, em razão de o 

poder ser inerente às relações humanas. Como todas as relações de poder, a medida 

espacialmente é também produtora de identidade, de uma territorialidade que, a par de suas 

complexidades internas, identifica uma alteridade: os que vivem dentro dos seus limites, com 

tendência a separar quem destes está fora.  O território é formado por ações político-

normativas um campo de forças, é fundamental perceber como o território é usado, onde, por 

quem, por que, para quê.  

 

Os questionamentos acima propostos pelos autores evidenciam as motivações dos 

agentes sociais, usuários do território, para exercer poder participando do processo decisório 

sobre a normatização de assuntos que interferem no território. Também consideram que o 

exercício do poder está ligado ao controle das decisões que passa pela negociação política 

para legitimar a resolução de conflitos.  

 

Tal negociação inclui estratégias e táticas que vão desde a cooperação até o confronto. 

Em outras palavras, território, além de fonte de recursos é também fonte de poder, uma noção 

clássica de poder é a weberiana, que avalia a capacidade de grupos ou indivíduos fazerem 

suas vontades prevalecerem sobre as demais por meio de mando e obediência. Weber assinala 

que “poder significa a probabilidade de impor a própria vontade dentro de uma relação 

(STEINBERGER & RODRIGUES, 2010:41). 
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Dentro desse contexto é possível falar das territorialidades dos povos tradicionais. 

Como afirma Souza, o território fundamenta a economia e a identidade cultural de um grupo, 

mas a plena autonomia “é incompatível com a existência de um „Estado‟ enquanto instância 

de poder centralizadora e separada do restante da sociedade” (LIMA & PEREIRA, 2007:109).  

 

 Um território autônomo concretiza-se pelo poder de defendê-lo e geri-lo livremente 

pela coletividade que o habita. Isso não tem sido observado no caso das populações 

tradicionais em relação à condução da territorialidade do Estado-nação, o que significa dizer 

que a história das fronteiras em expansão no Brasil é necessariamente conflituosa com as 

territorialidades dos diversos grupos sociais (índios, quilombolas e caboclos) desde a época 

colonial (LIMA, PEREIRA, 2007:109).  

 

Inúmeras invasões realizadas, há mais de 500 anos, por portugueses, ingleses, 

franceses e holandeses e, nos últimos dois séculos, por brasileiros testemunham a resistência 

dessas populações em nome da defesa e do controle de seus territórios. Existem outras formas 

de resistência, como fugas, luta armada e alianças entre quilombolas e povos indígenas, mas 

nem todas as respostas desses grupos devem ser classificadas como tal: 

A existência de processos de acomodação, consentimento, influência mútua e 

mistura entre as partes envolvidas resultou na criação dos territórios dos distintos 

grupos sociais, mostrando que a constituição e a resistência cultural de um grupo 

social são dois lados de um mesmo processo. Visto que o resultado geral da 

expansão das fronteiras econômicas no Brasil foi a instauração da hegemonia do 

Estado-nação e a imposição de suas formas de territorialidade, de tal forma que 

todas as demais territorialidades são obrigadas a enfrentá-las, instalou-se a lógica da 

propriedade privada, única forma jurídica de propriedade legítima perante o Estado 

(LITTLE, apud LIMA, PEREIRA, 2007:109).  

 

A territorialidade dos povos indígenas sempre representou um desafio para o Estado-

nação brasileiro. Primeiro, porque a ideologia territorial reivindica um espaço geográfico para 

o uso exclusivo de seus membros, de sua “comunidade nacional”. Segundo, porque ao se 

fundamentar no conceito legal de soberania, que postula exclusividade do controle do 

território nas mãos do Estado, dificulta-se o reconhecimento das territorialidades dos povos 

indígenas, principalmente como parte de sua problemática fundiária (GONÇAVES, LITTLE, 

apud LIMA, PEREIRA, 2007:113).  
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A Terra e suas formas de dominação social, desde o inicio da colonização portuguesa, 

configuram uma complexa questão que tem sido responsável pelas desigualdades sociais 

políticas que demarcaram, durante séculos, a fácies da sociedade brasileira (PACHECO & 

PACHECO, 2010): 

Uma das características do campo brasileiro tem sido a grande quantidade de 

“conflitos” em torno da luta pela posse da terra. Trata-se de um processo que tem 

ganhado forças, principalmente, com a emergência dos movimentos sociais, que 

desafiam um sistema jurídico e econômico que estava amparado por certo grau de 

“certezas”, alicerçadas no mundo ocidental, que ditava os discursos sobre o que 

deveria ser uma sociedade moderna. Esses movimentos sociais trazem à tona 

expressões poderosas baseadas principalmente nas questões identitárias e culturais. 

Inserem-se nestes movimentos a luta dos trabalhadores rurais sem terra e os vários 

movimentos indígenas pela posse e demarcação de seus territórios (PACHECO & 

PACHECO, 2010: 262). 

 

Conforme os autores a concentração de terras no Brasil não é um fenômeno novo, mas 

pode-se afirmar que ainda hoje faz parte da base como se estabelece a estrutura fundiária. 

Essa concentração tem raízes históricas na forma de ocupação e colonização do território, a 

qual se baseou muitas vezes no artifício da “grilagem”, ou seja, na apropriação indevida de 

terras (PACHECO & PACHECO, 2010): 

                                              Os conflitos de terra sempre marcaram o perfil das relações sociais e econômicas  

que se estabeleceram no Brasil. Contudo, essas manifestações nem sempre 

ocorreram de forma aberta ou visível, dadas a pressão e a repressão exercidas pelos 

setores dominantes do poder. Para as classes dominantes a terra significa honra e 

poder patriarcal, espaço onde se arregimentam compadres e acumula-se poder 

político e econômico reservado exclusivamente à administração das elites locais, 

que aportaram nesses ares por meio das benesses europeias colonizadoras. Este 

perfil oligárquico foi formador da estrutura de poder regional configurador de uma 

formação fundiária concentradora e antidemocrática, baseada na propriedade privada 

e alicerçada por uma de suas instituições-pilares, a família (PACHECO & 

PACHECO, 2010:262).  

 

Já os povos indígenas têm uma relação muito forte com a terra. A terra tem um 

significado subjetivo muito importante, é a mãe, pois é dela que se tira o alimento, pois assim 

como a terra está para a vida, assim também os povos indígenas são um só com a terra, ou 

seja o território envolve mais que o espaço territorial delimitado, significa cultura, 

conhecimento da fauna, flora, ligação com os antepassados é uma relação total com o meio 

ambiente e o habitat natural, trabalham a terra comunitariamente, de modo sustentável e 

ecologicamente integrado, visando o desenvolvimento e bem-estar das comunidades em 

harmonia com a natureza. 
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3.2   CONFLITOS SÓCIOAMBIENTAIS  

 Os conflitos sócioambientais também ligados ao território, têm a ver com as relações 

que estabelecem as classes ou grupos sociais com a natureza e que geram conflitos em torno 

do controle e uso da natureza e seu impacto nos grupos humanos. Esses conflitos estão 

relacionados com meio ambiente: manejo não igualitário dos bens naturais, segurança 

ambiental, água doce, pesca, bosque, terra cultivável, territórios, conflito acerca da 

vulnerabilidade do ecossistema: 

Os conflitos socioambientais ocorrem quando as classes, grupos ou setores sociais 

têm interesses e necessidades contrapostos com que diz respeito ao acesso, uso, 

manejo e controle da natureza e dos recursos naturais como: terra, água, minerais, 

petróleo, flora, fauna dentre outros. Quando a ação de determinados grupos humanos 

sobre a natureza provoca degradação, contaminação, deterioração da fauna e flora, 

destruição de espaços públicos, produzem-se conflitos se essas ações prejudicam 

outros grupos humanos. Assim o conflito sócio ambiental necessita de partes 

interessadas (UASB, 2007:36). 

 

Os conflitos sócios ambientais apresentam-se de maneira articulada, os interesses, 

necessidades e posições que se expressam em conflitos econômicos, políticos e ideológicos. 

Assim por exemplo, as concepções ideológicas acerca da natureza justificam ações produtivas 

extrativas que tem como fim o lucro e geram políticas e leis que beneficiam essas práticas; o 

bem se produz ações produtivas de cooperação mutua e respeito aos processos da natureza 

que tem como finalidade a satisfação de necessidades vitais das comunidades e geram 

organizações e mobilizações para a defesa dos direitos humanos e a preservação na natureza 

como espaço de vida, segundo Litlle: 

                                          Conflitos socioambientais: são embates entre grupos sociais em função de seus 

distintos modos de inter-relacionamento ecológico, isto é, com seus respectivos 

meio social e natural, ou seja, quando o cerne do conflito gira em torno das 

interações ecológicas. Essa definição remete à presença de múltiplos grupos sociais 

em interação entre si e em interação com seu meio biofísico (LITLLE, 2000:01). 

 

São localizados em três itens:  

1) Conflitos em torno do controle sobre os recursos naturais, tais como disputas sobre a 

exploração ou não de um minério, sobre a pesca, sobre o uso dos recursos florestais etc.; 

(2) Conflitos em torno dos impactos (sociais ou ambientais) gerados pela ação humana, tais 

como a contaminação dos rios e do ar, o desmatamento, a construção de grandes barragens 

hidrelétricas e 
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3) Conflitos em torno de valores e modo de vida, isto é, conflitos envolvendo o uso da 

natureza cujo núcleo central reside num choque de valores ou ideologias.  

 

A natureza para o sistema capitalista é concebida como uma mercadoria, como um 

recurso que pode ser explorado e, portanto, a natureza é uma coisa que pode ser possuída, 

comprada ou vendida, ou seja, pode ser propriedade de alguém. Esta visão da natureza 

justifica as práticas econômicas exploratórias principalmente para a exportação e mão de 

obras nativas e florestais, a ocupação do território a partir de políticas de colonização, etc. 

Prática, que com o pretexto de desenvolvimento e o apoio de políticas estatais tem provocado 

uma paulatina degradação da natureza, a imposição de formas de vidas mercantis e 

deslocamento forçoso das populações nativas. As classes e setores sociais que desenvolvem 

estas concepções e práticas têm interesses e necessidades específicas. 

 Em outros sistemas sociais a natureza é concebida como espaço vital uma forma de 

vida na qual é parte o ser humano não esta separado. Natureza e ser humano são um todo 

indissolúvel, inter-relacionado. O que faz a natureza afeta o ser humano e o que faz o ser 

humano afeta a natureza. As práticas produtivas se realizam com respeito aos processos da 

natureza, buscando sua permanente reprodução. As classes, setores sociais e comunidades que 

vivem estas concepções refletem diferentes necessidades e interesses. 

Quando estas duas formas de concepção se confrontam, geram conflitos que adquirem 

formas muito diversas e se apresentam em termos de encontro entre classes, setores sociais, 

instituições, entre outros. Por exemplo, conflitos entre empresas madeireiras e comunidades 

indígenas, entre criadores de gado e comunidades indígenas, entre colonos e comunidades 

indígenas, entre Estado e comunidades indígenas. Existem também conflitos no interior destes 

dois mundos:  

a) No caso da natureza como fonte de recursos, os conflitos internos produzem-se por 

interesses meio particulares de um setor ou instituições ligadas ao uso, acesso, exploração e 

manejo dos recursos naturais; conflitos entre empresas transnacionais e Estado.etc.  

b) No caso da natureza como espaço de vida, os conflitos internos produzem-se por interesses 

muito específicos ligado ao acesso, uso, manejo dos espaços de vida: gerando conflitos entre 

as comunidades indígenas por atividade de aproveitamento florestal, conflitos interétnicos e 

conflitos interculturais.   
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Nas últimas décadas, não só no Brasil, como em toda a região Amazônica onde estão 

localizados diversos territórios indígenas, as grandes empresas e o próprio governo com 

distintas intenções e apoiados por políticas, se apossaram definitivamente das Terras 

Indígenas como afirma o texto abaixo:  

                                          Os Estados nacionais promovem, incentivam e saqueiam a Amazônia, suas 

intervenções geram e depredam nossos recursos, empobrecendo ainda mais. A 

exploração por vários atores econômicos que com discurso de desenvolvimento 

seguem-nos chupando o sangue como parasita. Assim temos em nossos territórios: 

investigadores em busca de investigações para suas teses, os missionários em busca 

de fiéis de mão de obra, o Estado em busca de populações contribuintes. Os grupos 

de interesses trouxeram muitas necessidades e todo o tipo de conflitos que antes não 

imaginávamos existir. A ausência de respeito e informações sobre nossos sistemas 

de vida sociais e econômicos por parte dos agentes externos nos levou de autônomos 

e livres a dependentes, empobrecidos e excluídos, marginalizados e mão de obra 

(COICA, 2005:14).    

O texto é uma afirmação da realidade em que se encontram os territórios indígenas em 

toda a América latina, principalmente em Roraima, que foi palco de conflitos envolvendo a 

população indígena e a classe dominante gerando tanto os conflitos territoriais como 

ambientais.  Exemplo de outros povos indígenas que tiveram suas terras devastadas foram os 

tupiniquins no Estado de Espírito Santo, aldeia Irajá, viveram realidade idênticas aos povos da 

Terra Indígena Raposa Serra do Sol. Denunciavam uma empresa de celulose a ARACRUZ, 

que ocupava cerca de 11.000 hectares de suas terras, o que ocasionou a perda total de sua 

cultura e vida. As matas, os rios se esgotaram com as poluições e aos poucos se tornaram 

prisioneiros da empresa servindo como mão de obra barata.  Os problemas causados são os 

mesmos: divisão, dependência econômica e outros conflitos internos.  

 

A intelectualidade Amazônica adere ao discurso do desenvolvimento sustentável: 

maior parte das autoridades políticas locais abraçou a linguagem sustentabilidade e ainda 

continuaram praticando desenvolvimento convencional, sem olhar os impactos sociais e 

ambientais (DOUROJEANNI, 1992).  

O autor afirma ainda que, as grandes indústrias capitalistas vão à Amazônia tirar 

proveito de seus recursos, ou seja, a Amazônia é vista pela maioria como uma terra onde se 

vai fazer dinheiro para se viver bem em outra parte, não se vai à Amazônia radicar-se, nem 

desenvolvê-la, construí-la ou transformá-la em uma nova nação. Os veem como os 

portugueses e os espanhóis viam o Brasil na época colonial. Isto é, consideram-na como uma 

fonte de matéria prima ou um lugar para especular com seu dinheiro: 



58 
 

O fenômeno recente, mais importante em matéria de exploração florestal na 

Amazônia é a invasão de grandes investidores estrangeiros, principalmente asiáticos, 

para efetuar exploração florestal massiva, esse processo de invasão iniciou em 

Surinamy e Guiana, porem há expandido rapidamente ao Brasil (TRAUMAN, 

1997).   

 

Ainda conforme o autor outro aspecto igualmente contraditório na atitude dos países é 

seu comportamento dual que inclui críticas ao estilo de desenvolvimento imperante na 

Amazônia e condicionalmente diversa, ao mesmo tempo em que seus governos estimulam 

investimentos e exploração das florestas, minérios e petróleo assim como o turismo. Como 

dito anteriormente, raras às vezes são consistentes com a premissa do desenvolvimento 

sustentável pregado por eles. Cada país há décadas prepara regularmente plano de ação e 

estratégia e ou/ políticas setoriais ou globais para o desenvolvimento de suas posições 

amazônicas.   

A entrada dos posseiros ao longo dos séculos repercutiu na vida dos povos indígenas de 

Roraima gerando diversos conflitos. Os conflitos, mas evidentes envolveu o processo do 

reconhecimento territorial da terra indígena, e o conflito sócio ambiental envolvendo o uso 

dos recursos naturais na região Surumu que será esplanado nos itens a seguir. 

 Os conflitos envolveram as comunidades indígenas através das suas organizações e do 

Estado representado pela classe política, vereadores, deputados estaduais, federais, 

governadores, ministros, associações dos produtores rurais do nordeste de Roraima, 

pecuaristas, fazendeiros, rizicultores, agricultores, advogados, a sociedade Roraimense 

influenciada pela mídia política se manifestava totalmente contra a questão indígena em 

Roraima e outros atores (JOAQUIM, 2009:107): 

Destaca-se que estão inseridos nesse processo e luta pela terra dois movimentos 

sociais: o indígena, com a demanda pelos seus territórios tradicionais, e o 

movimento dos trabalhadores rurais (...) a partir daqui passa e existir um novo 

conflito de interesses quais sejam: o interesse da comunidade e o acesso às terras 

tradicionais, e o direito dos trabalhadores dos movimentos dos trabalhadores rurais 

que está intimamente ligado à função social da terra (PACHECO & PACHECO, 

2010: 281). 

 

Na Raposa Serra do Sol diversos problemas contribuíram para as ocorrências dos 

conflitos, o principal fator envolveu a reivindicação da sua demarcação da terra pelos povos 

indígenas, gerando conflito entre o Estado que se opôs contrário a efetivação da demarcação 

das terras indígenas, afirmando que as demarcações das terras indígenas em Roraima eram um 

entrave para o desenvolvimento do estado conforme afirmado por Pereira: 
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O Governo do Estado de Roraima historicamente se opôs a demarcação das áreas 

indígenas, e sempre estimulou a invasão desta e outras áreas realizando investimento 

em infraestrutura de apoio aos núcleos de garimpo, incluindo-se ai as aberturas de 

estradas, sem que se possa, no entanto, considera-las como centros populacionais 

consolidados (PEREIRA, 1991, 1995: 167). 

  

A invasão na Terra Indígena Raposa Serra do Sol ocorreu com a entrada de 

garimpeiros que foi reforçado após a desintrusão da terra indígena yanomami nos anos 90, 

acirrando ainda mais os conflitos com as comunidades que entraram numa batalha judicial em 

defesa dos seus direitos territoriais: 

Esses fatos ocorreram na década de 1970, na época o cenário era desfavorável aos 

povos indígenas, no auge da ditadura militar, as leis e políticas eram voltadas para a 

ocupação e colonização da Amazônia, o que causou a invasão de terras públicas por 

grileiros, o incremento de latifúndio com sérios danos ao meio ambiente 

(WAPICHANA, 2010:181). 

 

O Estado de Roraima está no ranque no que diz respeito à violência cometida contra 

os indígenas ao não cumprimento dos direitos territoriais, assim como o Estado do Mato 

Grosso e outros Estados:  

                                              Roraima é um Estado de violência institucionalizada, a violência praticada contra as 

comunidades indígenas de Roraima se notabiliza pelo apoio institucional de órgãos 

governamentais, permitindo que práticas criminosas fiquem impunes e se perpetuem 

(PEREIRA, 1995:166). 

 

Os casos de violência praticados contra as comunidades indígenas e seus membros, 

lamentavelmente, são comuns em todo o Brasil, conforme os dados coletados pelo Cimi, a 

cerca da realidade indígena em relação à demarcações das terras indígenas, depois de oito 

anos o resultado foi quase inócuo. O número de assassinatos cresceu assustadoramente nos 

oitos anos na gestão do presidente Lula, em 2003 foram 42 casos de violência causada contra 

os povos indígenas saltou para 60 casos em 2010 (CIMI, 2010).  

