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RESUMO 
 

A presente tese, intitulada “A Política de Reforma Agrária do INCRA e os Conflitos 

no Campo em Roraima”, ganha importância no atual cenário político e econômico de 

expansão do agronegócio e transferência de terras da União ao domínio do Estado. 

Roraima possui fronteira com a República Cooperativista da Guayana, República 

Bolivariana da Venezuela, Estado do Amazonas e Pará. Roraima possui forte 

influência migratória em sua população, com destaque para o Maranhão que 

representa 16% do total de habitantes no Estado. Os migrantes, ao chegarem à 

“nova terra”, disputam espaços previamente apropriados por forças políticas e 

econômicas que dominam historicamente o poder local. Parte da população 

migrante veio para Roraima quando este era Território Federal, incentivada pelas 

políticas de ocupação da região de Fronteira Norte da Amazônia, criando-se, para 

isso, assentamentos rurais. Roraima, em 2019, possui 67 assentamentos vinculados 

e administrados pelo INCRA, com capacidade para assentar 22.115 famílias, sendo 

que apresenta 14.026 assentadas. Apesar da aparente disponibilidade de terras no 

Estado, há 1.463 famílias em conflitos por um pedaço de chão que lhe permita 

sobreviver da agricultura. A partir dessa conjuntura, a tese buscou responder a 

seguinte problemática de pesquisa: Como explicar a ocorrência dos conflitos pela 

terra em Roraima, se o número de lotes disponíveis da reforma agrária é superior ao 

número de famílias em conflito? A resposta a esta questão exige identificar o modelo 

de assentamentos adotados pelo INCRA e as conexões com os conflitos no campo 

em Roraima, constituindo assim, o objetivo geral da tese. Objetivos específicos: 1. 

Descrever os aspectos físicos e os processos geo-históricos em que se encontra 

assentado o Estado de Roraima; 2. Discorrer sobre o modelo de assentamentos 

rurais adotados pelo INCRA no período de 2006 a 2016; 3. Verificar quem são os 

sujeitos assentados e quais as condições dos lotes disponíveis para assentamento; 

4. Pesquisar quem são as famílias em conflitos pela terra em Roraima. O 

conhecimento das práticas políticas adotadas pelo INCRA na organização dos 

assentamentos pode contribuir para auxiliar os movimentos sociais a 

compreenderem o contexto em que são criados os assentamentos e reavaliarem as 

estratégias de ação, justificando a importância da presente tese. A pesquisa segue 

método do materialismo-histórico, possui natureza qualitativa e exploratória. As 

técnicas utilizadas foram: pesquisa documental; observação; entrevistas com 



 
 

questionário estruturado e semiestruturado e visitas in loco. Os resultados confirmam 

que a terra em Roraima historicamente tem se constituído como fonte do poder 

político e econômico dos grupos dominantes, os quais buscam submeter os 

camponeses à exploração do capital, excluindo-os do acesso às condições de 

produzir. O modelo de assentamentos adotados pelo INCRA não tem sido suficiente 

para garantir a permanência do camponês na terra; ao contrário, tem servido como 

estratégia de ocupação dos espaços de baixo valor agregado. Constitui ainda, uma 

forma de agregar valor ao espaço e preparar as condições necessárias à expansão 

do capital por da ampliação das áreas de pastagens, enquanto empurram os 

camponeses para zonas de conflitos.  

 

Palavras-chave: Roraima. Apropriação do Espaço. Assentamentos Rurais. Conflitos 

de Terra. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The present thesis, entitled "The Agrarian Reform Policy of INCRA and the Field 

Conflicts in Roraima", gains importance in the current political and economic scenario 

of expansion of agribusiness and land transfer of the Union to the state domain. 

Roraima has a border with the Cooperative Republic of Guayana, Bolivarian 

Republic of Venezuela, State of Amazonas and Pará. Roraima has a strong 

migratory influence, with emphasis on the State of Maranhão, which represents 16% 

of the total. The migrants, on reaching the "new land," vie for spaces previously 

appropriated by political and economic forces that historically dominate local power. 

Part of the migrant population came to Roraima when it was still Federal Territory, 

encouraged by the policies to encourage the occupation of the region of the North 

Frontier of the Amazon, creating, for this, rural settlements. Roraima has 67 

settlements managed by INCRA, with capacity to settle 22,115 families and 14,026-

seat belt. Despite the apparent availability of land, there are 1,463 families in conflict 

over land disputes. From this juncture, the present thesis proposes to answer the 

following research problem: How to explain the occurrence of land conflicts in 

Roraima, if the number of land available for agrarian reform is greater than the 

number of families in conflict? The answer to this question demands to identify the 

model of settlements adopted by INCRA and the connections with the conflicts in the 

field in Roraima, constituting, therefore, the general objective of the present thesis. 

Specific objectives: to describe the physical aspects and the geohistorical processes 

in which the State of Roraima is based; to discuss the model of rural settlements 

adopted by INCRA in the period from 2006 to 2016; Investigate who are the settled 

subjects and what conditions of the lots available for settlement; and to consider the 

conflicts over land in Roraima. The knowledge of the political practices adopted by 

INCRA in the organization of the settlements can contribute to help the social 

movements to understand the context in which the settlements are created and to 

reassess the strategies of action, justifying the importance of the present thesis. The 

research was based on historical materialism, with a qualitative and exploratory 

nature. The techniques used were: documentary research; Note; interviews with 

structured and semi-structured questionnaire and on-site visits. The results confirm 

that the land in Roraima has historically been constituted as the source of the political 

and economic power of the dominant groups, who seek to subject the peasants to 



 
 

the exploitation of capital, excluding them from access to the conditions of 

production. The settlement model adopted by INCRA has not been sufficient to 

guarantee the peasants' permanence in the land; on the contrary, it has served as a 

strategy for occupying the spaces with low added value. It is also a way of adding 

value to the area and preparing the necessary conditions for the expansion of capital 

by expanding the pasture areas, while pushing the peasants into conflict zones. 

 

Keywords: Rural Settlements. Land Conflicts. Appropriation of Space. 
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1         INTRODUÇÃO  

 

Pensar a disputa da terra em Roraima é lembrar minhas origens, como 

camponês sem-terra. Integrante de uma família de 16 irmãos que trabalhou em 

regime de meação na terra de terceiros, no Município de Congo na Paraíba. Senti 

ainda quando criança o peso da exploração exercida por aqueles que detêm o 

monopólio da terra.   

Como filho de camponês nascido na microrregião do Cariri Paraibano, 

desde cedo me dediquei ao trabalho da lavoura de subsistência em terras de 

terceiros, em que o uso da terra era pago no sistema de meia. Estudei em escola 

rural no sistema chamado multisseriado, que concentra na mesma sala estudavam 

alunos do 1º ao 4º ano.  

Em 1993 ingressei no curso de Licenciatura em Geografia da 

Universidade Estadual da Paraíba, Campus de Campina Grande. Durante o curso 

participei dos movimentos estudantis que contribuíram para construção de uma 

formação crítica e participativa em interação com os grupos sociais excluídos.  

Após a conclusão do Curso em Geografia migrei para Roraima em 1997, 

quando comecei a lecionar na educação básica por meio de contrato temporário, 

tendo enfrentado perseguição política por não aceitar apoiar candidatos parentes de 

gestor escolar do qual não possui afinidade política ideológica.  

No período de 1998 a 2000 cursei Especialização em Relações 

Fronteiriça na Universidade Federal de Roraima, curso este promovido pelo 

Departamento de Geografia. Em 2002 ingressei no curso de Bacharelado em Direito 

da Universidade Federal de Roraima, tendo concluído em 2007; neste mesmo ano 

fui aprovado no exame da Ordem dos Advogados do Brasil.  

Ainda em 2002 fui aprovado para Professor de Geografia da Educação 

Básica do Estado. A partir de 2005 me filiei ao Sindicato dos Trabalhadores em 

Educação do Estado de Roraima – SINTER.  

No período de dezembro de 2010 a dezembro de 2013 fui Diretor Geral 

do SINTER. À frente do Sindicato foram diversas viagens ao interior Estado e, 

nestas viagens, foram observados vários lotes da reforma agrária sem ocupação 

direta, dando a impressão de estarem abandonados.  
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No período de 2010 a 2012 cursei Mestrado em Direito Ambiental pela 

Universidade Estadual do Amazonas e, após a saída da Direção do SINTER, passei 

a advogar de forma voluntária para os camponeses assistidos pela Pastoral da Terra 

em Roraima.  

Nos diálogos com os movimentos dos camponeses eram frequentes os 

relatos de conflitos pela terra no Estado, o que me despertou para necessidade de 

estudar a aparente contradição entre a existência de lotes da reforma agrária sem 

ocupação direta e os conflitos de terra em Roraima.  

Parte-se da premissa que a concentração fundiária brasileira se 

contrapõe a massa de camponeses excluídos da terra. Estes são explorados como 

mão de obra barata e pressionados a deixarem suas regiões de origem para atender 

aos interesses de expansão do capital no território nacional, incluindo a Região 

Amazônica.    

A ocupação da Amazônia tem sido influenciada pelos movimentos 

migratórios, que são incentivados pelas políticas governamentais e expansão do 

capital privado. No período dos governos civil-militares (1964 a 1985) a abertura de 

rodovias e a criação de colônias agrícolas, serviram como válvula de escape aos 

conflitos pela disputa da terra no Nordeste. Este período foi marcado pelo lema 

oficial: “Uma terra sem homens [Região Norte] para homens sem terra [Região 

Nordeste]”. Na prática, ocorreu à transferência de focos de tensões da região 

Nordeste para Amazônia, ampliando-se nesta região os conflitos entre latifúndios, 

colonos, indígenas e garimpeiros (OLIVEIRA, A. 2005).  

As colônias agrícolas criadas às margens das rodovias na Amazônia, se 

por um lado atraíram a migração para Região, por outro, as dificuldades de 

sobrevivência dos camponeses nos assentamentos resultou na forte migração das 

áreas rurais para as cidades. Inicialmente, o maior fluxo migratório ocorreu para os 

Estados do Pará e Rondônia, influenciados pela construção das rodovias 

Transamazônica; Belém-Brasília, Cuiabá-Santarém e Cuiabá-Porto Velho.  

Na bacia do Rio Branco os primeiros assentamentos rurais (denominados 

à época de colônias agrícolas) ocorreram nos anos de 1940, após a criação do 

Território Federal por força do Decreto Federal nº 5.812, de 13 de setembro de 1943 

(BRASIL, 1943). À época, foi criado a Colônia Agrícola Fernando Costa, no 

município de Boa Vista, às margens do rio Mucajaí. A maior parte das famílias 

assentadas, não conseguiu permanecer nos lotes, sendo que, em 1956, restava
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 apenas 1(uma) das 15 famílias assentadas em 1944 (GUERRA, 1956) e (LIMA, 

2004).  

Para substituir os colonos que haviam migrado para Boa Vista, o Governo 

do Território incentivou a vinda de novos imigrantes do Nordeste. Nos anos de 1950 

foram assentadas 150 famílias vindas do Maranhão (GUERRA, 1956 e SILVEIRA & 

GATTI, 1988) (LIMA, 2004). 

No Território Federal do Rio Branco foram criadas mais duas colônias 

agrícolas, sendo elas: Braz de Aguiar, que deu origem ao município de Cantá, e 

Coronel Mota (que deu origem ao município de Alto Alegre). Uma das dificuldades 

de manutenção das colônias era a saída dos assentados, uma vez que muitos 

abandonavam os lotes e migravam para Capital Boa Vista, ensejando na 

necessidade de novos imigrantes.     

A baixa taxa de permanência dos assentados nos lotes rurais sofreu 

pouca alteração no decorrer da histórica em Roraima. Mesmo após a extinção do 

Território e a criação do Estado em 1988, as taxas de abandono dos assentados nos 

lotes da reforma agrária continuaram elevadas.  De acordo com Diniz (2002), nas 

áreas pioneiras o percentual de assentados que permanece nos lotes é de 88,9%; 

nas áreas de transição este percentual se reduz para 54,44% e nas áreas 

consolidadas é de apenas 41,1%.  

