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PRÓLOGO  
 
 

 

 

 

 

 

Do desenvolvimento da pesquisa: as incursões no campo 

Em agosto de 2001, eu finalizava uma viagem de caráter exploratório e pessoal, 

percurso de onze meses de duração, pelas regiões norte, nordeste e centro-oeste do país, 

que possibilitou uma imersão de sete meses na região Amazônica. Os últimos momentos 

da viagem passaram-se em uma aldeia indígena Ingarikó, chamada Manalai, localizada 

no extremo norte do estado de Roraima e conseqüentemente do país. Para chegar à 

aldeia, peguei um avião monomotor de Boa Vista à maloca Serra do Sol e então para 

Manalai, juntamente com uma liderança indígena local e professor da aldeia, que havia 

me convidado para acompanhá-lo. Aquela visita significou minha despedida do contato 

com muitas "comunidades tradicionais" pelas regiões citadas. A visita ao Manalai 

marcou profundamente a viagem. O grupo da aldeia afirmava sua identidade, sua 

diversidade com força.  

 Em fevereiro de 2004, ingressei no Programa de Pós-Graduação em Ciência 

Ambiental (PROCAM/USP) com um projeto para estudar a intervenção em 

comunidades ribeirinhas localizadas no Estado do Amazonas, a partir do estudo teórico-

39  Jamais encontrei homem tão generoso 
 e tão pródigo em alimentar seus hóspedes. 
 que "receber não fosse recebido", 
 nem homem tão... (falta o adjetivo) 
 de seu bem 
 que receber em troca lhe fosse desagradável. 
 

Trecho do Havamál, um dos velhos poemas do Eda escandinavo.  
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conceitual de Hospitalidade. No entanto, na metade do segundo semestre de 2004, 

encontrei a mesma liderança indígena de Roraima em um simpósio da organização não-

governamental denominada Universidade Solidária. Nesta ocasião, Dílson Domente 

Ingaricó, ainda professor da aldeia Manalai e uma das lideranças do grupo, me convidou 

a participar e contribuir com as discussões em torno de um processo de gestão 

ambiental, a ser elaborado para o território do grupo Ingarikó, e que estariam sendo 

iniciadas com as comunidades no início de 2005, culminando com a Assembléia Geral 

em abril deste mesmo ano. Este convite, aceito de minha parte, definiu uma nova 

realidade a ser confrontada no campo e que, necessariamente, mudaria o recorte e 

objetivos do projeto de pesquisa. A época foi marcada por estudos relacionados ao 

referencial teórico-conceitual em torno da noção de dádiva, de sustentação das relações 

de hospitalidade, na busca de referências para conhecer, olhar, a realidade na qual estaria 

me inserindo. 

 Em janeiro de 2005, fiz minha primeira incursão no campo. Ante a dificuldade de 

transporte aéreo para a chegada na área ocupada pelos Ingarikó, minha estada na "casa 

de apoio" do grupo, localizada em Boa Vista (RR), prolongou-se por aproximados 17 

dias. Finalmente, após tal período de planejamento, pude ir à aldeia Manalai e lá ficar 

durante 12 dias. Ressalto ainda que a chegada ao Manalai foi precedida por uma visita à 

aldeia Serra do Sol, onde se realizava uma festa da religião Aleluia e onde se constituiu 

uma rápida reunião com as lideranças Ingarikó.  

Apesar de diminuído o tempo de incursão na aldeia, a estada na casa de apoio 

possibilitou minhas primeiras interações com indivíduos da comunidade no espaço 

urbano. Na casa, estavam Dílson, professor e, na época, recém-eleito vereador do 
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município de Uiramutã, e mais aproximadamente oito jovens (entre homens e mulheres) 

com vistas a tornarem-se professores Ingarikó, e o tuxaua da aldeia Manalai, sr. João 

Sales. Uma rápida passagem pelo município de Uiramutã, a caminho da aldeia, 

possibilitou-me o vislumbre de parte do cenário político e de conflitos existentes entre 

grupos indígenas, instituições indígenas, órgãos governamentais e não-governamentais 

do Estado de Roraima. Esta compreensão vem sendo ampliada com o transcorrer da 

presente pesquisa. Por fim, a ida à comunidade Manalai possibilitou um contato mais 

próximo com a vida social do grupo Ingarikó.  

A segunda incursão no campo se deu a partir de minha participação na VII 

Assembléia Geral do povo Indígena Ingarikó, realizada em abril de 2005, tendo a 

homologação da Terra Indígena ocorrida 3 dias antes, sendo este um fato jurídico 

decisivo na transformação do cenário político-institucional da região. Neste processo, o 

exercício do papel de pesquisador foi conjugado, a convite, ao de colaborador do grupo 

Ingarikó para uma articulação com os órgãos federais IBAMA e FUNAI, visando-se a 

participação no debate dos fóruns organizados pelos Ingarikó e a promoção de contatos, 

de forma direta, destes órgãos com o referido grupo. O campo de observação inscrevia-

se em uma complexa rede de articulações, conflitos e influências que exigiam uma 

compreensão abrangente na materialização de um estudo a ela relativo.  

Seguindo-se às incursões de levantamento dos dados do campo, acompanhei a III 

Assembléia Extraordinária, realizada em agosto do mesmo ano. O contato com a 

realidade dos fóruns e a riqueza das discussões na dimensão político-institucional 

começou a trazer novas luzes para se conceber um recorte mais específico do projeto, 

enfocando-o na relação do grupo com o Parque Nacional. Acompanhando tais fatos 
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sóciopolíticos, compuseram-se leituras científicas a respeito dos conflitos, buscando-se 

um referencial teórico que pudesse melhor explicá-los. Uma análise desta literatura 

mostrava que os trabalhos relativos ao contexto político da região preocupavam-se mais 

em apontar os diferentes grupos que lá habitam, sem aprofundamento na compreensão 

do antagonismo entre eles e das suas formas de articulação. No caso dos Ingarikó, as 

lideranças interagiam e apoiavam grupos antagônicos no Estado, ao passo que 

constituíam e registravam sua organização própria, no início de 2005, buscando sua 

representação oficial junto à sociedade envolvente. Somente uma pesquisadora, lingüista 

e professora na Universidade Federal de RR tinha contato anterior com suas lideranças. 

Ao final de 2005, compôs-se a segunda reunião do comitê de orientação do meu 

projeto de pesquisa. No seu transcorrer, discutiu-se a intenção de se vir a estudar a 

organização sóciopolítica dos Ingarikó, relacionando-a ao conceito de soberania segundo 

G. Agamben (2002). Enfatizava-se a oportunidade, trazida pelo "estudo de caso" no 

contexto nacional, em se vir a relacionar as discussões sobre gestão de Terras Indígenas, 

Conservação e Populações Tradicionais, dada a situação, única no país, de "dupla-

afetação" de Terras Indígenas e Unidades de Conservação, decretada com a 

homologação do Parque Nacional Monte Roraima.  

Desta forma, o recorte apresentado neste estudo, consiste em uma elaboração de 

idéias e conteúdos teóricos supra-apresentados, em um dinâmico processo de construção 

relacionando observações do pesquisador com a realidade vivenciada.  
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INTRODUÇÃO 
 
 
 
Vida Ingarikó em território nacional: elementos de coesão social. 

 

 

Figura 1.1 - Roraima, TI Raposa Serra do Sol e Parque Nacional do Monte Roraima 
Fonte: Geoprocessamento/ISA, 2005. 
Disponível em: <http://www.socioambiental.org/nsa/mapas/img/map_raposa_15042005.gif/mapa> 
 
 
 Nosso território de estudo localiza-se no Estado de Roraima, ao norte da Terra 

Indígena Raposa Serra do Sol, divisa com a Venezuela e com a Guiana, na região que 

denominaremos de "região Ingarikó", por conter as sete aldeias do grupo kapon 

localizado no Brasil (ver Figura 1.2). Mesmo que o estudo se componha com atores 

sociais de todas as aldeias Ingarikó, iniciaremos nossa aproximação ao grupo indígena a 
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partir da realidade da aldeia Manalai, local de maior tempo de estada do pesquisador, 

considerando-a emblemática das dinâmicas e transformações em andamento no grupo 

Ingarikó.   

 
 
Figura 1.2 – Localização das Aldeias Ingarikó / IBAMA. 
Fonte: IBAMA, Plano de Manejo do PNMR, 2000. 
 

 

Não é possível entendermos a composição histórica das comunidades da área que 

denominamos de região Ingarikó, sem conhecermos parte da história dos povos que 

habitaram o território de entorno do Monte Roraima, denominado pelos antropólogos e 

geógrafos de Circum-Roraima1. O Circum-Roraima insere-se dentro de uma região 

etnográfica chamada Guiana, um dos vértices do clássico triângulo Brasil Central/Rio 

                                                 
1 Região designada pelo geógrafo Schomburgk à região compreendida pelo Brasil (Bacia do Rio Branco), 
República Cooperativista da Guiana (rio Essequibo-Mazaruni) e Venezuela (rio Caroni). Cruz (2005). 
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Negro/Guiana em que se basearam tentativas de síntese sul-americana (Abreu, 1995, 

p.12 apud Rivière, 1984). Esta região é compreendida pela República da Guiana e pelas 

áreas adjacentes da Venezuela, Brasil e Suriname, onde predominam os povos das 

famílias lingüísticas Karib e Aruak. 

  No Brasil, os povos que vivem na região da Terra Indígena Raposa Serra do Sol 

(TI RSS), partindo-se das considerações de Abreu (1995), compõem-se, 

predominantemente, de duas grandes denominações dos povos de língua Karib: os 

Kapon e os Pemom, sendo os Wapichana, únicos representantes da família Aruak. Os 

Pemon, observando-se a região etnográfica citada, segundo Thomas (apud Abreu, 1995, 

p. 16), correspondem à autodenominação dos Arekuna, Taurepang, Kamarokoto e 

Macuxi e situam-se geograficamente a oeste e a sul dos Kapon. Tal denominação 

corresponde, entre outros, aos seguintes etnônimos: Akawaio, Patamona, Waica, 

Ingarikó, Serekong. (Abreu, 1995, p.14 apud Colson, grifos nossos). Na Terra Indígena 

RSS, encontramos os cinco grupos indígenas denominados de Macuxi, Ingarikó, 

Patamona, Wapichana e Taurepang.    

Os Ingarikó, bem como outros grupos da região do Circum-Roraima, entre os 

quais os Akawaio e os Patamona, correspondem à autodenominação do termo Kapon. 

Kak significa “céu”, “lugar elevado”, e pon significa “aqueles em”, de modo que Kapon 

pode ser traduzido como “povo celeste”, “povo nas alturas”, “povo elevado”. (Butt 

Colson, 1983 apud Abreu, 1995).   
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Butt Colson (apud Abreu, 1995) sugere que este grande grupo étnico possua uma 

unidade lingüística perceptível no conjunto de inter-relações sociais e religiosas2.  

Para Butt Colson (1983), os Akawaio, Ingarikó e Patamona são “três pequenos 

grupos geograficamente distintos, mas virtualmente, falantes da mesma língua, aqui 

designada como Kapon”, que é da família lingüística do tronco Karib. Cruz (2005) 

comenta que o fato dos Ingarikó, particularmente, distinguirem os Akawaio dos 

Patamona, só pode ser justificado e legitimado a partir do momento em que as diferenças 

entre os grupos revelam os processos de organização social, os quais apresentam, de 

forma duradoura, as diferenças entre “nós” e os “outros”. 

Quanto à origem do termo Ingarikó, cujo uso é corrente no Brasil, há diversas 

considerações. Afirma-se não consistir em uma autodenominação (Abreu, 1995). Koch-

Grünberg (1924 apud Abreu,1995) coloca que significa “gente da floresta densa”. 

Posteriormente, Butt Colson (1983 apud Abreu, 1995:15) definiu tal etnônimo como 

“povo do ápice da montanha”. 

O fato é que o termo Ingarikó é atualmente utilizado para denominar e sustentar 

a autodenominação do grupo que está inserido politicamente na região setentrional da 

Terra Indígena Raposa Serra do Sol (TI RSS), localizada ao norte do estado de 

Roraima. Além de ocuparem aproximadamente 8 (oito) por cento da Terra Indígena 

RSS, o grupo localiza-se com maior incidência na área do Parque Nacional do Monte 

Roraima, decretado em 1989 e juridicamente definido como em regime de dupla 

afetação com a TI citada.  

                                                 
2 Observa-se, porém, a partir de depoimentos dos Ingarikó, que o termo Kapon pode adquirir diferentes 
usos mediante as situações de interação entre grupos e pessoas. 
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Os povos Pemon, vizinhos culturalmente dos Kapon, estão localizados ao sul do 

território compreendido pela referida TI. Sabe-se, porém, que suas trajetórias (histórias) 

foram diferenciadas em território brasileiro, tanto no que se refere à sua organização 

política e social, quanto à manutenção de sua cultura e ao contato com o homem branco 

(karaiuá3).  

 Com base na história das guerras e do processo de colonização, entre meados do 

século XVI ao século XX, supõe-se, a partir de documentação existente (FUNAI, 1978 e 

Trindade, 1994 apud Cruz, 2005, p. 10), que os Ingarikó passaram um longo tempo 

isolados do contato com a sociedade majoritária, o que favoreceu o estabelecimento de 

uma autonomia político-organizacional interna. O serviço de Proteção do Índio (SPI) os 

contatou pela primeira vez por volta de 1934, em missão dirigida pelo General Rondon. 

As relações foram retomadas pela FUNAI quarenta anos depois (entre 1974 e 1978). No 

entanto, após este contato, os Ingarikó permaneceram praticamente isolados até o início 

dos anos oitenta (Cruz, 2005).  

Mesmo a partir dos anos em contato pequeno com a FUNAI, onde se 

desenrolaram conflitos no território da Terra Indígena Raposa Serra do Sol ainda não 

homologada, os Ingarikó conseguiram manter suas aldeias sem que houvesse a invasão 

ou ocupação pelo “homem branco”. Apesar deste fato, Cruz (2005) comenta que este 

grupo foi considerado como que diluído entre os Macuxi. Ainda, segundo a autora, isto 

decorreria do fato que parte do grupo Macuxi, já organizado politicamente na relação 

com a sociedade envolvente e tendo apoio de organizações externas, exerceu a 

                                                 
3 Termo das línguas Karib para designar homem branco. 
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representação dos Ingarikó frente a movimentos sociais brasileiros, entre outras relações 

com a sociedade nacional e internacional.  

Somente na segunda metade da década de noventa, através de seu artesanato de 

palha, da organização de suas escolas e de sua participação no processo político 

relacionado à demarcação da TI Raposa Serra do Sol, os Ingarikó “ganharam 

visibilidade e passaram a atuar de forma mais presente no cenário junto às demais 

etnias e à sociedade roraimense” (Cruz, 2005, p. 11).       

 

Organização comunitária, coesão social e transformações em curso. 

Segundo levantamento feito na VII Assembléia Geral do Povo Ingarikó, 

realizada em 2005, esta população se constituía de aproximadamente 1.120 habitantes, 

representando cerca de 8% da população da Terra Indígena citada. A tabela abaixo 

explicita a distribuição populacional nas aldeias:  

ALDEIA POPULAÇÃO 
1992 / 2007  

Escola Posto de Saúde 

Serra do Sol 186 / 330 1o Grau e Médio Tem 
Manalai 178 / 344 1o Grau e Médio Tem 
Kumaipá 69 / 145 1o Grau Tem 
Mapaé-Caramãbatei 57 / 143 1o Grau Tem 
Sauparu 56 / 89 1o Grau Tem 
Awendei / Canauapai 40 / 82 1o Grau Tem 

Pipi 28 / 37 1o Grau Tem 
TOTAL 614 / 1.170   
 
Tabela 1 – Distribuição Populacional nas aldeias da TI RSS 
Fonte: COPING - IX Assembléia Geral. (2007) / Dados do CDIR, Centro de Informação da Diocese de 
Roraima de 1992 (in Abreu, 1995). 
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Segundo Dílson Ingaricó (apud Souza Cruz, 2005) os nomes atribuídos às malocas são 

representações de nomes próprio do lugar : Awendei /Awen = fundo;  Tti = campo;   Kumaipá / 

Kumaipá + Keu = nome de Igarapé + boca = boca do igarapé;   Manalai / Mana = arumã;  Lai = 

tirar;  Mapaé / Mapaya + Yek = mamão pé; Pipi / Piipi = irmão mais velho;   Sauparú / Sa  +  

wiîk = piaba ; Paru = lago; Serra do Sol / Wîitîîpî  Wîi = Sol ; Tîîpî = Serra. 

Ainda sobre a população, Cruz (1999:10) afirma que :  

"(...) A maioria da população Ingaricó é formada por crianças, depois vêm os jovens, adultos e 

por fim os velhos, representando esta última parcela uma realidade dramática, ou seja,   os 

velhos, com idade superior a 60 anos, não chegam a compor a cifra de  aproximadamente  5%  

da população".  

Analisando-se a tabela acima, observa-se que as aldeias mais populosas são as 

denominadas Manalai e Serra do Sol que possuem uma população maior que o dobro 

das subseqüentes em número, Kumaipã e Mapaé. No total populacional das sete aldeias, 

observamos que em quinze anos a população praticamente dobrou. 

Segundo Cruz (2005), haveria uma estrutura hierárquica da "organização 

política" da comunidade, à qual consideraremos como sendo sua organização sócio-

política, responsável pela organização interna da comunidade.  

Em sua obra, Cruz (2005, p.15) define a estrutura desta organização conforme 

quadro abaixo:  
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ESTRUTURA DO CAMPO POLÍTICO INGARIKÓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O diagrama elaborado por Cruz (2005) indica a relevância da religião Aleluia4 

em relação aos demais agentes e funções na comunidade. Abreu (2004) ressalta a intensa 

religiosidade demonstrada pelos grupos Kapon.  

Ao tuxaua, líder do grupo de uma aldeia, cabe o papel de representar a 

comunidade frente a outros grupos e de definir acordos políticos que sejam considerados 

como de interesse da comunidade, além de organizar trabalhos comunitários em 

conjunto com os demais atores situados nos níveis hierárquicos apresentados no 

                                                 
4 Religião própria dos Ingarikó, reconhecida como religião oficial na República Cooperativista da Guiana.  

RELIGIÃO 

1 Tuxaua 
2 Tuxaua 

Presidente da 
religião 

Catequista 

Vaqueiro 

1 Capataz 
2 Capataz 

Conselheiro 

Pajé 

Comunidade 
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diagrama. O tuxaua deve ter habilidade discursiva e ser bom caçador, entre outros 

atributos relevantes para o grupo.  

O capataz serve como um ajudante do tuxaua, intermediando diversas situações 

de interação entre a comunidade e seu líder tuxaua. Ele se responsabiliza pelas 

distribuições das tarefas diárias, a construção de casas, a feitoria ou o plano de roças, 

entre outros trabalhos e atividades do coletivo (Cruz, 2005). 

Ao conselheiro, cabe expressar suas opiniões a respeito dos assuntos de interesse 

da comunidade, tanto com os membros da comunidade como com os demais membros 

situados em escala hierárquica superior (tuxaua e capataz).      

Os representantes da religião são promotores dos cultos e festas religiosas, 

podendo atuar e contribuir, juntamente com o tuxaua, na organização da comunidade 

(principalmente o pastor). A religião está muito presente na vida social e comunitária, 

sendo que antes de se ir para uma roça, após uma caçada e ao anoitecer nas casas, são 

entoados cantos e rezas da religião. Os líderes religiosos também costumam visitar os 

doentes para entoarem rezas.  

Ao estudar a religião Aleluia, praticada pelo grupo, Abreu (2004) nos mostra 

como a ela se agregam elementos externos, alheios à cultura Ingarikó, sob uma 

perspectiva própria. Se considerarmos a afirmação de Durkheim (apud Abreu, 2004) de 

que a religião é uma forma da sociedade pensar a si própria, estamos frente a uma 

sociedade que interagiria com o exterior (Abreu, 2004) e, assim, poderíamos 

compreender que parte de sua organização sóciopolítica, conforme observado, tem como 

referencia elementos de sua religião. 
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Voltando ao quadro da organização social, o papel do vaqueiro5 é relativamente 

recente se o compararmos aos demais papeis contidos nos níveis hierárquicos acima 

apresentados. Da mesma forma, cabe à comunidade dar opinião sobre todos os assuntos 

de interesse coletivo e participar de atividades coletivas (Cruz, 2005), ressaltando-se 

que, na maioria dos casos, a pessoa deve demonstrar ter interesse para ocupar uma 

posição. Assim como o vaqueiro, conforme observação empírica, vêm sendo 

incrementadas à realidade sóciopolítica do grupo novas funções sociais, advindas da 

adaptação do grupo nos contatos com políticas públicas e com a sociedade envolvente e 

cujos representantes são, normalmente, escolhidos em processos coletivos. Não existem 

estudos sobre a incorporação destas novas funções, tais como, as de professor Ingarikó, 

agente de saúde, microscopista, entre outras. Destes novos agentes, destacamos o 

presidente da organização do grupo COPING - Conselho do Povo Indígena Ingarikó e o 

Coordenador Geral do Povo Ingarikó6, como representantes políticos do grupo frente a 

outros grupos sócio-culturais. Dado que o plano de gestão ainda não foi iniciado, infere-

se que novos agentes deverão vir a desempenhar, e já o estão, papéis comunitários, 

responsabilizando-se pela implementação de determinadas técnicas e tecnologias no 

interior da comunidade.  

No processo de participação do pesquisador nos fóruns e assembléias e, a partir 

de sua estada na aldeia Manalai, pôde-se observar, em relação à organização e ao 

posicionamento das lideranças da comunidade, uma preocupação pelo domínio de 

                                                 
5 O vaqueiro é uma posição introduzida com o Projeto de Gado trazida pela organização CIR – Conselho 
Indígena de Roraima. Ele tem a responsabilidade de cuidar do "projeto" na comunidade. Mesmo existindo 
há aproximados 12 anos, Cruz (2005) aponta a dificuldade do grupo em dominar a atividade, uma vez que 
esta não faz parte de sua cultura.  
6 Conforme Cruz, surgiu a necessidade de se definir um coordenador geral na Assembléia Geral em 2002, 
para representar o grupo perante o CIR, organização que anteriormente representava os Ingarikó.  
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atividades e tecnologias a serem introduzidas ou em introdução, chegando-se mesmo à 

não aceitação de elementos externos a elas relacionados ou de agentes estranhos à 

comunidade. Tais manifestações podem ser interpretadas como significando uma 

perspectiva soberana e autônoma de atuação política. Por soberania concebe-se, que a 

mesma “não reina a não ser sobre aquilo que é capaz de interiorizar” (Deleuze, 1980, 

p. 445 apud Agamben, 2002, p. 25), manifestando-se na relação com um outro, externo 

a si, outro este que se quer ou não incorporar e dominar. Já por autonomia, entende-se a 

não dependência do sujeito na sua relação com os outros e/ou com agentes externos.  

 

Quanto às formas de organização social, atividades produtivas e outras funções 

"tradicionais" do grupo, estão as mesmas em processo contínuo de transformação na 

aldeia Manalai. Como exemplo desta constatação, oferecemos os relatos em que se 

observa que os detentores do conhecimento tradicional responsável pela cura são menos 

valorizados do que os agentes de saúde formados pela política indigenista, dado que os 

últimos são remunerados por seu trabalho na comunidade e os primeiros não, fato que 

gera conflitos internos sistemáticos. O dinheiro, recentemente introduzido (estima-se que 

em 2003) na comunidade de forma mais definitiva, tem adquirido um valor simbólico 

cada vez maior nas trocas econômicas na aldeia. Ainda assim, as trocas não monetárias 

preponderam consideravelmente nas relações na vida social, mas estão perdendo força 

frente ao aumento de determinadas políticas sociais implicando atividades remuneradas. 

Atualmente o dinheiro vem entrando na comunidade a partir do programa Bolsa Família, 

da Aposentadoria, de salários pagos aos professores e aos agentes de saúde. Usa-se o 
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dinheiro, predominantemente, para compra de produtos externos que são trazidos para a 

aldeia, gerando lixo no seu entorno.  

Além do lixo acumulado, o que foi ressaltado na IX Assembléia Geral de 2007, 

outros problemas sanitários vem emergindo nas comunidades decorrentes da ampliação 

da população, assim como de sua fixação no território, uma vez que o grupo vinha de 

uma tradição nômade, principalmente vinculada às atividades produtivas em relação às 

estações do ano.  

Pelo acima exposto, pode-se avaliar que as fronteiras territoriais definidas por 

uma eventual demarcação do Parque Nacional, não vêm impedindo as trocas propiciadas 

por interações, virtuais ou presenciais, dos Ingarikó com a comunidade envolvente, 

determinando caminhos imponderáveis sobre o futuro das transformações no seu modo 

de vida, bem como nas implicações destas transformações sobre o território em pauta e 

sobre a dinâmica das relações entre os diferentes grupos sociais em processo de 

comunicação no Parque Nacional do Monte Roraima. 
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"O Presidente compreendeu que era preciso reservar em 
algum lugar uma amostra prodigiosa da terra brasileira, 
preservá-la para que os netos dos netos de nossos netos, no ano de 
três mil, no ano de cinco mil, vissem o que é natureza brasileira 
(...). Compreendeu também que a única forma de garantir isso era 
entregar aquelas terras aos índios Xinguanos, porque só eles 
sabem conviver com a mata, mantendo-a viva".  
 
Darcy Ribeiro, na década de 50, referindo-se à necessidade da 
criação de um Parque Indígena no Xingu.  
 
 
 
 

 “O garimpo está concentrado no leito de um pequeno afluente do 
Rio Roosevelt, o Igarapé Lage, numa área de aproximadamente 200 
hectares. (...) Brancos e índios trabalham lado a lado. A maior 
preocupação dos índios agora é dominar o processo de mineração e 
livrar-se dos brancos. Até crianças são mobilizadas. Circulam entre 
fileiras de galões de combustível usado nos tratores, nas camionetas 
Toyota que entram e saem do lugar, nos sistemas de iluminação e nas 
incansáveis máquinas de dragagem da lama, que depois é 
cuidadosamente peneirada, em busca da pedra preciosa”. 

 
                             O Estado de São Paulo, em 16 de dez. de 2007. 
 
 

 

1. CAPÍTULO I 

 

TERRA INDÍGENA E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL: 

COMPREENSÕES DE PASSADO, PERSPECTIVAS DE FUTURO. 

 
 

Neste capítulo, trataremos de questões contextuais do âmbito nacional, tendo em 

vista a problemática advinda da realidade da Conservação Ambiental em Terras 

Indígenas, nos debruçando sobre seus riscos e potencialidades. Iniciaremos com um 
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histórico sobre as concepções e fundamentos que circunscreveram a definição da 

categoria jurídica atual de Terra Indígena, referida na Constituição de 1988, respaldado 

na criação do então Parque Nacional do Xingu7. Apesar do Xingu ter influenciado o 

entendimento de TIs vigente na legislação atual, argumentamos que as perspectivas de 

conservação ambiental, presentes na construção política daquele território Xinguano, 

perderam sua força na legislação atual. No segundo item do capítulo, nos 

debruçaremos sobre a questão da ação/inação do Estado nas Terras Indígenas, enfocando 

as potencialidades e os entraves existentes para o desenvolvimento de projetos voltados 

à conservação ambiental nessas áreas.  

Fecharemos o capítulo com uma visão geral da relação entre organizações 

indígenas e indigenistas com o Estado e com os processos de desenvolvimento das áreas 

indígenas, explicitando os desafios e realidades inerentes ao novo mercado de projetos 

de desenvolvimento sustentável para Terras Indígenas. 

 
 
 
1.1. ESTADO, TERRA INDÍGENA E CONSERVAÇÃO: HISTÓRICO E 

ESTRUTURA LEGAL DE SUSTENTAÇÃO DAS POLÍTICAS.  
 

No início dos anos 50, quando começavam os debates em torno da criação do 

Parque Indígena do Xingu8, a política indigenista era coordenada pelo Serviço de 

Proteção ao Índio – o SPI, surgido em 1910. A Política era voltada para a “incorporação 

                                                 
7  Durante a exposição do assunto, o denominaremos de Parque do Xingu; no entanto, é preciso lembrar 
que seu nome e estatuto jurídico foram alterados diversas vezes: Parque Nacional do Xingu, Parque 
Indígena do Xingu e, atualmente, Terra Indígena do Xingu. 
8 Nome pelo qual é mais conhecido, mas relativo à região que passou por transição de nomes e contextos 
legais e administrativos relacionados à política indigenista do país. É hoje Terra Indígena do Xingu.  
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do índio à sociedade nacional”, cabendo ao Estado coordenar o caráter transitório do ser 

indígena para a sua total integração à sociedade envolvente (Menezes, 2000). A 

estratégia adotada foi a de delimitar pequenas extensões de terra para o aldeamento dos 

índios, eliminando a forma nômade de vida indígena, que demandava maiores extensões 

de terra. A finalidade destas áreas era a reprodução física, sem que se considerasse a 

reprodução cultural dos grupos que eram ali conduzidos à integração nacional.  (Idem, 

ibidem). Neste contexto, as terras onde os índios eram aldeados, além de transitórias, 

eram objeto de negociação entre o governo federal e os governos estaduais e municipais, 

sendo somente consideradas terras indígenas e reconhecidas como tais após 

entendimentos entre estes governos. Definia-se, assim, parte do destino dos índios em 

função da lógica do mercado de terras e outros interesses político-econômicos locais. 