No Estado de Roraima isto se agravou fortemente com apoio institucional que o 

Estado tinha com os latifundiários contribuindo ao longo das décadas para que práticas 

criminosas continuassem impunes e se perpetuasse, a violência institucional ocorria com 

ações das polícias civis e militares e também o governo do estado de Roraima que construía 

propostas junto à bancada política do Estado completamente à revelia do interesse das 

comunidades indígenas o que acirrava ainda mais os ânimos, pois as comunidades não 

aceitam propostas impostas de cima para baixo. Um desses empreendimentos é o caso da 

hidrelétrica no Rio Cotingo, totalmente na área indígena, o processo está em andamento e não 
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há preocupação por parte dos políticos em realizar consulta prévia junto a as comunidades 

indígenas como prevê a Constituição Federal em seu artigo 232.   

 Nesse período estudado que vai de 1970 a 2008 diversos conflitos ocorreram, 

ocasionando atentado e violência à vida das populações indígenas. Serão citados aqui alguns 

casos de ocorridos entre posseiros e povos indígenas na luta pela posse da terra o que 

ocasionou em atos de violência e assassinatos de diversas lideranças indígenas. De acordo 

com os dados do relatório de violência do (CIR, 2003) um dos conflitos que repercutiu foi o 

assassinato do indígena Aldo Mota macuxi, exemplo de como o Estado e os grupos anti-

indígenas se articulam e agem contra as populações indígenas.  

 

 Aldo foi morto em uma emboscada, tal como aconteceu com outras lideranças 

assassinadas nos últimos vintes anos, seu desaparecimento foi notificado pelo CIR, não houve 

empenho de autoridades policiais na busca do corpo. Só depois de um tempo seu corpo foi 

encontrado enterrado em uma cova raza na propriedade de um fazendeiro no município do 

Uiramutã. Foi enviado ao Instituto Médico Legal-IML de Boa Vista no Estado de Roraima, o 

laudo final na necropsia concluiu que a causa da morte era natural e indeterminada, é 

questionável, como um defunto vai se enterrar por conta própria? Não satisfeito os povos 

indígenas enviaram o laudo ao IML em Brasília, e o resultado foi confirmado o que todos 

suspeitavam: que ele foi assassinado a queima roupa.  

 

3.3 CONFLITOS DECORRENTES DA CRIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS   

  

O período entre 1987 e 1991, surgiram as vilas ou currutelas que serviam de apoio aos 

garimpos ilegais dentro da terra indígena, que depois se tornaram municípios, agrupando 

comerciantes e garimpeiros dentro das comunidades, principalmente na região das Serras 

onde surgiram as vilas Uiramutã, Água Fria, Mutum e Socó implantado pelo o governador 

entre os anos de 1991 a 1994. Os garimpeiros não tinham morada fixa, ora estavam no Brasil, 

ora estavam na Guiana, eram em torno de 300 pessoas.  A assembleia legislativa do Estado de 

Roraima acelerou processos para a criação de municípios dentro das terras indígenas. 

 A instalação desses municípios em áreas indígenas é inconstitucional e fere os direitos 

de usufruto exclusivo garantido aos índios pela Constituição Federal.  Essa foi uma das 

estratégias do Estado de Roraima para ocupar as terras indígenas, mesmo sendo ilegal, se 

apropriavam desse ato, e criaram os municípios de Uiramutã, Normandia e Pacaraima a 
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ultima dentro da Terra Indígena São Marcos homologada e demarcada.   (Santilli, 1997) 

afirma que esse é um exemplo caricatural do absurdo fenômeno de proliferação de municípios 

que não tinha qualquer condição de sustentabilidade orçamentária, foram criados 

exclusivamente para atender a demanda dos políticos, consequentemente esses os municípios 

acabavam gerando: 

a) Violência sistemática da lei e dos costumes nos núcleos invasores; 

 b) Apropriação indevida dos recursos naturais;  

c) Sonegação deliberada e generalizada de impostos devidos aos poderes públicos em 

decorrência da extração dos minérios;  

d) O desmatamento, o desbarrancamento e a poluição por mercúrio dos rios e igarapés da 

terra indígena;  

e) A sucessão de conflitos entre índios e não índios, que resultaram em mortes das lideranças 

indígenas.  

 (Pereira, 1995) afirma que, ali praticava - se várias atividades ilegais como extração 

predatória de minérios, rode gado das comunidades indígenas, contrabando, prostituições 

bebida alcoólica, aliciamento de menores entre outros. No ano de 1992 observou-se 

significativo processo de depopulação nos núcleos de vilarejos, em virtude da redução de 

jazidas garimpáveis, o que ensejou, inclusive, a iniciativa do governo local de promover o 

assalariamento de parte desta população para que lá permanecesse, forjando uma crise social, 

com o objetivo de impedir a demarcação. “Roraima é o cenário de fortes conflitos territoriais 

que se cristalizam nas definições de políticas indigenistas e indígenas, mas também entre 

grupos não indígenas detentores do poder local, bem como entre estes grupos não indígenas” 

(REPETTO, 2008:20).  

 

3.4  CONFLITOS DECORRENTES DA PRESENÇA DO EXÉRCITO  

 

Casos extremos de violência policial civil, militar e do exército ocorria contra os 

macuxi residentes na terra indígena, com a instalação do 6° pelotão de fronteira em 2002, na 

fronteira Brasil Guiana gerou diverso problemas com as comunidades por diversas ocasiões 

militares do exército entraram nas aldeias, sem o consentimento prévio dos indígenas, usando 

de violência com as lideranças indígenas. Em 25 de março de 2002 a comunidade do Lage foi 
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invadida por um grupo de militares que chegaram a apontar fuzis contra os membros da 

comunidade. Em outro momento, entraram fortemente armados com veículos blindados, e 

tanques avançando sobre as comunidades causando terror aos moradores que em nenhum 

momento haviam sido informados sobre as manobras que seriam realizadas pela instituição. 

 

3.5  Conflitos Sócio Ambientais na Região Surumu 

 

 

Aqui será tratado a respeito dos conflitos ocorridos na região Surumu, onde estava 

localizado um dos principais produtores de que se apropriava indevidamente da terra indígena 

usufruindo dos recursos naturais na produção de arroz e criação bovina. 

O empreendimento de rizicultura estava implantado em uma região riquíssima, 

propicia a produção de arroz. 

 

3.5.1 Contextualização da Região 

A região Surumu é uma das quatro regiões que compõe a Terra Indígena Raposa Serra 

do Sol limita-se ao Norte com a Venezuela; ao sul com o município de Normandia, a oeste 

com a Terra Indígena São Marcos e com o município de Pacaraima, ao leste com a república 

da Guiana. É limitada pelos rios: Tacutú, Maú, Miang, Surumu e linha seca.  As regiões estão 

constituídas por centros regionais, que são constituídas por comunidades e coordenadas por 

coordenadores regionais. Essa divisão interna se dá para melhor gerir o território e as próprias 

comunidades que na maioria das vezes são distantes uma das outras. 

Todos os planejamentos das regiões são organizados em assembleias regionais, 

realizadas trimestralmente onde são tomadas decisões participavas juntamente com as 

comunidades planejam e organizam diversas atividades e projetos cujo, objetivo é fortalecer a 

identidade indígena, organizar maior capacidade de articulação interna e externa para alcançar 

uma real autonomia econômica para suas comunidades. 

A região Surumu está constituída por três centros regionais: Pedreira, Canta Galo e 

Barro. As etnias pertencente à região são os: Macuxi, Wapixana e Taurepang, com uma 

população de 2.664 habitantes organizados em 32 comunidades. As comunidades são 

coordenadas por um conselho indígena regional formado por membros eleitos pela 

comunidade.  

 É a principal entrada para os latifundiários um pólo de articulações, desde a ocupação 

colonizadora foi importante na definição das fronteiras nacionais, servindo de ponto de apoio 
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aos viajantes, garimpeiros e para o comércio ilegal contrabandeado da Venezuela para o 

Brasil.   

  Foi uma base importantíssima tanto para atuação indigenista desde os primeiros 

momentos com a atuação dos beneditinos, no começo do século XX, por que era um ponto 

estratégico de convergências entre as etnias taurepang, macuxis e wapichanas. Esse ponto 

entre as regiões dos campos do lavrado e das serras era um ponto de transição. Tanto em 

termos geográficos como em termos territoriais. Foi na região Surumu que foi constituída a 

primeira base de instalação do SPI um ponto de base apoio para Marechal Rondon e 

mobilização e luta na criação das organizações indígenas. A região foi Base para a instalação 

da missão beneditina desde os anos 70 onde aconteciam as reuniões anuais e articulações das 

lideranças indígenas. 

 

A comunidade indígena do Barro está situada na região Surumu cerca de 6 km do antigo 

empreendimento de agronegócio de produção de arroz irrigado. Essa comunidade foi afetada 

em seu contexto social, sendo marcada por intensos conflitos. Em 2008, havia uma população 

permanente na comunidade de 180 pessoas distribuídas em trinta famílias. Hoje soma-se 189 

habitantes conforme os dados colhidos nas comunidade em 2011. 

 

Na comunidade têm duas escolas, o Centro de Formação e Cultura Raposa Serra do Sol-

CIFCRSS e a escola Indígena Estadual Padre José de Anchieta. A comunidade está 

organizada por meio de dois tuxauas que são escolhidos por votação participativa democrática 

da comunidade. Os tuxauas exercem um cargo de confiança perante a gestão da comunidade, 

sendo os porta-vozes principais para representá-la em qualquer situação de abrangência 

regional e estadual e nacional. Na região há ainda a Organização dos Professores Indígenas de 

Roraima (OPIR), representados por conselhos nas comunidades, a Organização das Mulheres 

Indígenas de Roraima (OMIR) e lideranças como os catequistas, os animadores, vaqueiros e 

conselheiros da comunidade. Suas atividades produtivas estão baseadas no cultivo de 

mandioca, macaxeira, feijão, milho, projetos de piscicultura e o projeto do gado doado pela 

igreja católica um dos maiores que a comunidade possui.  

 

O nome da comunidade originou-se da argila Nan‟as‟raru, que na língua nativa Macuxi 

significa “barro”, um tipo de solo argiloso propício para produção de copos, panelões e outros 

artefatos antigamente utilizados pelos indígenas da comunidade. Os primeiros contatos dos 
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colonizadores com a comunidade ocorreu por volta de 1909 com a chegada dos missionários 

Beneditinos, como mostra a carta dos Monges Beneditinos da missão de Surumu (Ministério 

de Agricultura, 12/01/1911) e também com ida do general Rondon no ano de 1917, que, ao 

realizar inspetoria na Amazônia, teve a oportunidade de encontrar os povos Jericuna e os 

Macuxi.  No ano de 1945 chegaram os primeiros fazendeiros, que entraram vendendo 

mercadorias contrabandeadas da Venezuela que eram comercializadas em forma de comboio, 

usavam a ajuda dos índios para transportar os produtos que eram vendidos nas adjacências 

conforme o depoimento do senhor Lazáro, da Comunidade Pedra do Sol em 2008. 

 

Conforme o senhor Lazáro, a convivência desde o início da invasão era de exploração e 

maus-tratos pelos fazendeiros, que recrutavam os índios para trabalharem e pagavam pouco – 

recurso para mantê-los economicamente dependentes de suas fazendas.  O contato trouxe, 

além da perda identidade cultural, os males como a dependência do álcool, ameaças de morte, 

os direitos ignorados pelos governantes entre outros.  Com o aumento da população, o 

prefeito de Pacaraima tornou a comunidade em distrito do município de Pacaraima, o decreto 

de criação do distrito foi derrubado pela justiça porem até hoje pessoas ligadas aos 

latifundiários consideram-na como vila.   

 

O aspecto geográfico da região é formado por savanas (lavrado), propicia a produção 

de vários cultivos, especificamente o de arroz, localizado as margens do rio Surumú em área 

alagada.  O ambiente em que se encontram as propriedades que cultivaram arroz faz parte de 

uma grande faixa remanescente de cerrado ou Savana inserida na Amazônia Legal, conhecida 

como “Lavrado”, ambiente este de grande importância científica e ecológica, mas com grande 

fragilidade ambiental em seu constituinte natural, principalmente em seus mananciais de 

águas superficiais, importante fonte de vida na região (IBAMA, 2008).  Além dos rios e 

igarapés existentes na área, destaca-se ainda a presença de diversas lagoas naturais que são 

importantes em várias funções ecológicas como, por exemplo, na reprodução da ictiofauna e 

como sítio de pouso e alimentação da avifauna.  
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3.6 Localização do Empreendimento  

 

O empreendimento de agronegócio voltado à produção de arroz e soja estava 

localizado a cerca de 6 km da comunidade do Barro. Ocupavam estrategicamente as áreas 

mais ricas da região. A plantação se estendeu por toda a região, utilizavam o sistema de 

aradação e irrigação o que gerava maior produtividade¸ atingindo áreas de proteção ambiental 

- APPs. Tinha como base a fazenda Depósito onde eram processados e armazenados a 

produção e depois enviado à capital Boa Vista onde funcionava seu distrito industrial, após 

ser processado eram distribuídos para o comercio. 

 

Conforme (Junqueira, 2011) o agronegócio é reconhecido pelo governo Brasileiro 

como um setor expoente especificamente das exportações Brasileiro sendo o principal 

responsável pelo superávit da balança comercial e vem ganhando força e respaldo ao longo 

dos anos ao mesmo tempo em que aparecem os desafios.    

 

Os arrozeiros chegaram à região na década de 90, comprando terras de antigos 

fazendeiros, ocuparam estrategicamente às margens dos rios.  A região é considerada como 

uma das melhores terras por possuir facilidade de utilização da água para irrigação. As 

lavouras expandiram nas várzeas dos rios Cotingo, Surumu e Tacutu. Praticamente todo o 

arroz produzido era vendido nos estados do Amazonas e do Pará e a Venezuela 

comercializado num preço mais alto do que o arroz originado do Estado do Amazonas, 

enquanto o kg do arroz oriundo do Estado do Amazonas custava em torno de R$1,20 o arroz 

produzido no próprio Estado custava equivalente a R$ 2,60 conforme levantamento realizado 

em 2008.  

Estavam presentes na Terra Indígena sete produtores de arroz instalados nas fazendas 

Depósito, Providencia, Guanabara-Canadá, Praia Grande, Carnaúba, Casa Branca, Iemanjá e 

Tatu nas regiões Surumu e Baixo Cotingo, foram ampliando suas produções com o objetivo 

de ficarem na terra indígena definitivamente. Estavam cientes de que se tratava de terra 

indígena recebiam financiamentos e incentivos fiscais do governo estadual do qual 

conseguiam licença ambiental ilegalmente através do órgão municipal Fundação Estadual do 

Meio Ambiente, ciência e tecnologia de Roraima-FEMACT (FEMACT, 2005). 

As principais comunidades afetadas pelas atividades produtivas foram: São Jorge, 

Pedra do Sol, Renascer, Caranguejo, Táxi, Machado e a comunidade Barro conforme o mapa 
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abaixo. O empreendimento além de afetar toda a região da TI. RSS afetou também a Terra 

Indígena São Marcos que faz divisa com a mesma. 

Figura 3 – Comunidades indígenas afetadas pelos arrozais 

Comunidades

afetadas pela 

degradação

ambiental na

TIRSS e na

TI São Marcos

Fonte: INPA-2008. FUNAI-PPTAL-2005
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4. LINHA SECA
5. QUALQUAL
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9. SÃO BENTO
10. RETIRO
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13. MACACO
14. STA CRUZ 
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Fonte CIR -2008 

 

A quantidade de grãos produzidos em Roraima conforme os dados do IBGE renderam 

88 mil toneladas conforme tabela abaixo. 

Quadro 2- Lavoura de Arroz e Soja 

Arroz (em casca) - quantidade produzida   85.325 Toneladas 

Arroz (em casca) - valor da produção   59.728 mil reais 

Arroz (em casca) - área plantada   15.500 Hectares 

Arroz (em casca) - área colhida   15.500 Hectares 

Arroz (em casca) - rendimento médio  5.504 kg/hectare 

 

Soja (em grão) - quantidade produzida   3.920 Toneladas 

Soja (em grão) - valor da produção   2.744 mil reais 

Soja (em grão) - área plantada   1.400 Hectares 

Soja (em grão) - área colhida   1.400 Hectares 

Soja (em grão) - rendimento médio  2.800 kg/hectare 

Dados do IBGE  

As atividades de agropecuárias se expandiram, como forma de desenvolvimento 

impulsionado pelo próprio Estado com objetivo de aproveitar os recursos naturais existentes e 

como forma de concretizar novas invasões da Terra Indígena Raposa Serra do Sol. Chegaram 

a arrecadar anualmente com a safra do cerca de quatro milhões de reais em função da 

produção e da isenção de impostos ate 2018.  
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O Governo Estadual publicou o decreto nº 3.341-e de 1998, que dispôs sobre incentivos 

fiscais aos participantes do projeto integrado de exploração agropecuária e agroindustrial do 

Estado de Roraima, conforme prevê o artigo abaixo: 

 

Art. 1º Os incentivos fiscais instituídos pela Lei nº 215, de 11 de setembro de 1998, 

regem-se pelo presente Decreto e normas de caráter complementar e obedecerão aos 

seguintes princípios: 

 I – reciprocidade: refere-se à contraprestação devida pela empresa beneficiária do 

incentivo fiscal, expressa em benefícios sociais previstos no Projeto Integrado de 

Exploração Agropecuária e Agroindustrial, bem como o efetivo cumprimento das 

condições estabelecidas neste Regulamento e em normas complementares que vierem a 

ser editadas; 

II – Seletividade: refere-se ao mandamento constitucional de alteração quantitativa da 

carga tributária em função da essencialidade das mercadorias e dos serviços a serem 

produzidos; 

III – Progressividade: refere-se à extensão dos incentivos fiscais a outras mercadorias 

que venham a ser produzidas, diversificadamente, nos setores agropecuário e 

agroindustrial, pelos contribuintes incentivados; 

IV – Temporariedade: refere-se à concessão de incentivos fiscais com prazo 

previamente determinado, vencível no encerramento do exercício financeiro de 2018, 

sem prejuízo de ser prorrogado, com base na legislação estadual, e se assim recomendar 

a conjuntura econômica do Estado.   

Esse decreto foi alterado pela lei nº 399, de 30 de setembro de 2003 conforme o artigo 

abaixo: 

Art. 1º As cooperativas e associações agropecuárias localizadas no Estado, bem como, os 

produtores participantes do Projeto Integrado de Exploração Agropecuária e Agro-Industrial 

do Estado de Roraima, a ser executado pela Frente de Desenvolvimento Rural, ficarão isentos 

dos tributos de competência deste Estado, até o Exercício de 2018. 

Parágrafo único. Somente farão jus às isenções dos tributos as Cooperativas e Associações 

que estiverem no gozo dos direitos jurídicos, até a publicação da presente Lei. 

Art. 3º Os contribuintes devidamente selecionados pela Secretaria de Estado do 

Desenvolvimento Econômico que satisfaçam as condições exigidas para a fruição do 
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incentivo fiscal, deverão requerer a isenção ao Governo do estado, através da Secretaria de 

Estado da Fazenda, comprovando sua adequação a esta Lei e seu registro no Cadastro de 

Contribuintes deste Estado.  