As áreas pioneiras são definidas como sendo as áreas onde há 

disponibilidade de terras, rápido crescimento populacional, precariedade nos meios 

de transporte, ausência de mercado de terra, predomínio da população rural, falta de 

infraestruturas; já as transitórias são áreas que coexistem paralelamente atividades 

agrícolas e comerciais, com crescimento do valor da terra na medida em que ocorre 

a escassez. O mercado de terra passa a adquirir valor comercial e amplia-se a 

concentração fundiária através de fazendas, atraindo empresários capitalistas. 

Nestas áreas crescem o desmatamento e novas ocupações com finalidades de 

produção para o mercado (DINIZ, 2002).  

O Autor1  define áreas Consolidadas como sendo aquelas dotadas de 

infraestrutura com densas redes de transportes; forte concentração de terras; áreas 

de pasto; pouca densidade demográfica e presença das atividades agrícolas e 

pecuárias de natureza capitalista.  

                                                           
1
 Idem. 
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Verifica-se que nos espaços de assentamento do INCRA, a permanência 

dos assentados na terra diminui na medida em que se prolonga o tempo do 

assentamento. Isto pode desencadear o surgimento de conflitos entre aqueles que 

resistem os processos de expropriação e os novos proprietários. Deste modo, é 

necessário ampliar os estudos sobre o Programa de Reforma Agrária do INCRA e 

seus efeitos no Estado de Roraima.  

A população de Roraima estimada em 2019 é de 605.761 habitantes, 

sendo o menos populoso da federação (IBGE, 2019). Apesar do reduzido número 

populacional, quando comparado aos demais estados, convive com situações de 

conflitos de terra que têm marcado à vida política e econômica do Estado.  

No interstício de 2006 a 2016 foram registrados 90 conflitos de terra em 

Roraima, sendo 88 contabilizados pela Comissão Pastoral da Terra CPT e 2 (dois) 

pelo Movimento de Luta Pela Terra – MLT. O maior número de conflitos ocorreu em 

2006 e 2007, que coincide com a chegada do MST no Estado. Porém, em termos de 

famílias envolvidas 2014 se destaca com 8.835 famílias em conflito (CPT, 2016).  

Em 2011 e 2012 não foram registrados conflitos pela CPT, contudo o MLT noticiou 

ocorrência de 2 (dois) conflitos, sendo um Município de Boa Vista e outro no 

Município de Mucajaí (XAVIER, 2011).   

Os dados indica uma redução do número de famílias envolvidas nos 

conflitos nos anos de 2015 e 2016, contudo as áreas em disputa em 2015 foram 

27,43% superior em relação ao ano de 2014 (CPT, 2016).  

Roraima apresenta extensão territorial de 22.298,98 km², que 

corresponde a 4% da Amazônia Legal e 2,6% do território brasileiro. O Estado 

possui fronteiras com a República Bolivariana da Venezuela, ao Norte; República 

Cooperativa da Guiana, ao Oeste; Estado do Amazonas, ao Sul e Estado do Pará ao 

Sudeste (IBGE, 2015). Mapa 1.  
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A localização geográfica de Roraima o coloca em zona de ocupação 

estratégica do Governo Federal que, desde a criação do Território Federal do Rio 

Branco, passou a incentivar a criação de assentamentos rurais como forma de atraí 

camponeses para a região de fronteira.  

Em 2019 Roraima possui 67 Assentamentos vinculados 

administrativamente ao Programa Nacional da Reforma Agrária, com capacidade 

para assentamento de 22.215 famílias, que segundo o INCRA (2017) estão 

assentados 16.566. Partindo-se destes dados, verifica-se que Estado dispõe 

oficialmente de 5.581 lotes que não estão sendo utilizados para os fins da Reforma 

Agrária.    

Partindo dos dados oficiais não deveria haver carência de terras para 

assentamentos em Roraima, já que contabilizando o número de famílias assentadas 

e o quantitativo de famílias em conflito é inferior ao total de lotes criados para 

destinação a Reforma Agrária. Frente a este cenário, define-se como problemática 

de pesquisa responder a seguinte indagação:  

Como explicar a ocorrência dos conflitos pela terra em Roraima, se o 

número de lotes da Reforma Agrária oficialmente disponível é superior ao 

quantitativo das famílias em conflito? Na busca de responder o problema de 

pesquisa, parte-se das seguintes questões norteadoras:  

 

1. Quais os processos geo-históricos de produção, apropriação e uso 

do espaço em Roraima? 

2. Qual o modelo de Reforma Agrária adotado pelo INCRA no período 

de 2006 a 2016 em Roraima? 

3. Quem são os sujeitos assentados e as condições dos lotes da 

reforma agrária em Roraima?  

4. Quem são as famílias em disputa pela terra em Roraima?  

 

Responder as questões norteadoras é fundamental para compreender a 

problemática da pesquisa e identificar suas interferências na produção do espaço 

em Roraima.  

Nesta linha, define-se como objetivo geral: 

Estudar modelo de assentamentos adotados pelo INCRA e as relações 

com os conflitos no campo em Roraima no período de 2006 a 2016. 
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Objetivos específicos:  

 Identificar e descrever os processos geo-históricos de produção, 

ocupação e uso do espaço em Roraima;  

Discutir o modelo de assentamentos adotado pelo INCRA no período de 

2006 a 2016 em Roraima;  

Verificar quem são os sujeitos assentados e quais as condições dos lotes 

da reforma agrária no Estado;  

Analisar os conflitos no campo e a relação com o modelo de reforma 

agrária do INCRA em Roraima.  

A justificativa da escolha do objeto da tese parte do princípio ser 

necessário o aprofundamento do debate sobre as questões relacionadas à Reforma 

Agrária no Estado de Roraima, uma vez que programas governamentais, desde a 

criação do Território Federal do Rio Branco até a transformação em Estado, 

incentivaram a migração de camponeses para região de fronteira, sem que 

efetivamente lhes tenha sido assegurado às oportunidades de desenvolvimento, 

ampliando a fragmentação e o enfraquecimento dos movimentos sociais no campo.   

Para Diniz (1998, p. 158) “A colonização dirigida e espontânea foi um dos 

principais responsáveis pelo crescimento populacional no Estado nas últimas 

décadas.”  

A colonização dirigida é aquela implantada por meio de políticas públicas 

de assentamento que, em Roraima, foram desenvolvidas inicialmente sob a 

coordenação do INCRA, e, mais recentemente, em “parceria” com o ITERAIMA. 

Assim, o espaço rural em Roraima é fortemente influenciado pela ação ou omissão 

do poder público, que dispõe de terras e pode contribuir para mitigar ou ampliar os 

conflitos no campo.  

Roraima apresenta parte de suas terras afetadas por domínio da União, 

que inclui reservas indígenas, as áreas de conservação ambiental e assentamentos 

rurais vinculados administrativamente ao INCRA.  
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Mapa 2 – Mapa de Roraima com as Terras de Domínios da União.  
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O Mapa 2 mostra as 32 reservas indígenas demarcadas e homologadas, 

67 assentamentos rurais e 8 áreas de conservação ambiental. Além da Faixa de 

Fronteira que abrange 150 km de extensão. Tem início no limite da fronteira do 

território nacional com os países vizinhos, nos termos da norma do art. 20, §2º da 

Constituição Federal (CF) de 19882.   

Ainda que a Faixa de Fronteira não seja de uso exclusivo da União, esta 

possui prerrogativas legais para regulamentar sua forma de ocupação, podendo 

consultar o Conselho de Segurança Nacional no desenvolvimento de políticas 

públicas destinadas a promover a ocupação como forma de assegurar a posse do 

território nacional.  

A divisão das terras em Roraima tem servido para alimentar o discurso 

político que busca justificativa os entraves econômicos do Estado e esconder as 

verdadeiras razões dos problemas sociais em Roraima. A posse da terra sem 

observância do cumprimento dos requisitos da função social da propriedade, exigida 

pela Constituição Federal de 1988, tem sido uma característica da Amazônia.    

À Amazônia é composta por uma diversidade cultural, que tem no meio 

rural as bases históricas de sua construção. Em Roraima dos 15 municípios, 10 

apresentam população rural superior à urbana.  Segundo Staevie (2012) em 1989 

das áreas que compõem os atuais municípios de Roraima, pelo menos 10 contavam 

com assentamentos rurais promovidos pelo INCRA, sendo elas Amajari; Alto Alegre; 

Mucajaí; Iracema; Bonfim; Pacaraima; Caroebe; Cantá; São Luiz e Rorainópolis. O 

autor não cita, mas pode-se incluir neste rol a área do atual município de São João 

da Baliza. 

Nesta linha, verifica-se que os processos de ocupação do Estado de 

Roraima possui estreita relação com a criação dos assentamentos rurais e a disputa 

da terra. A existência dos assentamentos, por si só, não significa que esteja em 

curso um programa e reforma agrária no Estado. É necessário a realização de 

estudos que possam comprovar por meio da pesquisa os efetivos resultados do 

“Programa de Reforma Agrária” desenvolvido pelo INCRA em Roraima. 

 De acordo com os dados oficiais divulgados pelo INCRA, em Roraima, o 

número dos lotes criados para atender o “Programa de Reforma Agrária” é superior 

                                                           
2
 CF/88: Art. 20. São bens da União: [...] §2º A faixa de até cento e cinquenta quilômetros de largura, 

ao longo das fronteiras terrestres, designada como faixa de fronteira, é considerada fundamental para 
defesa do território nacional, e sua ocupação e utilização serão reguladas em lei. 
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ao número de famílias assentadas em 5.581 lotes. Encontra partida a CPT 

contabilizou em 2016 um total de 1.463 famílias em conflitos pela terra no Estado. 

Neste cenário, torna-se fundamental pesquisar o modelo de assentamento do 

INCRA e a relação com os conflitos do campo em Roraima, o que poderá indicar a 

necessidade de mudança no modelo adotado, justificando a presente tese de 

doutorado. 

 Recorte espacial do estudo havia sido definido inicialmente em pesquisar 

os assentamentos no município de Cantá, porém com o desenvolvimento da 

pesquisa foi necessário reajustar a escala para que pudesse contemplar os demais 

municípios do Estado. A partir do novo recorte foram selecionados 37 

assentamentos por meio de sorteio aleatório feito no Excel, que contemplaram 10 

municípios, sendo eles: Rorainópolis; Caroebe; São João da Baliza; São Luiz; 

Caracaraí; Iracema; Cantá; Mucajaí; Alto Alegre e Bonfim.  

Em cada um dos assentamentos foi entrevistado o presidente da 

associação dos camponeses e naqueles em que a associação estava inativa foram 

entrevistados os assentados mais antigos, sendo um representante por 

assentamento.      

O recorte temporal da escala foi definido para o período de 10 anos de 

2006 a 2016, uma vez que os registros de conflitos no campo em Roraima pela 

Comissão Pastoral da Terra teve início em 2006 e até o início da pesquisa o último 

ano de registro de conflito foi 2016.  

A primeira etapa da pesquisa foi centrada na revisão bibliográfica, no 

sentido de selecionar os principais teóricos que norteiam a presente tese, com 

preferência para autores que trabalham na perspectiva do materialismo histórico 

dialético. A escolha pelo materialismo histórico decorre da compreensão de que o 

fenômeno em estudo possui suas raízes marcadas pelas contradições do modelo de 

produção capitalista.   

As leituras teóricas foram feitas paralelamente à pesquisa documental, no 

sentido de identificar fontes primárias contemporâneas ao tempo histórico em que 

ocorreram os processos de produção, apropriação e uso do espaço. 

Foram realizadas diversas buscas na Biblioteca Nacional (digital); 

Biblioteca do Senado Federal do Brasil (digital); Biblioteca de Lisboa – Portugal 

(digital); Instituto Brasileiro de História e Geografia (digital); Museu Nacional do Rio 

de Janeiro (digital); Arquivo Utramarino de Portugal; arquivos do INCRA, além de 
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pesquisa documental em arquivos (físicos).  Isto possibilitou uma análise nos 

documentos históricos que contém registros das estruturas espaciais, políticas e 

econômicos, que marcaram a formação das bases que compõe o Estado de 

Roraima.  