Pode-se perceber que os índios eram submetidos a situações degradantes e que 

hoje seriam consideradas como uma afronta aos direitos humanos e aos direitos 

indígenas segundo a Organização das Nações Unidas (Declaração dos Direitos Humanos 

– ONU). 

A política do SPI provocava diversos efeitos nos povos indígenas no país, como: 

a) Forte sujeição às dinâmicas políticas locais vinculadas aos estados e municípios, 

movimentadas pela economia e principalmente pelo mercado de terras, (Menezes, 2000) 

inclusive com estratégias de dizimação de sociedades ou comunidades inteiras.    

b) Miscigenação forçada entre grupos a partir de um aldeamento de várias comunidades, 

com perda de identidades grupais (ISA, 2006). 
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c) Desestruturação da forma de vida das comunidades e de sua relação com o meio, uma 

vez que se anulavam as condições de preservação de seus sistemas tradicionais (Araújo, 

2004). 

Esta política obteve resultados insatisfatórios até mesmo em relação ao seu 

objetivo de integração dos índios na sociedade brasileira, conforme relatos de Darcy 

Ribeiro (Ribeiro, 1995). Como conseqüência disto, o Serviço de Proteção ao Índio (SPI) 

foi dissolvido e substituído pela FUNAI, em meados de 1960. Porém, muitas das 

estratégias adotadas pelo SPI continuaram sendo utilizadas pela FUNAI, uma vez que a 

legislação indigenista sofreu transformações expressivas somente em 1973 com a lei 

6.001 denominada de Estatuto do Índio e com a Constituição de 1988. 

Ainda hoje, porém, podemos encontrar resquícios deste modelo nocivo de 

atuação do Estado com os índios no país, como acontece no caso da existência de 

comunidades desterritorializadas e desestruturadas e na relação conflituosa entre índios e 

governos locais, já que suas terras são consideradas um entrave ao desenvolvimento 

nacional, a exemplo das relações com os Pataxó na Bahia e com os Guarani em São 

Paulo9. 

Os efeitos mencionados, profundamente desestruturadores da forma de 

organização indígena em todas as suas dimensões, foram mais intensos nas regiões sul, 

sudeste, nordeste e em algumas áreas do centro-oeste, do que aqueles observados em 

grupos localizados na região da Amazônia Legal10, devido aos obstáculos geográficos 

                                                 
9 Encontramos vários exemplos desta visão “arcaica” e pouco historicizada do indígena ao verificarmos os 
conflitos entre TI's e UC's (Ricardo, F., 2004) do ponto de vista dos órgãos ambientalistas (puristas) ao 
retratar os povos da região em que o território é disputado entre estas categorias.   
10 Constituída pelos estados de AC, AM, RR, RO, PA, AP, MT, TO e parte do MA, conforme Decreto-lei 
nº. 5173/66. 
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que a região impunha aos processos de ocupação e desenvolvimento da sociedade 

envolvente.  

A grande mudança que se pode observar no processo de desenvolvimento das 

políticas indigenistas no Brasil ocorre a partir da década de 1980. Segundo Araújo 

(2004) e Oliveira (1998; e Menezes, 2000), neste momento, começa-se a discutir o 

processo de instauração do Parque do Xingu, o que constituiu um novo paradigma para 

se pensar e desenvolver as políticas indigenistas e quando "o conceito de Terra Indígena 

passará a incorporar outros elementos visando a reprodução sociocultural dos povos 

indígenas" (Menezes, 2000).  

O processo de criação do Parque do Xingu trouxe novas idéias e concepções ao 

desenvolvimento indígena e à sua relação com a sociedade envolvente, resumidas a 

seguir11: 

a) Discutiu-se idéias como a de reprodução sociocultural, respeito à diversidade e ao 

tempo de adaptação dos grupos indígenas no contato com o homem branco, dados os 

impactos causados por este contato em outras situações. Estas idéias denotavam a 

preocupação com a manutenção de conhecimentos tradicionais dos povos indígenas; 

b) Considerou-se a possibilidade e necessidade da preservação de um “Brasil 

Prístino” (Decreto 50.455, de 14 de abril de 1961), "vitrine para a contemplação do 

mundo" (Gazeta, apud. Menezes, 2000), configurando a idéia de que a transformação 

destes povos se dá de forma muito lenta, que favorece a manutenção de suas formas de 

vida “intactas” (Menezes, 2000; Araújo, 2004).  

                                                 
11 Assinalamos duas referências consideradas mais importantes, sem pretender diminuir ou simplificar  o 
estudo da autora, eximindo-a desta síntese, própria.  
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Os debates no âmbito político em torno da criação do Xingu levaram mais de dez 

anos e, como conseqüência, surgiu uma nova forma de abordagem e apropriação da 

questão indígena pela imprensa e pela sociedade em geral. Um importante documento 

que retrata esta luta é o anteprojeto de lei de 1952, encaminhado ao vice-presidente da 

República, João Café Filho (anteprojeto de Lei de 1952 apud Menezes, 2000, p. 333). 

Destacamos o artigo 2 deste anteprojeto, onde se define que as terras 

compreendidas nos limites do Parque Indígena do Xingu, “ficam reservadas às tribos 

indígenas (...) como patrimônio para seu usufruto perpétuo”. Já o artigo 3 define que 

“os recursos naturais dessa área passam a constituir também reservas florísticas e 

faunísticas, destinadas a estudos científicos de acordo com o regimento de que trata 

essa lei”. Entende-se, através da leitura destes artigos, que se faz uma vinculação entre o 

usufruto dos recursos naturais pelos índios e a preservação florística e faunística das 

áreas, relacionando direitos indígenas à conservação ambiental. (Idem, ibidem, p. 335). 

Acreditava-se assim, que através da criação de áreas extensas demarcadas 

exclusivamente para a vida indígena com proteção estatal, garantir-se-ia a manutenção 

das relações simbióticas existentes entre as populações indígenas e os meios naturais, o 

que seria suficiente para a preservação ambiental dessas regiões.   

Desta forma, os povos indígenas seriam os mais preparados para o desafio da 

conservação, uma vez que não havia diferenciação entre índio e natureza enquanto 

elementos a se preservar (Idem, ibidem). Por esta razão, acreditava-se que era coerente 

permitir a vida indígena dentro de Parques Nacionais.  

Vale lembrar que não havia, na época, legislação específica que diferenciasse as 

categorias jurídico-territoriais atuais de Parque Nacional e Terra Indígena, de modo que 
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os índios podiam ocupar áreas demarcadas como áreas de preservação ambiental 

(Araújo, 2004).  Conforme Menezes (2000, p.319), “a legislação referente às figuras 

jurídicas ligadas à proteção ambiental durante muito tempo foi tão pouco definida e tão 

pouco regulada quanto à que diz respeito às terras indígenas”. 

Destacamos a importância da influência de algumas personalidades como Darcy 

Ribeiro e os irmãos Villasboas na posição do Estado frente à questão da criação do 

Parque do Xingu. Em depoimento, Orlando Villasboas admite a importância dos grandes 

contatos para viabilizar as transformações que vieram com a criação do Xingu 

(Menezes, 2000). 

Atualmente, a concepção de terra indígena está baseada no processo de criação 

do Parque do Xingu, que cunha a noção de uma vida indígena protegida em áreas 

demarcadas (Oliveira, 1989). 

Em termos legais, quando falamos de terras indígenas, devemos mencionar dois 

documentos básicos: o Estatuto do Índio e a Constituição Federal de 1988.  

O Estatuto do Índio, presente na Lei 6.001 de 19 de dezembro de 1973, apesar de 

não estar formalmente revogado, representa, até hoje, um documento referência para a 

política indigenista.  

O propósito do Estatuto seria o de "integrar os índios à sociedade brasileira 

assimilando-os de forma harmoniosa e progressiva”, ou, em outras palavras, fazendo 

com que deixassem de ser índios, "devagarzinho", sendo grupos "em trânsito" (Lima 

apud Menezes, 2000, p.131). 

Este conceito foi superado pela Constituição Federal de 1988 conforme alguns 

pontos que destacaremos a seguir. Entre eles situam-se aqueles descritos na Constituição 
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que tratam da questão da demarcação de terras indígenas como resultado dos 

movimentos, debates e reflexões apresentados acima. 

A primeira menção constitucional às terras dos índios está assinalada no Título 

III, da “Organização do Estado”, Capítulo II, art. 20, quando o mesmo se refere às terras 

ocupadas pelos índios como sendo um dos “bens da União”.  

 Os direitos e significados das Terras Indígenas estão inscritos no Título VIII “Da 

Ordem Social”, Capítulo VIII, “dos Índios”, cujo artigo principal 231, citamos: 

 

Art. 231: “São reconhecidos aos índios 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”. (grifos nossos.) 

 

O artigo retrata uma nova noção dos deveres do Estado frente aos povos 

indígenas, ao mesmo tempo em que reconhece a organização social própria dos índios, 

cuja reprodução social está relacionada às terras que tradicionalmente ocupam, 

demonstrando-se uma contraposição à idéia que se tinha de índio integrado à sociedade. 

Fica caracterizada, como principal responsabilidade da União, a demarcação das terras 

ocupadas pelos índios.  

Ainda no artigo 231: 

 

§1o - "São terras tradicionalmente ocupadas por índios as por eles ocupadas em 

caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as 
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imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários ao seu bem-

estar e as necessárias a sua reprodução física e cultural, segundo seus usos e 

tradições" (grifos nossos.) 

§ 2º - “As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se a sua posse 

permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e 

dos lagos nelas existentes”. (grifos nossos.) 

Destacamos dos parágrafos acima as noções descritas de permanência dos índios 

na terra, a importância da preservação dos recursos ambientais necessários ao seu bem-

estar e o reconhecimento do conceito de reprodução cultural dos povos indígenas e do 

usufruto exclusivo das riquezas naturais dos territórios em pauta pelos índios. 

Por fim, destacamos o Art. 232 da Constituição, que dá legitimidade aos índios 

para que defendam seus direitos e interesses junto ao Estado: 

 

“Os índios, suas comunidades e organizações são partes legítimas para 

ingressar em juízo em defesa de seus direitos e interesses, intervindo o 

Ministério Público em todos os atos do processo.” (grifos nossos.) 

 

A seguir, discutiremos a questão do processo demarcatório de terras indígenas, 

dada sua importância para o entendimento do caso estudado. 

 
A demarcação 
 

“A delimitação é um ato de decisão política sobre os limites. A 
demarcação física dá ênfase aos trabalhos de engenharia em campo. A 
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homologação conclui o processo administrativo com o respaldo 
presidencial”.(Ricardo et al., versão digital de 30jul.04) 

 

Até o ano de 1996, quando é publicado o Decreto nº. 1775, os subsídios jurídicos 

para as demarcações eram os procedimentos contidos no Decreto nº. 76.999 de 1976 

(apud Araújo, 2004). 

Com a publicação do Decreto nº 1775 (idem ibidem), definem-se, de forma clara, 

as etapas que envolvem o processo de demarcação de terras indígenas, conforme 

apresentado a seguir:  

1. Identificação: apresentação de estudo para grupo de técnicos especializados, 

que devem formular relatório contendo a caracterização da terra a ser demarcada para 

aprovação do Presidente da FUNAI. Nesta etapa, deve-se apresentar e descrever as áreas 

consideradas "imprescindíveis à preservação dos recursos naturais necessários ao bem 

estar econômico e cultural do grupo indígena" e as razões que levaram a esta 

identificação.  Este fato é visto por Araújo (2004) como uma oportunidade à inclusão 

mais qualificada de estudos ambientais nas TIs,  que podem dar subsídio a planos de 

gestão dos recursos naturais existentes na área. 

2. Momento do Contraditório: etapa em que se dá a oportunidade de contestação 

da identificação efetuada, por qualquer indivíduo que assim o queira e a conteste. 

3. Declaração dos limites: declaração dos limites da TI pelo Presidente da 

FUNAI a partir do relatório técnico envolvendo as etapas 1 e 2 supra arroladas, 

definindo a necessidade ou não de demarcação física. 

 4. Demarcação física: demarcação territorial a partir dos limites definidos.   
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5. Homologação: assinatura da escritura da demarcação pelo Presidente da 

República com ratificação da mesma por meio de decreto.  

6. Registro: registro da escritura correspondente no cartório de imóveis na 

Comarca correspondente ao Serviço de patrimônio da União.  

Ricardo & Ricardo (2006) sugerem quatro tipos de situações em função das quais 

pode ser efetuado o acompanhamento das demarcações de Terras Indígenas. São elas: 

1. Demarcação em processo de identificação: estudo em andamento 

2. Território de demarcação identificado: estudo finalizado 

3. Território demarcado: assinado pelo presidente da FUNAI 

4. Terras homologadas: decreto assinado pelo Presidente da República e registro no livro 

de Patrimônio da União – SPU – e em cartório.  

 

Referiu-se, acima, à estreita vinculação que se fazia fundamental na legislação, 

relacionando a definição de áreas de conservação ambiental com a demarcação territorial 

de terras indígenas a elas correspondentes. No entanto, é necessário que se analise se 

essa vinculação foi preservada ao longo da implementação desta política indigenista, e 

quais as implicações desta análise, o que faremos a seguir. 

 

 

Conservação 

Como referido, a conservação das terras indígenas estava justificada como 

intimamente ligada à questão da demarcação territorial das mesmas. 
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Este tema é tratado na lei atual do Sistema Nacional de Unidades de Conservação 

(SNUC), a qual direciona a política nacional de conservação. O SNUC contempla dois 

tipos de Unidades de Conservação: as de Proteção Integral e as de Uso Sustentável. 

De forma simplificada, as primeiras se referem exclusivamente à proteção da 

biodiversidade impedindo o manejo humano; já as de uso sustentável consideram 

estratégias de intervenção humana para a conservação dos recursos naturais. Fica claro, 

portanto, que as Terras Indígenas não foram contempladas, como se devessem estar 

incluídas nas categorias de unidades de conservação.  

Justamente por este motivo, no ano de 2000, fez-se a revisão do SNUC e 

integrantes do Instituto Socioambiental (ISA) propuseram a criação e reconhecimento 

legal de uma categoria de conservação denominada Reserva Indígena de Recursos 

Naturais (RIRN) (Santilli, 2004). Esta proposta parecia estar pautada no objetivo de 

fortalecer e integrar políticas de conservação às políticas em Terra Indígena, mas 

principalmente no objetivo de eliminar conflitos constantes em várias regiões do país 

entre grupos indígenas e o órgão ambientalista (IBAMA). Estes conflitos seriam 

decorrentes da decretação de unidades de conservação de proteção integral em áreas 

indígenas as quais, muitas vezes, se encontravam em processo de demarcação.  

Isto ocorria porque, apesar de que o decreto de homologação de uma Terra 

Indígena devesse prevalecer, por definição, sobre o decreto de um Parque Nacional, por 

exemplo, seu processo de demarcação é muito mais demorado do que o de uma UC, 

dadas as questões burocráticas envolvidas. Tal defasagem não permite garantir-se a 

efetivação da referida prevalência.  
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Além disso, o processo de fiscalização sobre o cumprimento da legislação 

indigenista está prejudicado, em função de que não consta, do regulamento da Funai, o 

poder de exercício de um policiamento sobre as Terras Indígenas. 

Assim, não dispõe a FUNAI do mesmo instrumental de fiscalização de que 

dispõe o Ibama, mesmo que, em alguns momentos, a mesma possa vir a fazer o "papel 

de polícia", "isto é, a Funai não tem poderes para impor multas, lavrar autos de 

infração e apreensão etc" (Leitão, 2004, p.22). Mesmo em áreas indígenas em que não 

há qualquer sobreposição com unidades de conservação, a FUNAI precisaria aliar-se ao 

Ibama para poder coibir eficazmente o exercício de  atividades ilegais praticadas contra 

o meio ambiente, como, por exemplo, em casos de invasão de garimpeiros ou 

madeireiros. Esta associação esta prevista na lei do SNUC, em seu artigo 57, o qual 

determina que o Ibama e a Funai instituam grupos de trabalho integrados por ambas as 

instituições, visando-se a proposição de um sistema de diretrizes comuns a serem 

adotadas na regularização de territórios de sobreposição TIs e UCs. Com relação a esta 

determinação, o primeiro, e único, destes grupos se reuniu no ano 2000 com 

representantes do Ministério da Justiça, do Ministério do Meio Ambiente, do Ibama e da 

Funai, com o Ministério Público Federal participando na condição de observador, tendo 

se dissolvido quando expirou o prazo determinado para sua existência e, portanto, seu 

funcionamento.  

 

1.2. POLÍTICAS INDIGENISTAS E DE CONSERVAÇÃO E OS CONFLITOS 

INSTITUCIONAIS DELAS ADVINDOS (IBAMA VERSUS FUNAI). 
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O futuro dos índios nos territórios: política indigenista e influências 

locais.  
Ricardo et al. (versão digital, 2004.) relatam que a Constituição Federal de 1988 

define um paradigma otimista sobre o futuro dos índios no país em relação ao do 

passado, atribuindo este fato, de maneira especial, ao emergente protagonismo indígena 

e à demarcação das Terras Indígenas. Assim, segundo os autores, graças a um "certo 

protagonismo indígena associado aos movimentos de redemocratização que romperam 

o ciclo da ditadura militar", pouco a pouco, os direitos indígenas foram formalmente 

reconhecidos através da atuação da FUNAI, resultando, efetiva e principalmente, na 

demarcação de Terras Indígenas de forma ampla. No total, entre as terras demarcadas e 

homologadas e as terras indígenas em processo de reconhecimento oficial com seus 

perímetros já identificados, ha no país 580 TIs, o que equivale a um total territorial de 

108.473.642 de hectares, perfazendo, portanto, 12,74% da extensão do território 

nacional (ISA, 2006).  

Porém, ao mesmo tempo em que as demarcações vêm sendo efetivadas, observa-

se que a relação do Estado com os índios ainda não alcançou o êxito que se esperava. 

Isto acontece, principalmente, devido a dois principais problemas: o processo de 

“sucateamento” pelo qual, consensualmente, a FUNAI vem passando e à não adaptação 

da relação Estado-índios ao momento contemporâneo da sociedade brasileira (Ricardo et 

al, versão digital, 2004.).  

Ricardo et al. mencionam que o “sucateamento” ou, como denominam os 

autores, o "esfacelamento institucional" da FUNAI, tem como causa dois aspectos 
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fundamentais: a) os relacionados à crise geral do Estado e b) os especificamente 

relacionados à crise do modelo tutelar de relação entre o Estado e os povos indígenas.  

O primeiro aspecto não seria específico e também afetaria os demais órgãos 

públicos, devido a vários fatores, entre os quais podem ser apontados: o clientelismo, a 

ingerência política, a erosão salarial, o baixo grau de capacitação e a especialização de 

quadros, o inchaço estrutural, a corrupção, a burocratização, o corporativismo e a 

instabilidade crônica no fluxo de recursos orçamentários. Ou seja, pode ser visto como 

inscrito no quadro geral de crise política do Estado brasileiro. 

Porém, sobreposta aos impactos da crise geral do Estado, está a crise de missão 

da FUNAI, órgão representativo da relação do Estado com os povos indígenas. Tendo a 

mesma que equilibrar, no exercício de sua função, conforme descrito na Constituição, a 

garantia aos índios do direito à sua própria organização social, costumes, línguas, 

crenças e tradições, com uma outra função complementar relativa à necessidade de 

criação de possibilidades e modalidades diversificadas de projetos de futuro aos índios 

(cerca de 700 mil, de 225 povos, vivendo em mais de três mil aldeias), a FUNAI carrega 

um fardo maior do que sua estrutura burocrática é capaz de suportar. Soma-se a isso a 

falta de políticas publicas de governo voltada para produzir tal fortalecimento e revisão 

institucional, anexando-se a isto o agravante do fato de haver, dentro da FUNAI, uma 

relação caótica entre diferentes grupos de interesse, o que dificulta a eficácia de 

quaisquer movimentos internos de recriação (Ricardo et al, versão digital, 2004..). 

Sob tal perspectiva e, em decorrência, no desenrolar da política indigenista pós-

88, não foram criadas "modalidades de políticas públicas" e/ou instrumentos de fomento 
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aos "programas indígenas de futuro"12 pelo Estado (Idem, ibidem.). Assim sendo, a 

maior parte da população indígena continua sob influência dos modelos ou modalidades 

locais de desenvolvimento (produtivas, econômicas e culturais), normalmente 

consideradas promotoras de impactos prejudiciais sobre as comunidades indígenas e, 

também, à conservação ambiental. 

 Assim é que, conforme Diegues (Diegues & Arruda, 2001) e segundo uma 

perspectiva marxista, as culturas tradicionais estão associadas ao modo de produção pré-

capitalista, próprio de sociedades em que o trabalho não se apresenta como mercadoria; 

em que a dependência do mercado já existe, mas não é total. São sociedades que 

desenvolveram formas particulares de manejo de recursos naturais que não visam 

diretamente o lucro, mas a reprodução cultural e da vida social, além de percepções e 

representações em relação ao mundo natural marcadas pela idéia de associação com a 

natureza e a dependência de seus ciclos. Seu conhecimento é transferido por oralidade 

de geração em geração. Além disso, as culturas tradicionais são caracterizadas: pela 

relação ao território onde o grupo social se reproduz a gerações; pela importância das 

atividades de subsistência; pela importância dada à unidade familiar, doméstica ou 

comunal e às relações de parentesco e compadrio para o exercício das atividades 

econômicas, sociais e culturais; pela importância das simbologias, mitos e rituais 

associados à caça, pesca e atividades extrativistas; pela tecnologia utilizada de impacto 

limitado sobre o meio ambiente, sobressaindo-se o trabalho artesanal; pelo fraco poder 

político em relação aos grupos de poder urbanos.    

                                                 
12 Apesar desta afirmação, pouco mais adiante no texto o autor aponta projetos (ou programas) 
desenvolvidos por outros Ministérios (que não o da Justiça, com a FUNAI) para projetos de futuro às 
comunidades.  



 35

 Por outro lado, a expansão das economias de mercados, baseadas na alta 

produtividade e consumo vem provocando efeitos negativos e habitualmente 

devastadores sobre as populações humanas que mais dependem e habitam ecossistemas 

frágeis, causando ao mesmo tempo, empobrecimento social e degradação ambiental. A 

pauperização dessas populações, muitas vezes associada à perda dos direitos sobre as 

áreas em que vivem, tem levado muitas comunidades a sobre-explorar os recursos 

naturais, mudando sua forma de se relacionar com o meio natural e social (Diegues, 

2000a). 

 As análises de Diegues podem ser transpostas para a situação atualmente 

encontrada na interação entre as comunidades indígenas e a sociedade envolvente. A 

aceitação desta premissa justifica e reforça a necessidade de criação de políticas 

públicas, que efetivamente possam vir a disciplinar tal interação, tal como proposto por 

Weis (2006, p.178-181), possibilitando o respeito à integridade do meio natural, social e 

cultural das populações indígenas nos territórios considerados, mediante a tutela das 

formas com que a expansão das economias de mercado encontram tais populações. 

Neste sentido, a falta de políticas públicas e de alternativas econômicas para os 

povos indígenas tem fragilizado sua reprodução sócio-cultural, dado que, conforme 

referido, os indígenas constroem formas de relações econômicas diferentes do sistema 

capitalista. Dizem Ricardo et al.:    

"Evidentemente que boa parte das sociedades indígenas contemporâneas no Brasil – 

mesmo aquelas que conseguem ter projetos, sempre insuficientes e temporários – 

mantêm relações econômicas desfavoráveis com os mercados locais e regionais, seja 

pela subordinação da mão-de-obra, seja pelo aviltamento dos preços dos produtos e 

escravização por dívidas, seja pelo simples saque dos recursos naturais de suas 

terras". (Ricardo et al., versão digital, 2004., grifos nossos). 
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Ainda sobre as relações com o poder local, os mesmos autores afirmam que,   

"historicamente, o poder local é o espaço do adversário, a representação política mais 

direta do outro pólo dos conflitos que envolvem direitos e terras indígenas. A concepção 

de política indigenista centralizada na União, apesar da farsa tutelar, se sustenta na 

necessidade da intervenção e mediação dela nas tensas relações com o poder local. Se 

deixados exclusivamente sob a pressão das forças políticas locais, dada a correlação de 

forças extremamente desigual, os índios – acredita-se – já estariam efetivamente 

extintos" (Ricardo et al, versão digital, 2004.) 

As relações clientelistas existentes no Estado moderno brasileiro podem ser 

vistas como sobreviventes das dinâmicas políticas tradicionais e históricas do país, 

conforme aponta Lanna (1995). Neste contexto, o autor demonstra que o Estado ora faz 

papel de mediador, ora reforça relações assimétricas e hierárquicas via determinadas 

ações assistencialistas que enfraquecem a construção autônoma das comunidades 

indígenas ou via repasse de recursos para uso de municípios, estados ou mesmo 

organizações da sociedade civil.  Além disso, independentemente da procedência, Lanna 

(1995) demonstra como outras relações hierárquicas, tal como, por exemplo, os tipos 

clientelistas com grandes proprietários de terra, podem representar ou simbolizar o papel 

do Estado.  

Não podemos deixar de mencionar, também, a importância que organizações não 

governamentais da sociedade civil e a Igreja assumiram neste cenário. Com iniciativas 

que vão desde a busca por garantir os direitos indígenas até a proposição de projetos de 

desenvolvimento e autonomia, ONGs e Igreja têm fortalecido os povos indígenas, 
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fazendo um contrapeso nesta relação de forças. Explicitaremos essas atuações mais 

adiante, no próximo item do capítulo. 

Ainda, no que ser refere à questão do “desenvolvimento” em Terras Indígenas, 

Ricardo et al. subdivide as suas análises em relação a duas categorias: a) as TIs 

localizadas na região da Amazônia Legal, que somam 98,6% da extensão territorial total 

das TIs do país; e b) as "outras" que estão espalhadas pelas regiões nordeste, sudeste, sul 

e no Mato Grosso do Sul. Enquanto que, para as primeiras, vislumbram-se projetos de 

desenvolvimento sustentável que procuram alinhar desenvolvimento à conservação 

ambiental, as outras são resultado de um padrão de confinamento territorial 

historicamente constituído (ISA, 2006). 

Portanto, as oportunidades econômicas para os povos indígenas no Brasil estão 

desigualmente distribuídas. Dada a localização do território no qual se desenvolveu o 

presente estudo de caso, trataremos das TIs localizadas na região da Amazônia Legal, 

sem deixar de enfatizar a importância de se pensar a realidade das TIs localizadas nas 

outras regiões, como uma urgência de reflexão sobre o futuro do conjunto destas 

comunidades. 

Independentemente da categoria em que situam, é fato que os índios estão em 

processo de transformação em função das interações que se processam entre eles e a 

comunidade envolvente.  Gomes (2006), então presidente da FUNAI, pensa os povos 

indígenas como um dos "últimos bastiões anticapitalistas do mundo" (ISA, 2006 p.116). 

Frente a esta polemica afirmação, cuja justificativa inscreve-se em um complexo quadro 

de analise, nossa posição é a da possibilidade de se vir a estudar diferentes formas de 
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desenvolvimento econômico (ai incluindo-se, até, um “não-desenvolvimento”), gestados 

com autonomia para e por tais comunidades.  

 

 

Terras Indígenas, Conservação e Políticas de Conservação Ambiental. 
No caso da Amazônia Legal, é inquestionável o valor das TIs para a proteção das 

florestas no Brasil (ISA, 2006). A partir do cruzamento de dados oficiais de 2003, o ISA 

constatou que o índice de desmatamento nas TIs é inferior ao das Unidades de 

Conservação Federais e Estaduais: enquanto na categoria jurídica indígena o índice de 

desmatamento é inferior a 1,14%, nas categorias jurídicas ambientais constata-se um 

índice de desmatamento de 1,47% para as federais e 7,01% para as estaduais.  Alám 

disso, as TIs abrigam espaços de biodiversidade importantes para a conservação, uma 

vez que se localizam, em parte, em áreas de transição entre biomas, muitas vezes não 

existentes em unidades de conservação. Vale mencionar, ainda, que 38,4% das áreas 

consideradas prioritárias para a conservação e uso sustentável da biodiversidade na 

Amazônia brasileira, de acordo com especialistas, coincidem com Terras Indígenas 

(Ricardo et al, versão digital, 2004.) e que as mesmas correspondem a 20,96% do 

território da Amazônia Legal (Santilli, 2004). 