 

No que se refere ao consumo de arroz, (Cordeiro, 2005) afirma que o consumo de 

arroz pela população mundial é um hábito inquestionável e dificilmente sofrerá substituição. 

Em Roraima iniciou-se com a produção de arroz sequeiro plantado no lavrado, o sistema de 

produção desse tipo de arroz não teve o êxito esperado mais serviu de base para o plantio do 

arroz irrigado nas várzeas dos Rios Roraimenses.  

O arroz, plantado com técnicas de irrigação, era um dos principais produtos agrícola 

exportado de Roraima para a Venezuela. A mecanização agrícola foi introduzida em Roraima 

no ano de 1977. Na atividade agrícola era usado para o preparo do solo o sistema de aração e 

nivelamento por máquinas e tratores: 

                                            O arroz cultivado na região é de cinco variedades da espécie Oryza sativa L, 

melhoradas geneticamente para cultivo via irrigação por inundação. As variedades 

utilizadas nestas fazendas foram BR IRGA 409, 414, 417, 418 e Bluebelle. Estas 

variedades proporcionam uma alta produtividade, superior a 6000 kg por hectare. 

Portanto, podemos considerar também que essas variedades geram mais de 6000 

kg de sementes por hectare caso não seja feita a colheita (IBAMA, 2008). 

 

Com a demarcação da terra indígena em 1998 vários posseiros desocuparam a terra, 

porem as lavouras continuaram com o processo deplorável de degradação ambiental 

(IBAMA, 2008). 

 Figura 3 – Mapa das Lavouras de Arroz 

 

 

Fonte: INPA-2008 
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Um estudo realizado pelo (Instituto Nacional de Pesquisa na Amazônia-INPA) 

demonstrou o aumento das invasões das monoculturas, existentes na Terra Indígena Raposa 

Serra do Sol. A análise da imagem constatou a presença das setes fazendas que investiam 

pesado. Pode-se perceber através de comparação de imagens de satélite, em 16 de novembro 

de 1987, as áreas estavam com um maior controle e estabilidade ambiental, fato contrário ao 

que é observado em 03 de fevereiro de 2008, percebendo-se claramente que muitas destas 

áreas foram suprimidas e degradadas pelas atividades econômicas inseridas na fazenda.  Que 

cada vez mais se expandiam expulsando os indígenas das suas proximidades.  

  

                            Figura 5- Extensão das lavouras de arroz 

 

INPA-2008 

 

As imagens geradas em 1991, 1992, 1997 e 2005, mostram a ampliação da monocultura 

de arroz nas Fazendas Depósito, Guanabara-Canadá e também a Fazenda Canadá. Dos 

2.806,74 hectares (57,06% da área total da fazenda) explorados até então pela atividade de 

rizicultura na fazenda, 674,61 hectares ou 13,71% da área total, estão inseridas em (Área de 

Preservação Permanente - APP‟s). Esta área equivale a 24,03% da extensão explorada. 

Somente a fazenda providencia possuía no ano de 2001 uma área de 1.000 há (5) m² e 

4.918,92ha saltou no ano de 2008 (IBAMA, 2008). 

A tabela abaixo mostra o aumento significativo da expansão das lavouras do ano de 

1992 a 2005, observa-se a crescente invasão da monocultura que estava instalada 

irregularmente no território indígena. Essa expansão como estratégia do agronegócio 

continuava mesmo a após o governo federal ter demarcado a terra indígena no ano de 1998.  
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Tabela 1 – Dado do crescimento das invasões 

.  

 Fonte: CIR-2008 

 

  Esta exploração era realizada em ambientes de lagoas e margens de rios. As 

produções do arroz inseridas nas proximidades das lagoas naturais eram altamente danosa a 

todo o ambiente, uma vez que, estas áreas são nascentes de vários mananciais de pequeno 

porte que acabam desaguando no rio Surumu, importante manancial da região, conforme 

Lauriola: 

                                   A invasão das monoculturas instaladas irregularmente no território indígena crescia 

de modo contínuo desde 1992. Essa expansão continuou ilegalmente depois que o 

governo federal demarcou a TI. RSS em 1998 [...] essa rápida expansão tinha como 

objetivo quebrar o modelo contínuo que estava sendo aplicada que modo crescente 

pela política indigenista no plano nacional (LAURIOLA, 2003:178). 

 

As empresas utilizavam produtos químicos (agrotóxicos) nocivo e prejudiciais ao meio 

ambiente e á saúde das comunidades, os produtos eram: Adubo ureia, herbicida stampir, 

Inseticida ambusch, fungicida benlate, fungicida bim (FEMACT, 2005).  Conforme o técnico 

agrônomo os agrotóxicos eram usados com dosagem recomendada e acompanhada. Os 

defensivos descritos eram oriundos da Venezuela. Conforme o documento o valor da compra 

foi de 50.000,00 CR$ no ano de 1992 foi de cinquenta milhões de cruzeiros. Totalizando 

umas de 6.000 hectares no qual 800 hectares eram para plantação de arroz e pecuária de corte. 
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 (Vieira, 2010) num estudo sobre A (in) visibilidade social das poluições por agrotóxico 

afirma que: 

                                            A sociedade brasileira convive, ainda hoje, com a carência de informações seguras 

sobre os impactos sócios ambientais destrutivos gerados pelas práticas agrícolas 

herdeira da revolução verde, alem da precariedade do sistema em vigor de 

monitoramento contínuo dos casos de violação ambiental. Em relação à produção de 

arroz nas áreas em questão, alguns estudos  realizados nos últimos anos corroboram 

a afirmação  de que os fatores associados à intensificação desta cultura tem afetado  

negativamente o ecossistema (LOPES, 1998; CANTON, 2005; DESCHAMP et 

al.,2003; NOLDIN et al.,2011). 

 

          As atividades voltadas à monocultura além de violentar a vida dos povos indígenas, 

geraram enormes impactos ambientais como desmatamento, contaminação da água etc... 

Esses foram um dos fatores que levaram as comunidades indígenas a pressionarem a justiça 

para a retirada imediata dos posseiros de suas terras ocasionando em conflitos entre indígenas 

e posseiros que resistiram fortemente contra a desocupação da terra. 

 

3.7 Resistência e Conflitos ocorridos na Comunidade Barro região Surumu 

 

Os conflitos abordados aqui fazem menção à desocupação dos arrozeiros da fazenda 

Depósito localizada na região Surumu.  Os conflitos foram presenciados por mim, a partir do 

ano de 2003, quando passei a atuar junto com as lideranças indígenas pela defesa dos direitos 

da nossa terra. A minha vivencia no movimento indígena iniciou por ocasião da III reunião 

ampliada realizada pelo Conselho Indígena de Roraima no qual a minha pessoa foi indicada 

pelas lideranças indígenas a concorrer a uma vaga no curso de administração na Faculdade 

Cathedral ainda no ano de 2003, no qual fui aprovada.  

 

Após ser aprovada na universidade passei a atuar na organização indígena 

acompanhando todo o processo de luta pela homologação da Terra Indígena Raposa Serra do 

Sol, que já havia sido demarcada em 1998. E que vinha sofrendo fortes pressões políticas para 

que seu processo fosse revisto e revogado. Diversas vezes as lideranças indígenas se reuniram 

nas comunidades e organizações, falando da importância da homologação da terra, fazendo 

campanhas nacionais e internacionais que o direito a terra fosse garantida. 

Após diversas manifestações realizadas para chamar a atenção do governo federal para 

a importância da homologação da terra, em fim após 40 anos de muita luta em 15 de abril de 

2005 a Terra Indígena Raposa Serra do Sol foi homologada em área contínua pelo presidente 

Luiz Inacio Lula da Silva através do decreto n°. 534. Nesse dia foi um dia muito significativo 

não só para os povos indígenas de Roraima, mas como também para todos os povos indígenas 
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do Brasil e a todos os parceiros que contribuíram com a luta indígena. Pois foi um ato de 

reconhecimento dos direitos indígenas.  

As comunidades de todo o Estado comemoraram a vitoria com muitas festas 

tradicionais nas regiões, momento este tão esperado, pois, significava a libertação da opressão 

que reinou durante séculos. A reação do Estado e dos latifundiários foi completamente 

adversa, o governo do Estado Ottomar de Souza Pinto decretou sete dias de luto reunindo 

cerca de 20 mil pessoas que protestaram inconformadas com a homologação em área 

contínua, pois significava a retirada de todos os invasores da terra indígena.  

 

Seis meses após a homologação da terra indígena os povos indígenas de Roraima 

decidiram comemorar a vitoria na comunidade Maturuca não região das Serras. Nesse período 

houve tumultuadas manifestações contrárias a forma como tinha sido homologada a terra 

indígena. Enquanto a maioria das comunidades comemorando a homologação grupos de 

pessoas embriagadas aliados aos latifundiários insatisfeitos, incendiaram a escola indígena 

Centro Indígena de Formação e Cultura Raposa Serra do Sol – CIFCRRSS na região Surumu. 

O ato de violência ocorreu na madrugada de 17 de setembro de 2005. 

Figura 6-Destruição da Escola Indígena Centro de Formação e Cultura Raposa Serra do Sol 

 

 

  

 Fonte: Conselho indígena de Roraima CIR-200 8 

 O Centro de Formação e Cultura Raposa Serra do Sol-CIFCRSS era uma antiga 

missão fundada dos padres beneditinos em 1910, servia como internato onde indígenas 

estudaram sob a ordem da igreja durante muito tempo.  Somente 1996 a igreja doou para a 

organização Indígena Conselho Indígena de Roraima- CIR. Atualmente é uma escola indígena 

Estadual diferenciada, tem objetivo formar jovens lideranças em agrotecnica e gestão 
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ambiental para atender as demandas das comunidades também é um espaço de reflexão 

política dos jovens, localizada a 6 km dos arrozais, tornou-se alvo fácil aos capangas das 

fazendas. 

A escola comunitária foi uma iniciativa das lideranças indígenas de Roraima, em 

parceria com a igreja católica, preocupados com a formação de novas lideranças para que 

pudessem continuar a caminhada de luta pela terra visando à sustentabilidade econômica para 

as comunidades, os tuxauas decidiram reativar o espaço da missão, solicitando a Diocese à 

administração do novo centro formativo. No ano 2008 a escola contava 54 alunos, oriundo de 

diversas regiões de diferentes etnias entre eles: Yanomami, Wai Wai, Taurepang, Makuxi e 

Wapichana. 

No momento que ocorreu a violência, os alunos que viviam na escola foram 

espancados sem ter chance de defesa, os capangas espancaram um professor que estava a 

trabalho na escola e queimaram o seu veículo. Não houve morte porem, se espera até hoje a 

revisão do processo que está paralisado. A escola foi queimada porem os alunos continuaram 

seus trabalhos com perseverança e resistência e amor na luta pelas suas comunidades, ao 

contrário do que os invasores intentaram isso não desanimou a luta dos povos indígenas, veio 

fortalecer ainda mais. Os alunos plantaram uma árvore no lugar onde havia sido queimado e 

deixaram a mensagem: “queimaram a nossa escola, mais não queimaram os nossos sonhos”. 

Ainda conforme relato de uma liderança indígena na comunidade publicado no jornal Folha 

de Boa Vista: 

No ato covarde, foi queimado também um carro do Senai, e seu instrutor, o qual 

estava ministrando curso de mecânica para jovens indígenas, foi sequestrado e 

torturado com armas e socos. Estes meliantes queriam de toda a forma, usando a 

violência, impedir que lideranças e comunidades indígenas  lutassem para ter seus 

direitos e terra garantidos, assegurados nos artigos 231 e 232 da Constituição 

Federal, de 1988. Os invasores, principalmente os arrozeiros, queriam permanecer a 

qualquer custo na terra indígena, praticando violência contra os indígenas, fazendo 

discurso em nome do desenvolvimento e progresso, mesmo que vidas de seres 

humanos fossem sacrificadas, e o quilo do arroz fosse valer mais que a vida de um 

cidadão, usando para isso seu poder que vem do dinheiro, isenção de pagamento de 

impostos e acobertado por mandatos políticos. Esta data é histórica para a vida dos 

povos indígenas, é um marco de resistência, de persistência e serve para nos 

fortalecemos como lideranças. E não devíamos nos curvar e esquecer esse momento, 

por isso pedimos justiça, agilidade nos processos judiciais referente ao caso, que 

inquéritos policiais sejam concluídos, os verdadeiros mandantes dos crimes sejam 

punidos. Não foi só este fato que continua impune, lembremos os atentados contra 

as comunidades de Homologação, Brilho do Sol, Jawari, atentado com tiros contra 

indígenas ocorrido no dia 05 de maio de 2008, os mandantes e os meliantes são os 

mesmos envolvidos nestes episódios, conforme relembrou Anselmo, coordenador do 

Centro, e que estava no dia 17 de setembro, com toda a sua família no momento dos 

atentados (DÍONISIO, 2011 Jornal Folha). 
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O escritor Amazonas Brasil, defensor da causa desenvolvimentista indagou: a quem 

interessava queimar a escola indígena na comunidade do Barro Terra Indígena Raposa Serra 

do Sol onde estavam localizados um dos maiores latifundiários com poder econômico na 

produção do arroz? Se a resposta estava clara e evidente aos olhos da sociedade. Imputando 

aos indígenas a responsabilidade, podemos responder a mesma pergunta questionando: A 

quem interessava se não a classe dos políticos e latifundiários que tinham interesses tão 

evidentes pela posse da terra indígena?   

Outro fato violento ocorrido na região do Surumu foi o sequestro dos missionários e 

funcionários da Funai e até da própria polícia federal na comunidade do Flechal da região na 

Serras e ainda  diversas perseguições as lideranças indígenas no ano de 2007. 

No dia 08/07 2011, ao meio dia lideranças e alunos foram abordados por uma viatura 

do arrozeiro proprietário da fazenda Depósito que estava acompanhado por um Deputado 

Federal.  No momento houve agressão verbal por parte do deputado que utilizou de sua 

imunidade para atacar os povos indígenas. Momento em que uma das lideranças pediu para 

que o mesmo se retirasse da terra indígena.  

As informações foram completamente distorcidas como se fossem os indígenas que 

tivessem agredido os invasores, essas táticas ocorriam constantemente como forma e 

intimidar os membros da comunidade. Conforme o relato do coordenador os agressores já 

tinham passado em outras comunidades e destruído e queimado as casas das comunidades 

conforme o depoimento abaixo: 

Sabe-se que tem políticos íntimos deles, pessoas que não respeita os direitos das 

comunidades, pessoas chegam entram se qualquer jeito só por que é um deputado 

federal, aquele momento não era a primeira vez de perseguição a liderança indígena 

já tinha havido duas tentativas para encontrá-lo no caminho, já tinham ido duas 

vezes ao centro filmar, falavam varias coisas que não era verdade mais eu gostaria 

que esse processo não parasse mais que continuasse, por que é chato a gente vê uma 

autoridade federal perseguir aqueles que lutavam pela verdade. E esses foram às 

mesmas pessoas que cometeram desgraças como queimada de ponte, de escola, 

destruição ambiental, poluição, desmatamento, sujaram imagem da terra, a gente 

fala muito dessa questão aquecimento global, quem vai pagar por isso por todos 

esses estragos? (Entrevista cedida em 09/08/2011 coordenador Anselmo). 

 

 

Ainda no mesmo período foram queimadas 08 casa na região das Serras na 

comunidade Mutum, a suspeita era de que empregados dos fazendeiros haviam sido pagos 

para cometem os crimes. Pontes que davam acesso a região da Guiana também foram 

incendiada pelos criminosos como forma de manifestação violenta. 
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Essas violências eram constantes, pois os arrozeiros contavam com apoio de políticos 

locais e nacionais. As ações de resistência e os ataques contra os indígenas constitui sério 

agravante. Munidos de poder político e econômico, que lhes asseguram impunidade, além de 

atentarem contra as vidas de indígenas, esses indivíduos cultivam na sociedade roraimense um 

forte sentimento anti-indígena que afeta a reputação do Estado brasileiro como estado 

democrático e multicultural (ISA, 2007). 

 

 Outro ataque foi a queimada e a destruição das comunidades Jawari, Brilho do Sol e 

Homologação. Conforme o relato do coordenador Anselmo, ao ser questionado sobre quem 

havia participado desse ato, o mesmo informou que os proprietários de todas as fazendas 

participaram na destruição, como também houve a participação de alguns indígenas que foram 

pagos pra fazer as destruições. Geralmente quando esses conflitos ocorriam às comunidades 

apesar de terem seus direitos violentados, não desistiram da luta, em união retomavam os 

trabalhos e se organizavam a fim de conquistarem seu território. 

 

Figura 7- Destruição das comunidades  

  

CIR, 2008  

  

 O Conselho Indígena de Roraima-CIR organização representativa dos povos indígena 

em Roraima, percebendo que não poderia contar com a ajuda do governo estadual, fez 

parcerias com organizações não governamentais que se solidarizaram com a situação que os 

povos indígenas estavam enfrentando, conforme o jornal Brasil Norte os movimentos se 

organizaram e foram visitar as comunidades em solidariedade: 
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                                         Um grupo de 60 lideranças sindicais, populares e ambientalistas, representando 21 

organizações da sociedade civil de Roraima vai até a maloca Jawari, recentemente 

construída por indígenas que defendem a homologação da Raposa/Serra do Sol para 

conter os avanços das plantações de arrozais. O Movimento Nós Existimos que 

organizou a viagem disse que a presença solidária de pessoas e organizações da 

sociedade civil, com a intenção de mostrar aos indígenas e ao povo de Roraima que 

os movimentos sociais locais estão preocupados com o desenrolar da homologação 

de Raposa/Serra do Sol e os prejuízos ambientais causados pela degradação 

ambiental e pelo uso excessivo de agrotóxico nas lavouras de arroz.  A delegação é 

composta por 17 sindicados filiados à Central Única dos Trabalhadores (CUT/RR) e 

associações ligadas ao Grupo de Trabalho Amazônico (GTA/RR). Participaram 

também lideranças do Talher Estadual (Programa Fome Zero), cooperativas de 

trabalhadores rurais e Diocese de Roraima (JORNAL, Brasil Norte - Boa Vista-RR, 
08/07/2004). 

 

Em nota encaminhada à imprensa distribuída na internet a parceiros dos povos 

indígenas de todas as partes do mundo, as organizações perguntam até quando os interesses 

econômicos vão de se sobrepor ao direito à vida, aos direitos humanos e à lei? 

A nota de solidariedade repudiou a forma como os inimigos dos povos indígenas, 

movidos por interesses pessoais vinham agindo em Roraima, incitando à violência, 

distorcendo fatos e levantando calúnias com o objetivo de manipular a população tentando 

convencê-la de que o é bom para os bolsos de alguns, também é bom para o povo, criticam as 

entidades.  

 

 Além de declarar apoio à homologação de forma contínua, as organizações apelaram 

ao povo de Roraima para que não aceitassem mais uma incitação ao confronto e diga não à 

impunidade que impedia o desenvolvimento regional e a construção de um futuro de paz e 

justiça. Um dos movimentos que contribuiu diretamente na luta pelos direitos dos povos 

indígena foi o Movimento Nós Existimos representado pela classe trabalhadora urbana e rural 

através dos movimentos sociais. Diversas vezes as organizações e movimentos sociais saíram 

nas ruas no dia 07 de setembro para protestar com a forma que o governo de Roraima vinha 

tratando os povos indígenas e a classe trabalhadora. 