Na segunda etapa foram realizadas as visitas aos Assentamentos 

selecionados no sorteio que totalizaram 55,22% do total de assentamentos 

existentes no Estado. As visitas destinaram-se a conferência in loco das condições 

de infraestrutura de acesso, oferta de serviços de educação e saúde, assistência 

técnica, sistema de produção, níveis de ocupação, viabilidade para novos 

assentados e perfil das famílias assentadas. Esta etapa foi executada por meio da 

observação direta, entrevistas e pesquisa documental.  

A terceira etapa foi destinada a entrevistas com lideranças camponesas 

envolvidas nos conflitos de terra no Estado. Para isto, partiu-se das informações 

obtidas junto a Comissão Pastoral da Terra e Coordenação Estadual do Movimento 

dos Trabalhadores Sem Terra (MST), além do contato com presidentes de 

associação de camponeses envolvidos na luta pela terra.  

As entrevistas foram realizadas utilizando-se de questionário 

semiestruturado com dez perguntas cada questionário, porém no decorrer das 

entrevistas diversas anotações foram registradas, considerando a pertinência das 

abordagens dos entrevistados com o objeto da pesquisa.   

Antes da aplicação dos questionários, os entrevistados assinaram um 

termo de autorização para que as informações obtidas com as entrevistas pudessem 

ser utilizadas para fins acadêmicos. As entrevistas foram realizadas com sujeitos 

maiores e capazes, nos termos da norma do art. 5º, da Lei Federal nº 10.406/002, 

que institui o Código Civil Brasileiro (BRASIL, 2002).  

Ainda que o teor das entrevistas não esteja incluído na proteção legal dos 

direitos autorais, regulados pela norma do art. 8º, inciso I, da Lei Federal nº 9. 

610/1998, optou-se em utilização do termo de consentimento em respeito aos 

entrevistados.  

Após as entrevistas, as respostas foram confrontadas com as informações 

obtidas por meio da pesquisa documental, possibilitando o cruzamento dos dados 

oriundos de fontes diferentes.  

Feita a coleta dos dados e informações foi realizada a análise detalhada 

do material levantado e produzidos mapas cartográficos com a utilização de 
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Software Livre Qgis, versão 3.4.11. Foi utilizada a base cartográfica contínua do 

Estado de Roraima de 2011 na escala de 1/100.000 baixada no site do IBGE; base 

cartográfica de 2017, acessada do Portal do INCRA na rede mundial de 

computadores, shapefile elaborado pela EMBRAPA em 2011; imagens de satélite 

Landsat 8 baixadas do portal do INPE na internet.   

O método empregado foi o materialismo histórico-dialético, focado em 

analisar o objeto da pesquisa, sob a perspectiva histórica dos processos de 

produção e reprodução do espaço.  

Na definição dos termos destacam-se as expressões:  Região do Rio 

Branco, Território do Rio Branco, Território de Roraima, Estado de Roraima ou 

simplesmente Roraima, que são adotados para definir recortes temporais distintos, 

porém tratam da mesma escala espacial que compõe o atual Estado.  

Os termos representam períodos históricos diferentes e obedecem os 

seguintes parâmetros:   

Região do Rio Branco: o termo Rio Branco foi o nome empregado pelos 

colonizadores portugueses para definir o rio chamado pelas comunidades indígenas 

de Queceune (MENCK, 2009). O autor relata que oficialmente a utilização do termo 

Rio Branco aparece nos relatos oficinais do início do século XVIII.  

Farage (1991) ao se referir à área geográfica com acesso a partir da 

navegação do Rio Branco, onde ocorriam as expedições das chamadas tropas de 

resgates a define como Região do Rio Branco. Desta forma, a expressão Região do 

Rio Branco é empregada na presente tese para definir o recorte temporal que se 

estende do início da colonização portuguesa até 1943. 

Território do Rio Branco: representa o recorte temporal de 1943 a 1962, 

permanecendo a área geográfica da chamada Região do Rio Branco. Neste período, 

o Governo Federal criou o Território por força do Decreto-Lei nº 5.812, de 13 de 

setembro de 1943 (BRASIL, 1943).  

Território de Roraima:  corresponde à escala temporal de 3 de dezembro 

de 1962 a 5 de outubro de 1988, quando esteve em vigência o Território Federal de 

Roraima. A mudança no nome do Território Federal do Rio Branco foi determinada 

por força do art. 1º da Lei Federal nº 4.182, de 13 de dezembro de 1962 (BRASIL, 

1962).  

Estado de Roraima ou simplesmente Roraima: constitui o recorte histórico 

a partir de 5 de outubro de 1988, quando ocorreu a promulgação da Constituição 
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Federal que transformou o Território em Estado da Federação, mantendo a 

denominação de Roraima. 

A tese encontra-se estruturada em quatro seções. A primeira é destinada 

a introdução em que apresenta a trajetória de vida do pesquisador, seguida da 

indicação do objeto e problema da pesquisa; questões norteadoras; objetivos, 

justificativa e exposição sobre a metodologia. 

A segunda seção aborda os processos históricos de produção, 

apropriação e uso do espaço, em que se encontram assentados o Estado de 

Roraima, na busca de analisar as estruturas espaciais projetadas como instrumentos 

de temporalidades destinados a atender aos interesses políticos e econômicos dos 

grupos dominantes locais.  

A terceira seção traz a exposição sobre o modelo de Assentamento da 

Reforma Agrária adotada pelo INCRA em Roraima, com destaques a lógica de 

criação dos assentamentos e seus efeitos práticos nas condições de vida dos 

camponeses, incluindo os que estão em situação de conflitos pela terra.  

A quarta e última seção é dedicada às considerações finais e traz uma 

síntese das abordagens enfrentadas no decorrer da tese. Apontam e indicam alguns 

pontos que poderão ser observados pelos movimentos sociais quanto às estratégias 

de disputa espacial em Roraima.  
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2 OS PROCESSOS HISTÓRICOS DE PRODUÇÃO, APROPRIAÇÃO E USO 

DO ESPAÇO NA BACIA DO RIO BRANCO  

 

A realidade do presente não é uma construção apenas dos últimos 

acontecimentos sociais, econômicos e políticos que aparecem aos olhos do 

intérprete apressado, mas fruto dos sucessivos processos históricos que se 

acumulam espaço-tempo. A sociedade contemporânea herda, querendo ou não, os 

embates políticos, econômicos e culturais travados entre as gerações passadas. 

Assim, tem-se um espaço historicamente representado que instrumentaliza o espaço 

presente e assenta as bases de construção do espaço futuro.  

Nesta perspectiva, as estruturas espaciais que compõem o Estado de 

Roraima são resultantes de fatores pretéritos e que interagem com a dinâmica do 

presente, de forma que o passado projeta o presente e o presente projeta o futuro.  

Silva, S. (2010, p. 16) ao tratar do espaço afirma: “Esse espaço produzido assim se 

coloca no presente, perante as configurações territoriais apreendidas como produto 

deste passado que, dialeticamente, nele está contido e ele contém.” 

Santos, M. (2012a) chama atenção para não confundir, no estudo do 

espaço, a categoria tempo com a simples análise de fatos históricos. O tempo só 

tem efetivo significado, quando considerado como parte do sistema a que pertence. 

Visão esta, compartilhada por Harvey (2008).  

Para Lefebvre (2000, p. 39) “Se existirem códigos do espaço 

caracterizando cada prática espacial (social), se essas codificações foram 

produzidas com o espaço correspondente, a teoria deverá expor sua gênese, sua 

intervenção, seu definhamento.” A posição de Santos, Milton; Harvey e Lefebvre 

consolida o entendimento que para estudar o espaço é necessário a reconstrução 

histórica e contextualizada dos fenômenos que lhe deram origem.   

As estruturas que produzem e são produzidas na vida social estão 

arraigadas a multiplicidades de espaços que, apesar de serem múltiplos, não são 

fragmentados. Para Lefebvre (2000, p. 64) “O passado deixou seus traços, suas 

inscrições, escrita do tempo. Mas esse espaço é sempre hoje como outrora, um 

espaço presente, dado como um todo atual, com suas ligações e conexões em ato.”  

É partindo destas premissas que se busca analisar os processos 

históricos de produção, apropriação e uso do espaço em que se encontram os 
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assentamentos no Estado de Roraima. Assim, é indispensável discutir as matrizes 

históricas de formação da sociedade roraimense, já que o meio rural na 

contemporaneidade não está desvinculado das ações políticas e econômicas que 

ocorreram nas demais escalas espaciais e temporais. 

 A reconstrução histórica da produção espacial não implica no 

levantamento de fatos históricos voltados a cronologia de datas e eventos 

específicos. Mas, sobretudo, de verificar a periodização das forças produtivas e das 

relações de produção, que se materializaram no espaço-tempo. É neste caminhar, 

que se põe ao desafio de buscar na/com a história, entender nossa herança espacial 

e qual a influência deste “passado” na formação das estruturas espaciais do 

presente no Estado de Roraima.  

 

2.1 À Herança Indesejada  

 

O primeiro registro dos portugueses sobre Rio Branco data de 1639, com 

anotações de Pedro Teixeira nos relatos da expedição pelo Rio Amazonas até a 

cidade de Quito na Cordilheira do Andes. O nome de Branco foi denominação dos 

portugueses, já que antes era chamado pelos indígenas de Quecuéne (TINOCO, 

1775).  

Sampaio (1872) ao discorrer sobre a ocupação do Rio Branco, afirma 

que, no período de 1639 a 1655, os portugueses possuíam notório conhecimento da 

região, apesar de o “descobrimento” efetivo ter ocorrido entres os anos de 1670 e 

1671. Ainda que Sampaio não indique fontes documentais concretas que possam 

comprovar tal conclusão, o contexto histórico sinaliza para a confiabilidade da 

informação.  

Em 1745, La Condamine, ao realizar expedição no Rio Amazonas, relatou 

que os portugueses já ocupavam o interior do Rio Negro há mais de um século, 

onde praticavam amplamente o comércio de escravos vendendo os índios 

capturados na região (LA CONDAMINE, 2000). Assim, verifica-se perfeita sintonia 

entre a conclusão de Sampaio e os relatos de La Condamine. Era praticamente 

impossível que o rio Branco, desembocando no Rio Negro não tenha sido 

frequentado pelos portugueses no período aproximado de 1640 a 1670, por meio 

das chamadas tropas de resgates destinadas ao aprisionamento de índios.  
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É importante considerar que as tropas de resgates eram feitas de forma 

clandestina. Nabuco (1903) ao comparar os registros da ocupação do Rio Essequibo 

pelos holandeses e as fontes históricas da ocupação portuguesa na bacia do Rio 

Branco, explica a diferença dizendo que:   

 

Lá [Essequibio] tudo era feito com o mais rigoroso controle comercial da 
fiscalização; enquanto no Grão-Pará era exatamente ao contrário, os 
moradores não só deixavam de fazer os registros, como buscavam 
escondê-las para fugir do controle da Coroa. [...] após controlarem a entrada 
dos rios a exploravam como se fossem donos sem qualquer controle” 
(NABUCO, 1903, p. 57).  

 

A utilização de tropas de resgates ilegais, como forma de aprisionar índios 

para o trabalho escravo, deu origem, na Bacia do Rio Branco, a um conjunto de 

práticas espaciais clandestinas e ilegais que sacrificavam os povos indígenas aos 

interesses econômicos dos colonizadores.    

Segundo Tinoco (1775), o Rio Branco encontrava-se debaixo da bandeira 

portuguesa desde 1725. Reis (1940) cita que as tropas de resgates oficiais no Rio 

Branco foram até 1744, sendo que a última realizada foi comandada por Francisco 

Xavier de Moraes.  

Para Menck (2009) não há evidências confiáveis que os portugueses 

tenham navegado no interior do Rio Branco antes de 1740. Para Barbosa (2010), as 

tropas de resgates oficiais se estenderam até 1748.  