É indiscutível a importância de se estabelecer políticas de conservação e 

estratégias de gestão ambiental em TIs. Lauriola (2004) cita que seria de competência do 

Ministério do Meio Ambiente e do IBAMA promover ações relacionadas a este tema, 

uma vez que as terras indígenas são consideradas terras da União. Porém, o órgão que 

fundamentalmente teria mais experiência e capacidade institucional para atuar na gestão 
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das terras indígenas é a FUNAI, por ser o órgão público responsável pela política 

indigenista no país. Lauriola aponta, ainda, a reduzida capacidade de atuação do MMA e 

do IBAMA junto às populações indígenas e o fato de não existir política específica que 

trate desta questão como justificativa para tal argumento.  

Em contraposição a esta perspectiva, como vimos, Ricardo et al. apontaram para 

o esfacelamento institucional da FUNAI e para as dificuldades de recomposição do 

órgão, dados os conflitos internos existentes, o que dificultaria o trabalho deste órgão na 

gestão ambiental das TIs. 

 

Políticas em conflito 
O problema da falta de políticas de conservação em áreas indígenas é exacerbado 

pelo fato de que as políticas indigenistas e as ambientalistas, separadas no transcorrer do 

tempo por dinâmicas político-institucionais e ideológicas específicas, conflitam quando 

ocorre uma sobreposição de áreas juridicamente denominadas Unidades de 

Conservação, estratégia centrada nas perspectivas de conservação ambiental, e Terras 

Indígenas, estratégia centrada na defesa dos direitos indígenas. Segundo trabalhos 

organizados por Fany Ricardo (2004), pode-se encontrar no país duas situações que 

demonstram este conflito causado pela sobreposição de áreas: a) situação em que uma 

Unidade de Conservação é decretada região para reprodução física e cultural dos povos 

indígenas, como é o caso dos Ingarikó no Parque Nacional do Monte Roraima (RR), dos 

Yanomami no Parque Nacional Pico da Neblina (AM), dos Uru-Eu-Wau-Wau, no 

Parque Nacional Pacaás Novos (RO), entre outros e b) situação em que territórios 
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demarcados como Unidades de Conservação sofrem reivindicação de grupos étnicos 

tradicionais para que se os demarque como Terra Indígena.  

 

 

Em cada uma das situações acima apresentadas, inseridas em diferentes 

contextos, observa-se a ocorrência de uma série de conflitos políticos, sociais e 

institucionais entre, como principais atores, índios, agentes de órgãos ambientais 

governamentais, agentes de órgãos indigenistas governamentais e agentes ligados à 

organizações da sociedade civil. Cada ator desempenha um papel conforme suas 

perspectivas e interesses específicos, defendendo um tipo de demarcação e cumprimento 

da legislação específica ou buscando mediar e reconstituir os vínculos entre as distintas 

perspectivas de gestão territorial, o que recebe a denominação de perspectiva 

socioambiental (Ricardo, B., 2004).    

Segundo dados do ISA (apud Bensusan, 2004), existe, no Brasil, 104.932.650 

hectares de Terras Indígenas e 67.337.830 hectares de Unidades de Conservação federais 

e estaduais, sendo que 18,51%, isto é 14.758.572 hectares, são áreas sobrepostas no país. 

Cada uma destas categorias territoriais requer uma estrutura estatal específica de gestão, 

implicando recursos humanos, de infra-estrutura e financeiros, tanto do governo 

brasileiro como advindos de fundos internacionais, que devem estar alinhados com o seu 

propósito específico. 

Do ponto de vista político-institucional, Lauriola (2003) destaca o fato de que 

estes conflitos, originados por agentes do Estado responsáveis pela demarcação das 

áreas, têm sido impulsionados pela disputa por recursos financeiros destinados à 
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Conservação Ambiental. Cleary (2004, p. 114) aponta que estes recursos, destinados por 

governos, entidades multilaterais e ONGs internacionais, constituem uma "indústria da 

conservação" em pleno crescimento, na qual o "mundo tropical" vira o centro das 

atenções. Ambos os autores observam que os poucos recursos disponibilizados à 

conservação ambiental são direcionados às TIs, a despeito da relevância que essas terras 

possuem no contexto ambiental. Cleary (2004, p. 118), ao argumentar a favor de uma 

estrutura institucional voltada para a conservação em TIs que mobilize um consórcio de 

entidades governamentais e não governamentais interessadas em pensar e atuar com as 

Terras Indígenas de maneira sistemática e a partir de um programa piloto estrutural em 

grande escala, aponta para as seguintes ações necessárias: 

• fortalecimento da capacidade institucional da FUNAI, entidades indígenas e 

entidades da sociedade civil, associadas ao movimento indígena, em gestão ambiental, 

conservação e desenvolvimento sustentável; 

• capacitação, treinamento e emprego de um amplo corpo de técnicos ambientais 

indígenas, capazes de apoiar atividades ambientais e de desenvolvimento sustentável em 

todos os Estados do Brasil; 

• colocação das economias indígenas em uma base de sustentabilidade; 

• restauração das áreas indígenas que já sofreram degradação;  

• coleta e geração de dados necessários para permitir a concentração dos esforços 

nas áreas mais críticas; 

• delineamento e acompanhamento de metodologias concretas relevantes, tais 

como: etnomapeamento, elaboração de planos participativos de gestão ambiental e 

monitoramento ambiental eficiente; 
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• desenvolvimento de novos mecanismos de financiamento a longo prazo, para a 

instauração de serviços ambientais em Terras Indígenas. 

Tal assunto, conforme o autor e também sob nossa perspectiva, deveria 

contemplar amplo debate e consulta pública, ressaltando-se a importância central da 

participação do movimento indígena e de grupos indígenas, o que demandaria a 

constituição de espaços para sua participação frente à diversidade de povos e 

comunidades existentes no país. Deve-se lembrar, ainda, que as organizações políticas 

indigenistas estão constituídas sob diferentes formas de inter-relação com a sociedade 

envolvente e devem se preparar para o desafio de conduzir as comunidades indígenas ao 

protagonismo dos processos de transformação e frente à formulação de projetos de 

futuro para suas comunidades.    

Por outro lado, não podemos nos esquecer que os modos de vida indígena vêm se 

transformando rapidamente, o que, a depender dos modelos de desenvolvimento 

instituídos, representa um risco para a conservação. (Ricardo, B., 2004.).  Um caso 

emblemático é o dos Cinta Larga, em Rondônia, em que a entrada do garimpo em sua 

área e o reconhecimento por parte da FUNAI da inoperância do Estado naquela região 

indígena (jornal O Estado de São Paulo, Caderno Nacional, 16 de dez. de 2007), levou 

parte de sua região à degradação ambiental.  

Neste contexto de inoperância do Estado, de inexistência de políticas públicas 

voltadas para a questão do "desenvolvimento" em terras indígenas que façam frente à 

crescente incorporação, pelos índios, de técnicas e práticas produtivas impactantes, do 

ponto de vista ambiental, tem surgido, como alternativa, “a articulação dos grupos com o 
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mercado de projetos não reembolsáveis da cooperação multi e bi-lateral, ainda que de 

forma insuficiente” (Ricardo et al., versão digital, 2004, grifos nossos.).  

Estes projetos constituem, ainda, oportunidades de recomposição de relações 

sustentáveis com os ambientes das TIs (Santilli, M., 2004), de adaptação às 

transformações em curso que podem degradar tais relações (como ocorre entre os 

Ingarikó) e de fornecer alternativas econômicas mais sustentáveis frente às alternativas e 

modelos locais (Albert, 2000). Por outro lado, os referidos autores apontam que estes 

projetos também impactam as formas tradicionais de poder e organização dos índios, 

requerendo estrutura técnica e conhecimentos específicos para atender às demandas 

burocráticas das organizações que os subvencionam (Ricardo et al, versão digital, 

2004.), o que poderia vir a conflitar, muitas vezes, com o respeito aos direitos indígenas 

de participar da determinação do futuro territorial.  

 

1.3 ORGANIZAÇÃO INDÍGENA: RESPOSTAS FRENTE AO CONTATO COM A 

SOCIEDADE ENVOLVENTE 
 

1.3.1. TERRITÓRIO E TERRA 
 

Segundo Gallois (2004),  
 
"O contato coloca um grupo indígena diante de lógicas espaciais diferentes da sua e que 

passam a ser expressas também em termos territoriais. As diversas formas de regulamentar a 

questão territorial indígena pelos Estados Nacionais – EN – não podem ser vistas apenas do 

ângulo do reconhecimento do direito à "terra", mas como tentativa de solução desse confronto." 

(Gallois, 2004, p. 37) 

Ainda segundo a autora, a territorialidade seria uma abordagem que permitiria a 

recuperação e valorização da história da ocupação de uma terra por um grupo indígena, 
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como também propiciaria “uma melhor compreensão dos elementos culturais em jogo 

nas experiências de ocupação e gestão territorial indígenas" (idem ibidem, p. 37). E 

considera que a imagem dos “índios nomadizando por amplos territórios intocados” 

(idem ibidem, p. 37) é uma visão romântica majoritária na população brasileira. 

Vários estudos antropológicos estabelecem uma diferença entre "terra" e 

"território", remetendo “a distintas perspectivas e atores envolvidos no processo de 

reconhecimento e demarcação de uma Terra Indígena” (idem ibidem, p.39). Ainda 

segundo esta autora, “a noção de Terra Indígena diz respeito ao processo político-

jurídico conduzido sob a égide do Estado, enquanto a de "território" remete a 

construção e a vivência, culturalmente variável, da relação entre uma sociedade 

específica e sua base territorial." (idem ibidem., p. 39) 

Embora diversos trabalhos acadêmicos afirmem a inexistência da noção de 

território em determinados grupos, outros estudos mostrariam que a idéia de um 

território fechado só surgiria a partir das restrições impostas pelo contato, pelos 

processos de regulação fundiária, contexto que inclusive favoreceria o surgimento de 

uma identidade étnica. (idem ibidem, p.39)  

Para esta autora, teríamos então de analisar, caso a caso, as respostas dos grupos 

indígenas à conversão de seus territórios em terras, uma vez que não é da natureza das 

sociedades indígenas estabelecerem limites territoriais precisos para o exercício de sua 

sociabilidade. (Oliveira, P. apud Gallois, p.39). 

Gallois (2004), para exemplificar sua análise, explicita o caso do grupo Wajãpi, 

no Amapá, que teria passado de uma auto-representação não centralizada e sem 

conotação étnica, para uma auto-representação étnica que nasceu do enfrentamento ao 
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modo de ser alheio e que, gradativamente, "veio a se expressar na reivindicação de uma 

base territorial exclusiva" (Gallois, 2004, p.39). A auto-representação não centralizada 

pregressa baseava-se preponderantemente nos padrões de sociabilidade interna, onde a 

organização e ocupação territorial limitavam-se aos recursos historicamente 

rememorados que marcavam áreas de trânsito dos grupos locais. 

Seriam as questões delicadas da convivência inter-étnica que primordialmente 

determinariam situações de defesa de um território, e não a preservação do manejo 

tradicional de um espaço e de seus recursos. (idem ibidem, p. 40). 

Esta autora argumenta que o contato é um contexto de confronto entre lógicas 

espaciais e, por isso, as diversas formas de regulamentar a questão territorial indígena, 

implementadas com as Terras Indígenas, não podem ser vistas do ângulo/perspectiva do 

direito à "terra", mas como tentativa de solução desse confronto. Gallois conclui, no 

artigo citado, que o território do grupo pode ser pensado como um substrato de sua 

cultura, já que a existência de diferentes lógicas espaciais indígenas é equivalente às 

diferentes formas indígenas de organização territorial. (idem ibidem, p.31). 

 

 

 
1.3.2. ORGANIZAÇÕES INDÍGENAS E PROJETOS DE FUTURO.  

 As reflexões que seguirão foram preferencialmente inspiradas, em um primeiro 

momento, na literatura produzida a respeito do processo de constituição de organizações 

indígenas no país por Ricardo, Marés & Santilli (versão digital, 2004) e, em um segundo 
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momento, nas idéias de Albert (2000) sobre os desafios das organizações frente a 

projetos de desenvolvimento sustentável e de conservação para a Amazônia.   

 Segundo Ricardo et al. (2004), a disseminação das organizações indígenas 

ocorreu nos anos 90. Geralmente, são compostas por jovens indígenas – e não lideranças 

tradicionais – que dominam o português e estão habituados às relações de contato com a 

sociedade envolvente. Inicialmente, observava-se uma disputa entre as organizações 

indígenas e as ONGs que se estabeleciam nas comunidades indígenas, por espaço 

político e obtenção de financiamentos. O posicionamento das organizações indígenas 

dirigiu-se para o estabelecimento de parcerias com agências públicas e privadas e, com 

isto, as mesmas passaram a demandar a assessoria das ONGs. 

Atualmente, as centenas de ONGs indígenas existentes no cenário naciona, 

reproduzem, de certa forma, a diversidade étnica em um formato institucional típico da 

sociedade envolvente e representam instrumentos para que se estabeleçam novas 

relações de contato. 

Os autores supra-mecionados subdividem as ONGs indígenas em a) locais; e b) 

regionais/nacionais; e defendem que as primeiras tendem a manter relações orgânicas 

de representação das demandas das aldeias indígenas, enquanto que as regionais estão 

mais distantes das bases e, portanto, sofrem mais influência de intermediários. Estas 

últimas, ainda segundo os mesmos autores, se dedicam prioritariamente à reivindicação 

de direitos e de políticas amplas e constituem um campo específico de organizações 

indígenas prestadoras de serviços públicos através de convênios e contratos (Ricardo et 

al., versão digital, 2004), como acontece na área da saúde com a FUNASA. Assumem, 

ainda, um crescente perfil de ONGs de projetos e acabam por reproduzir "práticas – 
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nem sempre saudáveis – adquiridas nas novas relações de contato" (Ricardo et al., 

versão digital, 2004, grifos nossos).   

Os mesmos autores explicitam que existem divergências políticas entre as 

organizações indígenas e delas, com segmentos não organizados do movimento 

indigenista. Entendem que tais divergências decorrem de conflitos étnicos ou grupais, 

das relações com intermediários diversos, da disputa por oportunidades no mercado de 

projetos ou, mesmo, por diferenças ideológicas em relação ao Estado. 

Independentemente de eventuais limitações, porém, as organizações indígenas são, hoje, 

interlocutoras privilegiadas da política indigenista. Os autores concluem que tal fato 

indica que a sociedade civil (na vertente das ONGs) e o movimento indígena "vieram 

para ficar" neste contexto político.  Nesse sentido, as ONGs, de modo geral, não 

substituem o papel do Estado como formulador e implementador de políticas públicas 

amplas para as populações indígenas, mas conseguem acumular recursos e experiência 

com temas ou povos específicos, contribuindo para a qualidade de projetos e ações que 

são implementadas nas áreas indígenas. Fazem, desta forma, uma diferença qualitativa 

em relação à atuação do próprio Estado, face à existente diversidade de povos e 

contextos nos quais se inscrevem. 

Como já dito, há no país uma crescente oportunidade de criação e implementação 

de projetos de desenvolvimento sustentável em áreas indígenas, dada a relevância destas 

áreas para a conservação da biodiversidade e a crescente disponibilidade de fundos 

internacionais cada vez mais disponibilizados para tal. A partir da constatação do 

crescimento de organizações indígenas voltadas às oportunidades deste "mercado de 
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projetos", Albert (2000) sugere os quatro parâmetros políticos e sociais descritos abaixo, 

que possibilitariam o estabelecimento do êxito destas organizações em seus intentos: 

1º) A capacidade destas organizações em mobilizar continuamente as redes de 

apoio e a mídia nacional e, sobretudo, internacional, nas discussões sobre temáticas 

etno-ambientais.  

2º) A elaboração de políticas públicas e não governamentais em escala 

apropriada, fomentada pela eficiência política das associações no incentivo destas ações, 

destinadas à produção de conhecimento sobre a biodiversidade e sobre a gestão 

econômica sustentável das suas terras, inter-relacionando seus habitantes e levando em 

consideração seus projetos sociais específicos. 

3º) A tradução desta expressividade político-institucional, pelas associações 

indígenas, em autonomia econômica para as populações às quais representam. 

4º) A existência de uma determinação e uma lucidez política necessárias às 

diretorias das associações indígenas, para se contornar as novas formas de 

subordinação e de “clientelização” que se manifestam no gerenciamento dos novos 

projetos sócioambientais. Tal manifestação dar-se-ia, não somente no contexto das 

relações que lhes são impostas pelas agências de financiamento (ou de 

comercialização), mas, igualmente, por meio das relações que elas mesmas 

constroem com os demais membros das suas sociedades.  

Se cotejarmos as considerações acima com as reflexões de Lanna (1995) sobre as 

dinâmicas sóciopolíticas em relação a projetos, poderemos constatar que o 

estabelecimento de relações hierárquicas entre instituições é inexorável nestes processos.  
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Aos parâmetros acima apresentados, Albert (2000) aponta para o desafio de se 

vir a administrar as formas de diferenciação social e cultural, que certamente 

surgirão ao longo do processo de transformação sócio-econômica, induzido pela 

implementação de projetos de etnodesenvolvimento nas comunidades indígenas. 

 
 
 
1.3.3. OS ÍNDIOS E O PODER LOCAL: DEMANDAS MATERIAIS CRESCENTES 

A despeito da tradição político-constitucional brasileira, que privilegia o papel da 

União, no que se refere às relações com os índios, observa-se uma crescente introdução 

dos níveis estaduais e municipais no tratamento das questões indígenas. Conforme já 

referido e, nas palavras de Ricardo et al. (2004), mesmo acreditando-se que os índios já 

estariam efetivamente extintos se fossem deixados exclusivamente sob a pressão das 

forças políticas locais, ressaltamos que, dado que o poder local está fisicamente mais 

próximo dos índios, com eles vem historicamente interagindo de forma constante. Nesse 

sentido, além de recorrerem a prefeitos e aos governos locais na reivindicação de apoios, 

como ações de infra-estrutura e de saúde, contabiliza-se um número crescente de índios 

participando diretamente da vida política, principalmente nos municípios.  

Dessa forma, a perspectiva dos autores para o futuro é, portanto, de 

aprofundamento das relações entre índios e poder local, na medida em que os conflitos 

por terra forem sendo superados. Esta perspectiva poderá por em cheque a concepção de 

direitos constitucionais que privilegia o papel da União no desenvolvimento de políticas 

e ações em áreas indígenas. 
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1.4 MÉTODO 

Estudo de Caso e etnografia 

Conforme já referido, o presente projeto de pesquisa inicia-se a partir do convite 

de um membro do grupo Ingarikó ao pesquisador, para participar como agente 

“esclarecedor” no processo de formulação de um plano de gestão a ser realizado em seu 

território. Possibilitou-se, desta forma, a inserção do pesquisador no contexto: a) da 

comunidade Manalai, sua vida cotidiana e, b) das outras comunidades a partir dos fóruns 

de interação com os diversos grupos governamentais e não governamentais envolvidos.  

Tal situação configurou a possibilidade de constituir-se em um estudo de caso 

realizado a partir da observação participante do pesquisador pari passu com a descrição 

etnográfica dos fatos vivenciados e observados. Entende-se que um estudo de caso 

pretende investigar empiricamente uma determinada “entidade no seu contexto real, 

tirando todo o partido possível de fontes múltiplas de evidência como entrevistas, 

observações, documentos e artefatos” (YIN, 1989).   

Considera-se também que, em um estudo de caso, não há objeto próprio, exterior 

e anterior à ida a campo para se testar hipóteses, mas sim que este permite o 

levantamento de hipóteses internas no desenrolar da pesquisa dado que os limites de 

observação não são conhecidos a priori.  

O método etnográfico permite o contato com valores ou elementos culturais 

próprios da comunidade, evitando que apliquemos categorias explicativas a ambientes 

onde elas não possuem o mesmo sentido e, também, permite que observemos a teia de 

relações sociais sobre a observação como parte de um conjunto social no qual se insere e 

com o qual interage de forma complexa (Massola, 2005). 
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 Trata-se, desta forma, de uma pesquisa descritiva e exploratória. Na descrição 

etnográfica destacar-se-á episódios relativos aos discursos verbais ou não verbais dos 

integrantes das comunidades Ingarikó relacionados à sua organização no espaço, frente a 

elementos e grupos externos ao território delimitado relacionados à conservação daquele 

ambiente e à gestão do território. A identificação das categorias de análise se deu por 

derivação empírica. 

Segundo Geertz (1989), o trabalho do etnógrafo que procura entrar em contato 

com uma outra cultura, vai no sentido do que o autor considera uma “descrição densa”. A 

descrição densa procura não compilar meramente os comportamentos observados, mas 

inseri-los em estruturas de significação das quais faz parte.  

A fim de contextualizar a situação e delimitar fronteiras para o estudo, definem-se 

as seguintes dimensões: 

a) Do território (geografia física e humana): descrição. 

Considerou-se, para este trabalho, toda a região Ingarikó, composta em sete 

malocas ou aldeias (ver Figura 1.2), dado que nas Assembléias as falas remetem-se a 

este conjunto de aldeias. São apresentadas, por meio de fotografias, as áreas de moradia 

(casas), de convívio comum e onde se realizam as atividades produtivas de pesca e de 

caça do cotidiano das comunidades, a partir da observação empírica da aldeia Manalai e 

de outros levantamentos realizados. É apresentada, também, a estrutura das demais 

aldeias existentes, através de mapa elaborado pelo grupo. Incluem-se, no mapa, os 

espaços mais distanciados de roça de determinadas famílias, espaços de caça ou locais 

sagrados em que há proibições de construção de moradia e onde se é necessário solicitar 

autorização das lideranças religiosas para ir.  
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b) Da vida social do grupo: devido à viabilidade de campo, o local a descrito é a Aldeia 

Manalai, onde o pesquisador passou um tempo independente dos fóruns organizados 

pelo grupo. Concebe-se que as formas de organização da vida social nas aldeias são 

próximas/parecidas. Tais formas de organização contribuíram para se compreender os 

discursos nos fóruns. 

c) Os interesses e relações políticas dos grupos e instituições envolvidas: levantamento 

de depoimentos e documentação da organização política dos Ingarikó na relação com os 

outros grupos e instituições externos à área. 

 Sendo o foco de análise as discussões que emergiram nos fóruns, as descrições 

anteriormente mencionadas foram fundamentais para se contextualizar os discursos 

emergentes e definir categorias para sua análise posterior.   

 Desta forma, a coleta de informações acerca do modo de vida dos Ingarikó na 

aldeia Manalai, fez-se imprescindível, utilizando-se a etnografia como recurso que 

permitiu uma maior inserção do pesquisador na cultura da comunidade para se deter aos 

fatos propriamente sóciopolíticos na comunidade, relativos às interações que se davam 

com outros grupos sociais. Os fatos analisados foram os posicionamentos, as expressões 

dos agentes das comunidades Ingarikó frente aos elementos da conservação ambiental 

em debate (colhidas e delimitadas através de episódios dos discursos advindos da 

descrição etnográfica dos fóruns). 

 

Coleta, transcrição e organização dos dados 

Para a coleta de dados da descrição etnográfica efetuada, foram utilizados os 

seguintes instrumentos de registro: cadernos de campo, gravador Sony para fita cassete, 
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máquina fotográfica (Nikkon FM2), filmadora digital (Sony) com fita Mini DV. As 

técnicas de coleta deram-se com a observação participante do pesquisador e com 

entrevistas informais no decorrer dos eventos dos quais participou. Foram feitos registros 

através de caderneta de campo, documentação fotográfica, documentação em áudio (fita 

cassete) e documentação áudio-visual (fita MiniDV). Quanto à observação participante, 

conforme explicitado, refere-se ao fato de que o pesquisador, nos espaços dos fóruns, ao 

mesmo tempo em que observava e registrava eventos, podia ser solicitado ou se 

posicionava no sentido de esclarecer questões relativas à gestão, à sua própria pesquisa e 

à sua possível contribuição – papel – no processo.  

Neste sentido, a presença e posicionamento do pesquisador poderiam ser motivo, 

ou influir na direção de determinado discurso ou expressão dos agentes do grupo 

Ingarikó. Durante os fóruns, as atuações do mesmo foram mais pontuais e os registros 

foram feitos com caderneta de campo simultaneamente à decorrência dos fatos, ou ainda 

com gravação áudio-visual. Os dados também foram obtidos a partir de depoimentos (ou 

discursos) informais decorrentes da interação do pesquisador com habitantes das aldeias.  

Grande parte das expressões verbais do grupo Ingarikó foi efetuada em 

linguagem própria (Ingarikó) demandando sua tradução. Nosso tradutor, na maior parte 

dos casos, foi Dílson Domente Ingaricó, presidente do COPING, por ser o indivíduo que 

melhor domina a língua portuguesa no grupo.   

Na continuidade do trabalho, seguiu-se uma fase de transcrição e organização 

das informações coletadas em campo. Foram transcritas fitas de vídeo e fitas cassete, 

organizadas as imagens fotográficas relativas às descrições da vida social na 

comunidade, além da organizadas as cadernetas de campo, executando-se uma espécie de 
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“sumário” a fim de se delimitar temas e conteúdos em cada caderneta.     

Os episódios serão descritos a partir de um fluxo decorrente das interações entre 

os grupos: "agentes locais" e os "agentes institucionais". Serão delimitados através das 

expressões manifestas por integrantes da aldeia partindo-se de temas escolhidos ou 

escolhendo-se temas através da delimitação.   

 

Análise 

 A escolha do referencial teórico, tendo-se como objeto de estudo o discurso, não é 

um tema específico de uma área do conhecimento, dado que pode ter referencial na 

lingüística, na sociologia, na filosofia, além de outras ciências. Cada autor, a partir de sua 

área, aborda o assunto desde um referencial teórico próprio, dando-se grande dispersão 

quanto a sua definição e estudo (Rosa, 2004). O interesse pelo discurso, neste trabalho, é 

metodológico, mas parcial, porque interessam, sobretudo, as expressões relacionadas ao 

posicionamento da comunidade definida, quanto aos temas a serem delimitados e 

considerados. A linguagem, como prática social e política, explicita as visões específicas 

que o indivíduo possui sobre a realidade. Os falantes inscrevem em suas falas, suas 

ideologias, seus interesses e suas formas de explicar seu cotidiano. (Rocha-Coutinho, 

1998 apud Rosa, 2004). 

Considerando-se a situação de contato interétnico nos discursos analisados, João 

Pacheco de Oliveira Filho assinala que  

“para um indivíduo localizado em uma situação de contato, onde estão envolvidos 

igualmente diferentes culturas, a adesão ao seu próprio código cultural não é um fato 

automático, compulsivo, mas passa pela percepção da diferença, da constatação de existência 
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de outros padrões e crenças, que podem ser igualmente atualizados em contextos limitados e 

atendendo a interesses ou vantagens setoriais. A situação de contato interétnico de certo modo 

desnaturaliza os códigos culturais em que uma pessoa foi socializada (...)”. (1988, p. 58-9 

apud Baines, 2003). 

 Nesse sentido, parece apropriado usar o conceito de “campo semântico da 

etnicidade” (Valle, 1999 apud Baines, 2003) para abordar as relações interétnicas 

(intergrupais) que ocorreram nas Assembléias. Valle procura "tomar a noção de campo 

semântico da etnicidade numa perspectiva hermenêutica e não estruturalista, stricto 

senso” (idem ibidem). Afirma que a etnicidade é produzida como uma "interação de 

códigos culturais viabilizando a apreensão de significados múltiplos por parte de atores 

sociais que se relacionam. Os fatos culturais e os da etnicidade são construídos e 

operados de modo interpretativo por parte dos atores sociais que interagem e os dotam 

de significados” (Idem ibidem). 

A análise foi realizada a partir da delimitação de episódios, unidades de análise 

que foram relacionadas: ao discurso efetuado (fluxo, direção), ao conteúdo ou ao 

argumento. As fases para a realização da análise se compuseram em: 

C.1. Seleção dos Episódios – Unidades de análise. 

 Nesta fase delimitaram-se as unidades de análise – episódios – a partir de temas 

pré-definidos. A leitura dos discursos gerava novos temas relacionados aos episódios 

pré-escolhidos.  

Para a compreensão do contexto e enriquecimento das possibilidades de análise, 

foram levantados trabalhos científicos, registros e documentos de Assembléias 

anteriores, fotos antigas e depoimentos gravados. 
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 A delimitação de episódios se deu a partir das descrições dos fóruns, e da estada 

do pesquisador na aldeia, considerando-se os discursos verbais e não verbais. 

C.2. Derivação empírica de categorias de análise 

Com a delimitação dos episódios, foram desenvolvidas as seguintes formas de 

análise: segundo a cronologia dos episódios, mantendo-se sua ordem de ocorrência; 

segundo a constituição de agrupamentos temáticos desenvolvidos tendo como referência 

os três seguintes conceitos: soberania, desenvolvimento e tradição. Com base nestes 

conceitos, foram delimitadas, por derivação empírica, as seguintes categorias de análise: 

- Projeto de futuro; 

- Conteúdos subjacentes à idéia de "desenvolvimento"; 

- Ação técnica 

A explicitação teórica desses conceitos e a definição das categorias serão feitos 

em capítulo posterior. 