 

Com a homologação da terra indígena em 2005 foi dado prazo de um ano para que os 

posseiros e latifundiários desocupassem a terra porem, isso não que ocorreu, pois, o governo 

entrou com uma liminar pedindo suspensão da operação de desocupação. A ação tinha como 

objetivo revisar e anular decreto homologatório n°. 534 do presidente Lula.  Em março de 

2008 o procurador geral da república recomendou ao presidente e ao ministro da Justiça a 

desintrusão da terra, entretanto, os rizicultores, latifundiários e a população não indígena da 

região mais uma vez resistiram à desocupação o que desencadeou o conflito. 
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Após essa decisão, no dia 29 de março os arrozeiros, bloquearam a ponte sobre o rio 

Surumu que dá acesso principal a terra indígena, com máquinas agrícolas impedindo a 

passagem de qualquer veículo. Os posseiros agitaram indígenas e não indígenas á resistirem à 

desocupação da terra. 

Os invasores não aceitaram sair da Terra Indígena Raposa Serra do Sol, momento que 

foi marcado por manifestações violentas. Para intimidar a comunidade utilizaram vários 

meios violentos usando bombas caseiras, soltando fogos, ameaçando as lideranças com armas 

de fogo, quebrando e bloqueando estradas, incendiando casas e pontes, produziram fantoches 

de guerrilheiros.  Contrataram militares para fabricarem bombas caseiras, pessoas das 

periferias da capital de Boa Vista foram pagas para manifestarem a favor dos arrozeiros. Esse 

relato foi das próprias pessoas que após a alimentação fornecida pelo arrozeiro ter acabado o 

mesmo deixou-as sem assistência, manipuladas passaram necessidades por diversos dias no 

local da manifestação. 

 

Enquanto isso na comunidade os conflitos entre os não indígenas se acirravam, a todo 

o momento incitavam a comunidades para a violência. Porém a comunidade não respondeu as 

provocações dos inimigos, pois era isso que almejavam, falavam de derramamento de sangue 

e violência enquanto a comunidade estava sem segurança, e a polícia federal não comparecia 

ao local, diversos delitos foram cometidos por parte dos não índios. 

 

Para ser solucionado, o caso foi parar no Supremo Tribunal Federal, onde 11 ministros 

iriam julgar e votar pela manutenção ou não da demarcação da terra indígena raposa serra do 

sol decidindo se os arrozeiros e outros posseiros ficariam na terra. Um dos primeiros 

episódios de violências observado por mim na comunidade do Barro foi a tentativa do filho 

do arrozeiro querer atingir a comunidade indígena com bomba caseira, ao ser informado que a 

polícia federal estava chegando à região. Ele tentou armar uma bomba, tendo como comparsa 

uma mulher que no entanto, explodiu em suas mãos atingindo seu rosto. A comunidade 

atônita sem saber como reagir apenas observou a situação, imediatamente chamaram uma 

viatura particular da fazenda, para deslocar o indivíduo até fazenda depósito de onde o mesmo 

seguiu de avião para o hospital mais próximo. 
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No dia seguinte a informação repercutiu completamente contraditória, os jornais locais 

financiados por políticos, anunciou que o filho do arrozeiro havia sido violentado por 

membros da comunidade indígena. Este fato foi lamentável, pois no momento a comunidade 

não possuía máquinas fotográficas para registrar o fato ocorrido. E ficou sem ter como provar 

e defender sua posição. Logo após esse fato ocorrido, cerca de 70 homens da policia federal e 

força nacional de segurança chegaram à região após ser expedida a ordem do ministro da 

justiça com objetivo de amenizarem a situação, no qual ficaram cerca de um ano e meio na 

terra indígena até a desocupação total da terra indígena pelos não índios. 

 

A partir de então, as comunidades indígenas e os movimentos sociais do Estado de 

Roraima iniciaram as mobilizações localmente, nacionalmente e internacionalmente.  Dando 

apoio a região do Surumu e a comunidade do Barro.  As outras regiões se fizeram presente, 

em especial as regiões das serras chegaram à comunidade do Barro onde para dar apoio. As 

comunidades da região serrana são conhecidas por sua coragem e bravura por já terem 

enfrentando outras situações de desintrusão dos garimpeiros, com a presença de outras 

comunidades, as pessoas sentiram-se mais confiantes, pois os mesmos encontravam-se 

amedrontados e encurralados com as violências.  

 

Um dos conflitos que causaram maior repercussão mesmo com a presença da Polícia 

Federal na área foi o tiroteio em 05 de maio, no qual 10 indígenas foram atingidos a bala por 

jagunços a mando dos arrozeiros. Toda essa problemática gerou repercussão nacional e 

internacional esse fato chegou ao conhecimento da Suprema corte.  

 

Conforme os depoimentos colhidos na polícia federal em 05 de maio de 2008, cerca de 

103 indígenas estavam construindo malocas na comunidade renascer, no qual o arrozeiro 

havia cercado indevidamente uma extensão de terra dizendo que a mesma lhe pertencia, 

localizado a cerca de 2km de uma guarita distante da sede da fazenda depósito e que não 

havia nenhuma plantação de arroz na localidade. Por volta das 8:00 vinte homens a mando do 

arrozeiro, tentaram expulsar o grupo das terras que aquele diz serem suas. O bando veio da 

direção da fazenda depósito quando quatro homens encapuzados e armados em motos sem 

diálogo começaram a atirar e arremessar bomba nos indígenas. Os pistoleiros derrubaram as 

malocas espalhando a comida pelo chão ferindo gravemente dez indígenas dentre eles 

estudantes conforme a imagem abaixo: 
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Figura 8- Violência na região Surumu 

 

 

 

 Para enfrentar a situação os povos indígenas organizaram três frentes de 

manifestações: 

A primeira foi na base das comunidades, tendo como principal a comunidade do 

Barro, onde os tuxauas se reuniam para debater os problemas locais com os invasores e 

também manter a tranquilidade das comunidades; 

 

A segunda e terceira foram às bases organizadas na cidade de Boa Vista, Brasília e 

outros Estados do Brasil, com a Campanha “Anna Pata, Anna Yan” “Nossa Terra, Nossa 

Mãe”.  Foram formadas comissões de lideranças que levariam as discussões as universidades 

e a sociedade com objetivo de conscientizar e chamar atenção dos 11 ministros do Supremo 

Tribunal Federal para a importância da manutenção da homologação da terra indígena Raposa 

Serra do Sol em área contínua.  

 

Enquanto isso a bancada política e latifundiária atacavam pontos estratégicos levantando 

questões que tratava da: Soberania Nacional, entrave ao desenvolvimento ao desenvolvimento 

do Estado e a internacionalização da Amazônia levantando questão das fronteiras nacionais. 

Os políticos e latifundiários firmavam que a soberania do país estava ameaçada pelo fato de 

que os indígenas poderiam reivindicar Estado próprio. Essa hipótese nunca passou pelo 

pensamento dos povos indígenas, foram ideologias imposta de cima para baixo. Verdade é 

que historicamente, os povos indígenas sempre foram guardiões das fronteiras. O Serviço de 
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Proteção ao Índio e em sucessão a Fundação Nacional do Índio, procederam às demarcações 

em áreas de fronteira, norteadas pelo respeito e garantia aos territórios tradicionais dos povos 

indígenas e pela certeza de que a presença indígena não representa risco à soberania nacional. 

Fato que os próprios indígenas ajudaram na demarcação das terras por eles serem 

conhecedores limites fronteiriços.   

    

Conforme (Ricardo e Santilli, 2009) existem 177 terras indígenas estão na faixa de 150 

km da fronteira. Não há registro de conflitos fronteiriços entre o Brasil e seus vizinhos. Assim 

como não há precedente de grupos indígena no Brasil que tenham pretendido vincunlar-se a 

algum outro país ou reivindicar estado próprio. Os povos indígenas nunca ameaçaram a 

soberania nacional, a constituição Federal garante que é dever do Estado Nacional através da 

forças armadas garantir a segurança das fronteiras nacionais. 

 

Ainda conforme (Ricardo e Santilli, 2009), o decreto presidencial que prevê 

construções de mais pelotões do exército dentro dos territórios indígenas é mais uma 

motivação política de dar resposta concessiva a segmentos anti-indígenas, do que para atender 

necessidade de defesa nacional. É discriminatório, por que faz supor que as terras indígenas 

na fronteira têm implicações para a segurança nacional que outras áreas não têm o que é uma 

farsa.    

Se a decisão do Supremo Tribunal Federal favorecesse os posseiros, poderia abrir um 

abrir gravíssimo precedente na legislação brasileira se isso ocorresse todas as terras indígenas 

do Brasil poderiam ser contestadas e revisadas. 

 

Após sucessivas manifestações favoráveis e contrárias à homologação, no dia 19 de 

março de 2009, o STF decidiu pela manutenção da Terra Indígena Raposa Serra do Sol em 

área contínua e determinou o seu cumprimento imediato, com o prazo máximo da saída dos 

não índios fixado em 30 de abril de 2009.  Por determinação da Procuradoria Geral da 

República, o Ministro de Justiça ordena a Polícia Federal a fazer desintrusão da TIRSS 

retirando os fazendeiros e posseiros da região que consequentemente reagiram com violência 

com a polícia ocasionando na prisão do arrozeiro principal agitador da manifestação. Com a 

desocupação da terra todos os não índios tiveram direito a indenização de suas benfeitorias, 

embora muitos deles negassem a aceitar os valores estipulados pela justiça. Abaixo na tabela 

os dados cedidos pela Funai. 
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                  Quadro3- Demonstrativo de ocupantes não-índios da TIRSS 

Não–índios que receberam Indenização da 

FUNAI até junho de 2007 
198 ocupantes 

Não–índios que têm processos de Laudos de 

Vistoria em 2007 
61 ocupantes 

Não–índios que têm processos de Laudos de 

Vistoria em 2006 
08 ocupantes 

Não–índios que receberam valores 

correspondentes aos pagamentos das ações de 

benfeitorias de boa fé, através de ação de 

consignação no STF 

80 ocupantes 

 

Fonte: Fundação Nacional do índio, 2007 

 O processo de ocupação de terras indígenas por latifundiários e posseiros tem gerado 

diversos conflitos no Brasil inteiro envolvendo diretamente as comunidades e seus territórios 

indígenas ocasionando em diversas mortes de lideranças indígenas que se proporam a 

defender as suas terras e ao longo dos séculos sempre usaram de violências: 

 

Matar, prender, destruir comunidades dentre outros atos absurdos sempre foi 

estratégias empresariais e políticas para enfraquecer as forças dos povos indígenas, 

ou seja, matam ou criminalizam e isso tem criado vários problemas para os povos 

indígenas. No Estado capitalista a propriedade individual é contra a vida, em 

beneficio de poucos que consagram a riqueza. O Estado de direito posto é 

capitalista, contrário ao direito dos povos indígena que é social e coletivo. (palestra 

proferida pela doutora Michael Nolan em 23/09/2011 PUC SP). 

 

O caso mais recente foi a morte da liderança indígenas do povo guarani -Kaiowá do 

Estado do Mato Grosso do Sul. Essas violências ocasionaram na morte e assassinatos de 

diversas lideranças indígenas na Terra Indígenas Raposa Serra do Sol causando consequências 

irreversíveis por parte de posseiros não indígenas conforme demonstra os dados de violência 

abaixo:  
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Quadro 4- Levantamento dos crimes 1981-2008 

Crimes Ano 1981-2008 

Homicídio 21 

Tentativa de homicídios 46 

Ameaça de morte 86 

Agressões físicas 57 

Casas destruídas 90 

Prisões ilegais 33 

Roças destruídas 0 8 

Cárcere privado 0 5 

Violência sexual  10 

Escolas destruídas  03 

Destruição de retiros 

comunitários 

31 

Invasões de comunidades: 84 

Furto de gado 46 

Fonte: CIR-Jurídico, Maio/2008 

Após a decisão pela manutenção da Terra Indígena Raposa Serra do Sol em março de 

2009, o STF decidiu pela constitucionalidade da demarcação e determinou as seguintes 

condições a serem observadas:  

 

(I) o usufruto das riquezas do solo, dos rios e dos lagos existentes nas terras indígenas (art. 

231, §2º, da Constituição Federal) pode ser relativizado sempre que houver como dispõe o art. 

231, §6º, da Constituição, relevante interesse público da União, na forma de lei 

complementar;  

(II) O usufruto dos índios não abrange o aproveitamento de recursos hídricos e potenciais 

energéticos, que dependerá sempre de autorização do Congresso Nacional;  

(III) o usufruto dos índios não abrange a pesquisa e lavra das riquezas minerais, que 

dependerá sempre de autorização do Congresso Nacional, assegurando-lhes a participação nos 

resultados da lavra, na forma da lei;  
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(IV) o usufruto dos índios não abrange a garimpagem nem a faiscação, devendo, se for o caso, 

ser obtida a permissão de lavra garimpeira;  

(V) O usufruto dos índios não se sobrepõe ao interesse da política de defesa 

Nacional; a instalação de bases, unidades e postos militares e demais intervenções militares, a 

expansão estratégica da malha viária, a exploração de alternativas energéticas de cunho 

estratégico e o resguardo das riquezas de cunho estratégico, a critério dos órgãos competentes 

(Ministério da Defesa e Conselho de Defesa Nacional), serão implementados e 

independentemente de consultas às comunidades indígenas envolvidas ou à FUNAI;  

(VI) a atuação das Forças Armadas e da Polícia Federal na área indígena, no âmbito de suas 

atribuições, fica assegurada e se dará independentemente de consulta às comunidades 

indígenas envolvidas ou à FUNAI;  

(VII) O usufruto dos índios não impede a instalação, pela União Federal, de equipamentos 

públicos, redes de comunicação, estradas e vias de transporte, além das construções 

necessárias à prestação de serviços públicos pela União, especialmente os de saúde e 

educação;  

(VIII) o usufruto dos índios na área afetada por unidades de conservação fica sob a 

responsabilidade do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade;  

(IX) o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade responderá pela 

administração da área da unidade de conservação também afetada pela terra indígena com a 

participação das comunidades indígenas, que deverão ser ouvidas, levando-se em conta os 

usos, tradições e costumes dos indígenas, podendo, para tanto, contar com a consultoria da 

FUNAI;  

(X) o trânsito de visitantes e pesquisadores não índios deve ser admitido na área afetada à 

unidade de conservação nos horários e condições estipulados pelo Instituto Chico Mendes de 

Conservação da Biodiversidade; (xi) devem ser admitidos o ingresso, o trânsito e a 

permanência de não-índios no restante da área da terra indígena, observadas as condições 

estabelecidas pela FUNAI;  

(XII) o ingresso, o trânsito e a permanência de não índios não pode ser objeto de cobrança de 

quaisquer tarifas ou quantias de qualquer natureza por parte das comunidades indígenas;  

(XIII) a cobrança de tarifas ou quantias de qualquer natureza também não poderá incidir ou 

ser exigida em troca da utilização das estradas, equipamentos públicos, linhas de transmissão 

de energia ou de quaisquer outros equipamentos e instalações colocadas a serviço público, 

tenham sido excluídos expressamente da homologação, ou não; 
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 (XIV) as terras indígenas não poderão ser objeto de arrendamento ou de qualquer ato ou 

negócio jurídico que restrinja o pleno exercício do usufruto e da posse direta pela comunidade 

indígena ou pelos índios (art. 231,§2º, Constituição Federal, c/c art. 18, caput, Lei nº 

6.001/1973); 

 (XV) É vedada, nas terras indígenas, a qualquer pessoa estranha aos grupos tribais ou 

comunidades indígenas, a prática da caça, pesca ou coleta de frutos, assim como de atividade 

agropecuária ou extrativista ( art. 231, §2º, Constituição Federal, c/c art. 18, §1º, Lei nº 

6.001/19730;  

(XVI) as terras sob ocupação e posse dos grupos e das comunidades indígenas, o usufruto 

exclusivo das riquezas naturais e das utilidades existentes nas terras ocupadas, observado o 

disposto nos arts. 49, XVI, e 231, §3º, da CF/88, bem como a renda indígena (art. 43 da Lei nº 

6.001/1973), gozam de plena imunidade tributária, não cabendo a cobrança de quaisquer 

impostos, taxas ou contribuições sobre uns ou outros;  

(XVII) é vedada a ampliação da terra indígena já demarcada;  

(XVIII) os direitos dos índios relacionados às suas terras são imprescritíveis e estas são 

inalienáveis e indisponíveis (art. 231, §4º, CF/88); e  

(XIX) é assegurada a participação dos entes federados no procedimento administrativo de 

demarcação das terras indígenas, encravadas em seus territórios, observadas a fase que se 

encontrar o procedimento. O teor da decisão proporciona várias reflexões a respeito do 

próprio direito constitucional. 
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3.8 AS ORGANIZAÇÕES INDÍGENAS E OS MOVIMENTOS SOCIAIS NO 

ENFRENTAMENTO DOS CONFLITOS  

 

 Para enfrentar os desafios e os conflitos territoriais no Brasil iniciados há séculos 

lideranças indígenas em parceria com o Conselho Nacional dos Bispos do Brasil-CNBB 

começaram a discutir o que fazer para resolverem os problemas locais em cada região do 

Brasil, conforme Repetto: 

Estes movimentos indígenas surgem como respostas à interação com os diversos 

atores sociais, os movimentos indígenas, tal que se manifestam em Roraima e em 

outras partes do Brasil surgiram com força na década de 1970, a partir da atuação do 

CIMI, órgão ligado a Conselho Nacional doa Bispos do Brasil- CNBB, que 

organizou as primeiras assembleias, devido a necessidade de efetivação de uma 

estratégia de defesa a partir da superação das crises organizacionais, os movimentos 

passaram não somente a criticar, mas também a fazer sugestões que constavam a 

ordem da dominação, ou seja, enquanto lutava pelo controle da mudança 

(REPETTO, 2008:106). 

Nos anos 70, lideranças indígenas de várias regiões do país, com o apoio do CIMI, 

começaram a promover a realização de assembleias indígenas para a discussão de seus 

problemas. Enquanto um ano aumentava o número de assembleias realizadas, crescia, no 

cenário nacional, a presença de alguns líderes indígenas. Nas assembleias procuravam 

levantar os problemas específicos de cada grupo e aldeia indígena. A partir deste quadro, os 

índios identificavam as questões urgentes, voltadas para a garantia da terra, assistência 

sanitária e educacional. Entretanto, uma proposta governamental de emancipação dos índios, 

divulgados em 1978 e rejeitados por universidades, Igrejas, Ordem dos Advogados, ONGs 

motivou os povos indígenas a superarem a esfera local, para debater e agir sobre seus 

problemas em âmbito nacional. 