Se há divergência quanto ao período de ocorrência das tropas de resgate 

na região, há consenso que as finalidades eram aprisionamento de índios 

destinados ao comércio de escravos em Belém e exploração das drogas do sertão. 

A primeira tropa de resgate oficial que adentrou o Rio Branco foi a comandada por 

Cristóvão Ayres Botelho em 1736 (REIS, 1.940; FARAGE, 1.991; BARBOSA, 2010).   

Farage (1991) ao discorrer sobre as principais razões para ocupação 

portuguesa no Rio Branco, destaca a exploração das drogas do sertão; a pesca de 

tartarugas que serviu de fonte de abastecimento ao mercado regional da capitania 

do Rio Negro e a necessidade de defesa geopolítica da região, frente às ameaças 

dos espanhóis e holandeses. Acrescenta-se ainda o comércio de escravos feito por 

meio da captura de índios.  

Guzmán (2008) afirma que além do Rio Negro, as regiões do Rio 

Solimões e do Rio Branco foram exploradas pelos traficantes de escravos indígenas 
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no período de 1730 a 1740. Para o Autor essas áreas ficaram praticamente 

despovoadas, considerando o elevado número de indígenas que foram traficados, 

com destaques às etnias Caribe, Sapará, Wapixana e Macuxi (todas habitantes na 

Região do Rio Branco).  

A partir de 1757, o trabalho escravo indígena foi legalmente proibido por 

força do Regulamento do Diretório dos Índios. Porém, a aparente liberdade era na 

verdade uma mudança de estratégia da Coroa Portuguesa na definição das relações 

de produção no Estado do Pará e Maranhão.  

 O item 3 do Regulamento descreve a representação política e cultural da 

Coroa Portuguesa em relação aos povos indígenas, marcada pela visão de 

superioridade da chamada cultura da “civilização” e completa depreciação das 

culturas indígenas, consideradas como abomináveis por seus costumes, tradições e 

rituais. No citado Regulamento constava:  

 

3.  Naõ fe podendo negar, que os Índios defte Eftado fe conferáraõ até 
agora na mefa barbaridade, como fe viveffem nos incultos Sertoens, em que 
nafecêraõ, praticando os peffimos, e abomináveis coftumes do Paganfino, 
naõ fó privados do conhecimento dos adoráveis mifterios da noffa Sagrada 
Religiaõ, mas até das mefmas vonveniencias Temporaes, que fo fe podem 
confeguir pelos meios da vivlidade, da Cultura, e do Commercio: e fendo 
evidente, que as paternáes porvidencias do Noffo Augufto Soberano, fe 
dirigem unicamente a chiftianizar, e civilizar eftes até agora infelices, e 
miferaveis póvos, para que fahindo da ignorância, e rufticidade, a que fe 
achaõ reduzido, poffaõ fer uteis a fi, aos moradores, e ao Efetad: Efetes 
dois virtuofos, e importantes fins, que fempre foi a heroica empresa do 
incomparável zelo dos noffos Catholicos, e Fideliffimos Monarcas, faraõ o 
principal objeto da reflexaõ, e cuidado dos Diretores. (REINO DE 
PORTUGAL, 1755)

3
. 

 

Nota-se a existência de dois mundos completamente distintos e 

antagônicos na produção do tecido social. Os portugueses vinculados ao 

cristianismo e aos interesses políticos e econômicos da colônia, e os indígenas em 

sua diversidade de crenças e representações próprias da natureza, de si e do 

mundo.  

Por meio do Regulamento do Diretório dos Índios, o Governo Português 

buscou extirpar a cultura indígena das representações no espaço. E, com isto, abolir 

o espaço indígena que fugia ao controle das forças oficiais, substituindo a 

“naturalização” do espaço objetivo pelo espaço “fabricado”. Para Lefebvre (2000, p. 

202) as imposições do espaço abstrato configura uma “representação engendrada a 

                                                           
3
 Mantida a grafia original. 
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representação inversa e complementar.” No espaço fabricado do Rio Branco, os 

indígenas foram o suporte às atividades da colônia que enfrentava sérias dificuldade 

com a falta de mão de obra.    

No caso do Rio Branco, além do sarampo, os povos indígenas foram 

acometidos por epidemias de diarreias, tão letais ou até mais graves do que 

sarampo.  Ferreira (1785) ao falar dos que escaparam do sarampo afirma que da 

disenteria não escapou nenhum. Nesta linha, se por um lado os povos indígenas 

foram duramente perseguidos para servirem como mão de obra escrava, por outro, 

as epidemias decorrentes do contato com os colonizadores também afetaram a 

sobrevivência das comunidades.  

Na região do Rio Branco, o aprisionamento para o comércio de escravos 

era uma prática dos portugueses, holandeses e espanhóis. Em 1751, o então 

Governador do Estado do Grão-Pará e Maranhão – Francisco Xavier de Mendonça 

Furtado - encaminhou carta a Coroa Portuguesa comunicando a necessidade de 

criação de um forte militar no Rio Branco, como forma de afastar a presença dos 

holandeses na região (MENDONÇA, 1751).   

O então Governador relatou que:  

  

A notícia que pode adquiri, em consequência desta real ordem de V. Maj., é 
que no rio Negro vem desaguar o rio Branco, e oito dias de viagem por este 
acima e a ocidente dele, se acha outro chamado Tacutu, pelo qual 
antigamente costumavam os holandeses vir comerciar como os nossos, e a 
poucos anos têm repetido por esta parte as entradas e pelo sertão do rio 
Negro, a resgatar escravos, que levam para as suas terras; e querendo no 
ano de 1749 opôr-se-lhes a esta diligência uns índios da Missão de Aricari, 
os tais holandeses lhes atiraram vários tiros, de maneira que lhes foi forçoso 
retira-se para sua Missão. É certo que destas entradas se segue É certo 
que destas entradas se segue mui perniciosas consequências, tanto a 
nossa religião como ao serviço de V. Maj., porém, em tão larga distância e 
com as poucas forças que tenho nesta Capitania é impossível poder 
embarcar semelhantes excessos. O meio que me ocorre, unicamente 
capaz, é fazer-se uma Povoação em qualquer das margens do rio Branco, 
para o que tem excelentes campinas, e me dizem que os ares são 
sumamente temperados; seguindo-se esta diligencia, não só embaraçar as 
entradas dos tais holandeses, mas aumentar as tais povoações por estes 
domínios de V. Maj., tão desertos; e, em consequência, as suas reais 
rendas. (FURTADO, 1751).  

 

Para garantir a posse e o domínio do espaço pela Coroa Portuguesa, D. 

José ordenou a construção do Forte Militar de São Joaquim, na confluência dos rios 

Uraricoera e Tacutu, em 1.753, o que foi concluído apenas em 1775. Paralelamente 
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à construção do Forte, os portugueses criaram povoações com a descida de índios, 

recrutados das áreas de mata (SAMPAIO, 1872).  

Os portugueses fundaram as povoações: São Fellippe, à margem oriental 

do rio Tacutu próxima da fortaleza; Nossa Senhora da Conceição, à margem sul do 

rio Uraricoera. E, abaixo do encontro dos rios Tacutu com Uraricoera, foram criadas 

mais duas povoações: Santa Izabel e Santa Bárbara, à margem oriental do rio 

Branco próximo a Fortaleza de São Joaquim. Por fim, na foz do rio Uanuau foi criado 

o povoado de Nossa Senhora do Carmo (ALMEIDA, 1872). Estes povoados além de 

servirem de suprimento de mão de obra a colônia, ainda possibilitavam apoio 

logístico à navegação dos colonizadores na bacia do Rio Branco.  

A técnica da navegação, associada ao poder de fogo da pólvora, 

possibilitou aos portugueses o domínio dos espaços no interior da Amazônia, 

incluindo a Região do Rio Branco. A primeira permitia a entrada para as áreas do 

sertão e a segunda a supremacia na guerra com os indígenas, gerando encontro-

desencontro no/do espaço-tempo. Estes, apesar de simultâneos, eram distintos.   

Galeano (2015, p. 35) ao discorrer sobre as razões do domínio colonial 

afirma: “nenhuma das culturas nativas conhecia o ferro e o arado, o vidro e a 

pólvora, e tampouco empregava a roda […]. O desnível de desenvolvimento dos 

dois mundos explica em grande parte a relativa facilidade com que sucumbiram as 

civilizações nativas.” Ainda que o Autor não esteja se referindo especificamente a 

Região do Rio Branco, a análise aplica-se a Região.    

Lefebvre (2000) destaca que as forças produtivas não se desenvolvem no 

espaço vazio, ao contrário, o espaço vai se construindo na relação com as forças 

produtivas. O espaço é ao mesmo tempo produto e produtor. Nesta linha, forças 

produtivas e espaço se desenvolvem sobre um mesmo contexto social e político que 

domina o grupo social e a natureza, no seu contexto histórico. 

Forças produtivas e espaços são faces de uma mesma “moeda”. É o 

tempo da técnica e das relações espaciais especificas e projetadas localmente, sem 

perder a conexão com a totalidade que o faz ser o que é. Na região do Rio Branco, a 

chegada dos colonizados foi acompanhada de mudanças das forças produtivas e 

das relações de produção, que culminaram na modificação das estruturas e formas 

espaciais, alterando os modelos de organização das populações indígenas e sua 

distribuição no espaço. 
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Em 1777, o quantitativo de indígenas que ocupava as cinco povoações as 

margens dos rios dominados pelos colonizadores eram de 1.019 índios, sendo 591 

de homens e 428 de mulheres. O povoado de Nossa Senhora da Conceição com 

372 índios, sendo 200 homens e 172 mulheres era o que possuía maior número de 

habitantes (ALMEIDA)4. O quantitativo de indígenas nos povoados sofria alteração 

com frequência, considerando as fugas das áreas dominadas pelos colonizadores.   

De acordo com Farage (1991, p. 150) em comunicado do Administrador 

do Forte ao Governador João Pereira Caldas, relata: “ao perceber a proximidade dos 

portugueses, toda a população fugia, deixando de si apenas as casas incendiadas.” 

As fugas continuaram mesmo depois da proibição do trabalho escravo e a 

construção do Forte Militar.  

Sampaio (1872) destaca as revoltas ocorridas em 1.780 nos povoados de 

S. Fellippe, nossa Senhora da Conceição, em que os indígenas se revoltaram, 

destruíram as roças e fugiram para o mato, deixando praticamente vazios os 

povoados controlados pelos militares.    

Nos aldeamentos portugueses às margens do Rio Banco, havia a 

presença das seguintes etnias: Paravianam Uapixana, Aturaiú, Tapicari, Uaiumará, 

Amaripá, Pauxiana e como etnias conhecidas, mas até aquele momento não 

reduzidas os grupos Cariponá, Macuxi, Uaicá, Securi, Seperú, Carapi, Sepereú 

Umaiana (SAMPAIO, 1872). 

As fugas dos índios do trabalho na colônia foram relatadas por Lobo 

D’Almada em 1787 que, ao discorrer sobre as estratégias de ocupação e exploração 

do Rio Branco, alertou para necessidade de um novo modelo de contato com os 

indígenas. Em vez da descida forçada, deveriam atraí-los ao modelo de vida dos 

colonizadores por meio da sedução ao consumo dos produtos coloniais, existentes 

nos povoados (ALMADA, 1787).   

Almada buscava a sujeição dos indígenas por meio da introdução de 

valores culturais, que estimulassem o desejo pelos produtos próprios dos 

colonizadores e não se deveria impor, aos primeiros homens descidos, qualquer tipo 

de trabalho forçado. Era necessário dispor de tempo para cuidar de suas roças, sem 

qualquer interferência. Assim, nos dizeres de Lobo D’Almada, teriam nas 

proximidades do povoado tudo aquilo que eles encontravam no mato. 

                                                           
4
 Op. Cit. 
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Para Sampaio (1872), a Região do Rio Branco apresentava além dos 

vegetais utilizados para produção de óleos e a grande quantidade de pescado, 

extensos campos propícios à expansão da criação de gado que poderia ser escoada 

a produção por meio da navegação do Rio Branco.  