C.3. Aplicação das categorias nos dados 

 As formas e as categorias derivadas de análise foram aplicadas nos dados 

(expressões) para montagem de um quadro qualitativo, a fim de subsidiar a análise final 

do estudo.  

C.4. Interpretação dos resultados e conclusões. 

 A partir do quadro qualitativo, foi efetuada a interpretação dos resultados, 

fazendo-se a discussão sobre a verificação, ou não, das hipóteses formuladas e da 

propriedade dos critérios eleitos para o estudo sobre os posicionamentos do grupo 

observado, nele incluindo os referentes ao grupo Ingarikó e aos demais atores 

envolvidos.  
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2. CAPÍTULO II 

 

DO CONTEXTO RORAIMENSE AO PROCESSO DE ORGANIZAÇÃO 

POLÍTICA DOS INGARIKÓ: PARQUE NACIONAL E 

CONSERVAÇÃO AMBIENTAL EM PAUTA. 

 

               
 
Figura 2.1 (esq.) – Estado de Roraima: Reservas Ecológicas – IBAMA. 
Figura 2.2 (dir.) – Estado de Roraima: Áreas Protegidas pela Funai – Terras Indígenas (observar a 
inferência incorreta na região do PNMR, uma vez que não se inclui aí a TI RSS). 
Disponíveis em: <http://www.rr.gov.br/roraima.php?area=mapa>. 
 

2.1. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO NO ESTADO DE RORAIMA E AS 

RELAÇÕES COM OS ÍNDIOS: A ECONOMIA NO CENTRO DAS RELAÇÕES 

INTER-ÉTNICAS.  
 

 O Estado de Roraima ocupa uma área de 225.116 km², equivalente a 5,84% 

da Região Norte e 2,64% do Brasil. É limitado pela Venezuela a norte e a oeste; e pela 
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República da Guiana a norte e a leste (ver Figuras 2.1 e 2.2). O Estado integra a 

Amazônia Legal e abriga o ponto extremo-norte do Brasil, localizado no Monte Caburaí, 

sendo que mais de 80% de seu território localiza-se no hemisfério Norte (IBGE, 2005). 

 Desmembrado das terras do Estado do Amazonas em 1943, a região passou a 

se denominar Território Federal do Rio Branco. Anos mais tarde, em 1962, foi definido 

como Território Federal em Roraima e, com a nova Constituição Brasileira, de 1988, 

passou à condição de Estado de Roraima. Sua ocupação efetiva ocorreu devido à 

descoberta de minas de ouro e diamantes em seu território. (IBGE, 2005). 

 Do ponto de vista econômico, Roraima é considerado uma das últimas 

fronteiras para expansão econômica do país. Sua formação histórica caracteriza-se por 

uma série de relações políticas e sociais subsidiárias na compreensão do complexo 

contexto produzido pela relação entre Parque Nacional e Terra Indígena, aqui já 

mencionado, e, principalmente, no entendimento da gênese dos conflitos existentes entre 

as populações indígenas, habitantes antigos do território, e destas com os habitantes não 

indígenas, neste trabalho chamado de sociedade envolvente. 

 

 

Breve histórico da formação e desenvolvimento do Estado: economia e 

crescimento 
 

A ocupação e uso das terras que constituem hoje o Estado de Roraima se deram, 

inicialmente, por razões estratégicas. Na segunda metade do século XVIII, em função 

das pressões exercidas por espanhóis, ingleses e holandeses, estabelecidos no Caribe, 

colonos a serviço da Coroa Portuguesa trataram de ocupar a região do rio Branco, 
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principal afluente do rio Negro, construindo ali uma fortificação, o Forte de São Joaquim 

(IBGE, 2005). O povoamento era a alternativa para a ocupação definitiva dos espaços, 

de forma a garantir sua posse para a Coroa. Para tanto, optou-se pela pecuária como 

primeira "ação civilizatória", responsável pela implantação de fazendas que se 

constituíram em origem das futuras vilas e cidades do Estado. Tal alternativa se mostrara 

altamente satisfatória, dadas as características peculiares dessa região da Amazônia, 

formada por campos limpos. A atividade da pecuária extensiva de corte, utilizando a 

mão-de-obra indígena, perdurou por todo o século XIX (IBGE, 2005). O modelo 

econômico e, por conseguinte, de formação do estado roraimense configura-se como um 

exemplo emblemático do processo de colonização do país.  

No início do século XX, quando a maioria da população da área ainda era 

indígena, as características das atividades econômicas do então Território Federal se 

modificaram com a presença da migração nordestina, conseqüência do segundo ciclo da 

borracha e da ampliação da atividade do garimpo (IBGE, 2005). Podemos citar alguns 

marcos do crescimento e desenvolvimento econômico de Roraima durante o século XX:  

a) O garimpo, por volta de 1930, o qual incentiva a fixação humana na região e 

a ampliação da migração (Baines, 2003).   

b) A construção da rodovia BR-174, entre 1970 e 1977, que liga Boa Vista e o 

chamado Território de Roraima, ao resto do Brasil. Com a rodovia finalizada, ocorreu 

um rápido crescimento de sua população não indígena e um desenvolvimento econômico 

mais acelerado dado a migração influenciada pela "corrida do ouro" nos anos 1980. 

(Baines, 2003).  
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c) A partir de 1985, a região de fronteira tornou-se alvo do Projeto Calha Norte, 

que intensificou, de forma sem precedentes, as políticas de integração cultural que 

vinham sendo impostas ao Estado ao longo dos séculos (Baines, 2003). 

Segundo Lauriola (1999), muitos dos grupos que obtêm o poder político e 

econômico do Estado, construíram sua posição sobre a exploração sem regras de seu 

rico potencial minerário, desconsiderando os custos sociais e ambientais que tal processo 

gerava para a população nativa13.  

Em 1995, o Governo de Roraima criou 7 novos municípios no Estado, passando 

de 8 para 15 o numero de seus municípios, tendo estabelecido a sede de dois deles em 

Terras Indígenas: o município de Pacaraima, na TI São Marcos, e o município de 

Uiramutã, localizado na área centro-norte da Terra Indígena Raposa Serra do Sol - TI 

RSS. Enquanto a TI São Marcos já havia sido demarcada e homologada desde 1992, 

situando-se no ponto extremo da BR-174 (fronteira com Venezuela), a TI Raposa Serra 

do Sol ainda estava em processo de demarcação na época da criação do município, 

sendo que a sua sede fora instalada no centro de uma aldeia indígena com o mesmo 

nome, Uiramutã, que convivia com 4 vilas de garimpo, abandonadas após as ações de 

remoção dos garimpeiros realizadas pela FUNAI (Baines, 2003). 

Mesmo diante de uma população de aproximadamente 350.000 habitantes, 

Lauriola (1999) ressalta que o que "não falta" é representação política no Estado, dado 

que o sistema político do país, elege três senadores e oito deputados federais para 

                                                 
13 Um exemplo que pode ser citado, entre outros, é a dispersão de mercúrio na água, associada ao garimpo 
de ouro. O impacto ecológico e sanitário dessa atividade sobre os rios da região e as populações 
tradicionais locais, com dieta a base de peixe, é ainda amplamente desconhecido, devido à falta de estudos 
e avaliações científicas. Casos de alta concentração de mercúrio em humanos já foram detectados 
esporadicamente, mas nenhum levantamento extenso e aprofundado foi realizado. (ver Lauriola, 2004.) 
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quaisquer outras Unidades Federativas. Desta forma, um senador em Roraima, se elege 

com menos de 10.000 votos  (Lauriola, 2004). 

 Segundo o pesquisador, a economia formal do Estado está baseada “nos 

contracheques do funcionalismo público" (Lauriola, 1999), sendo que a administração 

estadual realizou, pela primeira vez, apenas em 2003, um concurso público para 

contratação de seus quadros o que denota um possível clientelismo presente no exercício 

da gestão publica. 

Ainda sobre a constituição de relações clientelistas, como já afirmamos no 

primeiro capítulo, Lanna (1995) aponta para a convivência na América Latina de um 

regime democrático, com modelo moderno de Estado, sobreposto ou convivendo com 

um regime tradicional de relações hierárquicas e redistributivas para manutenção dessas 

hierarquias. 

Observaremos a seguir como as práticas clientelistas presentes também no 

Estado de Roraima, influenciaram as relações entre as comunidades indígenas e a 

sociedade envolvente. 

 

 

Histórico para o contexto da relação do Estado com a população 

indígena.  

 
As demarcações de Terras Indígenas, como a Yanomami, em 1992, assim como 

as pressões de ecologistas internacionais preocupados em fechar os garimpos de ouro e 

de diamantes e em proteger a floresta, são consideradas, pelos atores 
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"desenvolvimentistas", (Lenna, 2004) como responsáveis por levantar obstáculos 

genéricos para o desenvolvimento econômico do Estado. 

Da área total do Estado de Roraima, que soma 225.116 km², 101.710,15 km², ou 

45,18%, estão distribuídos em trinta e duas Terras Indígenas. Quatro destas áreas são 

contínuas e as demais demarcadas em ilhas. Nelas vivem cerca de 38.000 indígenas, 

pertencentes a oito etnias (IBGE, 2005). Tanto no Brasil quanto na Guiana, a população 

indígena, apesar de ser uma pequena minoria no âmbito da população geral, constitui 

maiorias em nível municipal e de microrregiões. Em Roraima, a população indígena 

constitui cerca de 72% da população rural (Baines, 2003) e, dos 15 municípios que 

formam o Estado, todos apresentam algum quantitativo de terras indígenas como parte 

de seu território. Nos municípios de Normandia, Uiramutã, Alto Alegre, Pacaraima e 

Iracema, as terras indígenas representam mais de 70% de sua área (ver Figura 2.2).  

Vicenzo Lauriola expõe que a questão indígena, vinculada às questões 

territoriais, representa um "divisor de águas" na história das questões políticas locais no 

Estado de Roraima. Sobre essa questão, o autor identifica atores que são contra ou a 

favor da demarcação. Pudemos observar no campo que estes dois grupos, identificados 

como os “amigos” e os “inimigos” das TIs, principalmente no que se referia à 

homologação em área contínua da TI RSS, quase não estabeleciam diálogos. Tal 

dinâmica, sem dúvida, contribuiu para gerar divergências internas entre comunidades 

indígenas de mesma etnia, dificultando quaisquer diálogos inter-grupais.  

 As principais ou as maiores organizações indígenas em Roraima são o Conselho 

Indígena de Roraima (CIR) e a Sociedade dos Povos Indígenas Unidos de Roraima 

(SODIURR), cujos históricos podem simbolizar essas divergências. De um lado, o CIR, 
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representante da luta de resistência indígena no Estado em relação à posse e ao uso de 

terras indígenas, apoiado desde seu início pela Igreja católica e por Organizações Não-

Governamentais. De outro, a SODIURR, apoiada pelo Governo do Estado, pelo grupo 

econômico ligado à rizicultura - os "arrozeiros" e pela Igreja evangélica.  

 Segundo Santilli (2001 apud Baines, 2003), voltando-se ao início do século XIX, 

o avanço da ocupação pecuarista na região do atual Estado de Roraima redirecionou-se 

para o leste, incidindo, prioritariamente, no território tradicional dos Macuxi e impondo 

rupturas mais drásticas na dinâmica de contato deste grupo indígena com a sociedade 

nacional, estabelecido, lenta e cumulativamente, ao longo da história do 

desenvolvimento do Estado. Santilli enfatiza as relações clientelísticas com os atores 

locais, ocorridas simultaneamente ao estabelecimento do SPI - Serviço de Proteção ao 

Índio - e da missão beneditina, durante a primeira metade do século XX, com a 

exploração do garimpo de ouro e diamantes. É somente a partir de 1975, que os 

missionários e os agentes da FUNAI passam a agir no sentido de se tentar minimizar os 

efeitos dos vínculos clientelistas que ligavam os índios às instituições regionais. A 

principal estratégia para mobilizar os índios foi a de organização de assembléias de 

índios tuxauas, patrocinadas pela Diocese, e a busca de introdução de modalidades de 

trabalhos comunitários. (Santilli, M. 2001, p. 43 apud Baines, 2003). Neste momento, 

começou a histórica resistência da população indígena, apoiada pela Igreja, e que tem 

como um dos resultados a constituição da organização indígena Conselho Indígena de 

Roraima (CIR) responsável, em grande parte, pela vitória na luta para a homologação 

em área contínua da TI RSS, ocorrida somente em abril de 2005, "após 30 anos de luta".  
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A TI Raposa Serra do Sol como um ícone de conflitos.   

 

 Durante os cinco anos do governo Lula, a homologação da TI RSS foi o 

grande ícone da disputa do Governo do Estado de Roraima com o Governo Federal 

(ISA, 2006 e Baines, 2003).  

Lauriola (2003) atribui o referido quadro de disputa política, à riqueza potencial 

do desenvolvimento oferecido pela terra onde se localiza a Raposa Serra do Sol. Entre 

esses potenciais situam-se: os agropecuários, que geraram conflitos com fazendeiros ou 

arrozeiros; os minerários, amplamente analisados e documentados pelo Instituto 

Socioambiental; os hídro-energéticos, que foram objeto de duros conflitos nas décadas 

1980 e 1990 (Reppeto, versão digital, sem data); e a capacidade de desenvolvimento do 

turismo relacionada à implementação do Parque Nacional do Monte Roraima (PNMR). 

O fato é que o Governo do Estado de Roraima, políticos locais e outros grupos de 

interesse não-indígenas dominantes, conduziram uma luta intensa contra a homologação 

da TI Raposa Serra do Sol em área contínua, nos âmbitos político, institucional e legal. 

A proposta destes últimos visava excluir do território, a ser demarcado como Terra 

Indígena contínua, as áreas ocupadas por fazendeiros e rizicultores, estradas e quatro 

pequenos povoamentos não-indígenas, remanescentes das vilas de apoio às atividades de 

garimpo, os quais, no transcorrer das décadas de 1980 e 1990, ocuparam a área então 

habitada pelos índios. 

Lauriola (1999), ainda, afirma que um dos objetivos explícitos do ato de criação 

dos municípios de Pacaraima e Uiramutã era o de institucionalizar e legitimar a presença 



 65

de não-índios na área que estava sendo demarcada. Esta ação constituía-se em uma 

tentativa de impedir a conclusão do processo e sabotar o modelo de reconhecimento 

territorial em área contínua, que estava sendo aplicado, de forma crescente, pela política 

indigenista em âmbito nacional.  

Além disso, em nível jurídico, após a efetivação da Portaria demarcatória da TI 

RSS, de 1998, pelo Ministério da Justiça, o governo de Roraima promoveu várias ações 

judiciais contestando a demarcação da TI em uma área única e contínua. Apesar das 

pressões políticas exercidas pela representação ruralista do Estado de Roraima no 

Senado, a homologação definitiva foi assinada pelo Presidente da República em abril do 

ano de 2005 como uma área contínua.  (Santilli, J., 2006 ). 

Tamanhos eram os conflitos entre governo Estadual e Federal, que o Presidente 

da República, sabiamente, estabeleceu como estratégia, a partir de Decreto, a instalação 

de um "Comitê Gestor" para articular e fortalecer as ações dos órgãos federais no Estado 

de Roraima. Apesar de não termos dados da efetividade de suas ações, sua necessidade 

estava colocada dada a contraposição frontal da bancada ruralista no Senado ao governo 

federal, incluindo-se aí promessas de retirada de verbas destinadas aos índios na área de 

educação para ampliar a comoção14 no Estado e sua função de mediação dos conflitos 

entre os grupos internos à TI.  

 Mesmo distantes dos conflitos diretos entre os fazendeiros e arrozeiros e as 

populações indígenas que habitam o Sul da TI RSS, predominantemente área de 

“lavrado” e da etnia Macuxi, os Ingarikó, que habitam a região Norte da TI, 

                                                 
14 Cabe assinalar ou reforçar a palavra comoção usada, pois, no dia da homologação da TI RSS: fitas 
pretas foram distribuídas nas ruas de Boa Vista para expressar o protesto e luto da cidade, impressionando 
pelo número de adesões que tomou.  
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predominantemente caracterizada por uma vegetação densa, convidados pela liderança 

Macuxi, participaram da luta pela sua Homologação (relatos Assembléia, abril 2005).  

Subseqüentemente, os Ingarikó começaram a sofrer um novo tipo de pressão, que 

diremos "exógena", referente às terras que habitam. Esta pressão era advinda da própria 

legislação federal e derivava da descoberta mais precisa das implicações que a categoria 

jurídica de Proteção Integral, tal como a de Parque Nacional, principalmente em termos 

de restrições de uso através de seu plano de manejo15, trazia para as comunidades 

indígenas. Os Ingarikó tomaram conhecimento destas implicações durante uma missão 

de membros da FUNAI em setembro de 2000. Nesta ocasião, foi explicitado que a 

regulamentação de uso do Parque Nacional do Monte Roraima traria conseqüências 

sobre a vida do grupo indígena, abrindo, assim, um novo "palco" ou arena (Ferreira, 

versão digital de 2004) para mais um conflito dentro da Raposa Serra do Sol. Este 

conflito oriundo da sobreposição de Unidade de Conservação – Terra Indígena, não era 

novo no país. Desta vez, no entanto, referia-se ao local de vida dos Ingarikó. 

 A luta pela "terra" objetivada com a demarcação da TI Raposa Serra do Sol, 

possibilitou um crescimento do CIR de forma que, aos poucos, com apoio de diversas 

instâncias, principalmente de fora do Estado de Roraima, a mesma tenha se 

transformado em uma organização indígena de porte Regional, já que representa outras 

organizações indígenas do Estado. Nos últimos anos, a organização tornou-se executora 

das ações da FUNASA nas comunidades localizadas na Terra Indígena RSS.    

                                                 
15  Plano de Manejo, segundo o IBAMA, consiste num “projeto dinâmico que determina o zoneamento de 
uma unidade de conservação, caracterizando cada uma de suas zonas e propondo seu desenvolvimento 
físico, de acordo com suas finalidades. Estabelece, desta forma, diretrizes básicas para o manejo da 
Unidade”. 
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  Após a Homologação da Terra Indígena Raposa Serra do Sol, recursos 

federais voltados para o desenvolvimento das comunidades, passaram também a ser 

disponibilizados às duas principais organizações indígenas relacionadas à TI: o CIR e a 

SODIURR. 

 

2.2. AS RELAÇÕES ENTRE OS INGARIKÓ E O PARQUE NACIONAL DO MONTE 

RORAIMA: DA NEGAÇÃO CONFLITO À NEGOCIAÇÃO.  

 

Figura 2.3 (esq.) – Mapa Zoneamento  
IBAMA: PNMR e TI RSS. 
Fonte: IBAMA, Plano de Manejo, 2000. 
 
Figura 2.4 (dir.) – Adaptação de Mapa de Plano de Manejo Ingarikó. 
Fonte: COPING, à mão. 
 

?
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 Não é difícil compreender que a criação do Parque Nacional do Monte Roraima 

foi mais uma estratégia política do que uma ação baseada em dados técnicos 

antecedentes. Datado de 28 de junho de 1989, o Decreto de criação do Parque (Decreto 

Nº. 97.887) ocorreu quinze dias após a demarcação da Área Indígena Ingarikó pela 

FUNAI, enquanto que o processo de demarcação da Terra Indígena RSS estava ainda 

em andamento (Lauriola, 2004). Soma-se a essas "coincidências" temporais, a 

informação de que a área delimitada para o Parque Nacional contém pelo menos duas 

aldeias Ingarikó, ficando, em seu entorno, as outras sete contabilizadas pelo grupo. Além 

disso, a área delimitada para a Área Indígena Ingarikó consiste em 90.000 hectares, 

sendo considerada pequena para a necessidade de reprodução física e cultural de seus 

integrantes, conforme assinalado na VII Assembléia Geral, de 200516. 

Mesmo tendo sido reconhecido legalmente em Decreto de 1989, o Parque 

Nacional do Monte Roraima ganha "existência" na vida dos Ingarikó a partir do início 

do ano de 2000, com a elaboração do Plano de Manejo do Parque, que envolveu uma 

oficina "participativa" com três representantes do grupo Ingarikó. Segundo depoimentos 

em comunicação pessoal com uma importante liderança Ingarikó, apesar de terem 

participado da oficina, os índios não entenderam as implicações da implementação do 

Parque Nacional em seus modos de vida. Por isso, a problemática do Parque no contexto 

da região dos Ingarikó, foi melhor compreendida pelo grupo através da referida Missão 

da FUNAI de setembro de 2000, quando os índios, então,  passaram a dizer não à 

                                                 
16 “As autoridades governamentais desrespeitaram o conhecimento tradicional do povo ingarikó. 
Tentaram diminuir a área ingarikó. Isso foi um problema pra nós". (Tuxaua Leandro, Mapaé – aldeia 
Ingarikó, em VII Assembléia Geral dos Ingarikó – abril/2005). 
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implementação do Parque em sua área. Desta forma, os Ingarikó passaram a integrar a 

lista de povos indígenas envolvidos em conflitos relacionados à sobreposição de Terras 

Indígenas e Unidades de Conservação (cf. apontado no capítulo I), observados em 

diversas partes do país17, como um caso ícone. 

Apesar dos documentos e da literatura científica existente sobre o tema 

ressaltarem um posicionamento negativo dos Ingarikó frente à implementação do 

Parque Nacional e, também, indicarem um conseqüente conflito jurídico-institucional 

que a sobreposição implicaria, entre os índios e o IBAMA; a nosso ver, o que há, de 

fato, é um processo de negociação continuado. Este processo teve seu cume no 

transcorrer das Assembléias de 2005 e com o Decreto de Homologação da TI RSS (ver 

Anexo A.1), contrariando a maioria dos casos no Brasil, se não a todos. 

Para a melhor compreensão dos fatos ocorridos em relação à sobreposição da 

Terra Indígena Raposa Serra do Sol com o Parque Nacional do Monte Roraima, 

consideraremos o Decreto de Homologação da TI, datado de 15 de abril de 2005, um 

marco que define dois momentos: a) um primeiro momento - a fase da sobreposição, 

ocorrida até abril de 2005 e que precede o Decreto de Homologação; e, b) um segundo 

momento - a fase da dupla-afetação, posterior ao Decreto de Homologação. O termo 

"dupla afetação" é utilizado no texto Decreto, explicitando, assim, a condição jurídica 

para a gestão do Parque Nacional referido – Parque Nacional e Terra Indígena.  

A explicação histórica desses dois momentos será feita no item que se seguirá. 

 

                                                 
17 Acredita-se também que a visualidade do caso ganha força com os conflitos em torno da Homologação, 
apesar de, como coloca Rufino (2004), a discussão em torno da sobreposição de áreas, no caso do Monte 
Roraima, ficar pequena frente aos conflitos entre os grupos existentes naquele estado.  
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Missão da FUNAI: Parque Nacional, Kaané?  

O mês de setembro de 2000 foi marcado como um momento de especial atenção 

aos Ingarikó, por parte da FUNAI/RR, uma vez que o órgão coordenou a missão 

denominada Parque Nacional do Monte Roraima: Kaané18! (FUNAI, 2000), que  

 

“...procurou informar as comunidades indígenas da TI Raposa Serra do Sol sobre os 

projetos do IBAMA concernentes à  implantação do PNMR, com base no seu Plano de Manejo 

[IBAMA/RR, 2000] (...) e ouvir e registrar o posicionamento das comunidades indígenas com 

respeito a esses projetos, que até hoje tem sido desenvolvidos sem informar, ouvir ou envolver 

as comunidades, as organizações indígenas ou a FUNAI.” (Idem ibidem, p. 18) 

 

  O relatório desta Missão descreve, como resultado, a posição dos Ingarikó frente 

às informações trazidas pela FUNAI (FUNAI, 2000 p.2): “Kaané!”, “não!” ao Parque 

Nacional do Monte Roraima. Segundo o documento, a Missão foi concebida para 

atender à solicitação das lideranças Ingarikó em obter esclarecimentos sobre a 

implementação do Plano de Manejo do PNMR, constituído, em parte, durante a 

realização da oficina de planejamento coordenada pelo IBAMA com esse propósito, 

entre os dias 29 de fevereiro e 02 de março do ano 2000. 

A partir deste posicionamento dos Ingarikó, vários artigos de Vicenzo Lauriola 

baseiam-se no caso do conflito entre os Ingarikó e a sobreposição das Unidades de 

Conservação & Terras Indígenas para promover reflexões sobre grandes temas19, tais 

como, "Conservação Ambiental" e "Diversidade Cultural" (Lauriola, V., 2001; Lauriola, 

V., 2003; Lauriola, V., 2004). Complementarmente, tal posicionamento subsidiou outras 

                                                 
18Não!”, na língua dos grupos Kapon. 
19  Exceto Mlynarz (2005). 
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notícias e documentos dele decorrentes vinculando-se organizações indígenas ou 

indigenistas com o caso (cf. site do CIMI, 13 de fev. de 2007 e do CIR, 12 de fev. de 

2007). Dessa forma, o grupo Ingarikó passou a ser "mais um" no rol das comunidades 

indígenas possuidoras de relações conflituosas com o órgão ambiental, nos debates 

relacionados à sobreposição de áreas no país (Ricardo, F., 2004). 

Mesmo concordando com os argumentos e análises de V. Lauriola quanto às 

necessidades e potencialidades de se vir a fortalecer estratégias e políticas de 

conservação ambiental em Terras Indígenas, como vimos ao longo do capítulo I,  

discordamos de sua opinião no que se refere aos dois seguintes fatores, que levariam a 

uma visão equivocada do caso dos Ingarikó no Monte Roraima. São eles:  

1) A referência a um posicionamento definitivo dos Ingarikó frente à possibilidade de 

implementação do Parque Nacional em seu território de habitação: Kaané!; 

2) A falta de habilidade na ação do IBAMA para conduzir o contato e diálogo com os 

Ingarikó.  

Neste sentido, o autor especifica tanto a ação do IBAMA, que se resumiria à 

oficina de planejamento, quanto ao posicionamento negativo dos Ingarikó, como fatos 

definitivos no histórico da relação entre os dois grupos, compondo, assim, um quadro de 

confronto estático e improdutivo em torno da sobreposição. Esta visão será por nos 

contestada através da análise dos dados obtidos em campo, uma vez que se observou que 

a relação pregressa entre os Ingarikó e o IBAMA havia construído uma história 

propiciadora de um processo dinâmico de trocas de informações . 

Entretanto, é o ano de 2005 que viria inaugurar uma nova fase no debate que 

implicou o fortalecimento da organização política dos Ingarikó (com as novas 
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perspectivas de articulação) e o aprofundamento das discussões sobre a situação de 

sobreposição para a gestão daquele território. Dois eventos principais e concomitantes, 

ocorridos no mês de abril de 2005 sinalizam tal mudança: 1. a ocorrência da VII 

Assembléia Geral do Povo Indígena Ingarikó, e 2. a homologação da TI RSS, 

assinada pelo presidente da República. 

A VII Assembléia Geral, realizada entre os dias 18 e 21 de abril em aldeia na 

Serra do Sol, tinha como objetivo central, conforme documento-convite "Entender e 

discutir a Gestão da Terra Indígena Ingarikó: história, problemas e perspectivas a 

relação (sic) DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL do Povo INGARIKÓ". O 

documento explicita a preocupação do grupo com: as mudanças sócio-culturais em 

curso, os problemas existentes nas comunidades, os conflitos relativos à demarcação da 

TI RSS e suas influências nas relações entre as aldeias, bem como, a autonomia 

decisória frente à situação jurídica de sobreposição. Enfatiza também a intenção em se 

obter reconhecimento pelas especificidades dos Ingarikó na TI, para a implementação de 

ações diferenciadas com o grupo. Para as exposições e o debate sobre os itens da pauta, 

foram convidados todos os órgãos envolvidos com a gestão da área, destacando-se, do 

governo federal, o IBAMA, a FUNAI, a FUNASA e as principais organizações 

indígenas do Estado, o CIR e a SODIURR, além de lideranças de aldeias vizinhas às 

aldeias Ingarikó. Sem antever a assinatura do Decreto e seu conteúdo, a Assembléia 

veio favorecer as discussões que posteriormente seriam disparadas com a homologação. 

Três dias antes do início da VII Assembléia, no dia 15 de abril de 2005, o 

presidente Luís Inácio Lula da Silva assina o Decreto de Homologação s/n, 

reconhecendo, em situação única no país, o "bem público" Parque Nacional do Monte 
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Roraima, sobreposto à área ocupada pelo grupo Ingarikó, como área de “dupla-

afetação”. O Decreto ressalta que esta área contará com um "plano de administração" a 

ser efetivado de forma conjunta pela "Fundação Nacional do Índio – FUNAI, pelo 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais – Ibama, e pela 

comunidade Ingarikó”20 a serem apresentados pelo Ministério da Justiça e pelo 

Ministério do Meio Ambiente para a homologação do Presidente da República. Ficam, 

porém, dúvidas sobre o poder do grupo Ingarikó nas decisões referidas à sua área de 

ocupação e à forma de condução de tal processo. Pela primeira vez no país, o Presidente 

da República assina um Decreto de Homologação de Terras Indígenas contendo a 

definição de Parque Nacional e Terra Indígena em um mesmo espaço. 