 Nos anos 90, surgiram organizações indígenas regionais como a Federação das 

Organizações Indígenas do Rio Negro - FOIRN e a Coordenação das Organizações Indígenas 

da Amazônia Brasileira – COIAB que nasceu com o apoio do CIR representa 75 organizações 

indígenas na Amazônia. Com o apoio do CIMI, algumas lideranças começaram a construir 

uma nova organização nacional, o Conselho de Articulação dos Povos e Organizações 

Indígenas do Brasil-CAPOIB. Por todo o território nacional, as diversas organizações 

indígenas contam com a intermediação de organizações não governamentais - ONGs no apoio 

as suas atividades. Entre as organizações as diferenças são grandes, envolvendo formas de 

representação, duração do mandato, tipos de alianças, etc.. Atualmente, estimam-se mais de 

700 organizações indígenas no Brasil, das quais somente na Amazônia Legal há mais de 350. 
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 O surgimento e desenvolvimento dessas organizações promoveram o surgimento de 

líderes e novas formas de alianças e parcerias internacionais, essa necessidade surgiu na busca 

de apoio a financiamentos para a realização das atividades das organizações já que desde seu 

inicio não tiveram apoio dos governos. 

 

Conforme (Repetto, 2008) agencias não governamentais do exterior começaram a 

financiar a partir dos anos 90 e serviu de base para fortes discursos nacionalistas que falavam 

de internacionalização da Amazônia, e da pressão externa para impedir a demarcação da terra 

indígena Raposa Serra do Sol, afirmavam que os povos indígenas estavam vendendo um 

pedaço da Amazônia aos estrangeiros, discurso este que representou uma forma de 

discriminação aos povos indígenas e desrespeitos aos seus direitos originários a terra.  Dessa 

maneira os financiadores passaram a passar os recursos diretamente às organizações 

indígenas, e não passando mais pelas mãos do Estado gerando controvérsias entre a classe 

políticas dominante. 

 

       As organizações ganhavam força após o reconhecimento dos direitos coletivos dos povos 

indígenas através da Constituição Federal que reconheceu os direitos dos povos indígenas sua 

organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as 

terras que tradicionalmente ocupam, competindo à união demarcá-las, proteger e fazer 

respeitar todos os seus bens conforme o texto abaixo: 

No Brasil, existe de fato, desde a década de 1970, o que podemos chamar de 

movimento indígena brasileiro, ou seja, um esforço conjunto e articulado de 

lideranças, povos e organizações indígenas objetivando uma agenda comum de 

luta, como é a agenda pela terra, pela saúde, pela educação e por outros direitos. 

Foi esse movimento indígena articulado, apoiado por seus aliados, que conseguiu 

convencer a sociedade brasileira e o Congresso Nacional Constituinte a aprovar, 

em 1988, os avançados direitos indígenas na atual Constituição Federal. Foi esse 

mesmo movimento indígena que lutou para que os direitos a terra fossem 

respeitados e garantidos, tendo logrado importantes avanços nos processos de 

demarcação e regularização das terras indígenas (BANIWA, 2006:59). 

 

As organizações indígenas construíram processos políticos que por um lado, buscavam 

da uma resposta as exigências da vida dentro da sociedade brasileira e internacional e por 

outro lado, atualizavam práticas sociais e políticos locais.  Parte dos conflitos sociais que se 

vivenciou em Roraima envolveu os grupos macuxi, que habitam a terra indígena raposa serra 

do sol. Havia diversas divisões entre forças territoriais e políticas indígenas.  Em Roraima 



87 
 

havia as forças das organizações indígenas e também as forças dos movimentos sociais 

indígenas ou não indígenas, o movimento indígena, segundo Baniwa: 

É o conjunto de estratégias e ações que as comunidades e as organizações indígenas 

desenvolvem em defesa de seus direitos e interesses coletivos. Movimento indígena 

não é o mesmo que organização indígena, embora esta última seja parte importante 

dele. Um indígena não precisa pertencer formalmente a uma organização ou aldeia 

indígena para estar incluído no movimento indígena, basta que ele comungue e 

participe politicamente de ações, aspirações e projetos definidos como agenda de 

interesse comum das pessoas, das comunidades e das organizações que participam e 

sustentam a existência do movimento indígena, neste sentido, o movimento indígena 

brasileiro, e não o seu representante ou o seu dirigente. Existem pessoas, lideranças, 

comunidades, povos e organizações indígenas que desenvolvem ações 

conjuntas e articuladas em torno de uma agenda (BANIWA, 2006:58). 

 

 

O processo de surgimento das organizações indígenas e dos vários movimentos 

indígenas que se cruzam no campo político de Roraima, estava fortemente ligado aos 

conflitos territoriais. Os movimentos são definidos como condutas coletivas de historicidade 

projetadas sobre o sistema institucional, o sistema organizacional, o sistema organizacional e 

o sistema de ação histórica.   Os mesmos desenvolvem ação no campo político, social e 

particularmente no cultural, questionando, de diversas formas, o sistema de ação histórica e 

cultural de dominação. Fazendo das organizações, e de seus confrontos mais diretos uma 

arena de ação política e cultural. O conceito de movimento social conforme Touraine (1990) 

pressupõe:  

a) Um princípio de identidade e consciência coletiva; 

b) Que sustenta uma posição contra as orientações fundamentais do sistema de ação 

histórica, a qual se manifesta nas versões sobre desenvolvimento e na pratica de 

projetos e por fim  

c) Que manifesta um princípio de totalidade, dentro do sistema de ação histórica. 

Assim, as organizações indígenas, as lideranças e comunidades são atores do campo de 

ação histórica dos movimentos indígenas, que manifesta interações entre atores coletivos que 

se opõe por meio de expressões autônomas em relação ao sistema de ação histórica 

dominante.  

  

Ainda conforme Repetto, 2008 as organizações indígenas correspondem, por seu turno, as 

articulações e afinidades particulares de setores dos povos indígenas, as quais se utilizam das 

ferramentas disponíveis no sistema legal e institucional dominante para adquirir personalidade 

jurídica, o que lhe permite ser porta vozes e representantes de setores definidos perante o 
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sistema jurídico. Por esse motivo, são utilizados entidades de representação social sem fins 

lucrativos, como sociedades civis, associados de pessoas, profissionais cooperativas, o que lhe 

acesso a formar comercialização de produtos de forma de créditos produtivos: 

                                
                                             O governo prefere dar mais importância à ideia de que não há e não pode haver 

movimento indígena articulado e representativo devido à diversidade de povos e 

realidades, pois isso fortalece os propósitos de dominação, manipulação e cooptação 

dos índios em favor de seus interesses políticos e econômicos. Na verdade, essa 

representação indígena não interessa a muitos setores políticos e econômicos do país 

e, por isso, acabam dividindo os povos e as comunidades indígenas para assim 

subjugá-los e dominá-los (BANIWA, 2006: 61). 

  

 
 

As organizações indígenas são articulações particulares em concordância com o 

sistema jurídico dominante, mas que procuram uma redefinição dos projetos históricos e 

culturais particulares (REPETTO, 2008:125). 

 

3.9 A PARTICIPAÇÃO DA IGREJA NA LUTA PELA DEMARCAÇÃO DA TERRA 

INDÍGENA RAPOSA SERRA DO SOL 

 

Cito aqui uma das principais instituições que contribuiu diretamente na defesa dos 

direitos territoriais dos povos indígenas, a igreja católica através da DIOCESE de Roraima. A 

contribuição da igreja católica foi muito importante durante os árduos anos que os povos 

indígenas enfrentaram os conflitos com diversos atores em Roraima ao longo do processo 

colonizatório que ocorreu em todo país. Para abordar a cerca da participação da igreja na luta 

pela demarcação da terra indígena Raposa Serra do Sol e outras terras indígenas em Roraima, 

utilizei a obra de Dom Aldo Mongiano em seu riquíssimo depoimento a cerca da problemática 

indígena em Roraima.  

 

A obra intitula-se Roraima entre profecia e martírio lançado em 2011. Dom Aldo 

Mongiano foi um grande mártir e amigo dos povos indígenas de Roraima por ter tido a 

sensibilidade de enxergar, assim como ele mesmo diz a situação dos pobres, mais pobres de 

Roraima. Dom Aldo chegou a Roraima no ano de 1975 onde foi bispo até o ano de 1996. 

Antes de ir a Roraima viveu em Moçambique no período de 1957 a 1975. Sua ida a Roraima 

mudou por completo não só a sua vida como também toda a história dos Povos indígenas, que 

estavam sofrendo muitas opressões por parte dos grandes posseiros que dominavam suas 

terras. Sua missão foi praticamente a libertação dos povos indígenas. 
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Sua primeira impressão do contato com a população indígena foi de tristeza, pois as 

comunidades eram prevalentemente tristes, silenciosa, humildes, fechadas, distantes e 

apagadas, ninguém cantava, pareciam quase sem vida. O que mais tarde foi descobrir por que 

se encontravam em tal situação. Os beneditinos já tinham chegado a Roraima no ano de 1909, 

quando o Estado de Roraima ainda era território se dedicavam a evangelização dos povos 

indígenas e a desobriga do pequeno grupo que tinham chegado àquelas longínquas terras. Um 

dos primeiros bispos a viver entre os indígenas foi Dom Alcuíno Meyer.  

 

Os beneditinos encontraram muitos amigos, mas também adversários que disputavam 

o poder e tiveram que aceitar a situação de conflito. No ano de 1948, por pedido dos 

superiores do Rio de Janeiro, os beneditinos deixaram Roraima e os missionários da consolata 

receberam da santa sé o encargo de levar em frente, a obra de evangelização. Alguns dos 

missionários eram amigos dos fazendeiros por que, quando faziam desobriga, encontravam 

hospitalidade e ajuda nas fazendas. 

 

 Mas tarde essa realidade mudaria, quando passassem a apoiar os povos indígenas.  

Após a sua primeira visita a comunidade Uiramutã localizada na fronteira do Brasil com 

Guiana onde encontrou uma parte da população macuxi e patamona, não demorou muito para 

o bispo observar a realidade social da comunidade, que estava tomada pelas atividades 

garimpeiras. Foi a partir daí que tomou os primeiros conhecimentos da problemática indígena 

com os diversos posseiros que ocupavam as terras férteis, proibindo os indígenas de 

realizarem suas atividades produtivas. A maioria dessas pessoas era oriunda da região 

Nordeste do país. Pobres peões que diante dos índios, de oprimidos faziam-se opressores.  

 

Nessa época grande parte dos indígenas eram empregados nas fazendas. Dom Aldo 

narra os principais acontecimentos ocorridos que mudou para sempre a historia dos povos 

indígenas. Um desses grandes acontecimentos foi à realização da primeira assembleia dos 

tuxauas ocorrida na região do Surumu no ano de 1977. Por ocasião da primeira reunião foi 

convidado Dom Thomaz Babuíno presidente do Conselho Indigenista Missionario-CIMI.  

 

Naqueles anos, a conferencia Nacional dos Bispos do Brasil-(CNBB), inspirada pelos 

princípios do vaticano II, estava em plena vitalidade. A grande maioria de seus membros 
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partilhava da mesma visão da igreja, mas ainda ficava um pequeno grupo complacente com o 

poder militar tradicionalista, inspirado em valores já superados (MONGIANO, 2011:37).  

A assembleia programada para três dias foi interrompida por membros da Fundação 

Nacional do Índio-FUNAI, na época estava frente à presidência Romero Jucá um dos fortes 

opositores da causa indígenas e aliados dos políticos locais. Junto a FUNAI estavam ainda um 

secretario do governo e representante da policia federal todos a serviço do Estado. 

 

 O breve encontro mostrou claramente que o relacionamento entre índios e não índios 

sejam eles posseiros ou o próprio Estado apresentava aspectos desumanos, injustos, 

inaceitáveis como também demonstrava atitude preconceituosa das autoridades. Os tuxauas 

fizeram uma exposição dos problemas que vinham enfrentando.  Não reclamavam por falta de 

alimentação, pois estavam acostumados com uma vida sóbria, pelos maus tratos, humilhações 

e desprezo dos brancos. Muitas vezes eram forçados a trabalhar para os fazendeiros, sem justa 

retribuição. 

Eram abusados e levados aos tribunais por delitos que não haviam cometidos. Viam 

suas casas e roças sendo queimadas, sendo assim forçados a abandonarem as suas terras; em 

alguns lugares, roças e malocas eram invadidas pelo gado dos fazendeiros (MONGIANO, 

2011:38): 

                                             Tinham desconhecimento total de seus direitos, visto que a Funai e as autoridades e 

a policia não os defendiam. Preferiram suportar calados os abusos dos brancos em 

lugar de protestar diante das autoridades, visto que recorrer a elas tinha um 

agravamento no comportamento dos posseiros, certamente tratariam com maior 

violência. Os brancos estavam matando indígenas lentamente, sua cultura e seu 

modo de ser (MONGIANO, 2011:38). 

 

 

Em meio a toda essa realidade social Mongiano observou duas sociedades: uma branca 

dominadora, outra dominada, desfrutada e humilhada outras pessoas que não aceitavam a 

opressão contra os indígenas ficavam caladas. Na estada de D. Aldo o governador do Estado 

recomendou o mesmo a abandonar a causa indígena. Afirmando que o mesmo não os 

conhecia, e assim que os conhecessem iria mudar de ideia.  Para muitos a situação era 

inevitável o indígena não era reconhecido e muitos desconheciam seus problemas, uns viam 

com preconceito, dizendo que eram preguiçosos ladrões e mentirosos outras achavam que 

eram serviçais bondosos, conforme Mongiano: 

Os beneditinos tinham criado nesse lugar um centro para a educação dos jovens. 

Inicialmente não era muito desenvolvido, mas depois os padres entenderam que o 

centro estava situado numa posição estratégica, encontrava-se na entrada para a 

Venezuela e assim pensaram em utilizá-lo ampliando como escola para a formação 

dos jovens indígena (MONGIANO, 2011:33). 
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Na região Surumu, por exemplo, Mongiano, relata a respeito da escola indígena, hoje 

atual Centro Indígena de Formação e Cultura Raposa Serra do Sol.  Na escola inicialmente 

eram ensinadas as disciplinas do ensino fundamental, que logo foi reconhecida como escola 

do governo, com professores do Estado. Quando a escola fechou foi transferido para a 

comunidade do Maturuca. Na escola foram formados muitos líderes indígenas um deles o 

tuxaua Jacir José de Souza um dos primeiros coordenadores do conselho indígena de 

Roraima. No local foi construído ainda um hospital que semanalmente, recebia visita de um 

médico. Os missionários utilizavam a escola como base para visitar as malocas tanto e para 

realizar a assistência sanitária como para as atividades pastorais. 

As irmãs missionárias também fizeram um importante trabalho nas aldeias 

realizando diversas atividades, organizaram curso de corte e costura e culinárias 

junto às jovens indígenas. Durante o serviço ministerial Dom Servílio Conte realizou 

encontros em algumas malocas para conhecer os problemas das mesmas em especial 

a comunidade da Raposa considerada a maloca modelo. Nessa época o Estado 

Nacional trabalhava para que os indígenas fossem integrados a sociedade nacional. 

Deviam sai de sua cultura para entrar naquela do branco (MONGIANO, 2011:35). 

 
Diante de tal situação só lhes restavam duas alternativas: deixar de ser índio e vestir as 

roupas dos brancos ou resignar a uma vida de marginalizados e desfrutados, por isso muitos 

se envergonhavam de sua identidade e não falavam mais a sua língua materna. Apesar disso 

os indígenas demonstraram vontade de crescer, ainda na observação de Dom Aldo Mongiano, 

o mesmo concluiu que a defesa pela vida dos indígenas e dos seus direitos precisava de uma 

resposta urgente. O mesmo inquietamente se perguntava o que fazer para mudar a situação 

que os povos indígenas estavam enfrentando? 

 

Como botar um ponto final a humilhações em relação aos índios? Como fazer renascer 

neles a esperança e a energia já apagada? Como fazer para um grupo humano fechado em si 

mesmo, se abrisse e se libertasse, tornando-se capaz de transformar-se e crescer e torna-se 

cidadãos responsáveis a partir da situação social em que se encontravam? Os indígenas 

estavam fracos, não tinham força diante da sociedade branca dominante.  

 

O trabalho dos missionários nasceu a partir da assembleia do qual acharam a 

necessidade de: Reacender nos indígenas a coragem e a confiança em si mesmo, e lembrar a 

sociedade dos brancos o dever de respeitar as culturas indígenas como o direito que elas 

possuíam sobre a terra por eles ocupada. Embora alguns já tivessem a chama da esperança.  A 

esperança possui um grande poder de transformação, seja na visão das coisas como na 
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possibilidade concreta. E com o apoio da igreja passaram a vislumbrar a possibilidade de 

mudar e começaram a viver a fé como fator de transformação social.  

 

A igreja realizou ainda um curso de indigenismo sugerido por D.Thomaz Balduino. A 

partir desse encontro foi redigido um documento sobre a realidade indígena em Roraima, 

confirmando a opção preferencial da igreja pela luta dos menos favorecidos. O documento foi 

fundamentado nas seguintes premissas:  

 

1) Assumir que os povos indígenas representam uma grande parte da população do  

território e constituem uma riqueza cultural e humana para o mesmo. Pois estavam 

sofrendo um acelerado processo de marginalização econômica, cultura e ideológica 

que a causa principal encontrava-se na perda de suas terras enquanto outros eram 

ameaçados de extinção. 

2) A segunda reconhecia as omissões e os descuidos dos órgãos públicos acerca da 

aplicação e do respeito ao estatuto do índio que declarava o direito de posse e o 

usufruto total das terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, que nem a igreja, no 

passado defendeu, por falta de definição de metas pastorais claras, correspondente a 

sua missão libertadora. 

Com essas premissas a igreja assumiu e estabeleceu objetivos territoriais de ações pastorais: 

  

a) Defesa das terras, denuncias dos casos de violação, pressão junto aos órgãos 

competentes para um rápido reconhecimento das mesmas e recuperação das áreas 

invadidas, vitais para a sobrevivência física e cultural dos povos indígenas; 

b) Preservação da cultura respeitando e incentivando o seu modo de ser e seu ritmo de 

crescimento; 

c) Formação específica dos agentes pastorais, através do estudo da língua; 

d) Dar continuidade as assembleias anuais dos líderes indígenas; 

e) Introduzir no currículo escola de Surumu o estudo das línguas indígenas, 

compromisso, comunhão de vida e isenção total na realidade indígena e 

reconhecimento do valor de sua cultura, superando qualquer forma de discriminação; 

f) Plena confiança na capacidade dos indígenas; deixando de lado qualquer forma de 

paternalismo; lutar pela terra, autodeterminação dos povos indígenas. Para que se 



93 
 

tornassem sujeitos da própria historia; procurando Ana atividade missionária valore 

evangélicos presentes na cultura dos povos indígenas e 

g) Sensibilizar todo o povo de Roraima a respeito da urgência da questão indígena. 

 

Após assumir essa responsabilidade com os povos indígenas a igreja passou a ser alvo 

constante de ameaças e vítima de vários episódios por parte dos fazendeiros, latifundiários e o 

próprio governo. A Funai na época tinha como presidente Dinarte Madeiro que em vez de 

contribuir com a luta indígena estava aliado ao governo, se contrapondo e advertindo a igreja, 

proibindo-a de entrar nas áreas indígenas, como também proibiam a entrada e a participação 

dos indígenas nas reuniões programadas por ambas as organizações. A igreja se perguntava 

podem os missionários evangelizar os índios?  