 Para as comunidades indígenas, o rio era ao mesmo tempo fonte de vida 

e de morte. Era dos rios que vinha parte dos alimentos por meio da pesca, além do 

suprimento de água para manutenção das necessidades cotidianas da comunidade. 

Contraditoriamente, era também pelos rios que chegavam os colonizadores. E, com 

eles, os massacres, a perseguição aos indígenas e a submissão ideológica 

propagada pelos missionários.  

 As missões religiosas exerciam a conversão pela fé, facilitando a 

dominação colonial. Quando a submissão não era possível pelo discurso religioso e 

pela sedução do consumo, era imposta por meio de violência da guerra. A distinção 

entre a cruz e a espada, ocorria no processo, porém, ao final, ambas buscavam a 

imposição dos interesses e valores do projeto colonial.  

Em síntese, é possível afirmar que a chegada dos colonizadores a Região 

do Rio Branco segmentou herança indesejada aos indígenas, que foram expulsos de 

suas terras e expostos aos diversos tipos de violência.  

A nova estrutura espacial, arquitetada pelos colonizadores, desarticulou o 

modo de vida e produção das comunidades nativas, propagou epidemias, obrigou-as 

ao trabalho escravo, violou suas crenças e matou seus deuses.  

A forma violenta de ocupação do Rio Branco teve continuidade no 

decorrer do século XIX, com a introdução da pecuária, inicialmente como estratégia 

de ocupação do território e posteriormente como alternativa econômica para região, 

o que será objeto de estudo no próximo tópico.  

 

2.2  A Pecuária como Estratégia para Assegurar a Posse do Território  

 

Com a chegada dos colonizadores portugueses na Bacia do Rio Branco 

no século XVIII, indígenas foram capturados e transportados para o comércio de 

escravo no mercado de Belém. No período de 1730 a 1787 o controle do espaço as 

margens do Rio Branco estava assentado nos aldeamentos indígenas administrados 

pelos missionários. A Região enfrentava forte crise no suprimento de alimentos, 
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decorrente da praga de pulgão que atingiu a produção de mandioca dos povoados 

de São Felipe e Nossa Senhora da Conceição.  

O Comandante do Forte de São Joaquim – João Bernardes Baralho –   

encaminhou oficio em 1878 a João Pereira Caldas, relatando o estado de miséria 

em que vivam os povoados próximo da Fortaleza (BARALHO, 1787).   

A exploração das drogas do sertão na área do Baixo Rio Branco, não 

amenizava as crises econômicas dos povoados situados no Alto rio Branco, Baixo 

Tacutu e Uraricoera, que enfrentava ameaças de ocupação de holandeses e 

espanhóis.  

Antes da construção do Forte de São Joaquim, a “proteção” da região era 

feita por expedições de observação e guardas, que navegavam sobre o Rio Branco 

e seus tributários. Porém, sem a existência de fixos espaciais que pudessem 

promover a defesa de forma permanente (FURTADO, 1765 in MENDONÇA, 2005, p. 

169).  

A construção do Forte de São Joaquim e a fundação dos povoados, as 

margens dos rios constituíram os principais equipamentos espaciais de periodização 

das técnicas no espaço-tempo indispensáveis à construção do sistema colonial na 

Região do Rio Branco.  

Novos processos e estruturas, novas formas e funções foram definidos ao 

longo do Rio Branco, fixando as bases para estruturação do modelo de 

representação do espaço abstrato dos colonizados, em substituição ao espaço de 

representação das comunidades indígenas. Na Região do Rio Branco, a natureza se 

encarregou de cortar o espaço ao meio com o trajeto do Rio Branco, criando uma 

artéria que percorre extensão de aproximadamente 563,17 km (CARVALHO, 2015). 

Isto permitiu aos colonizadores dispor de uma forma natural para adentrar ao interior 

do território, sem a necessidade de abertura de estradas.   
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Mapa 3 – Trajeto dos Rios: Branco, Uraricoera e Tacutu.   
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Para dominar um espaço, a técnica introduz num espaço anterior uma 
forma, o mais frequente uma forma retilínea, retangular (a malha, o 
quadriculado). A auto-estrada brutaliza a paisagem e o país: ela corta, como 
uma grande faca, o espaço. (LEFEBVRE, 2000, p. 213). 

 

A Figura 3 demonstra que, na Região do Rio Branco, a navalha de que 

fala Lefebvre (2000) não se fez necessário aos colonizadores. O trajeto do Rio 

Branco, cortando a Região de Nordeste ao Sul, possibilitou aos colonizadores 

acesso ao interior sem grandes dificuldades.  

As características geográficas da Região do Rio Branco, além de 

possibilitar o contato comercial com a Capitania do Rio Negro por meio da 

navegação do Rio Branco, também facilitou a implantação da pecuária por dispor de 

campos para pastagens naturais. Tais condições atraíram os interesses dos 

colonizadores para criarem as primeiras Fazendas Reais. Paralelo a isso, havia a 

necessidade de consolidar o domínio dos portugueses frente às ameaças dos 

espanhóis e holandeses à Região. Apesar da existência do Forte de São Joaquim, 

nada assegurava que seria suficiente à manutenção do projeto colonial.     

Sampaio (1872), ao defender a criação das Fazendas Reais, afirmou que 

estas possibilitariam fazer frente à cobiça de outras nações europeias e estimularia a 

integração do comércio de matérias-primas oriundas da pecuária. Em 1787, Lobo 

D’Almada relatou as vantagens econômicas para o desenvolvimento da pecuária na 

região: 

 

A introdução do gado vacum nos férteis campos do rio Branco, deve 
produzir um artigo do commercio ao interior da capitania, que lhes traria 
muitas vantagens: primeira: A de ter açougue a capital, e evitar-se o estrago 
que se faz nas tartarugas; sobre as quaes é tanto maior o damno qu se 
causa, do que o proveito que se tira, que de variação de quatrocentos 
trartarugas, apenas se aproveitam oitenta, e as vezes menos: segunda. As 
carnes secas com que se poderiam fornecer as diferentes povoações da 
capitania me que há trabalhos públicos, como são as fabricas do anil, aonde 
a falta do necessário sustento embaraça o seu maior progresso: terceira. A 
sola que fabricada na capitania shiria a melhor preço aos seus habitantes, e 
seriam mais bem, e mais a tempo provindos d’ella; ainda sem falar na 
exportação que pelo tempo adiante ella pôde ter para fora da capitania: 
quarta. Cresceriam as rendas reaes com os dízimos do gado, e com o real 
de subsidio litterario imposto na carne que se talhasse no açouge. 
(ALMADA, 1787, p. 663).  

 

Verifica-se que tanto Lobo D’Almada como Ribeiro Sampaio, defendiam a 

viabilidade econômica da pecuária no Rio Branco. No caso de Lobo D’Almada, este 
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mantinha preocupação ambiental com a exploração das tartarugas no Baixo Rio 

Branco. A criação de gado bovino seria uma forma de aliviar a pressão na coleta dos 

ovos que dificultava à reprodução dos novos quelônios.  

Segundo o Autor, cada tartaruga colocava em média de 80 a 100 ovos, 

porém quase todos eram extraídos pelos exploradores, dos que restavam, muitos 

dos filhotes não conseguiam sobrevier.  

 João Pereira Caldas, Governador do Estado do Grão-Pará e Rio Negro, 

em ofício a Coroa Portuguesa, datado de 18 de maio de 1787, justificava a 

necessidade das Fazendas Reais na Região do Rio Branco. Porém, afirmou que não 

deveria distribuir gado aos pequenos colonos, sob o argumento que estes não 

conseguiriam se desenvolver.  

 

[…] considerando melhor que o estabelecimento seja logo disposto em 
reguladas fazendas, que não em se distribuírem pequenas, e determinadas 
porções de cabeças pelos particulares povoadores; porque deste modo 
nunca prosperarão, em imitação do que o mesmo Manoel da Gama saber 
sabe aconteceo (sic) no Macapá, e em Villa Vistoza, por tanto anos, e que 
só principiou a haver aumento, depois que o tempo do meu governo deste 
Estado providecici em semelhante objeto a diversa forma de administração. 
[…]. (CALDAS, 1788)

5
.   

 

A estratégia recomendada por Pereira Caldas para não atender pequenos 

colonos, segmenta uma prática espacial que se tornou comum nas políticas oficiais 

de ocupação do Rio Branco, qual seja, a ocupação por meio das grandes 

propriedades destinadas às fazendas de gado.  

A chegada das primeiras cabeças de gado bovino na região do Rio 

Branco ocorreu no final do século XVIII (NABUCO, 1903; JOBIM, 1957). Há 

diferença de datas em relação ao ano exato da chegada das primeiras cabeças de 

gado no Rio Branco. Contudo, todas são unanimes em afirmar que foi entre 1787 a 

1792. De qualquer forma, a divergência de data não possui maior relevância para a 

presente análise. Importa, de fato, as modificações na estrutura produtiva e na 

configuração do espaço, a partir da introdução da pecuária nos campos do Rio 

Branco. 

A busca de ocupar economicamente a Região e assegurar a consolidação 

do domínio português levou à criação das Fazendas Reais. Nesta conjuntura, foram 

criadas três Fazendas Reais na sub-região do Alto Rio Branco, sendo elas: São 

                                                           
5
 Mantida a ortografia do texto original. 
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Marcos; São José e São Bento, localizadas às margens dos rios Tacutu, Uraricoera 

e Branco (REIS, 1940 e MONTEIRO, 1991).   

O Coronel João Henrique de Matos, que esteve na região do Rio Branco 

em 1843, destinado a relatar a situação de decadência econômica do Amazonas, 

declarou que Lobo D’Almada fundou apenas a Fazenda de São Bento, sendo as 

Fazendas São José e São Marcos fundadas por particulares: 

 

Existem três Fazendas de gado vacum, e cavalo no Rio Branco, a primeira 
Vista do Forte de São Joaquim denominada de São José, a segunda de 
São Bento, a margem Meridional do mesmo Rio fronteira ao dito Forte; e a 
terceira de São Marcos na entrada da margem setentrional entre o sobredito 
Rio e o Tacutu; cujas Fazendas foram fundadas, a segunda pelo Brigadeiro 
Manuel Lobo de Almada, Governador da extinta Capitania do Rio Negro, 
ordenando que de todas as Povoações da Capitania as transportasse para 
os referidos Campos do Rio Branco, as novilhas Garrotes que tivessem, 
sem se bolir nas vacas, para que nas Povoações não cessasse a produção. 
Com estas disposições multiplicou consideravelmente o gado. As outras 
foram fundadas por dois particulares; a de São José por um tal Évora; e a 
de São Marcos por um tal de Sarmento. E porque tivesse servido o cargo de 
Almoxarife no referido Forte, depois de seus falecimentos foram tomadas 
para a Nação sem que prestassem contas seus herdeiros. (MATOS, 1979, 
p. 158)

6
. 
 

Oliveira R. (2003) afirma que todas as três Fazendas eram particulares e 

passaram a ser conhecidas de Fazendas Nacionais. Porém, a posição de Oliveira 

não encontra sustentação nos documentos históricos. Matos (1979) fez referência 

expressa que pelo menos a Fazenda de São Bento, desde a origem, era 

pertencente a Coroa Portuguesa. As duas restantes foram incorporadas depois com 

a morte dos particulares.   

Barata (1848) afirma que, em 1799, foram contadas aproximadamente 

300 cabeças de gado na Fazenda Real. Ainda que o viajante não tenha citado o 

nome da fazenda, as informações contidas no relatório comprovam que estava se 

referindo a Fazenda de São Bento. Isto porque Barata saiu do local referenciado 

pela manhã e às 9 horas chegou à Fortaleza Militar de São Joaquim na confluência 

dos rios Uraricoera com Tacutu. Assim, considerando que a Fazenda São José 

estava localizada no rio Uraricoera e São Marcos no rio Tacutu, a descrição de 

Barata era correspondente a Fazenda São Bento, á margem direita do Rio Branco, 

antes da localização geográfica do Forte Militar.  