 Vale lembrar que, tanto o Conselho Indígena de Roraima (2006), quanto o 

antropólogo Paulo Santilli (in ISA, 2006), ambos envolvidos na luta pela demarcação, 

criticaram o fato do Decreto de Homologação definir a situação jurídica de dupla 

afetação com o Parque Nacional do Monte Roraima na TI Raposa Serra do Sol. Paulo 

Santilli questiona, principalmente, o motivo do Decreto envolver somente os Ingarikó 

para elaborar o plano de gestão do parque; já a petição do CIR, questiona a própria 

situação jurídica de dupla afetação.     

Está configurada, assim, uma nova etapa da negociação dos Ingarikó frente a 

estratégia de Conservação da Natureza desencadeada pelo IBAMA.  

  

                                                 
20 Artigo 3º, parágrafo 1º do Decreto de Homologação s/n de 15 de abril de 2005.   
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3. CAPÍTULO III 

AS ASSEMBLÉIAS: CAMINHOS DISCURSIVOS E ANÁLISES. 

PARQUE NACIONAL OU TERRITÓRIO INGARIKÓ??? 

  
 

 
 
Figura 3.1 -Reprodução de ”Mapa do Manejo Ingarikó”, elaborado na VI Assembléia Geral do Povo 
Ingarikó. 
Fonte: COPING, 2004, à mão.  
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"Essa área verdinha é onde está o grupo Macuxí. Essa área aqui em verde mais 
escuro é onde então os Ingarikó poderão desenvolver seu trabalho mais planejado. 
Como essas áreas aqui que pode ser registrado e reconhecido. Muito antes de 
existir o Parque Nacional, existia isso aqui. Depois é que foi criado o Parque 
Nacional com a mesma intenção. O governo federal criou para manter essa 
unidade de conservação para preservar a diversidade de plantas, animais e toda a 
biodiversidade".  

Dílson Domente, em VII Assembléia Geral do Povo Indígena Ingarikó, 2005. 
 
 
3.1  PRESSUPOSTOS METODOLÓGICOS  

 
Para a divisão dos Atores Discursivos: 
 

Serão consideradas principalmente, para esta análise, os discursos de quatro 

atores institucionais e a dos os atores sociais das comunidades Ingarikó presentes nas 

duas Assembléias ocorridas em 2005.  

Os quatro atores institucionais são: 

1) IBAMA – Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 
-  local e nacional; 
  
2) FUNAI – Fundação Nacional do Índio – local e Nacional; 
 
3) COPING – Conselho do Povo Indígena Ingarikó;  
 
4) ORGANIZAÇÕES INDÍGENAS: CIR – Conselho Indígena de Roraima e SODIURR 
– Sociedade dos Povos Indígenas Unidos de Roraima  
 

As falas dos atores institucionais interagem com as falas dos atores sociais e vice 

e versa. Como nosso objeto de estudo é o posicionamento do grupo Ingarikó, 

procuraremos, no transcorrer da análise, explicitar as falas das instituições como 

constituintes dos posicionamentos deste grupo.  

Ressalta-se que a maioria das falas das lideranças das aldeias do grupo é feita na 

língua Ingarikó, uma vez que a maior parte da população ainda não fala o português. 

Desta forma estaremos expressando, em muitos casos, as falas traduzidas pelos 
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professores que assessoram a Assembléia ou pelo coordenador da mesma, o presidente 

do COPING.  

O COPING, representado pelo Presidente e coordenador das Assembléias, 

Dílson Domente Ingaricó, tem um papel duplo de falar pela comunidade e, ao mesmo 

tempo, fazer uma "ponte" conceitual e lingüística  (tradução) entre os Ingarikó e os 

agentes dos órgãos governamentais. Por este motivo, as falas deste ator institucional 

serão consideradas de forma específica: ora não pertencentes ao grupo, ora pertencentes 

ao grupo e ora sob uma perspectiva própria de mediação do diálogo entre as duas 

culturas presentes. Como mediador, por vezes, pode falar pela comunidade (suas 

demandas, reivindicações), por vezes, pode trazer sua perspectiva em relação ao 

desenvolvimento e futuro da mesma uma vez que estas pespectivas estão sendo 

constituídas no desenrolar das interações, dentro e fora das Assembléias.     

 

Sobre a construção das Hipóteses: 

O fluxo do discurso demandou análise detalhada para compreendê-lo. Afim de 

desenvolver uma análise objetiva, buscamos constituir algumas perguntas e hipóteses 

para observar como os dados, isto é, os recortes dos discursos das Assembléias, 

responderiam as perguntas e hipóteses formuladas.    

 Sob tal perspectiva, buscamos responder com hipóteses simplificadas e deixar 

com que os dados as confirmassem ou as refutassem ou ainda se mostrassem de forma 

mais complexa, dificultando uma decisão maniqueísta. Deve-se ressaltar que muitas das 

perguntas e respostas formuladas, foram baseadas na contextualização antes oferecida ao 

longo do Capitulo I; por outro lado, outras, foram pautadas estritamente em observações 
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empíricas efetuadas com base na vivencia do pesquisador no campo. Deve-se ressaltar 

ainda que a própria análise dos dados subsidiou mudanças em relação à natureza das 

respostas inicialmente construídas que, apesar de não terem sido transformadas, 

incrementaram e enriqueceram os referenciais teóricos descritos no Capítulo I.     

Apresentamos as referidas perguntas e hipóteses formuladas tendo em vista a 

compreensão dos dados das Assembléias a serem analisadas: 

Pergunta 1. Como é representado o debate em torno do Parque Nacional? 

Hipótese 1: sai de uma situação de conflito para uma situação de negociação.  

Pergunta 2. Como é representado o posicionamento dos Ingarikó neste debate? 

Hipótese 2: de soberania em relação às leis de Parque Nacional.  

Hipótese 3: de oportunidade de 'desenvolvimento' de projetos na região.  

Pergunta 3. A partir de que representação de futuro se dá o debate sobre o Parque 

Nacional? 

Hipótese 4: expressando, no discurso, uma contradição constante entre tradição e 

transformação.  

Pergunta 4. Como é representado o 'desenvolvimento' para a área Ingarikó? 

Hipótese 5: com base em modelos locais de paradigmas de desenvolvimento. 

Pergunta 5. Neste sentido, como a Organização Política dos Ingarikó aparece 

representada? 

Hipótese 6: como mediadora do grupo, mediadora entre diferentes mundos 

culturais.  

Hipótese 7: como potencializadora de projetos de futuro ou desenvolvimento para a 

área Ingarikó.  
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Pergunta 6. Como está representado o processo de intervenção sobre a área e a 

ação técnica para a gestão do Parque Nacional do Monte Roraima?  

Dada a amplitude do universo simbólico abrangido por esta última pergunta, preferimos 

não arriscar uma resposta ou hipótese correspondente definitivas. Deixaremos ao leitor, 

ao término da análise, a opção de concordar ou não com as conclusões que 

apresentaremos no último item deste trabalho.  

 Tendo em vista proceder à referida análise, organizamos e tratamos os dados de 

duas formas distintas, a saber: 

A) Análise com recorte cronológico: nesta análise procuramos responder as 

duas primeiras perguntas através de uma organização temporal das falas, por 

considerarmos a expressão das decisões institucionais formuladas pelos atores do 

IBAMA e da FUNAI e relacionadas à gestão do Parque Nacional, demonstradora de 

mudanças perceptíveis no posicionamento do grupo Ingarikó, necessitando, assim, que 

sua narrativa respeite a ordem temporal dos acontecimentos. Serão incluídos neste 

recorte questões gerais que se referem ao planejamento técnico, ao processo de interação 

e da ação técnica entre órgãos públicos e  o grupo Ingarikó.   

B) Análise com recorte por categoria: nesta análise consideramos somente as 

representações invariantes que não demandam, portanto, o envolvimento de uma 

cronologia, por não se transformarem de forma relevante ao longo do tempo ou pelo 

tempo não ser considerado condicionante das respostas às perguntas formuladas. Porém, 

sabendo-se que na dinâmica inter-cultural as representações vão necessariamente se 

transformando, por influências recíprocas, apontaremos também para transformações 

relevantes ocorridas no desenvolvimento das interações. As categorias criadas para 
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permitir responder as perguntas formuladas são: a. Projeto de Futuro, b. 

Desenvolvimento, c. Organização Indígena e d. Processo para o plano de gestão da 

área. Os critérios para a escolha de dados que subsidiarão a análise de cada categoria 

estarão expressos no início do item 3.3.   

 Ressaltamos que os recortes das falas utilizados e expressas na análise, foram 

considerados elucidativos do que queríamos defender ou apresentar ao leitor. Na medida 

em que estas falas não se referirem a posições unânimes, seus contrapontos também 

serão salientados21. Logo, consideramos unânimes apenas as falas que não forem 

rebatidas e que são reforçadas por integrantes do grupo. Quando apresentarmos falas 

isoladas, que não teve rebate ou reforço de mais de dois membros do grupo, também 

enfatizaremos seu caráter isolado.  

Ressaltamos ainda, que as interpretações finais decorrentes das representações 

das falas dos membros do grupo Ingarikó, contidas nas Assembléias, são sempre uma 

perspectiva do observador e não as teremos como verdades definitivas. As 

consideraremos, portanto, como uma provocação, assim como a vocação do trabalho 

científico, a ser contestada pelos atores sociais e institucionais envolvidos ou por outros 

estudos que se realizarão na área.  

 
Conceitos base relacionados 
 
 Como base, na busca das respostas às perguntas e hipóteses formuladas e a seguir 

apresentadas, foram selecionados três conceitos que orientaram a escolha de categorias 

que subsidiaram a análise. Foram estes conceitos: 

                                                 
21 Observamos que as lideranças que mais protagonizaram as falas dos debates foram as das comunidades 
Manalai e Serra do Sol. Para além de representar a maior parte da população do grupo, cabe ressaltar a 
maior vivência das mesmas nas relações com os movimentos indígenas no estado. 
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A. Desenvolvimento.  

 Consideramos, em nossa análise, como contida no conceito de desenvolvimento, 

qualquer expressão que se referir às formas de interação entre os elementos da tríade 

cultura-técnica-ambiente (Tassara, 2004) e as conseqüências de suas formulações, 

observando as representações contidas nas palavras ou discursos dos Ingarikó. Em nossa 

análise, como referência semântica, escolhemos o conceito de desenvolvimento, no 

sentido utilizado em nível de senso comum pela sociedade envolvente. Procuramos 

ainda abstrair os diferentes conteúdos subjacentes a estas formulações.   

B. Tradição. 

Considerando a cultura como algo sempre dinâmicos, a cultura tradicional e a 

tradição, presente na cultura, também está em transformação. Chamamos a atenção para 

a relevância da oralidade dos Ingarikó na articulação com os conhecimentos tradicionais, 

uma vez que a expressão e a comunicação escrita é ainda considerada recente nas 

comunidades (datada a partir da década de 90). Ressaltaremos, portanto como tradição, 

as práticas grupais ou individuais relacionadas ao modo de vida mais independente dos 

contatos inter-étnicos atuais do grupo (em vias de apropriação).    

C. Soberania. 

 Trataremos a idéia de soberania segundo dois sentidos: 

1º) A partir do ponto de vista jurídico: quando consideramos que os Ingarikó não 

aceitam as regras de Parque Nacional na sua área de reprodução física e cultural. 

Considerando a posição dos Ingarikó como denotadora de soberania se ela se expressar 

acima das leis socioambientais brasileiras que regem a categoria  Parque Nacional, com 

autonomia de decisão em relação às suas regras e normas vigentes.  
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2º) A partir do ponto de vista de apropriação dos conhecimentos técnicos externos à 

cultura Ingarikó, apropriação esta sob uma perspectiva própria, expressamos que a 

soberania “não reina a não ser sobre aquilo que é capaz de interiorizar” (Deleuze, 

1980, p. 445 apud Agamben, 2002: 25). Manifesta-se, portanto, na relação com um 

outro, externo a si (grupo), outro este que se quer incorporar e reinar/dominar. Para uma 

diferenciação com o conceito de autonomia que é amplamente utilizado, entende-se que 

a autonomia não está relacionada a um reinado sobre algo ou alguém, mas sim à uma 

não dependência do sujeito ou grupo na relação com outros agentes externos, fazendo 

com que utilizemos uma ou outra expressão, dependendo do contexto em que o discurso 

ou a ação estão colocados.  

 

 

3.2 ANÁLISE TEMPORAL: UMA CRONOLOGIA.  

O DESENROLAR DO DEBATE EM TORNO DA DUPLA AFETAÇÃO 

DA DISCUSSAO DE PARQUE NACIONAL À DE TERRITÓRIO INGARIKÓ 

Para a análise do desenrolar do debate escolhemos as seguintes perguntas 

pautadas em elementos tratados nos capítulos anteriores: 

P1. Como é representado o debate em torno do Parque Nacional? 

Hipótese 1: sai de uma situação de conflito direto para uma situação de negociação.  

P2. Como é representado o posicionamento dos Ingarikó neste debate? 

Hipótese 2: soberania em relação às leis de Parque Nacional.  

Hipótese 3: obtenção da oportunidade de desenvolvimento de projetos na região. 
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Dividimos, ainda, a descrição dos dados em 2 momentos para facilitar a 

compreensão das mudanças ocorridas do 1º Momento para o 2º Momento:  

1º Momento: VII Assembléia Geral do Povo Indígena Ingarikó, abril de 2005; 

2º Momento: III Assembléia Extraordinária do COPING, agosto de 2005.  

 
 

"Os ingarikó sem a organização andaram, sofreram para dar força àquele povo 
que precisavam de ajuda, e hoje, na compreensão dos Ingarikó, no entendimento do 
ingarikó, [eles] é que tem direito de continuar lutando pela sua terra".  
(liderança comunidade Serra do Sol) 
 

1º Momento: VII Assembléia Geral do Povo Indígena Ingarikó, abril de 2005; 

Apresentação do coordenador: do histórico Kaané ao mapa de 2004.  

O clima do início da VII Assembléia Geral do Povo Indígena Ingarikó pode ser 

sintetizado com o discurso de abertura do presidente do COPING e coordenador da 

referida Assembléia: 

"Sejam bem vindos à comunidade Serra do Sol, aqui é uma igreja sagrada, a 
decisão final é aqui que acontece, é aqui realmente o que se define o que se tem 
a fazer. (...). Agradecemos a presença de todos vocês. Não é fácil buscar uma 
instituição fora pra ouvir a comunidade do povo Ingaricó. Em nome do 
COPING, agradecemos a presença de todos" (Dílson Ingarikó, VII Assembléia 
Geral do COPING). 
   
O coordenador da Assembléia Geral do grupo Ingarikó, frente à maior 

representatividade institucional de órgãos do Estado na história da organização, 

apresenta a pretensa transformação de negação da implementação do plano de 

zoneamento do Parque Nacional do Monte Roraima – com regras impostas ao seu modo 

de vida – à uma parceria nos trabalhos com o Parque Nacional, ao expressar:  

"O povo Ingarikó disse: Parque Nacional Kaané, não, Parque Nacional. Mas 
com as discussões e entendimentos na Assembléia [referindo-se à Assembléia de 
2004], os Ingarikó pediram que esclarecesse melhor porque havia essa idéia já 
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antes, agora poderíamos trabalhar em conjunto". (Dílson Ingaricó, VII 
Assembléia Geral do Povo Ingarikó).  
 
A explicitação do que significava a expressão "trabalhar em conjunto" vem a 

partir da projeção do mapa que referencia o manejo tradicional (ver Figura 3.1) do 

grupo constituído na Assembléia Geral de 2004, para fazer frente ao zoneamento do 

Parque Nacional. Desta forma, Dílson apresenta a intenção do trabalho conjunto a partir 

dos conhecimentos tradicionais:  

"(...) Essa área aqui, todinha, área de fronteira [apontando para as divisas ao 
norte de Roraima] é uma área que, muito antes, do conhecimento tradicional dos 
antepassados, essa região era cuidada, de acordo com os conhecimentos, de 
lugar de caça e pesca";  
 

e continua, 
 
"O Decreto da Homologação garante que os Ingarikó são os que vão fazer o 
plano de gestão, plano de desenvolvimento desta área sagrada, vamos chamar 
assim. Aqui [referindo-se à área verde mais escura da Figura 3.1] não vai ser 
desenvolvido nada, apenas o lugar que será conservado. Mas esta região aqui é 
tocável, pessoas autorizadas, os tuxawas, autorizam suas comunidades e seus 
membros para caçar aqui e em toda a área aqui, mas construir as comunidades 
jamais os índios irão fazer (...), guarda segredos da natureza, do conhecimento 
tradicional do povo ingarikó".  
(Dílson Ingaricó, VII Assembléia Geral do Povo Ingarikó) 

  
Referendando o regimento do Decreto de Homologação da TI RSS que define a 

constituição de um plano de gestão conjunta entre os Ingarikó, a FUNAI e o IBAMA, 

Dilson aponta para a perspectiva de protagonismo do grupo Ingarikó em tal gestão 

conjunta e solicita o posicionamento dos órgãos competentes, 

"Então, o trabalho será desenvolvido junto à Funai, Ibama. Em primeiro lugar, 
quem vai dizer que trabalho será feito são os ingarikó. Está garantido. E agora, 
vamos ouvir a exposição dos convidados". (Dílson Ingaricó, VII Assembléia 
Geral do Povo Ingarikó). 

 
O IBAMA como interlocutor  
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O IBAMA se apresenta em tom emblemático, considerando a existência de 

diálogos anteriormente constituídos, principalmente na Assembléia de 2004: 

"A gente veio aqui pra conversar com vocês, pra ouvir vocês, pra construir 
junto(...), junto com o povo Ingaricó,  assim a gente pode conhecer os nossos 
caminhos comuns, quais são as coisas em comum, isso é o que nos interessa" 
(agente local do IBAMA, VII Assembléia Geral, grifos nossos);  

 
e inicia sua fala no mesmo sentido de negociação e de articulação para um trabalho 

conjunto, enfocando, principalmente, os benefícios que a atuação do órgão na área, 

poderia trazer ao grupo. Desta forma o agente do órgão local (IBAMA/RR), ao se referir 

às perspectivas de alimentação para o grupo, apresenta a primeira sugestão de ação,  

"(...) quando nós falamos de desenvolvimento sustentável, nós queremos dizer 
que tudo que hoje a comunidade usufrui do bom e do melhor, hoje, nós 
queremos garantir para as gerações futuras, e nós não queremos que comece a 
escassear". (VII Assembléia Geral, grifos nossos).  

 
Ao invés da defesa das idéias e planos vinculados à restrição das atividades do 

grupo na área do parque, o órgão apresenta proposta para um futuro com 

desenvolvimento sustentável da região. E com relação às idéias de desenvolvimento 

sustentável defendidas pelos representantes do Ibama, apresentaremos a seguir sua 

organização, enfocando-as de forma sintética segundo três pontos principais que as 

caracterizariam: 

a) Apresentação da idéia de desenvolvimento para a comunidade como 

característica das contribuições que a ação do órgão poderia trazer para a mesma:  

"(...) nós temos que criar nossa fruticultura, apicultura e ainda colocar uma 
porção de sugestões, e a gente veio só reforçar isto". (agente IBAMA local). 

 
b) Um enfoque humanista fundamentando as idéias apresentadas sobre 

conservação ambiental: 
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"Ao longo da historia do homem neste planeta que nós compartilhamos, que nós 
viemos da mesma origem, seja branco, seja amarelo, seja negro, seja vermelho, 
o que nós entendemos é que viemos da mesma origem..."; 

 
e, enfocando no domínio de técnicas e de impactos causados pelas mesmas: 
 

"Como diferentes povos que nos distribuímos ao longo da historia do homem na 
terra, diferente foram as formas que esse homem utilizou a sua terra, esses 
homens ou esses povos sejam eles Ingarikó, Yanomâmi, Africanos, Asiáticos, 
diferentes povos utilizaram seus recursos de forma diferente e alguns 
dominaram a agricultura, dominaram o arroz (...), domesticaram animais 
(...),Outros também dominaram o aço, a força e avançaram mais na tecnologia, 
avançaram mais no conhecimento"22;  

 
"Mas estava destruindo todos, toda a natureza, poluindo todos os rios, acabando 
com as florestas, acabando não só com as florestas, com os animais, todos que 
vivem nas florestas e assim estavam acontecendo e veio acontecendo ao longo 
do Brasil, como também em outros países"; (Nacional) 

 
e, definindo um caráter humanista para a conservação equivalente  "a todos os povos":  
 

"Acreditamos com formas diferentes o mesmo Deus que criou o homem também 
criou todos os animais, as montanhas, as serras e estes locais também devem ser 
protegidos, essa vida deve ser respeitada e deve ser garantida, essa beleza que é 
sagrada e (...) para evitar que sumissem todas as espécies, desaparecessem 
todas as feições, as paisagens, as belezas e as áreas sagradas, é que se começou 
a serem criadas as reservas, parques e reservas, não só no Brasil como nas 
outras partes do mundo (...) somando ao todo mais de 250 unidades de 
conservação no País". (Nacional) 

 
c) O oferecimento de um apoio técnico às atividades já desenvolvidas pelos 

índios, incluindo as práticas tradicionais e as práticas transformadas recentemente, em 

decorrência de uma maior fixação dos Ingarikó ao território: 

Com relação à localização dos currais que avistou a caminho da aldeia, e a 

conseqüente contaminação da água, o técnico ressalta, 

"(...) Mas, ao mesmo tempo, o resíduo daquele curral estava causando problema 
mais embaixo, tanto para as pessoas, como para a comunidade que estão aqui 
usando, também, essa água. Da mesma forma, a gente deve entender como é 

                                                 
22 Não caberá a esta análise refletir sobre a representação do agente federal sobre o significado de avanço 
em "tecnologia" e no "conhecimento".   
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que funciona unidade de conservação. Ela, quando é criada, é para preservar 
os recursos, da fauna e da flora. Especificamente, aqui, na região dos Ingarikó 
(...)" (agente IBAMA local);  
 

e, o mesmo agente cita a importância de se trazer conhecimentos derivados da ecologia 

para a compreensão das novas realidades e modo de vida do grupo,  

"Isso é uma coisa que foi colocada pelo Dílson de manhã, onde ele questiona 
alguns conceitos de ecologia que são mostrados aqui no colégio. Algumas coisas 
precisam estar ajustadas com a realidade da comunidade". (agente IBAMA 
local). 

 
Propõe-se, assim, parceria aos Ingarikó, 

  
"acreditamos que somente com o povo Ingarikó, com a FUNAI com o IBAMA 
e os outros atores aqui a gente consiga construir a gestão deste território todo, 
quer a discussão sobre o Parque Nacional quer a discussão do zoneamento do 
manejo dos recursos de toda a terra Ingarikó" (agente IBAMA nacional); 

 
"Então, esse é um dos propósitos de ter uma unidade de conservação, e este é 
um dos propósitos que vocês entendem como tal, tanto é que coincide, é tudo 
parte das áreas sagradas de vocês. Eu creio que, ao longo deste trabalho e, a 
partir deste momento, quando se define a criação e homologação da área 
Raposa Serra do Sol, a gente junto: Ibama, Funai e a comunidade indígena 
Ingarikó vamos poder construir uma proposta de trabalho e eu acho que é muito 
importante (...)" (IBAMA local), 

 
e, finaliza-se com um contraponto baseado em uma suposta equivalência entre o 

conhecimento técnico, que a ação do órgão poderia trazer e o conhecimento tradicional, 

"Nós estamos aqui para aprender, e eu reconheço como foi colocado: nós não 
sabemos de nada, e estamos aprendendo a cada dia". 
(agente IBAMA local) 

 
A FUNAI como interlocutora 
 

A FUNAI inicia seu posicionamento enfocando, em sua função, seu papel de 

defesa do direito dos índios: 

"O nosso papel, nosso da Funai, é de orientar e receber a decisão de vocês, e 
conversar junto com vocês" (FUNAI Nacional); 

 
e continua, 
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"Funai está representando aqui dentro da decisão de vocês, pra escutar vocês, o 
que vocês decidirem e dentro desta proposta de planejamento e gestão integral, 
estaremos aqui quantas vezes vocês convidarem, pra sentar com vocês, pra o 
que vocês tiverem dúvidas pra gente procurar esclarecer com vocês" (Funai 
Nacional).  

 
A partir deste primeiro momento, o órgão expressa sua visão em relação ao 

processo de construção conjunto: 

"(...) em primeiro lugar, a gente tem que conhecer, a gente tem que saber onde 
está pisando. A gente tem que saber como conversar, principalmente com os 
Ingarikó". (Funai Nacional), 

 
e continua valorizando os saberes tradicionais vinculados ao território, frente aos saberes 

técnicos dos agentes governamentais de fora da comunidade, 

"como estamos falando de gestão ambiental, o Parque Nacional do Monte 
Roraima junto com os Ingarikó é tudo uma terra só, onde dentro da história de 
vocês, vocês viveram ali, vocês têm histórias pra contar ali, vocês sabem muito 
bem como é a natureza ali, vocês sabem quais são os animais que têm ali" 
(FUNAI nacional); 

 
"Vocês têm toda uma cultura, e quando vocês falam que nós não conhecemos 
vocês, nem Funai, nem Ibama, realmente não conhecem vocês"            (FUNAI 
Nacional); 

 
e ainda, sobre o Decreto de Homologação, a FUNAI aponta, 

"Quer dizer, a gestão se dá a partir do povo Ingarikó, com a Funai e com o 
Ibama. Não é o karaiwa determinando nada, é o indígena que sabe o que é que 
precisa na terra" (FUNAI Nacional). 

 
Percebemos que a FUNAI assume o papel explicito de defesa dos direitos 

indígenas nas decisões relacionadas à gestão, como reguladora do processo de debate 

uma vez que, como observamos no transcorrer do mesmo, os atores da comunidade 

demonstravam conter uma tensão maior  em relação às implicações derivadas da 

implementação de um Parque Nacional na área dos Ingarikó. Desta forma, procuramos 

enfatizar, neste primeiro momento, as falas dos representantes do IBAMA. Observamos 
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ainda que tanto o posicionamento da FUNAI (a menos de um técnico da FUNAI 

Nacional) quanto o do IBAMA, não se demonstraram contundentes frente às 

implicações futuras das normas advindas da caracterização jurídica da "dupla afetação" 

do Decreto. Este fato poderia ser decorrente de a Portaria ter sido divulgada há menos de 

uma semana da referida Assembléia e, ainda, do Decreto presidencial sido assinado há 

três dias.  

 Mesmo diante deste contexto, vemos que a outra organização indígena presente 

na Assembléia, da qual a maior parte dos Ingarikó também fazia parte, o CIR, inicia 

posicionando-se de forma contrária à implementação do Parque:  

"(...) agente já vinha discutindo ha muito tempo quando se falava em parque 
Nacional do monte de Roraima e o que eu vejo hoje, agora é que, - porque fazer 
este parque nacional? Quando a terra ainda não estava homologada sim, tinha 
esse processo lá no Ministério do meio ambiente, mas agora a nossa posição 
dentro do Conselho de Roraima, a nossa preocupação é uma, nos nunca tivemos 
que trocar essas idéias (...)" (representante CIR); 
 

e complementa, 
 
"Se eles disserem que querem esse Parque Nacional [referindo-se à aceitação do 
caráter de dupla afetação da Unidade de Conservação com a Terra Indígena pelos 
Ingarikó], que eu nem entendo que nome é esse, vamos pensar em outro meio, 
outro sistema de analisar e encontrar outro meio". (representante CIR) 

 
As respostas do Grupo.  
 

Diante deste cenário um tanto impreciso em relação aos posicionamentos 

institucionais e um tanto recente em termos legais, apenas parte das lideranças Ingarikó 

demonstrou não apoiar a proposta de implementação do Parque Nacional, e outra parte, 

maior, demonstrou estar desconfiada do significado desta ação conjunta. Assim, ficava 

explícita na VII Assembléia, nosso 1º momento, a existência de divergências em relação 
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à proposta do Parque Nacional e, para além das divergências, desconfianças sobre a ação 

do IBAMA, como segue:  

(...) quanto à questão do parque nacional ele disse que não quer ouvir mais a 
palavra Parque Nacional, porque nesse parque nacional tinham as normas que 
proibiam caçar e pescar. Se nós formos aceitar o parque nacional a área lá vai 
ficar proibida e ninguém vai poder caçar e pescar. Ele pergunta para a Funai e 
o Ibama dizer que tem que acabar, por isso ele quer ouvir das instituições (fala 
traduzida do agente de Saúde de Sauparu); 
 

de onde podemos citar ainda, 
 
"(...) com relação ao Parque Nacional, esta dizendo não ao Parque Nacional, 
dizendo turista não (...)" (liderança comunidade Pipi). 
 