O governo não procedia com as demarcações, os índio de encontravam em espaços 

restritos, segregados em suas comunidades, enquanto os fazendeiros plantavam e 

ampliavam os currais impedindo os índios de chegar a fonte de água para pescar, 

ocupavam florestas lavrados e surgem os bares para a venda de cachaça. O gado 

invadia as malocas em comiam tudo, ate a farinha de mandioca nas casas. Se a 

situação econômica dos índios é grave, não menos trágico é o efeito sobre o espírito 

e a personalidade deles. É perseguido ameaçado, humilhado e pisoteado. Não só a 

plantação do índio, mas sua dignidade, sua alma, sua liberdade, sua existência como 

ser humano (MONGIANO, 2011:46).  

 

 

No ano de 1979 o coronel Hélio Campos propôs a alteração do estatuto do índio e a 

interdição à posse e a ocupação indígena de uma faixa de 150 km de largura, paralela a linha 

de fronteira terrestre territorial nacional. Consideravam que os indígenas ocupavam 98% da 

área e que deveriam ser expulsos para dar lugar aos fazendeiros e garimpeiros. A igreja foi 

perseguida ainda com o discurso da internacionalização da Amazônia.  

 

Que segundo Capo, entre os motivos que inspiravam a criação da faixa de fronteiras, 

estava o interesse de preservar a integridade territorial e a soberania. Inflamavam que os 

indígenas daquela região, considerando a sua condição sócio- cultural, se tronavam presas 

fáceis ao grupo de estrangeiros que divulgam e propagam idéia contrarias aos interesses dos 

latifundiários. Salientavam que os indígenas eram atraídos por esse grupo, a igreja que estava 

escondida por trás de falsas missões religiosas, sendo assim, ameaçavam a segurança nacional 

e o interesse dos próprios indígenas.        
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Foi a partir da ajuda da igreja que as assembleias deram continuidade ao longo dos 

anos. O trabalho da igreja se baseou em alguns documentos como a conferencia de Medellim 

e de Puebla. Calando o acento dobre a dignidade humana e confirmando a opção preferencial 

pelos pobres e os povos oprimidos explorados, feridos, pelas seculares injustiças, pois 

conforme na visão da igreja o evangelho afirma também que se o não desenvolvimento não 

chega ao homem todo e a todos os homens não é verdadeiro o desenvolvimento.  

 

Em Roraima a situação de conflitos que os indígenas vinham enfrentando certamente 

os levaria a morte, para a sociedade branca o índio tinha que desaparecer absolvido pela 

sociedade mais evoluída.  Não foram ideologias políticas ou sociais que orientavam os 

missionários nas os princípios evangélicos e os valores neles contidos. O lema da igreja foi: 

“Cada Homem é meu irmão” Com a igreja abordando a questão indígena algumas pessoas 

deixavam de participar das celebrações, outras começavam a não participar das missas, o 

diálogo da igreja com a sociedade tornou-se difícil. 

 

A igreja também sempre ajudou os povos indígenas a lutarem pacificamente pelos 

seus direitos, nunca incentivaram a violência, como os fazendeiros e garimpeiros faziam os 

povos indígenas sempre se basearam na palavra de Deus, na fé, paciência e união. 

Começaram a lutar utilizando de instrumentos da pressão política e jurídica, enviando vários 

documentos a Funai, sem contudo receber providencias sobre as causas denunciadas. Os 

missionários queriam que os indígenas não fossem mais explorados no contato com os 

brancos, mas quer fossem, autônomos, insistindo sempre nos valores comunitários, para que 

não fossem pedidos (MONGIANO, 2011:57). 

 

A divisão, a separação, o enfraquecimento é o que os fazendeiros queriam ao mesmo 

tempo em que almejavam que os indígenas respondessem com violência as suas pressões. 

Nesse sentido a presença da igreja foi um marco muito importante para a libertação dos povos 

indígenas em Roraima e para a conquista dos seus direitos. Sem a presença dessa importante 

instituição e das pessoas que a representavam que lutaram se doaram e não desistiram da 

caminhada, dificilmente os povos indígenas teriam conquistado a demarcação e homologação 

de suas terras. 
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3.10 A Formação do Conselho Indígena de Roraima - CIR 

 O CIR foi à primeira organização formal indígena que nasceu a partir da luta dos 

povos indígenas que tiveram todo o apoio da igreja em Roraima a ser constituída pelos 

tuxauas inicialmente foi o Conselho Indígena do Território de Roraima- CINTER. Após a 

transformação do território de Roraima em Estado em 1987, passou a denominar-se Conselho 

Indígena de Roraima-CIR, está organizado em 10 regiões do Estado: Raposa, Serras, Surumu, 

Baixo Cotingo, Wai Wai, Amajari, Taiano, Serra da Lua, Yanomami e São Marcos. Seus 

principais objetivos são: 

1.  Defender os direitos e interesse dos povos indígenas; 

2.  Fortalecer a autonomia dos Povos Indígenas de Roraima;  

3. Respeitar e proteger judicialmente e extrajudicialmente os interesses indígenas, bem 

como o meio ambiente, a propriedade intelectual indígena, resguardar o direito 

consumidor e ao patrimônio artístico, estético, histórico paisagístico e cultural; 

4. Estimular e apoiar a autonomia cultural, econômica e social dos povos indígenas; 

5.  Desenvolver atividades nas áreas de saúde, educação, cultura, meio ambiente, 

subsistência, desenvolvimento econômico e bem-estar social dos povos indígenas;  

6. Promover ações e acompanhar a demarcação, regularização e garantia dos territórios 

indígenas; 

7. Estimular e promover a valorização das tradições culturais dos Povos Indígenas; 

8. Promover iniciativa que assegurem o respeito à organização social, costumes, 

línguas, crenças e tradições e todas as demais formas de manifestação cultural dos 

Povos Indígenas. 

O órgão máximo de deliberação é a Assembleia
1
 Geral, que se reúne uma vez por ano 

para dar o mandato geral da organização. A coordenação está formada pelo Coordenador 

Geral, Vice Coordenador e a Secretaria Geral do Movimento das Mulheres Indígenas. A 

Coordenação ampliada é composta pela coordenação Geral e três membros de cada uma das 

dez regiões representadas pelo CIR, nas reuniões são realizados avaliações e planejamentos 

                                            
1
 As assembleias estaduais são realizadas anualmente e tem como objetivo de discutir todas as demandas de 

políticas públicas para os povos indígenas de Roraima envolvendo a questão da terra, projetos, saúde, meio 

ambiente educação dentre outros assuntos pertinentes onde as lideranças é que tomam as decisões por voto 

democrático. Servem para definir alinhamentos mais gerais e orientações políticas e, contam com uma 

participação mais ampla. 
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por regiões, e também faz-se prestações de contas referente ao mandato da Assembleia, 

reunindo-se a cada três meses. 

 Cada região tem um Conselho Regional formado por um número indeterminado de 

conselheiros que escolhe um coordenador entre seus pares em assembleias regionais que são 

feitas com um numero menor de pessoas e têm a função de fazer a articulação e os estudos 

logísticos Estaduais, a preparação de trabalhos, as discussões sobre projetos ou temáticas 

pontuais. 

Das assembleias saem importantes documentos, destacando posicionamento como, por 

exemplo, à criação de unidades de conservação nas terras indígenas, à atuação do IBAMA no 

Estado, ao asfaltamento da BR-401, à interiorização da linha de guri, e as invasões de 

rizicultores e garimpeiros em terras indígenas. 

O coordenador com os seus auxiliares o coordenador dos professores, dos agentes de 

saúde, das mulheres das catequistas e dos vaqueiros. Os conselhos regionais fazem 

interlocução entre a coordenação do CIR e as comunidades que compõe a base de sua 

atuação. Na assembleia estadual foi criado a atividades dos conselheiros regionais que tinha 

como objetivo andarem nas comunidades levando as informações e discutindo propostas junto 

às mesmas para resolverem os diversos problemas que aumentavam ainda mais com a entrada 

de políticos, comprando votos e inseminando o uso de bebidas alcoólicas. Sua 

representatividade e legitimidade valeu o reconhecimento nacional internacional conquistando 

vários prêmios tais como prêmio Chico Mendes do Ministério do Meio Ambiente em 2009 

concedida à organização em nome do líder indígena Jacir Jose de Souza. O prêmio reconhece 

a luta de mais de 30 anos pela conquista da Terra Indígena Raposa Serra do Sol e também o 

Prêmio Nacional de Direitos Humanos 2002 e ainda o prémio Bartolomeu de las Casas, do 

Ministério dos Negócios Estrangeiros espanhol e da Casa de América, por mais de 30 anos de 

trabalho em favor dos povos indígenas do Estado de Roraima.Abaixo a estrutura 

organizacional participativa, da organização através das coordenações regionais e reuniões 

ampliadas.  
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Quadro 5-Estrutura Organizacional Participativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assembleia geral dos tuxauas  Reunião anualmente  

Coordenação ampliada Reunião trimestral 

Coordenação geral Coordenação geral, vice-coordenação, 

secretaria da OMIR mulheres e 

coordenadores regionais eleito por dois anos  

Conselhos regionais  Coordenador regional, vice e conselheiros por 

cada região.  

Conselho fiscal  Representante e suplente de cada região  

 

 

 

 

Figura 9- Organograma Conselho Indígena de Roraima 
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Ao longo de sua existência a organização lutou incasavelmente pela demarcação da 

Terra Indígena Raposa Serra do Sol, pois essa era a meta desde a sua criação, porem tambem 

nao deixou de lutar por outras terras menores. Sem a garantia da terra não era possível realizar 

planejamentos a longo prazo a prioridade era a demarcação, para isso centenas de vezes as 

lideranças se reuniram para organizarem reuniões, buscando soluções para a resolução  dos 

problemas, a pergunta chave em muitas dessas reuniões do qual  participei foi: Como vamos 

fazer para resolver esses problemas?  A união nesse momento prevaleceu, pois nao tinha 

recursos para resolver os problemas financeiros como as dívidas que iniviabializavam a o 

andamento das atividades da organizacão: 

 

 

O CIR foi à primeira iniciativa que propôs reunir lideranças indígenas para discutir a 

procurar soluções para as dificuldades que viviam a face dos fazendeiros, políticos, 

garimpeiros dentre outros. O processo organizacional chegou às diferentes regiões, 

mas foi na Terra Indígena Raposa Serra do Sol que se fez sentir de forma mais forte, 

ou pelo menos onde o processo organizacional teve uma dinâmica mais complexa 

(REPETTO, 2008:127). 

A coordenacão geral da organização era encarregada de encontrar estratégias para 

solucionar os problemas. Para isso lançava proprostas em reuniões ampliadas para todas as 

regiões e assim as comunidades se reuniam e colaboravam com os pagamentos das dívidas da 

organização.  Para isso lutavam para alcançar autonomia econômica com projetos de 

desenvolvimento sustentável: agricultura e criação de animais. 

 

 A história do CIR ilustra o movimento e a estratégia encontrada para fazer 

frente aos inúmeros problemas enfrentados pelos indígenas. A organização surgiu na primeira 

assembleia dos tuxauas ocorrida em 1987 na região do Surumu, com a finalidade de 

representação e encaminhamento das reivindicações dos povos indígenas, tornando-se um 

marco político na conquista de defesa dos direitos dos povos indígenas. Até aquela data os 

povos indígenas sofriam com as explorações dos posseiros, garimpeiros, fazendeiros, não 

conheciam os seus direitos, enfraquecidos de todas as formas pelo excesso de consumo de 

bebida alcoólica, servindo de Mão de obra barata nos garimpos e nas currutelas. 

 

 Conforme o depoimento, tuxaua Jacir Souza em 14/07/2011, no período de 1970-

1978, cansados da situação de bebedeiras, as comunidades reuniram-se e tomaram a decisão 

“Não a bebida alcoólica e sim a comunidade”, momento em que foram estabelecidas alianças 

entre os tuxauas. A partir daí surgiram diversas lideranças indígenas, os primeiros que fizeram 



99 
 

parte da luta foram: Raimundo, Bento, Eurico da comunidade (Maracanã), Afonso do 

(Morro), Damião (Camararem), Maçaranduba (Uiramutã) João Batista (Willimon) Juscelino 

Monte Moriá –I dentre outras lideranças. Por fim, houve a conjuntura união das lideranças 

através da conscientização, orientação e discussão para o entendimento de todos os problemas 

que estavam afetando as comunidades. A união das comunidades tornou-se a força principal 

na luta pelos direitos através dela, mudaram ao longo os anos a sua realidade formando uma 

rede entre as comunidades.  Diante de todas essas problemáticas que vinham ocorrendo 

buscaram estratégias para se reorganizarem e mudarem suas realidades para isso criaram três 

objetivos: 

 Ocupação da terra (espaço); 

 Auto-sustentação e a  

 Autonomia. 

Nesse momento de decisão a iniciativa da Igreja Católica através da diocese de 

Roraima foi muito importante, contribuindo no ano de 1982 com o projeto do gado “Uma 

vaca para o índio” que teve como objetivo ajudar os povos indígenas a buscarem sua 

autonomia sustentável e a ocupação a terra: 

                                           
                                         A reorganização da vida, conforme o conceito de projeto comunitário da igreja  

católica foi critério estabelecido para que uma comunidade pudesse receber apoio, 

como projeto de gado comunitário ou de roças comunitárias. Para receber projetos 

deviam ser realizadas atividades que demonstrassem interesse da comunidade de 

construir uma estrutura organizacional. Por exemplo: para receber o projeto de gado, 

devia construir um curral e assinar um termo de compromisso de que cuidaria das 

rezes (REPETTO, 2008:118). 
 

 O projeto além de proporcionar segurança alimentar e ocupação da terra e garantir 

autonomia às comunidades indígenas, fortaleceu a rede de relações solidárias entre as aldeias. 

Atualmente são mais 25 mil cabeças de gado na Raposa Serra do Sol administrados por 

indígenas. As demais áreas, exceto Wai Wai e Yanomami, também são criadoras de gado.  

 A criação extensiva de gado bovino não agrediu a organização social dos povos 

indígenas, porque há anos eles conviviam com a presença incômoda do rebanho dos 

fazendeiros. Muitos haviam sido levados ainda crianças para morar nas fazendas e, apesar das 

precárias condições de trabalho, aprenderam a cuidar dos rebanhos. A primeira comunidade a 

receber o repassasse do projeto foi o Maturuca recebeu o primeiro lote de gado no ano de 

1980 (CIR, 2011). Posteriormente, a FUNAI também contribuiu com as doações de bovino, 
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hoje área conta 36.233 cabeças de gados (FUNAI, 2007). Também foram implantados outros 

pequenos projetos nas comunidades como corte e costura e cantina. 

 Aos poucos as relações sociais foram se recompondo através da conscientização das 

lideranças indígenas. A partir daí começaram as organizações de base realizada pelos tuxauas 

de todas as comunidades, no qual cada um conversava com suas comunidades sobre o mal 

que as invasões estavam ocasionando às suas vidas, principalmente às famílias que estavam 

em conflitos com fazendeiros e garimpeiros, uma vez que as comunidades que estavam nas 

adjacências dessas fazendas eram proibidas de pescar, caçar e realizar suas atividades 

necessárias à sua subsistência:  

                                         Essa reestruturação surgiu com incentivo para a organização coletiva e para a 

modificação das difíceis condições de vida que levavam trabalhando nas fazendas, 

sofrendo grandes violências e ameaças, tendo as roças e as áreas invadidas e 

devoradas pelo gado, sendo expulsos pelas armas de capangas e policiais militares 

que chegavam a aterá fogo nas casas de barro e palha, sem poder caçar e pescar por 

serem proibidos pelos fazendeiros ou por que já não havia mais animais e peixes nas 

águas contaminadas por mercúrio; e por fim, vítimas do alcoolismo e da prostituição 

nas currutelas dos garimpos (REPETTO, 2008:118). 

 

A história da organização não impediu que o governo do Estado de Roraima 

conseguisse criar e manter outras organizações antagônicas aos CIR, que defendem propostas 

dos poderosos locais, principalmente sobre a questão fundiária dividindo a opinião pública. 

  Do CIR originaram-se outras organizações, como a Associação dos Povos Indígenas 

de Roraima-APIRR tornando-se a primeira organização a se desmembrar do CIR aliando-se 

ao governo do Estado. Formaram para bater de frente a Sociedade dos Povos Indígenas 

Unidos de Roraima-SODIUR, Aliança de Integração e Desenvolvimento das Comunidades 

Indígenas de Roraima-ALIDICIR e Associação Regional dos Rios Kinô, Cotingo e monte 

Roraima-ARIKON, que fizeram parcerias com classe política vereadores, Deputados 

Estaduais, Federais e Governadores: 

Isso revela a complexidade da situação em que as organizações indígenas estão 

divididas, assim como a SODIUR, estão apoiando propostas desenvolvimentistas 

na TI. Raposa Serra do Sol e a demarcação e homologação em ilhas, enquanto a 

maioria como o CIR está apoiando a sua homologação em área contínua 

(BAINES, 2003:16). 

 

Estão mais bem representadas através do levantamento representado na tabela abaixo, 

a organização CIR abrange as quatro etno-regiões representa 77% do total totalizando uma 

população de 11.657 habitantes. A região Ingaricó através da organização Coping 
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representada por 07 comunidades possui uma população de 966 habitantes, que equivale a 

3,1% da população da Terra Indígena Raposa Serra do Sol.                

 A organização indígena SODIURR representada por 30 comunidades indígenas com 

uma população de 5.651 equivale a 29,7% da população indígena. As organizações indígenas 

ARIKON e ALIDICIR representam 06 comunidades com uma população de 751 pessoas 

equivalendo a 4% do total da população Indígena da Terra Indígena Raposa Serra do Sol 

conforme a tabela demonstrativa abaixo: 

 

Tabela 2- Representação das organizações indígenas 

 

PopulaçãoComunidades

ORGANI- SERRAS BAIXO COTINGO SURUMU RAPOSA Total Total

ZAÇÕES COM. POP. COM. POP.
COM

.
POP. COM. POP. COM. % POP. %

CIR 70 6.166 28 1.833 16 1.195 38 2.463 151 77,8 11.657 61,3

COPING 7 966 0 0 0 0 0 0 7 3,6 966 5,1

SODIURR 29 2.154 6 895 1 945 3 1.657 30 15,5 5.651 29,7

ARIKON 1 56 0 0 0 0 0 0 1 0,5 56 0,3

ALIDCIR 1 229 0 0 4 466 0 0 5 2,6 695 3,7

TOTAL 98 9.571 34 2.728 21 2.606 41 4.120 194 19.025

CIR
77,2%

CIR
61,3%

Outras
38,7%

Outras
22,8%

 

Fonte: Conselho Indígena de Roraima CIR, 2008 

 Na tabela representativa, a importância do levantamento é mostrar os dados das 

comunidades como elas estão representadas através das organizações podendo assim medir e 

comparar quantas em porcentagens estavam a favor da demarcação em área e contínua e 

quantas eram favoráveis a demarcação em ilhas. 