                                                           
6
 Mantida a grafia original do texto. 
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Barata (1848) discorreu sobre as dificuldades para o desenvolvimento da 

pecuária na região dos campos do Rio Branco e destacou a falta de abrigos para os 

animais, considerando a ausência de árvores que pudessem servir de sombra para 

o gado, além das distâncias das fontes de abastecimento de água.  

Segundo Reis (1940) no final do século XVIII foram transportadas 17 

cabeças de gado bovino e distribuídas entre as três Fazendas Reais, sendo que em 

1803 já alcançava 2.134 cabeças. Em 1818 havia aumentado para 4.465. A partir de 

1880 o número de cabeças passou a sofrer forte redução e 1843 era de apenas 500 

cabeças de gado e 600 cabeças de cavalo (MATOS, 1979).  

As circunstâncias responsáveis pela queda na quantidade de cabeças de 

gado nas Fazendas Nacionais estavam relacionadas à completa desorganização da 

administração pública e confusão entre a coisa pública e os interesses privados. Os 

vaqueiros ficavam anos sem receber suas remunerações, e isto terminava 

resultando na migração para região da Guiana Inglesa, que apresentava melhores 

condições de tratamento do que as enfrentadas no Rio Branco.  

Alimentos enviados pelo Governo da Capitania para manutenção dos 

trabalhadores das Fazendas Nacionais eram desviados pelos administradores, que 

vendiam no mercado local e deixavam os vaqueiros sem suprimentos. Além dos 

desvios dos alimentos, eram frequentes os desvios do gado para fazendas de 

parentes. Isto quando não era para fazenda do próprio administrador (MATOS, 

1979). Nesta conjuntura, o número de cabeças de gado diminuía nas Fazendas 

Reais, enquanto surgiam fazendas particulares de propriedades dos administradores 

ou de membros da família, tornando-se uma prática comum na gerência da coisa 

pública.  

Mesmo depois da adesão do Estado do Pará e Maranhão a 

independência política brasileira, a forma de administrar as fazendas reais não 

sofreu grandes alterações. A colonização não se rompe como simples adesão à 

declaração política, mas pelas mudanças das estruturas produtivas e nas relações 

de produção, que possibilitem a superação da subordinação as estruturas que o 

fazem colônia. 

 

Desmanchar o mundo colonial não significa que depois da abolição das 
fronteiras se vão abrir as vias de passagem entre as duas zonas. Destruir o 
mundo colonial é, nem mais nem menos, abolir uma zona, enterrá-la 
profundamente no solo ou expulsá-la do território (FANON, 1968). 
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Passado mais de meio século de criação das Fazendas Reais, a Região 

continuava dependendo da exploração das drogas do sertão e de pequena produção 

agrícola, que não era suficiente para abastecer nem o mercado local. Realidade que 

sofre rupturas com o surgimento das fazendas particulares, responsável pela 

formação de uma nova classe social, política e econômica na Região do Rio Branco.   

 

2.3  A Pecuária no Rio Branco e a Formação dos Latifúndios   

 

A pecuária no Rio Branco projetou sobre o espaço regional a busca pela 

concentração da terra. Uma vez que a pecuária surge para garantir a posse do 

território, carregava consigo a natureza expansionista de sua produção, em oposição 

ao modelo extrativista do Baixo Rio Branco. É a partir da introdução da pecuária e 

de sua expansão, que tem início a disputa da terra como mercadoria.   

Até então a disputa pelo espaço no Alto Rio Branco estava voltada para o 

domínio territorial, sem conotação econômica imediata. A partir da introdução da 

pecuária acrescenta-se, ao espaço, disputa de natureza econômica, colaborado 

pelas limitações de acesso a terra impostas pela Lei de Terra de 1850, gerando 

processos de valorização no espaço.  

Para Moraes e Costa (1987) antes da fixação do homem ao solo, não se 

pode falar de valorização do espaço. Inicialmente, o homem estabelecia vínculos 

permanentes de sua cultura ao espaço ocupado e tudo adquiria natureza de 

transitoriedade, até que ocorresse certo esgotamento dos meios de subsistência das 

áreas próximas.  

Esta realidade se fez presente na região do Rio Branco, porém foi sendo 

mitigada na medida em que as forças produtivas de origem colonial avançaram além 

das margens dos rios e alcançavam as áreas de terra firmes.  

Enquanto os pecuaristas e comerciantes de Manaus se beneficiavam da 

influência política exercida no estado e conseguiam a obtenção de terras a título 

gratuito, entanto várias comunidades indígenas foram expulsas de suas terras. 

Stradelli ao realizar expedição no Rio Branco, no final do século XIX, cita 

que existiam 80 fazendas distribuídas entre 32 proprietários, sendo algumas delas 

com até 2.000 cabeças de gado bovino. “Oltre questre uma ottantina di piccole 

tenute apparteneti a 32 proprietarí, di cui peró qualcheduna conta persino 2.000 capi, 
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no sono stabilite nelle praterie devolute del Rio Branco, Tucutú, Urariquera e Majary” 

(STRADELLI, 1889, p. 258)7.  

Farage e Santilli (1992) destacam que as fazendas nacionais deram o 

marco inicial da montagem da estrutura fundiária. O avanço da pecuária gerou 

profundos sacrifícios às comunidades indígenas, desde a redução de suas terras até 

a exploração da mão de obra, sem a devida compensação.  

 Vieira, J. (2014, p. 45) ao discorrer sobre os efeitos da expansão da 

pecuária nas terras indígenas destaca que:  

 

A pecuária, levada adiante por colonos, teve como primeira consequência à 
disputa pela própria mão-de-obra indígena entre os primeiros fazendeiros. 
Mas do que isso, as terras indígenas passaram então a ser alvo de cobiça, 
não mais pelos portugueses, mas brasileiros, dando posteriormente origem 
aos grandes latifúndios em Roraima; isso porque a expansão da pecuária. 
Idealizada no Século XVIII, teria seus primeiros frutos nas últimas décadas 
do Século XIX e início do século XX, dando finalmente uma base econômica 
de sustentação para a região, ocupando cada vez mais as terras indígenas 
pela violência, escravidão, como também pelos variados expedientes 
jurídicos.  

 

A pecuária no Rio Banco, além de promover a exploração da mão de obra 

indígena, submetendo-os aos mais diversos tipos de injustiça. Nas áreas dos 

campos do Rio Branco a violência aos indígenas se dava entrelaçada à expansão da 

pecuária, nas áreas de floresta do Sul e Sudeste do Rio Branco a perseguição aos 

indígenas era executada por forças militares exterminadoras.  

Na Região Sul da Bacia do Rio Branco, várias expedições foram 

executadas com finalidades de exterminar os índios Waimiri-Aatroari, também 

denominados de Crichanas. Relatos dos comandantes militares, encarregados das 

expedições, citam extermínio em massa das comunidades indígenas no período de 

1860 a 1884. Nesta fase, os militares adentraram nas áreas de florestas e mataram 

todos os índios que a encontraram. Segundo Rodrigues (1885) muitos corpos dos 

indígenas foram empilhados e queimados, outros foram lançados no rio. Não se 

poupava nem idosos e nem crianças.  

Martins, J. (1993, p. 12) ao discorrer sobre a relação entre os sujeitos 

estranhos e as comunidades locais, representadas pelos indígenas, camponeses e 

povos ribeirinhos destaca:  

 

                                                           
7
 Op. Cit. 
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Essas populações têm vivido e sofrido o impacto do estranho, que não só 
invade territórios tribais e terras camponesas, confinando ou expulsando, 
mas [...] quebra linhagens de família, destrói relações sociais – vitais para 
sobrevivência de tribos indígenas e comunidades rurais. 

 

Altera-se a estrutura espacial na medida em que se vai sufocando as 

forças internas para ceder lugar às imposições externas, que geralmente são 

alinhadas as ações do Estado, quando não promovidas por ele próprio.  

O controle do espaço na Região do Rio Branco ocorreu por meio do 

enfrentamento às resistências de povos indígenas ao projeto da pecuária e as 

atividades extrativistas na região de floresta. Apesar das perseguições, os 

movimentos de resistência à privatização do espaço se constituíram como força 

importante na manutenção de áreas indígenas que permanecem até os dias atuais.   

Para Lefebvre (2000, p. 51) o espaço é ao mesmo tempo ação, “um meio 

de produção, um meio de controle, portanto, de dominação e de potência {poder} – 

mas que ele escapa parcialmente, enquanto tal, aos que dele se servem.” Apesar 

das inúmeras tentativas de extermínio dos indígenas muitos se negaram a sujeição 

passiva ao projeto econômico e militar de ocupação do Rio Branco e a privatização 

das terras públicas.  

Hobsbawm (1977) afirma que a mudança da terra comum para colocação 

das cercas de propriedade privada na Europa no século XIX, criou o mercado livre 

de terras e levou a formação de uma classe de empresários no campo e, com ela, a 

quebra de toda estrutura social de organização dos camponeses. Conjuntura que 

terminava por obrigar o pequeno camponês a vender sua terra, já que nada mais lhe 

restava, exceto a solidão de uma velha liberdade que não mais existia.  

No caso do Rio Branco, a expropriação dos indígenas se dava pela força 

bruta dos exploradores com a anuência do Estado, quando não era feita pelo próprio 

estado à custa de vidas indígenas. Por outro lado, não era da cultura indígena a 

comercialização da terra. Para as comunidades nativas, a terra estava inserida no 

modo da vida coletiva e não lhe era dado natureza de mercadoria.  

O modelo econômico de ocupação da região do Rio Branco, no final do 

século XIX e início do século XX, colocava em choque duas estruturas espaciais 

antagônicas entre si. A primeira era fundada nos processos e estruturas de formas e 

funções espaciais produzidas pelo modo de vida cotidiano dos indígenas, 

acumuladas em tempos imemoriais em que o uso coletivo da terra é inerente à 
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própria organização social e política das comunidades. O segundo, dominado pelo 

modelo da fazenda e da propriedade privada da terra e com finalidades de 

acumulação de riqueza.  

Apesar do poder econômico e político dos pecuaristas, este não se dava 

de modo exclusivo e absoluto. Comerciantes de Manaus passaram a interferir na 

estrutura de poder na Região do Rio Branco, ora opondo-se, ora aliando-se aos 

fazendeiros. Santos, N. (2004) ao discorrer sobre a estrutura de poder local no 

século XIX e metade do século XX, declara que os fazendeiros eram desafiados 

pelos comerciantes de Manaus que controlavam a navegação do Rio Branco. 

A expansão da pecuária também se beneficiou das facilidades outorgadas 

aos fazendeiros de legalizar as terras ocupadas e de ocupar novas áreas, em 

detrimento das comunidades indígenas que tinham suas terras mitigadas.  

A institucionalização legal da concentração de terra no Rio Branco teve 

início com a Lei Federal nº 601, de 18 de setembro de 1850, a partir da qual se 

proibiu a aquisição de terras devolutas por outra forma que não fosse à compra.  O 

Decreto Lei nº 04 de 16 de março de 1892, do Governo do Estado do Amazonas, 

permitiu a regularização da posse e concessão dos títulos de propriedade para 

formação das grandes fazendas na Região do Rio Branco.   

A distribuição dos produtos da pecuária do Rio Branco para o mercado do 

Amazonas era feita por meio do transporte fluvial, o que era possível apenas no 

período de fevereiro a agosto. Porém, neste período, o preço da carne sofria forte 

redução. Nos meses de setembro a janeiro, o preço da carne aumentava.  

No final do século XIX já era debatida a necessidade da construção de 

uma ferrovia ou rodovia que interligasse a cidade de Manaus a Vila de Boa Vista do 

Rio Branco. Em 1892, o então Governador do Amazonas, Eduardo Ribeiro, havia 

sancionado a Lei 16 de 08 de outubro do mesmo ano, autorizando a abertura de 

concorrência pública para construção da estrada. Em 1893, o então Governador do 

Amazonas (João Batista Gonçalves) deu início a abertura de uma estrada entre as 

duas cidades, porém, os serviços de construção rapidamente foram suspensos 

(GODIM, 2001).  