Mas, para além das posições diretamente contrárias de lideranças de duas aldeias, 

o que parecia imperar no posicionamento da maioria das lideranças Ingarikó eram 

dúvidas de como o processo se daria caso fosse iniciado, para que pudesse então 

subsidiar um posicionamento definitivo do grupo. A pergunta feita ao IBAMA serve 

como bom exemplo destes posicionamentos mais desconfiados: 

"na área do Parque Nacional do Ibama, esta homologação da Raposa da Serra 
do Sol saiu de acordo com o limite do povo ingarikó. E essas parcerias que 
ontem apareceram, será que elas serão atendidas de acordo com o que os 
índios decidirem hoje? Que levarão esta noticia será que elas serão 
acrescentadas de acordo com esse povo? Será que não vai ter proibição na 
caça, na pesca, (...) de colocar uma roça grande e de outras coisas". (liderança 
religiosa da comunidade Manalai) 

 

Para além dos posicionamentos contrários e outros desconfiados, alguns 

posicionamentos se mostraram como uma tentativa de compreender o papel dos órgãos 

governamentais junto às comunidades, e de solicitar apoio sem entrar, contudo, no 

mérito do Parque Nacional:   
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"(...) quem sabe um de vocês tem uma idéia boa que pode ajudar na fiscalização, 
eu não entendo  muito bem o papel de cada um de vocês, mas quem sabe vocês 
tenham alguma coisa boa que pode ajudar os Ingarikó"; (sem referência) 
 

e ainda, 
 

"solicito ao Ibama e a Funai que trabalhem conjuntamente, a Funai o Ibama, os 
ingarikó e o CIR, todas a organizações que lutaram pela terra e ai conseguir os 
projetos para beneficio da comunidade". (agente de saúde da comunidade Serra 
do Sol) 

  
 Naquele momento, não estava clara qual a posição do grupo em relação à 

parceria sugerida pelo IBAMA e conseqüentemente ao Parque Nacional, fazendo com 

que se reduzissem questões mais complexas em relação ao tema.   

Ressaltamos ainda, que havia nas falas do grupo Ingarikó, desde o início da 

Assembléia, uma posição de soberania dos Ingarikó, principalmente, em relação às 

normas do Parque Nacional onde o saber do grupo, no local em que vive, era valorizado. 

Dava-se ênfase à forma de gestão própria do grupo naquele território, conforme coloca a 

liderança do Manalai:  

" (...) Há muito tempo esse é o nosso parque, nós cuidamos dele por muitos 
anos e não tem porque outras pessoas dizerem que, não tem que abrir a mão, 
não tem que ser assim.  Há muitos anos trabalhamos, cuidamos, lutamos 
contra fazendeiros e garimpeiros, isso segurou a nossa força, segurou a nossa 
área do jeito que está, não esta bagunçado". (Liderança religiosa da 
comunidade)  

 
 
 
Ao mesmo tempo em que os posicionamentos em relação ao Parque Nacional 

diminuem, dada a pouca informação do IBAMA para uma deliberação mais definitiva, o 

mapa elaborado na Assembléia de 2004 (Figura 3.1), que apresentava o "manejo 

tradicional dos Ingarikó" foi projetado e exposto pela liderança do COPING aos agentes 

públicos. Tal mapa, a partir do transcorrer dos depoimentos do grupo, nos pareceu 
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representar mais do que um posicionamento frente ao Parque Nacional.  Para além do 

posicionamento e dos debates em torno da gestão do Parque, implicados pelas leis 

externas, os posicionamentos que emergiram dos Ingarikó, desde a sua apresentação na 

Assembléia, pareceram estar relacionados a uma forma de apropriação de um território 

na medida em que buscava o reconhecimento, dos representantes externos, de uma 

área ocupada pelos Ingarikó. Mostravam assim, uma área específica de ocupação 

do grupo, de reprodução física e cultural, onde as áreas sagradas dos Ingarikó estariam 

bem próximas às áreas de zoneamento do Parque, relacionando assim a Unidade de 

Conservação com um território Ingarikó expresso no mapa (Figura 3.1) que abre 

este capítulo, substrato de sua cultura. Neste sentido, os componentes das comunidades 

seguem colocando-se, como na pergunta à FUNAI: 

"Ai eu vou agora propor o limite para o povo Ingarikó: do Kino, Kotingo, 
tirando ali a reta da fronteira da Guiana e Venezuela eu sei que é um limite que 
não vai proibir as comunidades que estão dentro [referindo-se às comunidades 
presentes na área maior da TI RSS], mas é pra elas terem respeito para serem 
respeitadas pelas outras organizações, pelas instituições, para elas não serem 
comandadas e nem subordinadas, mas sim serem respeitadas e serem 
atendidos pelos projetos necessitados por esse povo Ingarikó. O povo Ingarikó 
depois da homologação, ela será atendida?" (liderança religiosa da comunidade 
Manalai).  
 
Apontamos na fala, da liderança do Manalai, a vinculação de um limite territorial 

Ingarikó e seu pedido de respeito aos limites por parte das "outras organizações" e 

instituições indígenas e não indígenas. Outra liderança da mesma comunidade Manalai 

parece defender algo parecido que relaciona o movimento indígena a um limite 

territorial.  

"Para conhecer realidade nossa, queremos que conheça nosso limite, nossa 
autonomia, o limite territorial porque isto não impede que as comunidades, 
etnias participem de nosso movimento como também participam do movimento 
de outras comunidades, nós conhecemos tradicionalmente as regras da 
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natureza, nos temos uma área que conhecemos em nosso limite onde fazemos 
roças e outros tipos de trabalho, agora existe local onde os animais se 
reproduzem (...), nos conhecemos, nós cuidaremos dessa região e vamos propor 
a idéia de estudar essa região"; (liderança comunidade Manalai) 

 
ainda no que se refere à uma luta pela terra, expressam, 

  
"Os ingarikó sem a organização andaram, sofreram para dar força aquele povo 
que precisavam de ajuda, e hoje, na compreensão dos Ingarikó, no 
entendimento do Ingarikó, [o grupo] é que tem direito de continuar lutando 
pela sua terra" (liderança comunidade Serra do Sol). 

 
Mesmo os integrantes das duas comunidades que posicionaram-se contrários à 

implementação do "Parque Nacional", apoiavam a questão do limite territorial Ingarikó 

que estava na pauta das reivindicações do território ocupado do grupo: 

"(...) com relação ao Parque Nacional, esta dizendo não ao Parque Nacional, 
dizendo turista não (...), agora os desenhos é para permanecer desta forma, 
[referindo-se aos desenhos do Mapa], durante a demarcação, esta foi a nossa 
luta". (liderança comunidade Pipi, referindo-se ao mapa apresentado pelo grupo 
na Assembléia de 2004) 

 
É fundamental colocar, porém, que as ênfases nas colocações das lideranças 

Ingarikó sobre a existência de um território próprio ao grupo e da necessidade de 

reconhecimento externo de seu "território específico", não contrapunham-se ao apoio 

histórico dado pelo grupo à homologação, em área contínua, da Terra Indígena 

Raposa Serra do Sol: 

"(...) ele favorece a entrada de estradas e reconhece também que a Raposa do 
Sol é livre e que não tem que existir área especifica [relacionado à demarcação 
em ilhas] (...)" (continuação da fala da liderança comunidade Pipi). 

  
Após colocadas as posições que reforçaram esse reconhecimento a um território 

ocupado pelos Ingarikó, ou, conforme também foi falado, para os Ingarikó "trabalharem" 

(conforme liderança da Serra do Sol na mesma Assembléia), nos debates com os órgãos 

governamentais presentes, convida-se as comunidades para trabalhos de grupo que 
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possibilitem os encaminhamentos da Assembléia. Neste sentido, o coordenador da 

Assembléia aponta,    

"os Ingarikó vão se dividir em grupos e vão ver como é que querem fazer seus 
planos de gestão de desenvolvimento na área (...)" (Dílson Ingaricó, VII 
Assembléia Geral do Povo Ingarikó); 
 

Antes as Instituições  
 

As duas instituições governamentais principais para efeito de nosso estudo, 

IBAMA e FUNAI, saem da Assembléia antes do fechamento dos trabalhos propostos 

aos grupos. O fluxo das falas de despedida de seus agentes poderia ser resumido da 

seguinte forma, iniciando-se pelo IBAMA,   

 
"(...) nós poderíamos contribuir para um planejamento de gestão para um plano 
de o que fazer, um plano de futuro para o território ingarikó com parque dentro, 
mesmo sem parque dentro, mesmo não sendo ainda homologada" (Ibama 
Nacional); 

 
"Foram criados parques nacionais para proteger a vida em toda sua 
manifestação, a vida vegetal, as espécies (...) também para evitar que destruam 
esses lugares, quer pela mineração, quer pelo garimpo, quer pelo 
desmatamento, quer pelo uso exagerado dos recursos, a própria fauna, os 
animais (...) e como foi dito aqui é preciso existir um lugar sagrado, um lugar 
que fique só pra reprodução e que possam ser caçados quando sair de lá, mas 
que fique algumas espécies pra reproduzir" (IBAMA Nacional). 

 
Como vimos, o representante do IBAMA se dispõe em apoiar um plano de 

gestão na área independentemente da manutenção da categoria Parque Nacional,  ao 

mesmo tempo em que defende a perspectiva de conservação presente na categoria de 

Parque Nacional, que restringe o polêmico tema da caça. E continua,   

"Esse já era nosso objetivo, trabalhar junto com o povo ingarikó, para fazer o 
plano de gestão ambiental, o planejamento contemplando o parque nacional e 
também o território indígena" (IBAMA Nacional).  

 
"Eu não sei fazer caxiri, mas eu sei fazer outras coisas que a gente aprende e 
que a gente pode estar trocando. E gostaríamos de trazer coisas boas, coisas do 
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bem para vocês, e também mostrar as coisas que a gente tem que não são boas 
pra que vocês possam evitar que essas coisas entrem aqui". (IBAMA Nacional) 
 
Esta fala marca o fechamento da colocação do IBAMA na VII Assembléia Geral 

dado que o avião já esperava os agentes do órgão. Antes de ir se comprometem em 

continuar respondendo a questões e dialogando com a comunidade em um próximo 

encontro a ser marcado pelas comunidades.  

Observamos, através das falas, que os pontos de conflito não ficam claros e 

marcados no discurso do órgão, e que são, de certa forma, desviados de um debate direto 

sendo a fala do órgão, pautada na elaboração de projetos.  

Na continuidade das falas institucionais, a FUNAI coloca suas diferentes 

perspectivas em relação à condução do processo: 

"Como eu ouvi o pessoal do Ibama falando: 'Não, porque a gente precisa 
proteger a nascente'. Eu ouvi um companheiro aqui falar que há muito tempo 
já existia uma história: vocês fazem isso" (FUNAI Nacional);  

 
"Não existe o meu pensamento e colocar o meu pensamento pra vocês. A Funai 
aconselha, ela escuta, ela quer saber o que o Ingarikó pensa" (FUNAI 
Nacional); 

  
"Essa lei foi criada pro Parque. Por que Parque? Área de Preservação 
Permanente, de acordo com a Lei Ambiental, é uma área que ninguém pode 
tocar, é uma área que ninguém pode plantar, mas é uma área de vocês. Aí existe 
aquele choque: se é uma área nossa, que nós já existíamos, inclusive é uma 
área tradicional nossa, como é que nós vamos trabalhar nisso se a gente vai lá 
e eles não deixam a gente fazer" (FUNAI Nacional); 

 
"Porque fica difícil é o Ibama colocar aqui: “a minha proposta é esta, o meu 
pensamento este”. Como se a Funai, chegar e falar: “a Funai pensa assim”. 
Ela não pensa assim! Ela pensa de acordo com vocês (...). E pra que isso dê 
certo, nós temos que estar coladinhos juntos com o pessoal do Boa Vista, pra 
gente juntos conversar com o Ibama dentro dessa discussão". (FUNAI 
Nacional). 

 
Enquanto a FUNAI Nacional aponta para questões relativas ao processo de 

debate entre IBAMA e os Ingarikó, a FUNAI local aponta para as boas possibilidades de 
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projetos advindos dos recursos do governo federal para a Terra Indígena Raposa Serra 

do Sol e que seriam também oportunidade de desenvolvimento de projetos aos Ingarikó, 

ao mesmo tempo em que reconhece o distanciamento do órgão com os Índios. Ainda sim 

o agente da FUNAI local ressalta a falta de clareza do IBAMA quanto às regras a serem 

definidas para a gestão da área do Parque Nacional. Estes fatos estão representados pelas 

falas que seguem: 

"E devo dizer também, nesses projetos vocês terão oportunidade de participar 
efetivamente da execução porque serão capacitados. Tem recursos para 
capacitação, tem recursos para treinamento, enfim, isso vai ser discutido em 
outro momento"  (FUNAI local); 
 

o agente da FUNAI local ressalta a crescente afinação com os trabalhos da FUNAI 

Nacional e a atenção maior que será dada ao grupo Ingarikó a partir de agora. Mas deixa 

seu incômodo quanto á falta de posicionamento claro do IBAMA: 

"Eu não me lembro agora qual foi, quem foi, mas perguntaram se era proibido 
caçar e pescar. Eu anotei aqui. Ficou aqui e não responderam, mas quero dizer 
pra vocês o seguinte: com este plano de manejo que a Funai também irá 
acompanhar, vocês terão oportunidades de questionar de perguntar isso para o 
Ibama porque vocês sobrevivem disso" (FUNAI local); 

 
"Observando também o que a d. [liderança da comunidade Ingarikó S Sol] 
colocou, concordo plenamente com a senhora, alguns projetos antigos que a 
Funai desenvolveu, inclusive aqui na Serra do Sol, veio de cima pra baixo. Qual 
o nosso objetivo? (...). É trabalhar, é executar os projetos que nascem no seio 
das discussões da comunidade" (FUNAI local). 

 
Observamos que, neste 1º momento, nada está definido no que tange ao conflito 

anteriormente colocado, centralizado na definição das regras de Parque Nacional 

impostas ao modo tradicional indígena.  

A FUNAI se despede também da Assembléia antes do fechamento dos trabalhos 

dos grupos se comprometendo em estreitar as relações com os Ingarikó.  
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O que sai dos grupos 

 Dado o contexto incerto de interação com o órgão ambiental, os trabalhos finais 

realizados pelas lideranças Ingarikó na Assembléia, não contemplaram o tema do Parque 

Nacional para além da ênfase já apresentada em se manter as leis tradicionais. Sendo 

assim, apresentamos os principais pontos debatidos: 

a) Coração do Mundo, religião Areruia:  
 

“Cuidar da natureza é conhecimento do povo ingarikó há muitos anos, sem 
destruir os seres vivos. Para continuar cuidando queremos registrar a nossas 
convivência com a natureza. Entendemos que é necessário que tenha planos de 
gestão da terra ingarikó. As instituições governamentais e não-governamentais 
reconheçam a nossa forma de trabalhar e administrar o território. 

 
b) Principais partes da região para serem identificadas: 
 
“Limite da área interna Ingarikó, dependendo da solidariedade, além de outras 
que lidam com a questão indígena”. 

 
c) Principais projetos que o povo Ingarikó tem que desenvolver 
futuramente?  
 
"Projetos de estradas, construção de prédios para servir de escolas, postos de 
saúde, centros culturais, igrejas para religião Areruia, agricultura sustentável, 
produção de livros didáticos, saneamento básico, seminários sobre 
ecoturismo”.  

 
d) Projetos urgentes:  
“Gravação de canto areruya em CD, encanamento de água nas comunidades, 
conjunto gerador de materiais completos para a Igreja”. 
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"(...) é muito bom estar reunido, pois poderá trazer e enriquecer o nosso 
conhecimento em relação esse Parque. Aconteceu, foi criado, a gente lutou pra 
que não acontecesse aquele plano de manejo, e hoje quem vai trabalhar, quem 
conhece a região são os próprio ingarikó e vão registrar como ingarikó, por ser 
até terra indígena da região e trabalhar como terra indígena. Então, as regras, 
a forma de administrar, vai ser dado pelos ingarikó. Se vocês, outros Tuxauas, 
concordarem com essa proposta, vamos fazer o possível para registrar essa 
terra de acordo com o nosso conhecimento e será administrada por nós" 
(tuxaua Manalai). 

 
2ª Momento: III Assembléia Extraordinário do COPING  
 

Os dias que antecederam a III Assembléia Extraordinária do COPING (ou nosso 

2º Momento) foram marcados com uma reunião entre FUNAI e IBAMA em Roraima. 

Tal reunião contribuiu para definir um posicionamento conjunto (de ambos os órgãos 

federais) em relação à gestão da área do Parque Nacional, qual seja: respeitar as normas 

tradicionais do grupo Ingarikó para o manejo ou uso do território demarcado, 

desconsiderando o Zoneamento elaborado em 2000. Essa posição transforma nosso 

quadro anterior de negociação ou conflito e coloca o foco dos diálogos em torno da 

gestão do Parque Nacional do Monte Roraima.  

Tendo o objetivo da Assembléia  de "discutir e definir a questão sobre dupla-

afetação do Parque Nacional Monte Roraima, o seu funcionamento, o seu papel", 

enfocando-se, para início dos debates, na escuta das Instituições, Dílson, abre a 

Assembléia: 

"Assembléia Extraordinária pode acontecer qualquer mês, qualquer época, 
dependendo das coisas que precisam ser discutidos" (Coordenador, III 
Assembléia Extraordinária); 

 
e apresenta as questões que envolvem a gestão do Parque, 
 

"As áreas sagradas, como todo mundo conhece, a região Monte Roraima é uma 
casa, a caixa da água também. Lá existem pais de animais, pais da natureza, 
então essas coisas precisam ser conhecidas como parte, como a lei natural que 
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os Ingarikó vem conservando há muitos anos, sem prejudicar o meio ambiente, 
sem poluir as nascentes dos rios". (Dílson, coordenador da Assembléia); 

 
"O Parque Nacional Monte Roraima, ele existe, e não poderá existir as normas, 
se a comunidade não levantar o seu conhecimento. Se levantar os seus 
conhecimentos tradicionais, a forma de cuidar, a forma de administrar, o seu 
lugar de acordo com o seu conhecimento, essas normas permanecerão como 
sempre teve, e precisa melhorar, precisa esclarecer, precisa registrar esse 
conhecimento. Conhecimento dos Ingarikó, a forma de administrar. Então 
[traduz para o ingarikó]" (Dílson, III Assembléia Extraordinária, 2005); 

 
"O Parque aconteceu, foi criado, a gente lutou pra que não acontecesse aquele 
plano de manejo, e hoje quem vai trabalhar, quem conhece a região são os 
próprio ingarikó e vão registrar como ingarikó, por ser até terra indígena da 
região e trabalhar como terra indígena. (...). Se vocês, outros Tuxauas, 
concordarem com essa proposta, vamos fazer o possível para registrar essa 
terra de acordo com o nosso conhecimento e será administrada por nós" 
(Dílson, III Assembléia Extraordinária, 2005). 
 

Falas institucionais articuladas: FUNAI e IBAMA. 

Após a fala de abertura, e antes de qualquer fala dos representantes das aldeias, 

começam os posicionamentos institucionais mais definitivos em relação à gestão do 

Parque Nacional. O IBAMA, ao cumprimentar as pessoas presentes na reunião, enfatiza: 

"(...) estamos aqui porque esse foi uma deliberação daquela reunião, para que 
nós retomássemos e pudéssemos estar discutindo e estudando detalhadamente 
o que realmente esse decreto diz, quais as diretrizes, o plano de ação, que 
estaremos construindo a partir daí, considerando que a vontade, o desejo de 
administrar essa região é do povo ingarikó" (IBAMA Local, III Assembléia); 

 
e reforça a intenção de buscar consensos com o grupo em contraposição à possíveis 

divergências, sem imposição de qualquer ordem,  

"o monte Roraima hoje é cuidado pelo povo ingarikó mas também é cuidado 
pelo Ibama, que é um órgão ambiental, nacional, que cuida da preservação da 
natureza, da conservação, e por isso há uma preocupação tanto do povo 
ingarikó em manter esse recurso natural, essa beleza, tanto cênica, essa cultura 
que tem ao redor do Monte Roraima, e ainda a questão religiosa, que é 
importante (...), o Ibama também tem esse consenso, de que nós tenhamos 
cuidado com  esse Monte, que é tido pelo ingarikó como monte sagrado" 
(IBAMA Local, III Assembléia); 
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"Então,(...) nós não queremos impor nada, não é essa nossa função e nem foi por 
isso que a gente veio. Nós viemos aqui para discutir, iniciar um processo de 
organização para que esse decreto realmente ele seja cumprido, para que a 
gente não tenha mais esses ranços que a gente já teve anteriormente, (...) 
porque na realidade, o órgão ambiental não está aí pra prejudicar ninguém, 
muito pelo contrário, é o responsável pela conservação de um bem público,(...) é 
sobretudo do povo indígena, que tá aqui há muito tempo. Então é isso, a nossa 
vinda aqui é pra dar início ao que foi discutido e que foi deliberada na 
assembléia (...) na Serra do Sol. Muito obrigada". (IBAMA Local, III 
Assembléia). 

 
Logo após a fala do IBAMA, a FUNAI apresenta sua perspectiva sobre a dupla 

afetação:    

"no nosso entendimento, na decisão da Funai, interessa o direito originário, 
que vocês sempre estiveram aqui antes disso ser parque ou não. Então, no 
entendimento da Funai, deve sempre prevalecer o direito de vocês que são 
povos que ocuparam essa terra e construíram esse espaço aqui" (FUNAI 
Nacional); 

 
"Ocorre que o pessoal, ansioso para resolver esta questão(...) já estava 
imaginando como se daria o Plano de Manejo. E aí fomos discutir Funai e 
Ibama, e contando também com a participação do Dílson que não pode 
participar dessa reunião (...)" (FUNAI Nacional). 

 
e, conclui, que toda e qualquer ação relacionada a um plano de gestão deve vir do povo 

Ingarikó, 

"toda e qualquer ação nessa terra envolvendo o Monte Roraima é de nosso 
entendimento que isso deve vir do povo Ingarikó, que essas duas instituições 
Ibama e Funai, devem dar todo o aporte técnico, científico e orçamentário 
para que vocês continuem fazendo a gestão desse espaço. Essa que é a 
intenção" (FUNAI Nacional sobre a reunião com o IBAMA).  

 
Após a explicitação por parte do órgão indigenista em relação aos direitos que 

irão prevalecer no caso da dupla afetação da TI Raposa Serra do Sol com o Parque 

Nacional do Monte Roraima, iniciam-se as propostas para a condução do processo: 

"ficou acertado nessa discussão, que seria constituído um grupo de trabalho, um 
grupo de pessoas, da Funai, do Ibama, do povo Ingarikó, com a participação do 
COPING, para que esse grupo de trabalho ficasse encarregado de elaborar 
junto com vocês, quer dizer, de forma participativa, um diagnóstico, ou seja, 
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um levantamento da questão ambiental, um levantamento deste ambiente, 
relacionando isso à questão cultural, para depois deste diagnóstico esse grupo 
de trabalho elaborar com a participação de vocês e com a voz de vocês e com a 
vontade de vocês um Plano de Manejo para essa área" (FUNAI Nacional); 

 
explicita, desta forma, como se dará a composição do Grupo de Trabalho (GT) para este 

processo,  

"E para constituir esse GT, é preciso que vocês indiquem quatro representantes 
do Povo Ingarikó (...) e o que nós achamos mais importante nessa reunião é a 
gente sair daqui com esses quatro representantes indicados por vocês, para que 
os dois órgãos, a Funai e o Ibama, possam baixar uma portaria, um documento 
com os nomes da Funai, do Ibama, do COPING e do Povo Ingarikó, que 
deverão se reunir para começar a fazer esse trabalho junto com vocês" 
(FUNAI Nacional);  

 
 O novo cenário estava dado: o posicionamento objetivo e integrado dos órgãos 

federais mudou a situação, que antes se constituía, de resquícios do embate sobre as 

normas que regeriam o espaço delimitado pelo Parque, de vida dos Ingarikó, frente aos 

seus direitos constituídos, de Terra Indígena. Segundo as colocações dos órgãos, os 

índios tinham seus direitos resguardados e os mesmos dariam apoio para os Ingarikó 

executarem a gestão daquele território. Vejamos, a seguir, os posicionamentos 

decorrentes dos índios.  

Posicionamentos dos Índios: da dúvida à definição dos componentes ao GT.  
 
Após o posicionamento dos órgãos, as falas dos Ingarikó começam pela 

afirmação da perspectiva de trabalho conjunto. Além disto, os índios reforçam o enfoque 

sobre o qual pretendem trabalhar:  

"(...) é muito bom estar reunido, pois poderá trazer e enriquecer o nosso 
conhecimento em relação esse Parque. Aconteceu, foi criado, a gente lutou pra 
que não acontecesse aquele plano de manejo, e hoje quem vai trabalhar, quem 
conhece a região são os próprio ingarikó e vão registrar como ingarikó, por ser 
até terra indígena da região e trabalhar como terra indígena. Então, as regras, 
a forma de administrar, vai ser dado pelos ingarikó. Se vocês, outros Tuxauas, 
concordarem com essa proposta, vamos fazer o possível para registrar essa 
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terra de acordo com o nosso conhecimento e será administrada por nós" 
(liderança da comunidade Manalai III Ass Extra); 
 

novamente encontramos a perspectiva de território que fica muito marcada na fala da 

liderança. Ainda sim, uma a liderança religiosa do Manalai complementa o 

posicionamento com a afirmação da capacidade do grupo e o valor dos conhecimentos 

do grupo, relacionando suas falas a experiências anteriormente estabelecidas com o 

homem branco,  

Então esse é o nosso conhecimento que a gente vem mantendo há muitos anos, e 
já servíamos de mochila para os karaiwá. Os caraiwá já nos carregaram na 
mochila sem nós pudermos mostrar quem somos. Sempre escondidos. Os 
karaiwá sempre falaram da gente, como se as pessoas fossem objeto sem 
objetivo, e hoje nós temos que mostrar a nossa vontade de trabalhar, o nosso 
conhecimento, a nossa ciência, a nossa história, o nosso modo de viver, a 
nossa tradição (liderança religiosa da comunidade Manalai); 

 
ainda continua, 
 

Claro, nada impede de nós buscarmos outros conhecimentos, (...) agora a 
questão do Parque, que Ibama tem um papel importante, só não é importante 
quando começam a impor as coisas. A Funai também tem um papel 
importante, só não é importante quando a Funai impõe as idéias aos índios. 
Importante para nós quando nós mesmos colocarmos a nossa idéia como a 
gente quer, como a gente quer trabalhar, como a gente quer se organizar. Essa 
é a forma que a gente quer administrar nosso meio-ambiente. (liderança 
religiosa da comunidade Manalai). 

 
nesta última colocação, a liderança explicita novamente a não aceitação das imposições 

externas nas decisões do grupo.  

 Outras colocações do grupo complementam-se às anteriores e, entre elas, 

caracterizam-se posicionamentos relacionados às dúvidas anteriormente presentes, sobre 

a ação futura do IBAMA, 

"É terra indígena, e que os ingarikó vem há muitos anos preservando o meio 
ambiente, os lugares sagrados, os espaços de caça e pesca; os lugares de roça 
não são grandes, são pequenas, e que não tem destruição de grande quantidade. 
(...) Aí pergunta pro Ibama: será que depois que fazer esse levantamento e 
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deixar isso na mão dos ingarikó, depois, por força de incentivo ou por qualquer 
coisa diferente, o Ibama não vai tomar de novo, depois que deixar na mão dos 
ingarikó? [pergunta referindo-se à questão da autonomia na gestão da terra]" 
(antigo tuxaua da Serra do Sol); 
 

e ainda, 
 
"Pra ser responsável pelo Parque, ele tira duvida das questões aqui, ele tira 
dúvida ele quer saber se o índio vai se responsabilizar e depois o Ibama vai 
querer voltar a administrar sozinho" (liderança comunidade Sauparú).  
 