 A cooptação de lideranças e organizações indígenas é uma realidade que ocorre na só 

no Brasil mais como em toda a região amazônica da América Latina, seja pelo Estado, ou por 

empresas multinacionais que objetivam possuir as riquezas de seus territórios, e quando não 

aceitam são perseguidos violentados, de uma forma ou outra compram os indígenas 

oferecendo pequenos benefícios como salário, cargos, bebidas alcoólicas, muitos são 



102 
 

comprado em épocas de campanhas eleitorais, apesar de não admitirem. É uma estratégia para 

enfraquecer e dividir e confundir as lideranças indígenas o que de fato ocorre desestruturando 

ainda mais seus trabalhos comunitários e as relações sociais com as comunidades. 

A questão envolvendo os conflitos territoriais entre índios e latifundiários geraram 

uma repercussão em nível nacional e internacional despertando interesse de vários 

pesquisadores a estudar sobre o tema. Conforme um estudo realizado por Joaquim, 2009 no 

período de 1993 a 2000 em quatro jornais locais de grande circulação no Estado de Roraima a 

fim de identificar os principais atores envolvidos nos conflitos que estavam em evidencia na 

época: 

 

 Conforme a análise de Joaquim, 2009, os políticos lideravam os noticiários 

manifestando-se contra a demarcação em contínua representado 53% dos noticiários, seguidos 

pelas organizações indígenas SODIUR, ALIDICIR, e ARIKON que representaram 29% dos 

noticiários. Em seguida os rizicultores com 14,8% e os populares com 12,7%, em seguida 

Ministro da Justiça representando 10, 6% os pecuaristas representando 8,5%%. Os advogados 

com 6%, seguidos dos procuradores de Estado representando 4%, os secretários de governo 

representando 2%, os jornalistas 2%, e por fim presidente da FUNAI representando 2% 

(JOAQUIM, 2009: 107-115): 

 O conflito envolve lideranças e organizações indígenas de tendências políticas 

diversas, políticos e empresários Roraimenses, instâncias do governo federal até o ministro da 

justiça e o presidente da república (BAINES, 2003:16). 

 

 Ainda, conforme (Joaquim, 2003) a pesquisa apontou que os povos indígenas 

apoiando a demarcação em área contínua representados pelo CIR, equivaleram a 57% dos 

noticiários, seguido pela igreja católica de Roraima representando 11,7%  Conferencia 

Nacional dos Bispos no Brasil-CNBB representando 11,7%, seguido do Conselho Missionário 

Indigenista-CIMI com 5,8%, Fundação Nacional do Índio-FUNAI% com 23,5%, Ministro da 

Justiça 23,5%, Secretários Ministeriais 5,8%, advogados 5,8% e organizações não 

governamentais ONG´s que foram apenas mencionadas conforme o autor: 
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                                      Para defender os interesses de grupos não indígenas, como explícita o discurso do 

governo Estadual e da imprensa local encontra-se o Estado de Roraima e todo o 

grupo de arrozeiros e de plantadores de soja. Estes, com modelo único: em áreas 

descontínuas, excluindo-se as “propriedades produtivas”, chegando-se a proferir 

abertamente nas imprensas escritas e falada o discurso da inviabilidade econômica e 

social do Estado de Roraima. Outro discurso paralelo que se pode testemunhar foi o 

do “entreguismo”, ou seja, há uma força não governamental atuando legalmente, 

interferindo e pressionando a entrega do estado de Roraima a países estrangeiros, 

particularmente aos estados unidos (ALMEIDA, 2008:26). 

 

 Esse conflito que gerou inúmeros problemas de ordem econômico, cultural, social e 

ambiental, sobretudo o acirramento das relações internas entre algumas comunidades rivais e 

por outro lado a grande união da maioria das comunidades. A historia do conflito é sangrenta 

e por outro lado  um histórico de crescimento politico para todas as comunidades indígenas da 

Terra Indígena Raposa Serra do Sol. 
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CAPÍTULO IV - OS RESULTADOS DOS CONFLITOS E IMPACTOS AMBIENTAIS, 

SOCIAIS E ECONÔMICOS E SUAS IMPLICAÇÕES PARA AS COMUNIDADES 

INDÍGENAS 

 

Nessa parte serão abordados os principais impactos ambientais, sociais, culturais e 

econômicos ocasionado pela presença dos arrozeiros e posseiros ao longo dos anos na região 

Surumu Terra Indígena Raposa Serra do Sol. Será enfatizado o uso do agrotóxico pelos 

arrozeiros nas lavouras de arroz e as consequências que isso causou ao meio ambiente e as 

comunidade. 

4.1 IMPACTOS AMBIENTAIS  

 

A presença de invasores e fazendeiros em diversas terras indígenas no Brasil é uma 

realidade histórica, sendo a principal causa de conflitos com as comunidades indígenas. As 

relações entre índios e invasores é tensa devido à disputa pela posse da terra e uso de seus 

recursos naturais, sendo que, na luta pelo território, muito fazendeiros proibiram os índios de 

pescar ou caçar a até mesmo de fazer suas roças. O gado pode ainda destruir roças e plantios 

de frutíferas dos índios. Mesmo em algumas das terras homologadas permanece a presença de 

fazendeiros. Em alguns casos em que a disputa fundiária já foi resolvida, na falta de cercas, 

continua a invasão ou presença do gado dos fazendeiros dentro das terras indígenas, que 

danificam as roças e plantio de frutíferas dos índios.  

 

Na Terra Indígena Raposa Serra do Sol inicialmente, a garimpagem foi um dos fatores 

que contribuiu para os impactos ambientais, causando sérios efeitos às comunidades 

indígenas, como a alteração das águas dos rios pelo revolvimento dos sedimentos nos leitos e 

nas margens e a poluição por mercúrio e óleo diesel, com a consequente contaminação dos 

peixes e do ecossistema aquático. 

Causam ainda epidemias como malária, leishmaniose, entre outros problemas de saúde, 

como as doenças sexualmente transmissíveis, resultado do envolvimento dos garimpeiros com 

os membros das comunidades (Santiilli, 2001).  O garimpo deixou como herança um conjunto 

de áreas degradadas nas margens dos rios e igarapés. 
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            Os impactos analisados são da fazenda depósito na região Surumu localizada nas 

proximidades da comunidade Barro, as informações foram colhidas do relatório preliminar do 

IBAMA no qual foi percebido claramente que a área sofreu uma profunda intervenção em seu 

constituinte natural, gerada basicamente pelas atividades econômicas ali inseridas como a 

rizicultura. O impacto ambiental é definido como: 

Qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio 

ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das 

atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam: I - a saúde, a segurança e 

o bem-estar da população; II - as atividades sociais e econômicas; III - a biota; IV - 

as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; V - a qualidade dos recursos 

ambientais - (Resolução CONAMA 001/86, Art. 1º). 

 

             Conforme o relatório, as atividades agravam seriamente a qualidade ambiental em 

escala regional, pois o ambiente em que se encontrava a fazenda fazia parte de um sistema 

ambiental interligado com transferências de matérias e energias entre os micro-ambientes 

presentes.  

 

O impacto causado pela monocultura de arroz deixou impactos semelhantes ao 

garimpo, as grandes monoculturas de arroz são exemplos de atividades que provocam vários 

tipos de impactos, como a destruição de áreas de preservação permanentes-APPS as matas 

ciliares, aterramentos de lagos e poluição por agrotóxicos. No entanto, em contraste com o 

garimpo, os arrozais trouxeram grandes estragos a fauna e a flora.  

 

Os agrotóxicos pulverizados por avião nos arrozais na lavoura levados pelo vento 

atingiam as comunidades da Terra Indígena São Marcos, na margem oposta do Rio Surumu. 

Mesmo com a saída dos arrozeiros, permaneceu um passivo ambiental nas áreas de lavoura, 

estimada em mais de 20.000 hectares.  

Com a realização do diagnóstico preliminar pelo IBAMA, 2008 foi possível detectar 

os seguintes danos ambientais: 

 

1. Demolição de construções – toda a estrutura física da fazenda foi destruída, ficando 

os escombros da demolição no local: Em função do local onde se encontram os restos 

de demolição (Área de Preservação Permanente - APP) existe a possibilidade de 

transporte destes para o rio Surumu. Com isso, recomenda-se a retirada em curto prazo 

dos materiais ali depositados, evitando assim prejuízos ao meio ambiente. 
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2. Deposição de embalagens de produtos nocivos ao meio ambiente – como óleo 

diesel, insumos agrícolas e produtos veterinários: Recomenda-se a retirada das 

embalagens e sua destinação correta conforme legislação ambiental vigente. É 

importante realizar análise de solos a fim de verificar os efeitos residuais de insumos 

agrícolas e produtos veterinários e, no caso de contaminação avaliar a possibilidade de 

influência nos mananciais hídricos, uma vez que estes produtos estão depositados na 

APPs. 

 

3. Deposição de lixo - pneus, lonas, plásticos, sucatas de implementos agrícolas, entre 

outros: Recomenda-se a retirada dos resíduos e sua destinação correta conforme 

legislação ambiental vigente, uma vez que estão depositados na APP. 

 

4. Intervenção nas áreas de Preservação Permanente – supressão total de vegetação, 

instalação de equipamentos de irrigação como bombas, motores e tubulação: Nessas 

áreas foram observadas diversas ações danosas que necessitam de planos de restauração 

imediata para a vegetação se restabelecer no local. As construções remanescentes 

devem ser destruídas e seus entulhos removidos. As áreas com movimentação de terra 

devem ser alvo de programas/projetos de recuperação ambiental, prevendo-se inclusive 

a restauração de vegetação ciliar. 

 

5. Aterramento e sedimentação de lagoas naturais – em função da utilização das APP 

para a implantação da rizicultura ocorreram dois fenômenos. A expansão do plantio com 

aterramento das lagoas e a sedimentação das mesmas por lixiviação, ocasionada pelas 

movimentações de terra.  As áreas de preservação permanente destruídas ou danificadas 

pela implantação das lavouras de arroz foram alvo de autuações pelo IBAMA durante a 

Operação Raposa. 

 

6. Diques e Canais desativados – Recomenda-se o rompimento dos diques de forma a 

evitar a formação de bacias de acumulação. No que se refere aos canais de irrigação, 

espera-se com a ação de processos naturais que ocorra assoreamento dos mesmos, pois 

outra forma de intervenção para recuperação de áreas, em função da magnitude de 

extensão dos canais, se tornaria inviável: 
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                                    Neste sentido, salientar que os impactos socioambientais decorrentes do cultivo de 

arroz irrigado variam de acordo com a fase de cultura, mais o fator dominante é 

aquele relacionado ao manejo da água, principalmente quando as lavouras são 

instaladas em áreas de preservação permanente (APPs) nas proximidades de 

mananciais. Assim, a contaminação dos recursos hídricos representa um item 

prioritário a ser levado em conta pelo setor público ao fato deste recurso atuar 

como via de transporte dos contaminantes utilizados na lavoura (a exemplo dos 

agrotóxicos e fertilizantes sintéticos) para fora das áreas fontes (VIEIRA, 

2010:120). 

 

Um fato que merece destaque sobre a Fazenda Depósito é a ocupação de suas Áreas de 

Preservação Permanente (APPs), ambientes protegidos por Lei Federal 4.771/65, Art. 2º. Esta 

se processa principalmente pelo aterramento das lagoas naturais (resurgência do lençol 

freático e águas pluviais) e suas margens, desvio e aterramento de drenagens superficiais na 

fazenda, aterramento de nascentes e ocupação de faixas marginais de rios. No mapeamento 

realizado para este laudo, foi definido que as APP‟s ocupam uma área total de 1.299,14 ha, 

26,41% da área total da fazenda que é de 4.918,92 há (IBAMA, 2008). 

 

 Dessa forma, numa análise preliminar, pode-se perceber claramente que muitas das 

faixas marginais de vegetação dos canais de drenagem na fazenda foram suprimidas. Este 

dano ambiental acarreta como consequência imediata, a maior susceptibilidade a processos 

erosivos, assoreamentos aos canais, desvio de curso d‟água e mortandade da ictiofauna ali 

presente. As consequências e danos ambientais causados pelo uso do agrotóxico foram 

diversos causando morte precoce de animais pertencentes às comunidades indígenas e da flora 

e da fauna silvestre conforme a imagem cedida pelo IBAMA. 

 

Figura 10-Morte de animal ocasionado pelo consumo de capim contaminado por agrotóxico   

 

                                     Fonte: Relatorio de Impactos Ambientais IBAMA,2008 
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As consequências foram desastrosas quando os venenos eram jogados por aviões na 

lavoura do arroz afim proteger os grãos das pragas, o vento espalhava e consequentemente 

causava a poluição do trazendo graves danos à fauna e a biodiversidade, causando na morte 

de peixes, aves e os animais que consumiam os grãos envenenados. Conforme a figura acima. 

Os membros da comunidade Pedra do Sol foram contaminados ao consumirem a água e os 

peixes e outras espécies alimentícias, acarretando danos à saúde das crianças e dos anciões 

que iam ao óbito por causa desconhecida. Conforme depoimento colhido de um professor 

membro da comunidade indígena do Barro em 2011: 

“Os animais tanto da fauna silvestres como os próprios animais das comunidades 

estavam contaminados com agrotóxico ao serem consumidos pelas pessoas traziam 

consequências para a saúde como náuseas, diarréia se encontravam constantemente 

enfermos. O mesmo relata ainda que, as comunidades faziam denuncias, porém 

como as classes políticas no Estado de Roraima são unidas os mesmo informavam 

ao proprietário da fazenda que a fiscalização do ente competente estava indo ao local 

averiguar a denuncia em seguida o proprietário imediatamente tratava de encobrir o 

crime entulhando os animais mortos para não deixar vertigens do fato e o problema 

dessa forma continuava ocorrendo agravando-se ainda mais a situação.” ( Antonio 

Ozarias06/07/2011).  

 

4.1.1 POLUIÇÃO HIDRÍCA 

A poluição hídrica causada pela contaminação o uso do agrotóxico também foi relatado 

no relatório do IBAMA. O agrotóxico utilizado em grandes monoculturas de arroz, instalado 

ao longo Rio Surumu ocasionou na morte de diversas espécies de peixes conforme imagem 

abaixo:  

                        Figura 10-Morte de peixe ocasionado por contaminação de mercúrio 

 

Fonte: Relatório de Impacto Ambiental IBAMA-2008 
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Peixes que se alimentam do fundo do rio, outros organismos absorvem o mercúrio 

estabelecido entre os restos orgânicos do leito do rio ou mesmo das margens e por sua vez, 

podem ser pescados são e ingeridos por pessoas que vivem no meio rural. Ao contrário do 

mercúrio inorgânico, o metil–mercurio não é facilmente descarregado do corpo, portanto, ele 

se acumula nos tecidos dos organismos vivos quanto mais se aproxima ao final da cadeia 

alimentar como no caso de humanos (MACMILLAN,1999).  

 

Todos esses fatores ecológicos ambiental e de saúde geraram por parte da comunidade 

diversas reclamações denuncias aos órgãos competentes, porém nunca foi solucionado, o que 

ocasionava em diversos conflitos socioambientais, enquanto os povos indígenas  

reivindicavam a homologação definitiva da terra os “empreendedores” continuavam com seus 

processos deploráveis de exploração do meio ambiente. 

 

                         Figura 12-Morte de ave ocasionada por contaminação de agrotóxico  

 

Fonte: Relatório de Impacto Ambiental IBAMA-2008 

 

A ameaça da contaminação de alimentos orgânicos é afetada devido ser menos diverso 

a qual é baseada em pesca. Os índios possuem baixo resistência as doenças, e sua subsistência 

depende frequentemente do bom funcionamento da saúde do ecossistema: 

                                             Grupos de índios podem até suportar o impacto de certos problemas ambientais, 

entretanto, o conjunto destes impactos com o tormento das doenças traz 

consequências severas. Tudo isso ocorre dentro de um contexto social e econômico 

que não é somente profundamente desorientado, mais também pode ser composto 

por conflitos violentos devido à invasão (MACMILLAN, 1999:21).  

 

Os indígenas sentem a deterioração de sua saúde e do meio ambiente causada pela 

presença das indústrias. Em consequência a diminuição da caça, rios poluídos, tendem a 

destruir o esquema sócio econômico das suas comunidades. A despeito de suas limitações, 
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não existe alternativas óbvia para a intervenção governamental rigorosa para o policiamento 

nas reservas indígenas: 

O que está acontecendo com nossos animais, muitas das vezes é beneficiado, são 

efeitos que foi posto na natureza, os agrotóxicos, os resíduos tóxicos, quem é que vai 

se responsabilizar por isso. Enquanto que muitas das vezes tudo aquilo que existe 

aqui, é pago pra não ser divulgar isso pra não trabalhar em cima daquilo que esta 

acontecendo. Esperamos que tenha alguma posição da justiça pra que as pessoas 

paguem por isso. Não houve a indenização da área, um processo, de enviarem para 

os vereadores, esta trabalhando pra dizer que esta tudo bem e está de acordo com o 

arrozeiro. Eu acredito que um dia isso possa acontecer tudo aquilo que esta 

acontecendo referente à nossa terra. Seja respeitado nossos valores. A gente sabe 

que existem projetos imensos pra Raposa Serra do Sol, como usina, hidrelétrica, 

mineração, construção de projetos que são muitas vezes não são discutidos como a 

gente quer. E a agente vai lutar pra que isso não aconteça. Que tudo vem de lá vem 

pra cá, principalmente para boa vista, água, igarapé, e esses projetos se encontra 

nesse momento em nosso trabalho (Antônio da Silva Ozarias, 06/07/2011). 

 

A poluição do ar causada por enormes carretas que escoavam os produtos diariamente 

em torno das comunidades também ocasionavam várias consequências: 

Outra forma de degradação dos campos e dos lavrados é a utilização de tecnologias 

inadequadas trazidas de outras regiões do país com a finalidade de aumentar a 

produtividade. Isso faz com que haja a compactação dos solos nas superfícies com 

os sedimentos resultante do processo erosivo laminar assoreando pastos de alguns 

rios da região do Nordeste do Estado (FREITAS, 1998:87). 

 

Além destes conflitos de ordem ambiental e social, a pecuária também gerou impactos 

ambientais, como a degradação dos campos e lavrados e dos buritizais, devido ao pastoreio e 

pisoteio do gado, podendo haver o assoreamento dos igarapés. Hoje, na medida em que as 

comunidades têm seus próprios rebanhos, os problemas associados à pecuária se tornam 

também problemas internos para as comunidades.  

 

   Na região do Surumu sofre com a poluição proveniente do lixão oriundo do município 

de Pacaraima, que afeta o rio Miang, onde mais abaixo se encontra a comunidade do Barro 

que se abastece da água pra todas as atividades que consome. Conforme os moradores da 

comunidade na época em que o arrozeiro era prefeito do município, o mesmo jogava aves 

mortas juntas aos lixões na cabeceira do Rio, com intuito de provocar a comunidade do Barro, 

informando aos mesmo que estavam consumindo água contaminada pela morte dos animais e 

com a contaminação do lixão público a céu aberto.   
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 As comunidades tinham diversos problemas com invasões e entrada de elementos tais 

como caçadores e pescadores, a predação dos recursos naturais representa um desrespeito ao 

direito de usufruto exclusivo dos recursos naturais, também resulta numa menor 

disponibilidade destes recursos para as comunidades indígenas.  