A necessidade de ampliar a interligação entre a Região do Rio Branco e a 

Cidade de Manaus cresceu durante o período da economia da borracha. O ciclo da 

borracha ocorreu no final do século XIX e início do século XX, o que provocou rápido 

crescimento da população na Amazônia. Isto impulsionou a expansão dos produtos 
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da pecuária do Rio Branco e estimulou a concentração da terra por meio do 

aumento das fazendas.  

A produção da borracha foi possível graças ao suprimento de mão de 

obra com a migração nordestina (BECKER; EGLER, 1994).  Para Souza, A. (2011, 

p. 29) a pecuária no Rio Branco se beneficiou com a economia da borracha, 

fornecendo carnes e couros às diversas áreas da Amazônia.  

 

  

Gráfico 1 – Nº de Habitantes e de Bovinos na Amazônia no Período de 1872 a 

1920. 

 

A análise dos dados do gráfico 1 evidencia que no período de 1872 a 

1920 o crescimento populacional na Amazônia foi de 432,34% e o aumento do 

número de bovinos no mesmo interstício foi de 7.796,25%. Parte dos habitantes da 

Amazônia neste período era de origem nordestina que migraram para Região na 

busca de fugir das precárias condições econômicas que lhe eram impostas no 

Nordeste.  

De acordo com Furtado (2005), o número de migrantes do Nordeste até a 

primeira década do século XX era superior a meio milhão. Os nordestinos que 

migravam para a Amazônia buscavam fugir das precárias condições econômicas, 

provocadas pela concentração da terra no Nordeste.  
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A situação econômica dos Nordestinos, sem-terra era agravada nos anos 

de seca. O surgimento da economia da borracha na Amazônia se transformou no 

principal polo de atração dos camponeses do Nordeste. Isto provou aumento da 

demanda de produtos alimentícios destinados ao abastecimento do mercado interno, 

o que explica, em parte, o crescimento no número de bovinos na Região do Rio 

Branco. 

O avanço da pecuária afetava as comunidades indígenas sobre diversos 

aspectos que incluíam desde a expulsão de suas terras, à exploração da mão de 

obra em regime de trabalho análogo a escravidão.  A conjuntura de poder local 

dificultava a resistência indígena já que as estruturas do Estado eram permeadas 

pela influência dos fazendeiros e comerciantes. Barbosa (1993, p. 136) destaca a 

influência política exercida pelos fazendeiros no sistema político local e conclui 

dizendo: “O crescimento do rebanho bovino em áreas pouco povoadas criou 

instituições assemelhadas aos feudos da Idade Média. Estas eram comandadas por 

patriarcas das famílias mais influentes da região. Exerciam o poder local […].”  

A interferência dos fazendeiros do Rio Branco na ordem política e 

econômica local, até a primeira década do Século XX, se dava aliada as forças 

religiosas. Os festejos religiosos eram financiados e controlados pelos fazendeiros.  

 

A festa de Nossa Senhora do Carmo (padroeira de Boa Vista) representava 
para os fazendeiros locais, um instrumento de exibição de sua autoimagem, 
pois não conseguiam legitimação usufruindo apenas dos meios políticos, 
econômicos e da coerção física (SILVA, F. 2012, p. 20). 

 

Na organização dos festejos religiosos, os fazendeiros eram distribuídos 

por noite. Cada grupo era responsável pelo financiamento da noite que lhe era 

reservada. As missas durante os festejos eram marcadas pela presença dos 

fazendeiros como vestimentas que os distinguiam dos demais fiéis. Geralmente 

ternos brancos, bem alinhados para que assim pudesse ser notado (SILVA, F. 

2012). A importância dos fazendeiros no cenário religioso era de tal relevância 

política que muitas vezes tornava-se mais cortejados do que a própria Padroeira.  

Silva, F. (2012) destaca que as festas de Nossa Senhora do Carmo, no 

final do Século XIX e início do Século XX, realizadas em Boa Vista, constituía uma 

forma dos fazendeiros obterem acesso aos cargos públicos locais. Porém, essa 

relação de dependência e aliança entre Igreja e fazendeiros, nem sempre se dava 
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de maneira harmoniosa, ocorreram períodos de divergências acentuadas que 

levaram inclusive a suspensão dos festejos da padroeira de Boa Vista.  

A construção social dos rituais religiosos, permeados pelos interesses e 

legitimação do poder dos fazendeiros, enquadrava-se a classificação dos espaços 

representados de que trata Lefebvre (2000). De acordo com Barbosa (1993), a 

chegada em Boa Vista dos religiosos Beneditinos em 1909 provocou alterações no 

modelo de relações políticas entre a Igreja Católica e os fazendeiros, rompendo, por 

consequência, a submissão dos religiosos às ordens dos coronéis das fazendas e 

desencadeou um período de conflito.   

Os atritos com os fazendeiros levaram a suspensão dos festejos de 

Nossa Senhora do Carmo em Boa Vista, no período de 1910 a 1920. À fazenda 

representou na Região do Rio Branco o enraizamento do poder no espaço, e, ao se 

enraizar, subverteu de forma opressora aos que de alguma forma lhe faziam 

oposição, como ocorreu com os missionários Beneditinos.   

Segundo Farage (1992) e Melo (2010) no período de 1910 a 1940 a 

Empresa J. G. de Araújo adquiriu fazendas de produtores endividados, 

possivelmente em decorrência das despesas do transporte de produtos comerciais, 

o que levou a referida empresa a concentrar 30 propriedades em 1940, gerando 

ampliação da concentração fundiária que interferiu nas relações de trabalho e na 

estrutura do poder político local.  

Os processos de trabalho são potencialmente definidos pela evolução e 

apropriação das técnicas. No Rio Branco, a estrutura espacial organizada sobre os 

interesses dos fazendeiros, começou a entrar em ruptura com a crise da economia 

da borracha, a partir de 1914, intensificando-se após 1920, quando a crise se 

agravou com a consolidação do monopólio de transporte de Empresa J. G. de 

Araújo (GODIM, 2001).   

Os custos dos fretes são citados por Farage (1992) como uma das 

prováveis causas do endividamento de fazendeiros, o que beneficiou a empresa J. 

G. de Araújo. Godim (2001) destaca os elevados preços das mercadorias básicas na 

cidade de Boa Vista, nas primeiras décadas do Século XX.  

Os altos custos do transporte fluvial para Manaus levaram Joaquim Godim 

em 1921 a defender a necessidade de construção de uma ferrovia interligando as 

cidades de Manaus e Boa Vista. Segundo Godim (2001) deveria no mínimo ser 

providenciada a abertura de uma estrada, além de um posto de fiscalização na 
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fronteira com a Guiana para controle do comércio de gado, já que sua ausência 

afetava a produção da pecuária no Rio Branco.  

A queda nos rendimentos da pecuária serviu como impulso à migração 

dos investimentos para exploração de ouro e diamante na Serra de Tepequém, 

atualmente Município de Amajarí, no período de 1920 a 1950. Porém, mesmo com a 

decadência na economia da pecuária, não houve alteração na estrutura fundiária 

formada pelas grandes fazendas. A terra continuou representando elemento 

essencial de acesso ao poder político local e regional.  

Para Shanin (1988), na economia camponesa, a terra não é apenas um 

bem econômico de produção, mas também fonte de poder político na estrutura 

dominante fundada nas práticas capitalistas de poder. No caso da Bacia do Rio 

Branco, quem controlava a terra dominava o poder político.  

Em síntese, é possível afirmar que as relações entre os donos de terras e 

as lideranças políticas, na Região do Rio Branco, estabeleceram um jogo de 

interesses em que se confundiam o público e o privado, garantindo à manutenção de 

uma ordem política que não aceitava contestação.  

 

2.4  O Território do Rio Branco/Roraima e a Criação das Primeiras Colônias 

Agrícolas  

 

No sistema capitalista, é da essência do poder econômico o controle do 

poder político, como forma de garantir a manutenção de privilégios das estruturas 

espaciais que facilitam a acumulação das mercadorias e a apropriação privada dos 

meios de produção.  No caso do Rio Branco, com a decadência da pecuária 

abriram-se caminhos para os investimentos na exploração mineral.   

A existência de ouro e diamante já era conhecida na Região do Rio 

Branco antes dos anos de 1930 e constava do relatório de Godim de 1921. O Autor 

pontuou observações sobre ocorrência de ouro de aluvião no rio Mau e Surumu, 

além de diamante, talco, esmeril de várias cores. “Um depositário de cristais 

finíssimos, de cores brancas, azul e rubra, rolando em torno das suas abas o quase 

esquecido rio Chumina, em cujo leito jazem pedras preciosas, notadamente o 

diamante e água-marinha.” (GONDIM, 2001, p. 27). Contudo, é no contexto da 

década de 1930 que ocorre a migração de centenas de pessoas para exploração de 
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diamante na Serra de Tepequém, vindos das diferentes regiões brasileiras 

(BARBOSA, 1992a).  

De acordo com Rodrigues (1995) ocorreu à migração de investimentos da 

pecuária para as áreas de exploração de diamante, como característica econômica 

do Rio Branco a partir da segunda década do século XX. Nesta linha, a estrutura 

espacial do Rio Branco incorporou novos processos produtivos e novas relações de 

produção fundamentada na exploração dos garimpos.  

Com a produção de diamante, criaram-se novos circuitos econômicos que 

demandavam novos fixos e estes exigiam novos fluxos. Eram fluxos demandando 

fixos e fixos demandando fluxos, numa relação em que um não existiria sem o outro.  

A cidade passou a ser o centro do poder político, invertendo a lógica 

anterior que o campo comandava a cidade. O garimpo era o local de produção da 

riqueza, porém era na cidade que se organizava sua apropriação e distribuição.  

A dificuldade de acesso às áreas de garimpo por meio de vias terrestres 

gerou dependência ao transporte aéreo para suprimento nos espaços de produção. 

Esta dependência funcionou como armadilha aos garimpeiros que estavam sujeitos 

ao controle dos comerciantes estabelecidos em Boa Vista. Estes controlavam as 

máquinas de extração mineral e o fornecimento de alimentos e combustíveis aos 

espaços de garimpo. 

“No caso especifico do garimpo localizado na serra do Tepequém, alguns 

produtos são levados das cidades de Boa Vista, por via aérea. As ligações terrestres 

são realizadas com grandes dificuldades por ‘comboios’ (GUERRA, 1956. p. 125).”  

Esta conjuntura foi decisiva para submeter os garimpeiros ao sistema de exploração 

que fugia ao controle da fiscalização estatal.   

O Autor chama atenção para o custo dos produtos alimentícios nas áreas 

de garimpo, quando muitas vezes o preço das mercadorias eram superiores a 100% 

do preço no mercado de Boa Vista. Guerra ao se reportar às questões econômicas 

do Território do Rio Branco, destaca que há apenas a produção de diamante e 

atividades de pecuária. Esta, com forte redução no quantitativo de cabeças 

registradas até a década de 1920. 

 Silveira e Gatti (1988) ao discorrem sobre os processos de ocupação do 

Rio Branco na transição de 1920 a 1950 relatam que a pecuária sofreu uma redução 

de 300.000 cabeças para 120.000, cuja situação não sofreu alteração com a criação 

do Território Federal do Rio Branco em 1943.  
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À década de 1940 foi marcada pelo conflito da Segunda Guerra Mundial, 

que gerou a necessidade de políticas estratégicas de controle do espaço nacional. 

Neste cenário geopolítico, o Governo Federal criou o Território Federal do Rio 

Branco por força do art. 1º. do Decreto-Lei nº 5.812, de 1 de setembro de 1943 

(BRASIL, 1943). Contudo, a efetiva instalação ocorreu apenas em 1944. A 

população estimada do Território do Rio Branco em 1945 era a menor dentre os 

estados e territórios da Região Norte.  

 
 

 
 

Gráfico 2 – Estimativa da População na Região Norte em 1945. 
 