O IBAMA responde de pronto: 
"Esse questionamento, é com relação à homologação. A terra já está demarcada 
e homologada, então não tem o perigo de ninguém tomar. O interesse hoje do 
Ministério do Meio Ambiente é de dar total, dar essa proteção integral ao 
Parque, e aí a partir dessas discussões, desses planejamentos e de todas essas 
coisas que vão ser feitas aqui" (agente IBAMA local); 
 

 No que prontamente o IBAMA nega estas possibilidades levantadas pelos 

Ingarikó, novas falas menos desconfiadas começam a expor os pontos de vista indígenas 

sobre o local sagrado dos Ingarikó cuja localização se aproxima ao de Parque Nacional 

(ver Figura 3.1), e ainda conseqüências ou impactos decorrentes de ações contrárias à 

conservação, como podemos ilustrar em ambas com a fala do antigo tuxaua do Manalai, 

"No nosso conhecimento existe a forma da gente acreditar, na forma da gente 
respeitar umas regiões que tem nas pedras, que são as pedras de animais, nós 
chamamos de lugares sagrados, onde ninguém pode construir, ninguém pode 
derrubar, as roças são feitas de um lugar pra outro, de um em um ano, de dois 
em dois anos, com o objetivo de deixar o local, depois de abertura, faz plantio e 
coleta e deixa o lugar pra planta crescer, uma forma da gente respeitar. E assim 
a gente leva a nossa vida" (antigo tuxaua Manalai); 

 
"Então... na Guiana existem, como tem uns parentes aqui, muitos garimpeiros, 
e eles derrubam muitas árvores, sujam os rios e eles sofrem muita quantidade 
de malária, por rio ser poluída" (antigo tuxaua Manalai); 

 
 Do ponto de vista de diálogo entre instituições e o grupo Ingarikó, o grupo se 

mostra bem mais acolhedor em relação aos órgãos responsáveis pela parceria na gestão 
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do território, sem perder, porém, a perspectiva de trazê-los a conhecer, a entender as  dos 

Ingarikó e enfatizar suas diferenças: 

"O trabalho que a Funai poderá assumir, como já é a pessoa responsável, uma 
instituição responsável, e o Ibama também. A mão do Ibama deve estar igual à 
mão dos Ingarikó. A cabeça do Ibama deve estar igual à cabeça dos ingarikó. 
A Funai é a cabeça de muitos índios, e agora poderá ficar igual à cabeça dos 
ingarikó. Então o que a gente espera? Não adianta a gente... falar é uma coisa, 
resolver é outro, então essas coisas precisam estar igual: a mão igual, cabeça 
igual, coração igual, espírito igual. O que vamos esperar" (membro 
comunidade Manalai); 

 
"(...) a cultura karaiwá é muito exagerado, destrói mesmo a mata, se preocupa 
de plantar muita coisa e vender. E o índio só planta pra comer" (tuxaua antigo 
comunidade Serra do Sol); 

 
Ainda quando expressam sobre o grupo de trabalho e algumas atividades 

relacionadas à gestão do Parque Nacional, ressaltamos\a fala da líder religiosa do 

Manalai (cuja preocupação também foi expressa em outro momento por uma liderança 

do Mapaé),  referindo-se aos riscos dos contatos inter-étnicos decorrentes das relações 

entre os Ingarikó, considerando que a ação de agentes externos na área, conforme 

ressaltamos23:  

"O Ibama, como órgão responsável por cuidar do espaço, da natureza, então o 
Ibama poderá cuidar, sem ter acesso no Ibama, mas agora o Ibama não pode 
estar muito presente na comunidade, como também a Funai, porque os 
resultados das coisas é uma conseqüência de ter contato, porque as pessoas 
que trabalham na Funai e no Ibama não são indígenas, são karaiwá; e isso 
tem prejudicado com certeza outras regiões; de atuar, estarem presentes nas 
comunidades indígenas; a questão de encontro, talvez... casamento, essa 
mistura da raça, e isso é um ponto negativo dos trabalhos que podem acontecer 
caso o Ibama e a Funai coloquem mesmo os Karaiwá pra fiscalizar o espaço. 
Então, o Ibama e a Funai podem treinar os ingarikó pra cuidarem do espaço". 
(liderança religiosa Manalai); 
 

e, ressaltando-se as diferenças grupais,  
 
                                                 
23 A preocupação com a estada mais definitiva de agentes externos e contatos inter-étnicos foi muito 
enfatizada quando da estada do pesquisador em campo. 
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"(...) para administrar toda a área Raposa Serra do Sol, tem o povo macuxi 
com uma cultura diferente lá no Lavrado, um povo macuxi um pouco 
diferenciado na região da serra e o povo Ingarikó tem cultura diferente tem os 
desejos diferenciados" (mulher Ingarikó, comunidade não identificada). 

 
Após alguns posicionamentos complementares e questionamentos dos 

representantes e membros das comunidades Ingarikó, respondidos em sua maioria pelas 

respostas dos órgãos, o tuxaua da Serra do Sol convida à manifestação,  

"Tuxaua da Serra do Sol reivindica ai que os Tuxauas se manifestem 
primeiramente indiquem as pessoas que tem coragem e que tem força pra fazer 
esse trabalho e ai sim as comunidades vão dizer, se as pessoas não forem legal 
pode ser substituído, então cada Tuxaua deve se manifestar e indicar seus 
candidatos e depois as comunidades decidem se realmente esses vão ser ou se 
vão substituir essas pessoas" (liderança Serra do Sol). 
 
As comunidades, a partir de seus membros, são convidadas a contribuir na 

definição de um representante pra trabalhar nesse processo. Para a escolha de um 

representante por comunidade, podia haver indicação pelos membros da mesma, ou 

manifestação de interesse em participar o que levava a uma escolha entre mais de um 

representante. Após a escolha de representantes de cada uma das setes comunidades, 

foram escolhidas os quatro representantes a compor o Grupo de Trabalho inicial e quatro 

suplentes Ingarikó para substituições. Tendo sido finalizadas as votações, novas 

manifestação dos Ingarikó, relacionadas à efetivação dos trabalhos surgiram,   

" (...)  fica grato porque aqui as pessoas representam toda a área ingarikó, tem 
as comunidades de vários lugares ele poderá ajudar o grupo com aquilo que 
ele conhece, esses grupos não vão permanecer aqui na comunidade, vão ter 
que viajar vão ter que fazer cursos e ele pode no lugar deles, cuidar aqui, 
enquanto eles estiverem viajando ele pode ser responsável pela comunidade, 
então essa  é a colocação do (...)l" (membro Manalai); 
 
"Membro da comunidade Sauparu disse que aceita a proposta só que tem que 
ter acompanhamento. Só que vai ficar a responsabilidade maior para cobrar o 
trabalho ficará na administração da COPING porque o Karaiwa não vai 
permanecer aqui na comunidade, Caso ele permaneça aqui na comunidade a 
responsabilidade será das comunidades e demais conselheiros e trabalhos 
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realizados, pesquisas e outros tipos de encaminhamento de conversas de 
trabalho na cidade será responsável pela COPING essa é a proposta do (...) da 
comunidade de Sauaparu" (liderança do Sauparu); 
 
A III Assembléia Extraordinária, realizada no Manalai, é encerrada com algumas 

últimas falas institucionais.  

"O Ibama vai ser o órgão que vai cuidar, (...) ele vai estar orientando para que o 
agricultor possa trabalhar de forma manejada onde ele trabalha, onde ele ta ali 
fazendo o seu desmatamento. Hoje o Ibama já mostra quase as alternativas para 
se utilizar o solo, utilizar da melhor forma, de forma racional, de forma 
sustentável, seja isso desmatar o mínimo que possa fazer" (agente IBAMA 
local). 
 

 
Análise final do recorte cronológico: 
 
O que podemos depreender dos dados organizados acima? 
 

P1. Como é representado debate em torno do Parque Nacional? 

Hipótese 1: sai de uma situação de conflito direto para uma situação de negociação.  

A análise dos dados da VII Assembléia Geral (1º momento) nos faz refutar, em 

parte, a hipótese 1 acima formulada. Tal análise, constituí-se a partir da separação de 

dois tipos de relação entre os índios Ingarikó e IBAMA: 1º) a negação da proposta do 

órgão ambientalista em trabalhar em conjunto com os Ingarikó a área delimitada do 

Parque Nacional do Monte Roraima e, 2º) o questionamento da maior parte do grupo 

sobre as implicações da atuação do IBAMA em sua área, que deve ser direcionada para 

pautar qualquer decisão quanto a manutenção da categoria Parque Nacional. Mesmo não 

obtendo resposta direta do órgão, ambos os posicionamentos dos Ingarikó se posicionam 

contrários à aceitação de qualquer restrição de suas atividades tradicionais na área ou 

mesmo de atividades que estejam implicadas com os novos modos de vida em 

transformação. Vale ressaltar, porém, que a ação do IBAMA na área não é excluída 
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pelas lideranças e, somente, as restrições sobre o uso da terra. Podemos ainda inferir que 

a negociação em torno da soberania decisória dos Ingarikó frente às leis do Parque sem a 

necessidade de excluí-lo fica mais a cargo da liderança do COPING, sem termos os 

dados para verificar suas possibilidades.   

Já no 2º momento, da III Assembléia Extraordinária do COPING, com a 

definição de um posicionamento institucional conjunto, constituído entre IBAMA e 

FUNAI, denotamos a perda do sentido de um conflito, já que o centro de interesse dos 

Ingarikó – a soberania na gestão daquele espaço – confirma-se pelo pronunciamento da 

FUNAI. A partir deste momento, coube aos órgãos governamentais apresentar uma 

proposta de encaminhamento dos trabalhos que definirão um plano de gestão da área de 

dupla afetação. A pesar do veto de outras organizações indígenas do Estado sobre a 

implementação do Parque Nacional, os Ingarikó apóiam e elegem os representantes que 

comporão o Grupo de Trabalho proposto pela FUNAI e pelo IBAMA. Cessam-se, desta 

forma, os ainda resquícios dos conflitos dos Ingarikó com o Parque Nacional do Monte 

Roraima.    

 

P2. Como é representado o posicionamento dos Ingarikó no debate em torno 

do Parque Nacional? 

Hipótese 2: de soberania em relação às leis de Parque Nacional.  

Hipótese 3: de oportunidade de desenvolvimento de sua região com projetos. 

(autonomia étnica, reforço a uma identidade grupal) (como Estado) 

Em relação à hipótese 2, consideramos que a mesma foi totalmente comprovada 

através da análise dos dados das duas Assembléias. Tanto do ponto de vista legal quanto 
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do ponto de vista do domínio de novas técnicas, os Ingarikó, em unanimidade, 

apresentaram um posicionamento soberano conforme conceituamos no início.    

Constatamos, porém, em relação à hipótese 3, que não foi verificado nos 

discursos dos Ingarikó, um vínculo direto e majoritário entre a implementação do Parque 

Nacional e a oportunidade de desenvolvimento da região com projetos, sendo que estas 

perspectivas estão mais relacionadas às falas do IBAMA e às do presidente do COPING. 

O que pudemos sim observar, a partir (da análise) dos dados, foi uma vinculação entre a 

representação de Parque Nacional e de uma territorialidade Ingarikó, conforme o 

referencial apresentado por Gallois (2004). A representação desta territorialidade inicia-

se pela elaboração do mapa de manejo tradicional e é constantemente expressa durante 

os dois momentos das Assembléias de 2005.  

As falas dos integrantes do Manalai, principalmente, mostram a convergência de 

representações e propostas entre Parque Nacional "não imposto" (a proposta mais ampla 

de conservação ambiental de Parque Nacional) e uma territorialidade já considerada dos 

Ingarikó, sem divisas fixas aos outros grupos24.    

Vê-se que a representação de Parque Nacional converge com a representação de 

um território de ocupação reivindicado pelos Ingarikó, o que poderia denotar, por parte 

dos Ingarikó, uma apropriação específica desta categoria jurídica e / ou  uma 

oportunidade que a Unidade de Conservação traria para a representação vincular-se a 

uma territorialidade específica.  

                                                 
24 Neste caso, como vimos nas falas relacionadas a projetos e à conservação ambiental, esta conservação 
incluiria outros grupos ocupantes da fronteira, não demonstrando uma exclusão dos outros povos 
ocupantes daquele território e,  cabendo aos Ingarikó, apresentar estes conhecimentos à Funai conforme 
as palavras do antigo Tuxaua do Manalai. Talvez por isso, os índios perguntavam ao IBAMA, se o órgão 
iria "tirar" a terra dos Ingarikó, o que poderia significar o domínio sobre as regras sociais indígenas 
naquele território.   
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3.3 ANÁLISE DAS REPRESENTAÇÕES ORGANIZADAS EM CATEGORIAS 
 

Os discursos das seguintes categorias serão analisados para esta parte da análise: 

a. Futuro: Procuraremos tratar, nesta categoria, de todos os discursos  que 

trouxerem um questionamento ou uma direção à construção do futuro do 

grupo por ele mesmo. Idéia de futuro relacionada ao termo desenvolvimento 

será explicitada de modo geral. 

b. Desenvolvimento: toda a situação que trouxer a palavra desenvolvimento 

agregada.  

c. Organização Indígena: a partir do ponto de vista dos Ingarikó e do 

presidente do COPING. (e constituído pelos órgãos competentes).  

d. Processo: como é expresso pelos agentes técnicos do governo responsáveis 

por conduzir o processo junto com os Ingarikó,  

Para esta análise, retomamos as seguintes perguntas e hipóteses: 

P3. A partir de que projeto de futuro se dá o debate sobre o Parque Nacional? 

Hipótese 4: expressando, no discurso, uma contradição constante entre tradição e 

transformação.  

P4. Como é representado o 'desenvolvimento' para a área Ingarikó? 

Hipótese 5: com base em modelos locais de paradigmas de desenvolvimento. 

P5. Neste sentido, como a Organização Política dos Ingarikó aparece 

representada? 

Hipótese 6: como mediadora do grupo, mediadora entre diferentes mundos 

culturais.  
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Hipótese 7: como potencializadora de projetos de futuro ou desenvolvimento para a 

área Ingarikó.  

P6. Como está representado o processo de intervenção sobre a área e a ação 

técnica para a gestão do Parque?  

Não depreendida nenhuma hipótese à priori.  
 
 Diferentemente do recorte cronológico, trataremos de colocar as falas mais 

emblemáticas e faremos as análises logo após.  

 
A. REPRESENTAÇÃO DE FUTURO OU DE PROJETO DE FUTURO 
 

"(...), o conhecimento do povo ingarikó ha muitos anos é localizar os tipos de 
animais. É importante preservar. Ele fez uma pergunta – Como é que vai ficar 
então se a gente for fazer uma roça grande para manter a comunidade, porque a 
gente se preocupa com a população" (tuxaua Mapaé, III Assembléia 
Extraordinária do COPING). 

 
 Resposta do IBAMA, 
 

"O Ibama vai ser o órgão que vai cuidar, muito pelo contrário ele vai estar 
orientando para que o agricultor possa trabalhar de forma manejada onde ele 
trabalha, onde ele ta ali fazendo o seu desmatamento. Hoje o Ibama já mostra 
quase as alternativas para se utilizar o solo, utilizar da melhor forma, de forma 
racional, de forma sustentável, seja isso desmatar o mínimo que possa fazer" 
(agente IBAMA local). 
 
"(...) existem projetos na [cultura ingarikó] e vamos procurar soluções pra outros 
tipos de projetos e de que forma vamos trabalhar, porque há grande quantidade 
de projetos que são as crianças. Precisa projetar alguma coisa pra desenvolver, 
pra organizar, pra cuidar das crianças nessa região, então Funai e Ibama vão 
ajudar a solucionar esse problema já que se trata de região sócio-ambiental" 
(liderança religiosa Manalai, III Assembléia Extraordinária). 
 
"Preparar primeiro a região para receber os projetos, para depois não reclamar 
que isto ou aquilo está prejudicando a comunidade [ou dizer] que 'Não foi isso 
que foi solicitado'. Todo mundo consciente, sabendo o que vai ser desenvolvido 
nessa área". (Dílson Ingarikó, VII Assembléia) 

 
Dos novos elementos, denotando a idéia de apropriação do elementos de fora.  
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"(...) acreditamos que futuramente muitas pessoas que vão precisar do espaço. 
Queremos fazer um espaço, como nos não tínhamos o costume de estar vivendo 
no local, precisa de tempo pra dizer como é que nós vamos viver" (liderança 
Mapaé) 

 
Dependências da cultura Karaiwá 

 
"se a gente se preocupar em fazer muita casa, pode acabar com o tipo de 
material que se faz às casas, mas isto nós precisamos nos entender melhor a 
nossa necessidade hoje depende da cultura do Karaiwa, só que nos precisamos 
chegar num consenso de entendimento de trabalho, posto e outras coisas que 
fazem parte da cultura Caraiwa que agora chega no meio das comunidades" 
(liderança Manalai); 
 
"questão de projetos...existem projetos naturais aqui na região, temos projeto de 
cipó, de palha, de peixe, de crianças principalmente; nesse caso precisa que 
tenham controle de uso na terra e...para cuidar dessa terra não é preciso 
construir muitas casas, não é preciso construir os lugares para poder fiscalizar, 
vamos fortalecer o povo ingarikó, já vive nas faixas de fronteira, pra cuidar 
desse lugar" (liderança religiosa Manalai). 
 

Associação do ao Parque às mudanças: 
 

"(...) Então a gente precisa aprender a viver em um local fixo, mas pra isso tem 
que trazer a cultura aqui e que ensine a viver em local fixo e que possa 
produzir em grandes quantidades, claro que tem que ter as normas, esse tipo de 
coisa que precisamos entender [em relação às melhorias que a ação ambiental 
pode Trazer]" (tuxaua Mapaé, III Assembléia Extraordinária). 
 

Vinculação com os conhecimentos e rede social já existente: 
 
"questão de projetos...existem projetos naturais aqui na região, temos projeto de 
cipó, de palha, de peixe, de crianças principalmente; nesse caso precisa que 
tenham controle de uso na terra e...para cuidar dessa terra não é preciso 
construir muitas casas, não é preciso construir os lugares para poder fiscalizar, 
vamos fortalecer o povo ingarikó, já vive nas faixas de fronteira, pra cuidar 
desse lugar" (liderança religiosa Manalai – III Assembléia Extraordinária); 

 
no mesmo sentido da colocação apresentada acima, o antigo tuxaua do Manalai 

apresenta a rede social de vigilância da região.  Apresentando uma rede social em 

maioria Kapon para a conservação. Ainda aqui a idéia de projeto se confunde com o 
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aspecto do já existente o que nos leva a inferir sua representação mais vinculada à idéia 

de gestão: 

"(...) apenas aquela identificação dos lugares é uma repetição, já é de 
conhecimento, existe uma casa naquelas localidades pra fazer vigilância no 
caso e já tem lá no Ayman, parece que lá no Canan tem umas casas dos 
Patamona lá na fronteira tem as casas dos Akawaio, aqui na Venezuela tem as 
casas dos ingarikós e Aricuna que (?), podemos conhecer isto e colocar essas 
pessoas. Por ser uma área de fronteira o povo indígena que vive nessa faixa da 
fronteira pode ser mobilizado para trabalhar, as pessoas que fazem esse limite 
da fronteira e depois ele coloca que isto já é um projeto" (antigo tuxaua 
Manalai, III Assembléia Extraordinária); 
 

ainda relacionando aos conhecimentos tradicionais, 
 
"O projeto são os animais que tem aqui, mas que outro, mas que outro meio 
precisa ser estudado. Ele repete a questão de conhecimento tradicional com 
relação ao plano, tem os (...) veados do campo que tem localidades especificas 
para eles, o que falta mesmo é registrar e levar ao conhecimento da Funai, fazer 
com que ela seja respeitada esse nosso conhecimento, a forma de nos 
conhecermos os lugares de antas de caititus e de vários animais (...)" (antigo 
tuxaua comunidade do Manalai, III Assembléia Extraordinária); 
 
"(...) primeiro tem que compreender sua região e entender sua cultura para 
poder adquirir muitos conhecimentos para não acabar com a cultura local. Essa 
é uma colocação dele". (liderança da comunidade Serra do Sol traduzindo 
para outra liderança da Serra do Sol, VII Assembléia Geral) 

 
 
B. REPRESENTAÇÕES DE DESENVOLVIMENTO 
 

"(...) os Karaiwa cuidam do meio ambiente, mas ao mesmo tempo destrói, o 
povo indígena se defende na forma de se organizar, na forma de administrar a 
terra. Os povos indígenas podem dizer que a união e a força são iguais, mas ao 
mesmo tempo se pensa em desenvolver caso não for preparado a terra pode ser 
destruída pelo próprio índio". (ver liderança Manalai) 

 
Desenvolvimento e transformação das comunidades. 

 
"(...) nos conhecedores da nossa realidade, mas não conhecemos a realidade 
das cidades, como é que eles se organizam, o que fazem, como são as cidades, 
como vivem. E essa troca de conhecimento essa explicação, como é a vida essa 
visão de que a cidade é um lugar de viver bem e aqui no nosso conhecimento é 
o lugar de viver bem, esse tipo de informação é importante porque nós 
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conhecemos nossa realidade, e pra fora não sabemos como são os lugares (...)", 
(liderança Manalai) 
 

Desenvolvimento vs conservação? 
 
"O Decreto da Homologação garante que os Ingarikó são os que vão fazer o 
plano de gestão, plano de desenvolvimento desta área sagrada, vamos chamar 
assim. Aqui [referindo-se à parte da terra sagrada e serras sagradas do mapa 3.1] 
não vai ser desenvolvido nada, aqui vai ser apenas o lugar que será 
conservado. Mas esta região aqui é tocável [referindo-se à mesma região 
"sagrada"], pessoas autorizadas, os tuxawas, autorizam suas comunidades e seus 
membros para caçar aqui e em toda a área aqui, mas construir as comunidades, 
jamais os índios irão fazer, essa é reserva que pode durar muitos anos, e 
guarda segredos da natureza, do conhecimento tradicional do povo ingarikó. 
(Dílson, VII Assembléia Geral do Povo Ingarikó); 
 

Desenvolvimento sustentável: 
 
"conseguindo soluções e abrindo caminhos para que os Ingarikó tenha uma boa 
visão para desenvolver sua região, claro isto pode ajudar também a pensar junto 
com outras comunidades, outros povos que claro precisam também se encontrar 
com outros grupos e definir ações para o desenvolvimento sustentável das 
comunidades, sustentável na língua, na cultura, no ambiente nas serras e em 
tudo, gente precisa estar organizado, sustentável no alimento, todos os níveis, na 
educação e saúde, tudo isto é educação é desenvolvimento". (Dílson, VII 
Assembléia Geral); 
 
“Assembléia Ambiental na relação com o desenvolvimento sustentável” (...) o 
plano de gestão ambiental para desenvolver projetos de agricultura, apicultura, 
e outros projetos como encanação de água, hidrelétrica, saneamento básico, 
projetos que desenvolvam a comunidade. Para tudo isso acontecer nós temos 
que planejar a região". (Dílson, VII Assembléia Geral). 

 
"Essa gestão ambiental, esse desenvolvimento sustentável abrange todas as 
coisas: saúde, educação, agricultura, economia. Depois, a gente vai explicar o 
que é economia, enfim, outras coisas que beneficiem a comunidade. Trabalhar 
com qualidade" (Dílson, VII Assembléia Geral); 

 
"Agora, é momento de pensar em desenvolver, organizar. A comunidade ??? 
disse que a alimentação é insuficiente. A comunidade ??? disse que é suficiente, 
porque viram que todo mundo comeu. Aí a gente fica pergunta para os tuxawas: 
Será que é suficiente mesmo? Porque o rancho que nós comemos aqui vem da 
cidade, e nós não trouxemos alimentos (...)"(Dílson, VII Assembléia Geral). 
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 Ainda antes de terminar, uma inferência às mudanças em curso. Mudança vs 

tradição? 

"(...) coloca a preocupação de mudança cultural relacionado a essas pesquisas e 
a esse modo de vida de se comportar, de estar, de sentir, de reivindicar em todos 
os sentidos. Disse que todos somos conhecedores que antigamente nossos 
antepassados não tinham seus limites, não eram localizados assim esse aqui vai 
ser dessa forma, vai ser pra isso, mas, hoje pela preocupação nossa é preciso 
que haja a interação de entendimento, realmente disse que os Karaiwas, os 
portugueses, os ingleses, os negros que foram trazidos, eles modificaram nossa 
cultura, modificaram nosso comportamento e ai às vezes e ai não sabemos e 
nosso comportamento vai mudando e ai nossa cabeça vai se perdendo de acordo 
com essa mudança" (tradução Dílson fala tuxaua de aldeia na Guiana, VII 
Assembléia Geral).  

 
 
 
C. REPRESENTAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO INDIGENA  
 

"Membro da comunidade Sauparu disse que aceita a proposta só que tem que 
ter acompanhamento. Só que vai ficar a responsabilidade maior para cobrar o 
trabalho ficará na administração da COPING porque o Karaiwa não vai 
permanecer aqui na comunidade. Caso ele permaneça aqui na comunidade a 
responsabilidade será das comunidades e demais conselheiros e trabalhos 
realizados, pesquisas e outros tipos de encaminhamento de conversas de 
trabalho na cidade será responsável pela COPING essa é a proposta do (...) da 
comunidade de Sauaparu" (tradução da fala da liderança do Sauparu, III 
Assembléia Extraordinária); 
 

Afirmação da necessidade de representação de grupo: 
 

"(...) a gente se organiza de acordo com nossa cultura, de acordo com nosso 
conhecimento, de acordo com nosso desejo, como é que queremos organizar a 
comunidade(...) " (Dílson, VII Assembléia Geral); 

 
"Existe uma organização chamada SODIURR, existe uma organização chamada 
CIR (?) e aqui existe uma organização Conselho do Povo Indígena Ingarikó de 
planejamento (?) Ingarikó, COPING, específica do povo ingarikó, que também 
tem o mesmo objetivo de lutar pelo direito do povo indígena, em especial o povo 
indígena ingarikó, mostrando e buscando soluções para resolver os problemas 
dessa região. Não significa que aquelas instituições indígenas devem ficar de 
fora. Pelo contrário, é pra enriquecer conhecimentos. Os povos indígenas 
ingarikó têm participado de várias reuniões e muitas das vezes não tem espaço 
pra expor tudo que o ingarikó quer dizer na reunião"; 
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"A Funai tem que garantir, direito de organização da comunidade. Essa luta 
dos ingarikó não é só hoje, a Funai tem errado, inclusive demarcou a área dos 
ingarikós pequena e os ingarikó não acompanhou esse processo. A Funai tem 
que reconhecer os ingarikó hoje. Como povo ingarikó, eles têm direito – 
tragam aquele mapa que mostra como a área foi demarcada. Isso poderia 
complicar se a Funai não assumir e não compreender a posição dos ingarikó" 
(Liderança Serra do Sol, VII Assembléia Geral).  

 
Visão das Instituições: 

 Além da relevância de fortalecer a organização dos ingarikó enfocada pelo 

agente da Funai, como oportunidade de definir encaminhamentos de projetos próprios, 

citaremos as colocações da FUNASA. A partir da reclamação do atendimento aos 

pedidos nas comunidades, o representante da FUNASA também afirma a necessidade de 

fortalecimento da organização:   

"Vocês é que sabem o que está sendo necessário. Vocês que tem que dizer pra 
mim: preciso do microscópio, ou de uma cama, ou de uma cadeira ou de uma 
balança. Outro dia você está aqui e diz: está na relação que a gente mandou. Eu 
digo: Não sei. Não me lembro se no meio dessa relação tem aqui Ingarikó. Não 
estou lembrado. Mas ele já pediu a liberação do que é pra comprar. Ele já me 
deu a relação do que é pra comprar" (representante da FUNASA); 

 
"Falta o miolo daqui ter acesso pra brigar. Eu acho que está faltando 
fortificar, vocês se juntarem e dizerem: “Queremos a nossa independência, o 
Posto está lá”. Com o COPING talvez o caminho vá melhorar" (representante 
da FUNASA). 

 
 
D. PROCESSO  
 
 Iniciemos com as observações de uma liderança Ingarikó (da aldeia Mapaé), 

expressando sua preocupação com o processo: 

 
"Isto é novo pra gente, pra gente articular imediatamente, rapidamente, isto tem 
que ser construtivo, A partir do momento que nos vamos entendendo, vamos 
construindo. Agora a questão que preservar, cuidar é do nosso 
conhecimento(...)Então a gente precisa aprender a viver em um local fixo, mas 
pra isso tem que trazer a cultura aqui e que ensine a viver em local fixo e que 
possa produzir em grandes quantidades, claro que tem que ter as normas, esse 



 115

tipo de coisa que precisamos entender" (liderança Mapaé, III Assembléia 
Extraordinária). 
 
Enfocamos as falas dos órgãos:  
 
"Então quando chegam projetos de cima: porque “o meu pensamento”, como eu 
vou por o meu pensamento se eu não entendo o pensamento Ingarikó? Então, é 
importante a gente estudar os Ingarikó, é importante a gente saber como eles 
pensam. O que é a natureza para os Ingarikó?" (Funai Nacional, VII Assembléia 
Geral); 

 
"No planejamento nós somos de simplesmente de escutar vocês. Te estudar qual 
seria o planejamento. Nós temos que primeiro estudar vocês, como é a relação 
de vocês lá no Parque, o que que era de tradicional de vocês no Parque, pra 
depois, juntos, a gente montar um plano". (FUNAI Nacional, VII Assembléia 
Geral); 
 

e apresentando os riscos de não procurar conhecer as comunidades, 
 
"Porque vários projetos por onde eu andei vieram de cima e não teve aquela 
interação entre os índios e os projetos. Onde os índios que poderiam estar ali 
cuidando daquela planta, cuidando daquilo, deu errado". (FUNAI Nacional, VII 
Assembléia Geral).  

 
 Nos discursos do órgão indigenista fica marcada uma posição de desenvolver 

projetos após conhecer melhor a comunidade, já que o órgão teve pouca proximidade 

com o grupo nos anos que antecederam o Decreto de Homologação.  