 

 Contudo, esse problema de invasão não é somente uma questão de vigilância e 

fiscalização, mais também de esclarecimento e tomada de decisões por parte das 

comunidades, pois, em muitos casos os caçadores e pescadores, advindos da cidade ou vilas 

próximas, se valem de relações de amizades, parentescos ou casamento para adentrar nas 

terras indígenas.   

  As grandes obras e infra-estruturas também são preocupações dos povos indígenas, 

uma vez instalados causam enormes impactos ambientais, os políticos do Estado de Roraima, 

discutem em suas tribunas a possibilidades dessa construção no coração da terra indígena e 

isso significa uma grande ameaça outras obras, possivelmente de menor impacto ambiental, 

com impactos sociais são as construções do asfaltamento de entradas de linhas de transmissão 

de energia, são projetos criados a revelia das comunidades indígenas: 

 

Com a análise das entrevistas realizadas com treze membros da comunidade do Barro 

em julho de 2011 a respeito da situação atual da área, através da situação identificada afirmam 

que o meio ambiente está se recompondo aos poucos, já se pode pescar sem correr o risco de 

ser ameaçado pelos arrozeiros e fazendeiros, o pescado está saudável e os lagos naturais têm 

um número maior de cardumes. A caça também melhorou e a fauna silvestre aos poucos vem 

se recompondo; porém, ainda não foi feito nenhum trabalho de manejo ambiental em conjunto 

com as instituições, mas a liberdade de ir e vir voltou a reinar na TI. RSS. Contudo, alguns 

graves problemas sociais persistem o que será objeto do próximo item. 

 

4.2 IMPACTOS SOCIAIS E CULTURAIS 

 

 Os principais impactos sociais causados as comunidades ao longo dos anos de 

convivência com os não índios na Terra Indígena Raposa Serra do Sol Foram: 

a) Divisão, cooptação de lideranças indígenas e das organizações 

 A divisão e cooptação das lideranças e organizações indígenas é um fator que vem 

ocasionando o enfraquecimento da luta dos povos indígenas não só no Brasil, mas como em 
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toda a America latina conforme, uma análise das realidades das organizações indígenas  

realizado na universidade andina Simon Bolívar em 2007.  

 Em Roraima isso não foi diferente, a partir do momento em que a organização 

formada pelos povos indígenas começou a dar resultado na busca da concretização dos 

direitos indígenas, políticos ligados aos latifundiários se aliaram e compraram lideranças 

indígenas para apoiarem suas causas, formando assim organizações antagônicas na lutava 

pelos direitos dos povos indígenas. Tornando o primeiro Estado em que um grupo indígena 

lutava contra seus próprios direitos, causando divisão e separação de opiniões. 

  

b) Transformações culturais e linguísticas  

 Com a entrada dos posseiros, fazendeiros e latifundiários na Terra Indígena Raposa 

Serra do Sol sem um plano de impacto social ao longo dos anos, as comunidades passaram a 

se apropriar dos usos e costumes não indígenas, o Estado contribuiu fortemente com a 

negação da língua materna ao impor a língua portuguesa nas escolas, proibindo os indígenas 

de falarem seus idiomas e praticarem seus costumes.  

 

 Muitas comunidades próximas, dos vilarejos e dos garimpos, como o caso da 

comunidade Uiramutã, passaram a ter dependência alcoólica, deixando de praticar as festas e 

tradições culturais, valorizando o forró, musica de origem nordestina. O consumo do álcool é 

um dos graves problemas herdados dos colonizadores e permanece até os dias atuais, 

causando sérios transtornos a organização e a vida comunitária, pois muitos indígenas, 

dependentes da bebida, chegam a cometer suicídio ou homicídios perdem interessem por suas 

famílias e atividades comunitárias, causando dependência da cidade e vilarejos. 

 

c) Dependência política  

 Em época de campanhas eleitorais, muitas lideranças indígenas são corrompidas ao 

venderem seus votos em troca de objetos, este caso ocorreu na comunidade do Barro na 

região Surumu, a comunidade completamente dominada pelas campanhas eleitorais.  

 

d) Dependência da cidade, desinteresse pelos trabalhos comunitários e pela família 

 Outro fator foi êxodo rural a dependência da cidade, consumo de alimentos 

industrializados ocasionando males às comunidades que acabam abandonando, a produção de 
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suas roças comunitárias tornando-os dependentes deixando de produzir seus alimentos para 

consumir alimentos externos. 

 

e) Consumo de drogas e doenças sexualmente transmissíveis 

 Atualmente, na comunidade do Barro sérios problemas sociais nas escolas vêm 

ocorrendo como o consumo de drogas por jovens, e transmissão de doenças sexualmente 

transmissível ocasionado por uso do álcool e contato com pessoas fora da comunidade. 

4.3 IMPACTOS ECONÔMICOS  

 

A vida dos povos indígenas antes da entrada dos invasores estava firmada em 

intercâmbios entre as comunidades, através de casamentos, trocas de alimentos, curas por 

pajés, festas tradicionais, caça, pesca e com a união dos tuxauas. Todo esse processo social, 

cultura e econômico começou a ser ameaçado pelas invasões, intensificadas nas décadas de 

60, 70 e 80 do séc. XX conforme foi abordado em capítulos anteriores. 

 

A economia indígena é diferenciada baseada na reciprocidade e na troca de produtos, 

onde a terra não é mercadoria, mas compreendida como território, espaço sagrado, fonte de 

vida e sustento. 

Os impactos econômicos nessa pesquisa referem-se às atividades de produção que a 

comunidades indígenas deixaram de realizar para se dedicarem à luta pela terra, em função da 

importância que a terra tem para dar continuidade aos usos territoriais das comunidades além 

do valor que representa. Era difícil no processo de luta planejar atividades de roça, projetos e 

pequenas produções que estavam ameaçadas pelos posseiros que se apossaram das terras 

produtivas e destruíam roças e retiros de gado das comunidades.  

Com o enfrentamento dos conflitos muitas comunidades deixaram de produzir seus 

alimentos para dar maior atenção à da regularização de suas terras, por que antes de tudo era 

preciso garantir a terra. Com isso, ao longo dos quarenta anos, as lideranças lutaram para 

demarcá-la e assim um dia realizar um melhor planejamento territorial através do qual 

pudessem dar continuidade ao andamento às atividades produtivas. Grande parte da terra 

produtiva estava sendo ocupada pelas grandes fazendas com a criação do gado, e 

posteriormente com a plantação do arroz e da soja que foi mais uma estratégia para a 

ocupação das terras indígenas. A comunidade obteve grande perda nos conflitos que 

ocorreram no ano 2008 na comunidade do Barro que reuniu mais cerca de duas mil pessoas 
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em assembleias e que davam apoio à comunidade, foram abatidos 400 rezes dos projetos 

comunitários para alimentação das comunidades que se faziam presentes. Mesmo assim as 

comunidades da Terra Indígena Raposa Serra do Sol conseguiram produzir conforme a tabela 

baixo:    

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Comunidades Indígenas da Raposa Serra do Sol Abril 2008. Dados aproximadamente Preços praticados 

na região na data. 

Quadro 7- Amostra da produção agrícola anual 

Agrícolas Quantidade Preço (Kg) TOTAL R$ 

Milho (kg) 7.000.000 0,70 4.900.000 

Arroz (kg) 2.250.000 0,80 1.800.000 

Feijão (kg) 5.400.000 3,00 16.200.000 

Banana (cacho) 700.000 16,00 11.200.000 

Mandioca (farinha) 25.000.000 (*) 8.400.000 

Limão (kg) 400.000 0,50 200.000 

Laranja (kg) 900.000 1,00 900.000 

Caju (castanha) 100.000 7,00 700.000 

Macaxeira (kg) 4.000.000 1,00 4.000.000 

Cana (pes) 1.000.000 1,00 1.000.000 

Mamão (kg) 2.000.000 1,00 2.000.000 

Abóbora (kg) 5.000.000 0,40 2.000.000 

Coco (frutos) 10.000.000 1,00 10.000.000 

Abacaxi (kg) 300.000  1,00  300.000  

Melancia (kg) 10.000.000  1,00  10.000.000  

TOTAL        73.600.000  

Fonte: Comunidades indígenas da RSS abril de 2008. Dados aproximadamente, preços praticados na região na 

data. 

Quadro 6 - Amostra da produção econômica das comunidades 

indígenas – pecuária 

 Cabeças Custo R$ unidade Total R$ 

Bovino 36.233 600 21.600.000 

Equino 30.000 200 6.000.000 

Suíno 12.000 200 2.400.000 

Caprino 1.000 100 100.000 

Ovino 2.000 70 140.000 

Galinhas 160.000 15 2.400.000 

TOTAL R$        32.640.000 
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Quadro 8- Amostra da produção de Artesanato 

Produção TOTAL anual 

Artesanal 

Utensílios 

R$ 100.000 

R$ 100.000 

Fonte: CIR,2008 

 

Quadro 9- Outros produtos 

Pato Goma Redes 

Picote Farinha Ralador 

Peru Beiju Panela Barro 

Coelho Caxiri Corte e costura 

Abelha Mel Selas 

Batata Algodão Horticultura 

Manga Café Cará 

Fonte: CIR, 2008 

 

As perdas econômicas não podem ser contabilizadas numericamente, pois na verdade, 

a principal transformação na econômica tradicional foi à introdução da criação do gado 

bovino. Por mais contraditório que possa parecer à pecuária foi o principal instrumento de 

combate às invasões não indígenas e de proteção territorial. As comunidades espalharam seus 

retiros de gado por toda a área, o que possibilitou uma vigília estratégica e o desenvolvimento 

de uma atividade produtiva bem sucedida. Isso representou a recuperação da autonomia 

econômica e criou uma base concreta para a organização politica das comunidades.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

O presente estudo demonstrou historicamente que desde o início do século VII as 

terras indígenas foram invadidas pelos portugueses, espanhóis e posteriormente por posseiros 

oriundos de várias regiões do Brasil entre eles os Nordestinos que migraram para a região 

amazônica em busca de melhor qualidade de vida.  Em Roraima esse processo não foi 

diferente, com a chegada dos fazendeiros e garimpeiros à região, os povos indígenas foram 

sendo submetidos à servidão. Tornando-se mão de obra nas fazendas o que ocasionou a perda 

de suas terras, muitos foram obrigados a refugiarem-se em terras longínquas como a Guiana.  

O processo da ocupação dos posseiros na Terra indígena Raposa Serra do Sol, inicialmente foi 

pela posse da terra e exploração dos recursos naturais e na utilização da mão de obra indígena. 

Os posseiros incentivados pelo governo de Roraima apropriaram-se das terras indígenas 

investindo na pecuária e na extração de jazidas minerais como o ouro e diamante.  

A indefinição fundiária do Estado que se arrasta por vários anos contribuiu com a 

proliferação de grilagem de terras por grandes fazendeiros e na exploração de mão de obra 

indígena. Nas décadas de 70, 80 e 90 o processo acelerou desordenadamente empresários 

ruralistas da região Sul do Brasil iniciaram a plantação de arroz e soja, ocasionando um 

processo acelerado e desordenado a floresta natural e a vegetação primitiva explorada 

economicamente nas Terras Indígenas. Os empreendimentos agropecuários, minerários a 

monocultura o exército e a criação ilegal dos munícipios na terra indígena tornaram-se 

ameaças constantes á proteção dos indígenas que habitam a região do Estado de Roraima.  

 

Em 1988 os direitos territoriais dos povos indígenas foram reconhecidos pela 

Constituição Federal Brasileira, a partir dai surgiram diversas organizações e movimentos 

sociais que passaram a lutar pelas demarcações das terras indígenas. Principalmente em 

Roraima onde se encontravam em situação de marginalidade, passaram a reivindicar a 

demarcação e a homologação da Terra Indígena Raposa Serra do Sol e posteriormente outras 

terras menores. Inicialmente, contaram com a ajuda da igreja católica, única aliada dos povos 

indígenas em Roraima que colaborou diretamente com o projeto do gado “Uma vaca para o 

Índio”, o projeto deu certo e ajudou na reconquista da terra. Isso contrariou os posseiros e 

latifundiários levando-os a unirem-se aos políticos para lutarem contra os direitos indígenas. 
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  O governo de Roraima passou a financiar fazendeiros incentivando-os na criação de 

gado e produção das monoculturas sem se preocupar em envolver as comunidades indígenas 

em seu plano de desenvolvimento, consequentemente os indígenas passaram a perder suas 

terras para os fazendeiros o que desencadeou nos conflitos pela terra e os recursos naturais da 

região. Pois eram impedidos de realizarem suas atividades de subsistência como caçar, pescar 

e ter acesso aos principais recursos naturais como rios e lagos. Esses impedimentos foram uns 

dos principais fatores que levaram as ocorrências dos conflitos no período 1970 a 2008 

quando de fato a terra indígena estava ocupada por posseiros que cada vez mais ampliavam as 

terras.  

As empresas de agronegócio, dos posseiros voltados à produção de arroz instalaram-se 

na região Surumu na década de 90 aproveitando da disponibilidade dos melhores recursos 

hídricos abrangido nas proximidades das várzeas dos rios, nenhuma providência foi tomada 

por parte das instituições competentes, deixando as comunidades à mercê das explorações 

ambientais. Vários documentos foram remetidos aos órgãos federais, porém o que se 

observava era um mero desrespeito com as populações indígenas.  

A homologação da Terra Indígena Raposa Serra do Sol foi confirmada pelo Supremo 

Tribunal Federal em 2008, que impôs dezenove condicionantes para a gestão dos territórios 

indígenas. A partir dessa decisão os posseiros foram convidados a se retirarem da terra.  

Todos os habitantes não índios que viviam na Terra Indígena Raposa Serra do Sol tiveram 

suas posses avaliadas pela FUNAI para que pudessem ser indenizadas pelas benfeitorias antes 

da desocupação.  Um dos arrozeiros resistiu à saída da terra indígena contratando ex-militares 

da Venezuela para lhe darem suporte na fabricação das bombas caseiras, ordenando jagunços 

atirarem nos indígenas, destruindo bens públicos como pontes, casas e escolas. A ação foi 

observada pelas autoridades da Suprema Corte que decidiu a saída imediata de todos os 

posseiros.  Ao saírem da terra indígena os rizicultores deixaram graves danos ambientais no 

local do empreendimento, visavam o desenvolvimento a qualquer custo, sem observar o 

tamanho estrago deixado à fauna Brasileira. Mesmo sabendo que se tratava de crime, o 

empreendimento era contínuo, degradador e ilegal por se tratar de terra indígena demarcada.  

A desocupação da Terra Indígena Raposa Serra do Sol foi um momento histórico para os 

povos indígenas de Roraima, que após quarenta anos de luta de fato puderam ver seus sonhos 

serem realizados.  
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 Os resultados dos conflitos para as comunidades indígenas foram diversos, tanto nos 

aspectos econômicos, sociais e ambientais, pois a falta de acesso às terras produtivas 

ocasionou a desestruturação social com a chegada de novos atores afetando a vida das 

comunidades.  Os processos decorrentes da ocupação pelos não índios na região do Surumu e 

a repercussão para a comunidade foram diversos implicando em degradações ambientais, 

transformações culturais e linguísticas, dependência política, dependência da cidade, 

desinteresse pelos trabalhos comunitários e pela família, consumo de drogas e doenças 

sexualmente transmissíveis dentre outros. Isso responde a hipóteses de que a entrada dos 

posseiros inapropriadamente na terra indígena com ideais empreendedores é que geraram 

diversos conflitos e violência com as comunidades indígenas da região Surumu que ansiavam 

em produzir apenas para consumo próprio e comunitariamente.   Nesse sentido um dos 

principais os motivos que determinaram os conflitos entre índios e posseiros na região 

Surumu Terra Indígena Raposa Serra do Sol foi à indefinição fundiária das terras indígenas, 

ocupação ilegal da terra por posseiros, uso inapropriado dos recursos naturais para 

empreendimentos de monocultura, extração mineral de uso exclusivo dos povos indígenas. 

 

 Por outro lado, durante os anos de conflitos as comunidades trabalharam fortemente 

para melhorarem a educação escolar indígena valorizando a formação de professores através 

da organização dos Professores Indígenas de Roraima - OPIRR e também através do 

programa Emapiá e Insikiran núcleo incluído dentro da Universidade Federal de Roraima.  A 

educação indígena é um resultado de vários anos de luta da organização dos povos indígenas 

de Roraima. Com uma educação escolar específica e diferenciada, os povos indígenas buscam 

afirmar e desenvolver seus projetos próprios de vida.  

 

Há também a gestão da saúde indígena que funcionou durante muitos anos através do 

convênio firmado entre o Conselho Indígena de Roraima-CIR e a Funasa. Em 2007 foi 

ofertado um curso de educação profissional básica para formar agentes 330 indígenas de 

saúde em parceria com o ministério da saúde e a escola técnica do SUS- ETSUS.  Os agentes 

de saúde são indicados em reuniões nas comunidades e trabalham em pólos bases localizados 

em suas regiões e comunidades. Hoje a saúde indígena está sob a responsabilidade da 

Secretaria Nacional de Saúde Indígena e no Estado de Roraima é responsabilidade da 

Secretaria de Estado da Saúde de Roraima-SESAU.  

 

http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=sesau%20roraima%20%5D&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CDEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.saude.rr.gov.br%2F&ei=lXhhT9ylHYu_gAfVvOzbAg&usg=AFQjCNF6AiSSzTWugvwdC2sHu_ESY1umcg
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Após a saída dos posseiros as lideranças indígenas discutem a gestão territorial e fazem 

parte do programa território da cidadania que abrange a Terra indígena Raposa Serra do Sol e 

a Terra Indígena São Marcos. As comunidades através de suas organizações terão pela frente 

o desafio de buscar alternativas de produção e renda que garantam bem estar social e 

desenvolvimento das políticas públicas em pareceria com as instituições Estaduais e Federais. 

Hoje as comunidades tem maior liberdade para definir suas ações, como escolher locais para a 

criação de gado, peixe, e realizar plantios de feijão, mandioca, milho para consumo próprio e 

fazer reflorestamento das áreas degradadas pelos arrozeiros. Há vários projetos que a 

organização administra, como o de melhoramento de bovinocultura realizado em parceria 

com o Ministério do Meio Ambiente dentre outros. 

 

Ainda os conflitos permanecem na Amazônia devido à prevalência de uma estrutura 

fundiária que desrespeita direitos sociais e, no extremo, aciona pistoleiros dispostos a matar 

por dinheiro ilegalidade e também choques de interesses de diversos agricultores, pecuaristas, 

fazendeiros e povos indígenas. A falta de ordenamento territorial, existência de grandes 

projetos de agronegócio voltado à produção de arroz, queimada, pesca e caça predatória, 

poluição restrição do uso da água entre outros fatores é o que vem ocasionando a ocorrência 

de vários conflitos territoriais e socioambientais. 
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APÊNDICE 

 

      Roteiro da Entrevista  
 

1. Nome  

2. Idade 

3. Função 

4. Local de residência (comunidade) 

5. Desde quando vive na comunidade? 

6. Por que ocorreram os conflitos? 

7. Qual a importância que o conflito teve para a luta dos povos indígenas? 

8. Com a saída dos não índios como você avalia que ficou a área? 

9. Como você vê hoje a expectativa de vida para as famílias que vivem na área? 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