 Apontamos ainda para uma idéia diferente da de "conhecer" os Ingarikó para 

depois "apoiar" (fala do técnico do órgão Nacional), que é a proposição de projetos a 

serem discutidos pelo grupo. Conforme aponta o técnico da Funai local:    

"Está na lei 6001 o seguinte: “elaborar e encaminhar projetos para serem 
atendidas as comunidades indígenas, somente após ter sido amplamente 
discutido e aprovado pelos índios" (Funai local, VII Assembléia Geral); 
 

e, aponta ainda, a possibilidade de implementar a estrada que, há um tempo que não 

sabemos precisar, vem sendo solicitada: 

"Então nós precisamos de que? Precisamos de uma estrada pra cá pra escoar os 
produtos, porque não dá só pra produzir aqui dentro e consumir aqui dentro. 
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Nós precisamos escoar esses produtos, pra isso entra o Ibama. Vai ter um estudo 
de impacto ambiental, a gente esta de acordo com essa estrada de vocês, não é a 
primeira Assembléia que a gente vem batendo nisso aí..." (técnico FUNAI local, 
VII Assembléia Geral);   

a posição do técnico pode estar baseada em exemplos de outras comunidades dado o fato 

de não haver excedente de produção na economia do grupo, cujas atividades 

caracterizam-se por ser de subsistência. No entanto, a Funai Nacional, regula a fala 

anterior:   

"adotado um estudo que se chama “Estudo Etno-Ecológico”, que é um estudo 
que vai junto com vocês, onde vocês trabalham junto com a gente pra saber 
como é que é essa relação entre vocês com aquele impacto que pode causar ou 
não. Então durante esse estudo que foi adotado, pra não ter problemas pra vocês 
mais tarde". 

 
Vemos formas diferentes de pensar e realizar o processo entre a FUNAI 

Nacional e a FUNAI local. Voltando às falas da Funai local, 

"O que nós pensamos? Escolhemos os Ingarikó porque estão mais afastados e 
têm uma dificuldade maior, e implantar projetos de piscicultura, apicultura e 
avicultura, mas pra isso tem uma coisa muito importante ali: precisamos 
trabalhar em roças, para ser mais específico, nessa questão a gente precisa ser 
mais claro, trabalhar na roça de mandioca, de milho para poder alimentar esses 
animais. Não adianta você implantar um projeto aqui dentro e ter que ir até a 
cidade buscar alimentação pra ele de engorda e crescimento". (FUNAI local); 

 
e, apresenta a possibilidade de constituir parceria técnica nos projetos,  
 

"(...) hoje, com a Embrapa, onde estamos tentando conseguir a maniva, que é a 
espécie que não tem mais na região, a Embrapa apresentou uma proposta que 
poderia ser implantada aqui, mas só que é uma estufa (...)". "Vamos tentar 
implantar isso aqui dentro". (FUNAI local) 

 
Sendo que a FUNAI local já traz algumas alternativas de atividades produtivas 

prontas para a comunidade, a pesar de assumir estas "afastada" das comunidades 

Ingarikó. 

 
Resumo conclusivo da Análise, através das perguntas: 
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P3. A partir de que representação de futuro se dá o debate sobre o Parque 

Nacional? 

Hipótese 4: expressando, no discurso, uma contradição constante entre 

tradição e transformação. 

 A análise das falas de ambas as Assembléias, mas, principalmente, da III 

Assembléia Extraordinária, demonstra não haver, para os Ingarikó, uma contradição 

entre a tradição e transformação. A busca do grupo, uma vez que já observam as 

transformações do meio social e econômico, é transformar-se sem perder a cultura, 

relacionada aos elementos próprios do grupo, e pelo que também pudemos inferir das 

falas e observações empíricas, sem perder a unidade e a identidade grupal vinculadas.  

Ocorre, no entanto, uma consciência em maior ou menor grau, sobre as 

transformações sociais e culturais às quais vem passando o grupo, das quais citamos, 

principalmente e de forma sucinta, o aumento da fixação da comunidade, a entrada do 

dinheiro e da idéia de mercado e o crescimento populacional; e suas implicações ou 

impactos decorrentes, tais como, a falta de alimentação adequada, problemas de saúde 

decorrentes da falta de saneamento básico, diferenciação socioeconômica inter e entre 

aldeias e transformação nas perspectivas de futuro das crianças onde há um aumento no 

valor da apropriação do conhecimento externo, Karaiuá, em relação ao conhecimento 

interno, tradicional. Transformações socioeconômicas que podem ser facilmente 

observadas nos fluxos das trocas e nas relações de poder, e onde o espaço de ensino 

formal também cada vez mais valorizado, ainda não está aparelhado para se apropriar 

dos elementos e práticas culturais do grupo. Todos estes fatos, portanto, chamam a 
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atenção do grupo para as mudanças em curso como uma ampliação da dependência da 

cultura branca que se quer apropriar, sem contudo, perder a cultura Ingarikó.  

A análise da subcategoria "projeto" na relação com o Parque Nacional do Monte 

Roraima definida pelo transcorrer da pesquisa, possibilitou compreender a forma de 

apropriação específica e diversificada dos Ingarikó, a medida em que remeteram a noção 

de projeto à de manejo (sustentável) e que explicitaram como as práticas e 

conhecimentos tradicionais "davam conta" de manter a região em que se localiza o 

Parque Nacional ou, poderíamos falar, possibilitam conservar as terras e serras sagradas 

dos Ingarikó.  

Ainda sim, a categoria "desenvolvimento", contida também nas representações 

sobre o futuro, e que serão aprofundadas logo a seguir, mostram estar mais vinculadas 

ao conhecimento e ao modo de vida (cultura) da sociedade envolvente do que aos modos 

de vida e conhecimentos tradicionais Ingarikó. Tanto é que os conhecimentos atrelados 

aos tradicionais, como as funções de pajelança, parteira, e outros conhecimentos antes 

considerados relevantes como as plantas medicinais, determinados nomes de animais e 

etc, têm sido cada vez menos valorizados, principalmente, pelas novas gerações e não se 

inserem nos discursos em que a palavra desenvolvimento aparece. Como exemplo 

poderíamos citar o trecho da fala do presidente do COPING, Dílson Ingaricó, em que 

aponta a necessidade da cultura estar sustentável para receber outros conhecimentos e 

cultura – aí, no influencia de outros – parece estar conectada com a idéia de 

desenvolvimento, fazendo-nos inferir que a representação de desenvolvimento estaria 

ligada ou relacionada às transformações a que o grupo irá passar, advindas de elementos 
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de fora (externos), e que possam contribuir com a melhoria da qualidade de vida das 

comunidades.  

Observamos / identificamos neste ponto, uma questão e um risco relevantes de 

ordem semântica: se as representações e significações dos modos indígenas de vida não 

dissociam tradição ou cultura tradicional dos espaços onde as comunidades se 

reproduzem fisicamente, e, a idéia de "desenvolvimento" da comunidade vem fazer este 

papel, estaremos mexendo com profundas mudanças nas concepções indígenas de vida 

dos Ingarikó, principalmente, às novas gerações, cada vez mais influenciadas pelos 

significados e significações da cultura envolvente que considera os espaços naturais 

como distanciados da vida cotidiana moderna ou "desenvolvida".  

Encontramos assim, na perspectiva de constituir diálogos entre as culturas 

envolvidas com o plano de gestão ambiental, a necessidade de, durante seu processo de 

construção, o que envolveria as Assembléias do povo Ingarikó, explicitar para ambos os 

lados – Ingarikó e agentes do Estado –  as especificidades semânticas de cada grupo, 

para os temas abordados. Sendo assim, confrontar os conceitos indígenas com os 

conceitos ocidentais e não, somente, mapear "conhecimentos tradicionais" que, em 

muitos casos, ficam fixos, como peças de museus ou de memória decorrentes de práticas 

em transformação25.  

 P4. Como é representado o 'desenvolvimento' para a área Ingarikó? 

Hipótese 5: com base em modelos locais de paradigmas de desenvolvimento.  

Essa hipótese é corroborada na medida em que o discurso relacionado a 

desenvolvimento se pauta, em sua grande maioria, na reprodução dos modelos de 
                                                 
25 Podemos encontrar exemplos do que queremos falar nas abordagens relacionadas à mercantilização da 
cultura como vários casos da cultura popular.  
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desenvolvimento conhecidos localmente, e não na invenção de modelos ou em modos 

tradicionais como formas de desenvolvimento. É importante lembrar, porém, que a idéia 

de desenvolvimento parece ser absorvida de uma forma muito específica pelo grupo 

como tentamos inferir acima e não com o caráter generalista e ideológico (sem crítica) 

que toma na sociedade ocidental.  

Ainda no caso das Assembléia, vemos a predominância no discurso da liderança do 

COPING, da idéia de desenvolvimento sustentável, como a chave para a qualidade de 

vida das comunidades.  

P5. Neste sentido, como a Organização Política dos Ingarikó, COPING, 

aparece representada? 

Hipótese 6: como mediadora do grupo, mediadora entre diferentes mundos 

culturais.  

Hipótese 7: como potencializadora de projetos de futuro ou desenvolvimento para a 

área Ingarikó.  

A organização política dos Ingarikó, denominada COPING, como vimos nos 

discursos da categoria, não é muito representada ou comentada pelo grupo, mas em sua 

maioria pela liderança do COPING. É apenas referida em poucas vezes na defesa dos 

direitos dos Ingarikó, na luta dos Ingarikó pela terra (relacionada ao território e não à TI 

RSS), e na ação frente as escolas na área, sua atividade mais efetiva.  

Desta forma, não conseguimos responder à hipótese 6, mesmo obtendo uma fala 

emblemática que a confirmasse e tendo observado empiricamente, que o presidente da 

organização procura fazer este transito de mediação entre as culturas.  



 121

Do ponto de vista da Hipótese 7, da mesma forma teve pouca representatividade 

de falas no grupo Ingarikó. Cabe-nos apontar que, as poucas vezes que a organização é 

referida, por vezes é ressaltado seu papel de trazer projetos e melhorias, constituindo-se 

a uma função para além da defesa dos direitos dos Ingarikó (perspectiva esta apontada 

em menor grau em relação à primeira). Complementarmente, ressaltamos as visões dos 

agentes governamentais sobre a importância da mobilização do grupo para fortalecer a 

organização na obtenção dos benefícios que as políticas públicas indigenistas oferecem, 

em decorrência da situação atual pouco privilegiada. Destes poucos privilégios, citamos 

principalmente a pouca representatividade dos Ingarikó no CIR (já que em pequeno 

número frente aos demais habitantes macuxi da sua região administrativa, a região das 

Serras, na TI Raposa Serra do Sol), da FUNASA conforme apresentado pelo 

representante da Assembléia e dos recursos e projetos governamentais que vieram à TI 

RSS conforme citado por (Santilli, 2006). Consideramos, porém, que tais dificuldades 

podem ser olhadas por um ponto de vista positivo já que normalmente as políticas se 

inserem a partir de projetos pontuais e externos que não se articulam à um projeto de 

futuro indígena.    

 

P6. Como está representado o processo de intervenção sobre a área e a ação 

técnica para a gestão do Parque? (análise de coerência entre discurso e proposta). 

Vemos, nas representações sobre o processo de intervenção da área, dois pontos 

de vista distintos, entre os órgãos federais: FUNAI e IBAMA, Por um lado, o discurso 

da FUNAI está predominantemente representado pela necessidade de conhecer e 

respeitar os conhecimentos indígenas, para então pensar as intervenções possíveis, isto é, 
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não desencadear projetos de "cima para baixo"; e, por outro, o vemos o discurso do 

IBAMA com um viés bem mais tecnicista relacionando a idéia de manejo para 

implementar os projetos na área do Parque. Acreditamos que ambas as perspectivas são 

necessárias ao desenvolvimento do processo de gestão, porém, devemos considerar o 

desafio da mediação entre as diferentes perspectivas dos órgãos, e, principalmente, dos 

mesmos com o grupo Ingarikó. Ressaltamos o desafio da construção coletiva, dialógica, 

em contemplar novas formas de viver no território ao invés de reproduzir os já 

existentes. Esperamos, portanto, dos estudos, planejamentos e intervenções técnicas a 

serem desencadeados com o início dos trabalhos do plano de gestão26, o fortalecimento 

de uma participação efetiva dos membros das comunidades Ingarikó durante todo o 

processo de gestão, favorecendo sua compreensão e suas contribuições ao processo, 

frente às transformações em andamento.  

Ainda neste sentido, cabe ressaltar os discursos diferenciados dentro do mesmo 

órgão, FUNAI, que por um lado apresentam a perspectiva de conhecer os Ingarikó para 

depois pensar como intervir ou "ajudar" (cf. análise temporal / cronológica), e por outro 

apresentam um "cardápio de possibilidades" de desenvolvimento de projetos como o de 

maniva, o de estrada, o de agricultura, (op.cit.), sem ter um conhecimento aprofundado 

das práticas produtivas e dos deslocamentos territoriais dos Ingarikó.  

Para finalizar nossas considerações, apontamos para a necessidade de constituir 

um grupo inter-institucional e interdisciplinar, para a gestão do território do Parque, 

onde incluiríamos nos órgãos governamentais, a FUNASA entre outros órgãos, como 

                                                 
26 Constatamos que até o presente momento, 05 de fevereiro de 2008, não foi aprovada a Portaria Inter-
Ministerial, que institui o Grupo de Trabalho para o início do processo, embora já hajam recursos 
disponibilizados para tais atividades e aguado das comunidades envolvidas.   



 123

uma oportunidade de, para além de pequenos projetos, juntar forças e conhecimentos 

técnicos no sentido de fortalecer os Ingarikó na construção de um projeto de futuro 

autêntico e novo.   

Considerando os aspectos apresentados na análise podemos chegar a algumas 

considerações finais do trabalho, principalmente sobre políticas públicas.  

 

"Como é que vocês vão cuidar do meio ambiente? Nosso conhecimento não tem 
nada de transformação de rio em lago, não tem nada de transformação de 
floresta em campo, do jeito que está vai continuar e precisamos pensar para 
cuidar melhor, fazer com que as pessoas tenham participação". (liderança da 
comunidade Manalai) 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As análises acima apresentadas nos mostram, ao mesmo tempo, a percepção dos 

índios, organização e grupo, sobre as mudanças nas configurações sócio-econômicas e 

culturais que estão em processo nas comunidades Ingarikó, a que estão de certa forma 

sujeitos, e a intenção do grupo em conduzir soberanamente estas transformações, a partir 

de uma autonomia decisória sobre as regras de uso de seu território, e, de uma 

apropriação de técnicas e conhecimentos externos que possibilitem uma transformação 

"sustentável" em seu modo de vida.  Mostram, ainda, que as discussões centralizadas em 

torno da Conservação Ambiental daquele território tradicional, advindas da decretação e 

do debate em torno da dupla afetação, produzem um diálogo de representações que 

vinculam a vida e o conhecimento tradicional Ingarikó à perspectiva de conservação 

ambiental externa, ao mesmo tempo em que oferecem oportunidades para um 

fortalecimento político do grupo, por meio de sua organização política institucionalizada 

(COPING) e, principalmente, de sua organização territorial, substrato de sua cultura 

como apontou Gallois (2004). 

 A perspectiva de criação de vínculos entre conhecimentos tradicionais e 

conservação ambiental, a nosso ver, viria a fortalecer o comprometimento do grupo 

Ingarikó com a conservação ambiental daquele território, em contraposição ao risco a 

esta perspectiva, oferecido pelo processo de transformação sociocultural que passa o 

grupo em questão. Este argumento é ainda reforçado se considerarmos que este debate 

favoreceria e fortaleceria a territorialização do grupo naquele espaço de vida e, 

conseqüentemente, a dinâmica de transformação da sua identidade grupal. 
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No que se refere à oportunidade que este processo ofereceria, citamos o 

fortalecimento político do grupo sob dois aspectos: a) na sua institucionalização, com o 

fortalecimento do COPING; e b) na sua organização territorial, frente aos outros grupos 

habitantes da TI RSS. O primeiro caso, como já citado por Albert (2000) e Ricardo, B. 

(2004), tem como conseqüência a entrada, no mercado, de projetos de desenvolvimento 

sustentável e, principalmente, do nosso ponto de vista, a participação dos Ingarikó nas 

políticas públicas da região, políticas estas que influenciam diretamente nas dinâmicas 

sociais, políticas e culturais dos índios da TI contínua, favorecendo a ampliação da 

autonomia nesta construção do futuro para a mesma. Já no segundo caso, o de 

territorialização, podemos  inferir que o Parque Nacional tenha sido visto pelos índios 

como oportunidade de expressar e defender a sua territorialidade naquela região, e, ao 

mesmo tempo, como fortalecimento de uma territorialização. Entende-se tal 

territorialização como parte integrante da produção continuada de sua identidade cultural 

em trânsito, considerando os contatos inter-étnicos e os elementos culturais externos 

cada vez mais presentes na região dos ingarikó. 

 Em ambos sentidos, de fortalecimento de perspectivas de conservação ambiental 

nos modos de vida grupal em construção/transformação, e, ao mesmo tempo, de 

oferecimento de oportunidades à constituição efetiva de um projeto de futuro coletivo, 

acreditamos que estes processos, desencadeados com políticas públicas, venham 

favorecer a idéia de co-responsabilização nas relações entre Estado-índios. Tais novas 

relações viriam a substituir aquelas baseadas na idéia tutelar de gestão das Terras 

Indígenas, mudando a concepção de um paradigma já hoje menos presente na sociedade, 
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ou seja, aquele de uma pouca capacidade indígena em conduzir seu "destino" frente às 

pressões transformadoras externas. 

Ao mesmo tempo em que argumentamos a favor da oportunidade oferecida aos 

índios pela política de conservação ambiental advinda da dupla afetação do Parque 

Nacional com a Terra Indígena, reforçamos também a oportunidade oferecida pela 

mesma ao Estado, como tantos outros autores já apontaram (vide capítulo I), que é a do 

desenvolvimento de uma política de conservação ambiental com os índios, no nosso 

caso enfocando os Ingarikó. Este argumento, no caso estudado, fundamenta-se na 

postura soberana demonstrada pelos índios, voltados para participar e conduzir a gestão 

da área do Parque Nacional do Monte Roraima, além de, na sua forte organização 

sóciopolítica e nos seus bons contatos (redes sociais) na fronteira com o país. A 

oportunidade deriva também do fato que os mesmos percebem a relevância em se definir 

um plano de gestão, a partir destas parcerias, dados os benefícios que o mesmo traria, O 

risco ao sucesso deste processo consiste, em nossa opinião, somente na forma de se 

conduzir este projeto ou plano de gestão, cuja estruturação apresenta-se como desafio 

técnico e político. 

No que se refere à ação do Estado, apontamos para as questões da participação, 

participação na qual devem evidenciar-se as diferentes concepções e representações, ou 

as diferentes semânticas, que possam vir a propiciar um diálogo entre os grupos, sem 

que predomine a forma “ocidental” de pensamento e de relação homem-natureza. Esta 

ação demandaria um profundo levantamento dos conceitos indígenas relacionados à 

conservação e ao "manejo" ambiental. 
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Por outro lado, no que se refere à constituição de um modelo novo de futuro, ou 

de “desenvolvimento”, necessitaríamos conhecer mais profundamente as relações 

econômicas tradicionais, organicamente relacionadas à organização social e política dos 

ingarikó, e o que a entrada recente do dinheiro tem acarretado ao grupo no âmbito destas 

dimensões de análise. Para este desafio, sugerimos os estudos relacionados ao 

referencial teórico da dádiva, tratados por Marcel Mauss (2003) e desenvolvidos atual e 

principalmente por Lanna (1995) e por Caillé (2002b), considerando-se os modelos 

plurais de desenvolvimento, como propostos por Sachs (1998). 

Em síntese, concluímos, insistindo no argumento que a categoria Parque Nacional, ou 

uma outra categoria de Unidade de Conservação a ser criada, com regras relacionadas ao 

modo de vida de cada grupo, pode ser heurística para fortalecer as perspectivas de 

Conservação Ambiental em Terras Indígenas, desde que elas não estejam desvinculadas 

das semânticas e significações indígenas sobre a relação do homem com a natureza. 

Lembrando que, além de fecundas para se pensar as relações homem-ambiente, tais 

significações constituem-se em pilar das estratégias indígenas de conservação ambiental, 

estando diretamente vinculadas às suas práticas e saberes tradicionais. 
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Figura 4.1 – Foto de paisagem do Monte Roraima, Manalai, 2005. 
Ricardo Burg Mlynarz 
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ANEXOS 
 
 
A.1 
BRASIL. Decreto s/n. de 15 de abril de 2005. Homologa a demarcação administrativa 
da Terra Indígena Raposa Serra do Sol, localizada nos Municípios de Normandia, 
Pacaraima e Uiramutã, no Estado de Roraima. Publicado em: Diário Oficial da União, 
18 de abril de 2005. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-
2006/2005/Dnn/Dnn10495.htm>. Acesso em: 03 out. 2005. 
 

Presidência da República 
Casa Civil 

Subchefia para Assuntos Jurídicos 

DECRETO DE 15 DE ABRIL DE 2005. 

 
Homologa a demarcação administrativa da 
Terra Indígena Raposa Serra do Sol, localizada 
nos Municípios de Normandia, Pacaraima e 
Uiramutã, no Estado de Roraima. 

        O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso 
IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto nos arts. 19, § 1o, da Lei no 6.001, de 19 de 
dezembro de 1973, e 5o do Decreto no 1.775, de 8 de janeiro de 1996, e 

        Considerando o imperativo de harmonizar os direitos constitucionais dos índios, as 
condições indispensáveis para a defesa do território e da soberania nacionais, a preservação do 
meio ambiente, a proteção da diversidade étnica e cultural e o princípio federativo; 

        DECRETA: 

        Art. 1o  Fica homologada a demarcação administrativa, promovida pela Fundação Nacional 

do Índio - FUNAI, da Terra Indígena Raposa Serra do Sol, destinada à posse permanente dos 

Grupos Indígenas Ingarikó, Makuxi, Patamona, Taurepang e Wapixana, nos termos da Portaria 

no 534, de 13 de abril de 2005, do Ministério da Justiça. 

        Art. 2o  A Terra Indígena Raposa Serra do Sol tem a superfície total de um milhão, 

setecentos e quarenta e sete mil, quatrocentos e sessenta e quatro hectares, setenta e oito ares 

e trinta e dois centiares, e o perímetro de novecentos e setenta e oito mil, cento e trinta e dois 

metros e trinta e dois centímetros, situada nos Municípios de Normandia, Pacaraima e 

Uiramutã, e circunscreve-se aos seguintes limites: NORTE: partindo do marco SAT RR-13=MF 

BV-0, de coordenadas geodésicas 05º12’07,662" N e 60º44’14,057" Wgr., localizado sobre o 

Monte Roraima, na trijunção das fronteiras Brasil/Venezuela/Guiana, segue pelo limite 
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internacional Brasil/Guiana, passando pelos Marcos de Fronteira B/BG-1, B/BG-2, B/BG-3, 

B/BG-4, B/BG-5, B/BG-6, B/BG-7, B/BG-8, B/BG-9, B/BG-10, B/BG-11, B/BG-11A, B/BG-12, 

B/BG-13, até o Ponto Digitalizado 01, de coordenadas geodésicas aproximadas 05º11’54,8" N e 

60º06’32,0" Wgr., localizado na cabeceira do Rio Maú ou Ireng; LESTE: do ponto antes 

descrito, segue pela margem direita do Rio Maú ou Ireng, a jusante, acompanhando o limite 

internacional Brasil/Guiana, passando pelos Marcos de Fronteira B/5, B/4, até o Ponto 

Digitalizado 02, de coordenadas geodésicas aproximadas 04º35’25,5" N e 60º07’42,7" Wgr., 

localizado na confluência com um igarapé sem denominação; daí, segue pela margem direita 

do referido igarapé, a montante, até o Ponto-03, de coordenadas geodésicas aproximadas 

04º35’44,7641" N e 60º10’45,7776" Wgr., localizado na confluência de um igarapé sem 

denominação; daí, segue por uma linha reta até o Ponto-04, de coordenadas geodésicas 

04º34’40,1683" N e 60º11’24,6414" Wgr., localizado na nascente de um igarapé sem 

denominação; daí, segue pela margem esquerda do referido igarapé, a jusante, até o Ponto 

Digitalizado 05, de coordenadas geodésicas aproximadas 04º33’43,1" N e 60º09’32,3" Wgr., 

localizado na sua confluência com o Rio Maú ou Ireng; daí segue pela margem direita do citado 

rio, a jusante, acompanhando o limite internacional Brasil/Guiana, passando pelos Marcos de 

Fronteira B/3 e B/2, até o Ponto Digitalizado 06, de coordenadas geodésicas aproximadas 

03º51’56,5" N e 59º35’25,1" Wgr., localizado na confluência com o Igarapé Uanamará; SUL: do 

ponto antes descrito, segue pela margem esquerda do Igarapé Uanamará, a montante, até o 

Marco 04, de coordenadas geodésicas 03º55’15,4420" N e 59º41’51,6834" Wgr., localizado na 

confluência com o Igarapé Nambi; daí, segue por uma linha reta até o Marco 05 (marco de 

observação astronômica, denominado Marco Pirarara), de coordenadas geodésicas 

03º40’05,75" N e 59º43’21,59" Wgr.; daí segue no mesmo alinhamento até a margem direita do 

Rio Maú ou Ireng; daí, segue por essa margem, a jusante, acompanhando o limite internacional 

Brasil/Guiana, até a sua confluência com o Rio Tacutu, onde está localizado o Marco de 

Fronteira 1, de coordenadas geodésicas 03º33’58,25" N e 59º52’09,19 Wgr.; daí, segue pela 

margem direita do Rio Tacutu, a jusante, até o Ponto Digitalizado 07, de coordenadas 

geodésicas aproximadas 03º22’25,2" N e 60º19’14,5" Wgr., localizado na confluência com o Rio 

Surumu; OESTE: do ponto antes descrito, segue pela margem esquerda do Rio Surumu, a 

montante, até o Ponto Digitalizado 08, de coordenadas geodésicas aproximadas 04º12’39,9" N 

e 60º47’49,7" Wgr., localizado na confluência com o Rio Miang; daí segue pela margem 

esquerda do Rio Miang, a montante, até o Marco de Fronteira L8-82, de coordenadas 

geodésicas 04º29’38,731" N e 61º08’00,994" Wgr., localizado na sua cabeceira, na Serra 

Pacaraima, junto ao limite internacional Brasil/Venezuela; daí, segue pelo limite internacional, 

passando pelos Marcos de Fronteira BV-7, BV-6, BV-5, BV-4, BV-3, BV-2, BV-1 e BV-0=Marco 

SAT RR-13, início da descrição deste perímetro. Base cartográfica utilizada: NB.20-Z.B; NB.21-

Y-A; NB.20-Z-D; NB.21-Y-C; NA.20-X-B e NA.21-V-A - Escala 1:250.000 - RADAMBRASIL/DSG 
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- Anos 1975/76/78/80. As coordenadas geodésicas citadas são referenciadas ao Datum 

Horizontal SAD - 69. 

        Art. 3o  O Parque Nacional do Monte Roraima é bem público da União submetido a regime 

jurídico de dupla afetação, destinado à preservação do meio ambiente e à realização dos 

direitos constitucionais dos índios. 

        § 1o  O Parque Nacional do Monte Roraima será administrado em conjunto pela Fundação 

Nacional do Índio - FUNAI, pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis - IBAMA e pela Comunidade Indígena Ingarikó. 

        § 2o  O Ministério da Justiça e o Ministério do Meio Ambiente, ouvidos a Fundação 

Nacional do Índio - FUNAI, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis - IBAMA e a Comunidade Indígena Ingarikó, apresentarão, para homologação do 

Presidente da República, plano de administração conjunta do bem público referido no caput. 

        Art. 4o  É assegurada, nos termos do Decreto no 4.412, de 7 de outubro de 2002, a ação 

das Forças Armadas, para a defesa do território e da soberania nacionais, e do Departamento 

de Polícia Federal do Ministério da Justiça, para garantir a segurança e a ordem pública e 

proteger os direitos constitucionais indígenas, na Terra Indígena Raposa Serra do Sol. 

        Parágrafo único.  As Forças Armadas e o Departamento de Polícia Federal utilizarão os 

meios necessários, adequados e proporcionais para desempenho de suas atribuições legais e 

constitucionais. 

        Art. 5o  Fica resguardada a prerrogativa do Presidente da República de, em caso de real 

necessidade, devidamente comprovada, adotar as medidas necessárias para afetar os bens 

públicos da União de uso indispensável à defesa do território e à soberania nacional, bem como 

de exercer o poder de polícia administrativa para garantir a segurança e a ordem pública na 

Terra Indígena Raposa Serra do Sol. 

         Art. 6o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

        Brasília, 15 de abril de 2005; 184o da Independência e 117o da República. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
Márcio Thomaz Basto 
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