Os dados da Figura 5 atestam que o Território do Rio Branco, quando 

comparado com os estados e territórios das demais regiões brasileiras, era o 

segundo de menor população contabilizada8, ficando atrás do Território de Fernando 

de Noronha que apresentava 1.200 habitantes (IBGE, 1945). A interpretação de 

dados estatísticos deve ser realizada sempre com um olhar crítico, isto porque os 

sistemas políticos e econômicos projetam suas estratégias de poder com a 

colaboração dos dados estatísticos.  

Omitir a contagem de determinados grupos na contagem da população 

pode ser uma forma de negar sua existência, resultando na negativa de direitos. No 

caso do Rio Branco, o censo do IBGE de 1940 não apresentou dados do quantitativo 

                                                           
8
 Usa-se o termo contabilizada porque os indígenas não eram considerado pelo IBGE em 1945. 
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de população e nas demais unidades brasileiras o censo não considerava a 

categoria definida por composição étnica, o que reduzia a visibilidade dos povos 

indígenas.  

Para Campos e Estanislau (2016) as populações indígenas apresentam 

características que diferem do padrão adotado pelo estado moderno que, em regra, 

busca a formação de uma identidade homogeneizante sufocando a 

multiculturalidade, o que se constitui numa forma opressora dos diferentes. Alertam 

os Autores, que não necessariamente o censo seja programado como forma de 

aumentar a opressão dos povos indígenas, mas é inegável sua contribuição como 

ferramenta política para legitimação das políticas determinadas pelo poder político e 

econômico do Estado.  

Excluir os indígenas da contagem das estimativas da população realizada 

pelo IBGE em 1945, a fundo representava o completo abandono das políticas 

públicas e o total desprezo dos governantes aos povos indígenas, negando seus 

espaços e suas comunidades. Neste cenário, incentiva-se a migração para o Rio 

Branco que resultou na pressão sobre as terras indígenas, enquanto as estatísticas 

de representação do espaço político escondem as contradições e as diversidades de 

seu povo.  

A expectativa de Soares (1944) com a criação do Território do Rio Branco 

era que o Governo Federal passaria a investir na região, retomar-se-ia a produção 

da pecuária aproveitando os campos naturais com incorporação de melhorias na 

raça de gado bovino.  

Costa (1997) ao discorrer sobre as políticas territoriais e a questão da 

Amazônia, afirma que o papel do Estado era criar a infraestrutura necessária ao 

suporte logístico da ocupação e incentivar a migração de agricultores do Nordeste 

para colonização dirigida na Amazônia.  

Para Barros (s.d.) a criação do Território Federal do Rio Branco teve dois 

importantes aspectos a serem considerados no processo de ocupação da região: 1º 

– ampliou os investimentos públicos a partir das ações da União; 2º – deu início a 

ocupação do interior através da criação de colônias agrícolas destinadas a 

pequenos agricultores vindos do Nordeste. Foi neste cenário que, em 1944, foi 

criada a primeira área de colonização dirigida no Território do Rio Branco, destinada 

à fixação de agricultores migrantes.  
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A Colônia Agrícola, como era chamada à época, ficava situada 54 km da 

Capital do Estado, denominada de Fernando da Costa (BARBOSA, 1993a). As 

famílias foram levadas da Capital Boa Vista até a área da Colônia por meio da 

navegação do Rio Branco e rio Mucajaí. Os camponeses foram deixados na margem 

direita Rio Mucajaí e aproximadamente 1(um) km em terra firma, onde criaram a 

Colônia Agrícola.  

Na primeira tentativa de fixação de camponeses para fundação da 

Colônia Agrícola, foram transportadas 8 famílias formadas por migrantes do 

Nordeste, em especial do Estado do Maranhão, cujo estado passou a se constituir 

como principal centro de dispersão populacional para o Território do Rio Branco. 

Catão (2011), afirma que as famílias camponesas ao chegarem a Colônia levavam 

consigo algumas sementes, ferramentas para o cultivo da terra e poucos 

provimentos. 

Os primeiros ocupantes da Colônia eram formados exclusivamente por 

camponeses masculinos, o que se tornou uma característica comum no decorrer do 

processo de ocupação da região de fronteiras agrícolas.    

Diniz (2002) afirma que a ocupação dos espaços de fronteiras por meio 

da colonização agrícola, uma das características era a migração masculina para as 

áreas rurais, enquanto as mulheres e as crianças geralmente permaneciam na 

cidade.  

A Foto 1 apresenta os primeiros camponeses a chegaram à Colônia 

Agrícola Fernando Costa, e como se pode verificar era formados exclusivamente por 

homens, que assumiam uma posição de desbravadores dos novos espaços.  
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Foto 1 – Primeiros Camponeses da Colônia Agrícola Fernando Costa. 

Fonte: Acervo pessoal de Maria Batista de Almeida apud Silva, H. (2006).  

   

A família Almeida foi uma das quais integrou o grupo dos primeiros 

camponeses a chegar à Colônia. Era chefiada pelo Senhor Raimundo Germiniano, 

que veio para a Amazônia incentivada pelas propagandas do Governo Vargas para 

seduzir migrantes nordestinos para área de produção de seringueiras no Acre.  

Ao chegar a Manaus, em 1944, e tomar conhecimento das condições de 

saúde e miséria dos trabalhadores no seringal, o Senhor Raimundo mudou de rota e 

veio para o Rio Branco, por ouvir comentários que estavam recrutando gente para 

trabalhar. Ao chegar a Boa Vista teve notícia que o Governo do Território, à época o 

Coronel Ene Garcez, estava selecionando camponeses com objetivo de assentá-los 

na Colônia Fernando Costa (CATÃO, 2011).  

A colônia foi instalada em áreas de latossolos vermelho-amarelos 

distróficos, que apresenta baixa fertilidade agrícola natural, sendo necessária a 

correção da acidez para uso agrícola (SANTOS, H.; ZARONI; ALMEIDA, E., s.d.). A 

correção exigia investimentos que eram impossíveis nas condições dos assentados 

em 1944.  

A falta de infraestrutura de transporte, assistência técnica, acesso ao 

mercado consumidor e a ocorrência de doenças, constituíram as principais 

dificuldades de permanência dos camponeses na Colônia. Isto implicou na saída de 
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praticamente todas as famílias, de forma que apenas uma permanecia na Colônia 

em 1951 (GUERRA, 1956).  

Segundo Barbosa (1993) o Governo do Território realizou novas 

tentativas de impulsionar a Colônia Fernando Costa, sendo uma em 1947 e outra em 

1949, porém sem sucesso. Apenas a parti de 1953 é que a Colônia conseguiu 

avançar com a produção agrícola. 

A afirmação de Barbosa está alinhada às informações extraídas do Jornal 

“Átomo Noticioso de Boa Vista”, que circulou em 07 de abril de 1953 na Cidade de 

Boa Vista, quando foi noticiada a dificuldade de transporte das mercadorias 

produzidas pelos camponeses.  

A demora no transporte dos produtos da Colônia até a cidade de Boa 

Vista provocava a perda de qualidade das mercadorias e muitas chegavam 

estragadas. Isto provocava prejuízos aos produtores, que sem política pública 

adequada a apoiar os camponeses, era praticamente impossível a permanência dos 

assentados nos lotes.  

Na década de 1950, o Governo do Território criou mais duas colônias 

agrícolas, sendo elas: Coronel Mota, situada na área do Taiano, hoje município de 

Alto Alegre, a 93 km de Boa Vista; e 2ª Braz de Aguiar situada na área em que hoje 

se encontra a sede do Município de Cantá, a 30 km da Capital.  

No final da década de 1950, o Território Federal do Rio Branco contava 

com três colônias agrícolas. O termo colônia era a expressão empregada 

oficialmente para denominar a área em que os camponeses eram assentados. 

Apesar das três colônias ficarem relativamente próximo à cidade de Boa Vista, a 

falta de infraestrutura de transporte terminava por imprimir uma distância dessas 

áreas que praticamente inviabiliza a comercialização de produtos com durabilidade 

efêmera, como verduras, bananas, entre outros.  
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Mapa 4 – Localização das Colônias Agrícolas no Território do Rio Branco em 

1959.  
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À análise da posição geográfica das colônias agrícolas do Território 

Federal do Rio Branco deverá ser feita considerando o contexto de evolução das 

técnicas e as condições de mobilidades disponíveis aos assentados, sem às quais 

se perde a dimensão das verdadeiras distâncias a que estavam submetidos os 

camponeses.   

A Colônia Coronel Mota foi destinada ao assentamento de 20 famílias de 

origem japonesa e algumas famílias paraibanas. A colônia tinha, como objetivo, a 

produção de pimenta-do-reino e o cultivo do tabaco. Na Colônia Braz de Aguiar 

buscava-se desenvolver a produção de arroz e mandioca (SOUZA, 2014).  

As dificuldades no comércio do arroz produzido nas colônias foi objeto de 

matéria intitulada: “Antes Tarde do que Mais Tarde Ainda”, publicada no jornal 

Átomo Noticioso de Boa Vista, na edição que circulou em 07.03.1953. A reportagem 

anunciava que o Governo do Território iria comprar todo o excedente da produção, 

garantindo preço entre C$ 280,00 e C$ 300,00 para arroz de segunda e de C$ 

330,00 a C$ 360,00 para o arroz de primeira.  

A conversão do valor garantido pelo governo à época para Real, 

aplicando o índice de correção IGP-DI da Fundação Getúlio Vargas, obtém-se o 

preço médio do arroz de segunda em R$ 257,96 e o de primeira em R$ 306,89, 

considerando a saca de 50 kg. Atualmente, a média da saca de arroz com 50 kg é 

de R$ 185,00.  

O somatório da produção das Colônias Fernando Costa e Braz de Aguiar 

em 1953, foi estimada em: 165 toneladas de arroz; 136 de milho e 30 de feijão. A 

mandioca foi projetada com produção de 32 mil alqueires de 40 litros (Jornal Átomo, 

14 mar. 1953). As informações publicadas no referido jornal foram confirmadas por 

Guerra (1956), quando afirmou que as duas colônias produziam, milho, feijão, arroz 

e farinha de mandioca. 

De acordo com estudos de Guerra (1956) a estrutura econômica no 

Território estava espacialmente distribuída em três zonas:  

 

1. Zona de Produção Extrativista na região do Baixo Rio Branco, com 

exploração de produtos oriundos da floresta, como a balata, castanha, 

látex (de hevea Benthaniana), sova, e cipó-titica, existindo ainda as 

atividades de pesca do pirarucu e captura de tartaruga.  
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2.  Zona de Pecuária na região dos campos localizados no Alto Rio 

Branco, cuja formação teve origem ainda no período da colonização 

portuguesa a contar do final do século XVIII.  

3.  Zona de Extrativismo Mineral situada na região de serras na porção 

norte do Território em que se garimpava ouro e diamante. 

 

É possível destacar mais duas zonas além das citadas por Guerra, quais 

sejam: a Zona Comercial, concentrada na Capital Boa Vista, que constituía o 

principal centro de conexão do território com outras áreas do País; e a Zona de 

Produção Agrícola formada pelas três colônias: Fernando Costa, Braz de Aguiar e 

Coronel Mota, que concentraram na década de 1950 praticamente toda produção 

agrícola do Território.  

Na década de 1950, a Amazônia enfrentava a crise econômica 

desencadeada com o esgotamento da economia da borracha. Apesar da criação da 

SPVEA – Superintendência de Valorização Econômica da Amazônia - e do Banco 

da Borracha, efetivamente tais medidas não foram suficientes para assegurar o 

retorno da importância econômica exercida na primeira década do século XX, o que 

também afetou a economia no Território do Rio Branco.  

Em 1957, o Governo Federal criou o projeto da Zona Franca de Manaus, 

porém este só foi efetivamente posto em prática em 1967, após o golpe militar de 

1964.  

Em 1960, o então Território Federal do Rio Branco teve o nome alterado 

para Território Federal de Roraima, resultado de aprovação de proposta formulado 

pelo Deputado Federal Valério de Magalhães. A mudança visava evitar confundir a 

cidade de Rio Branco (no Acre) com o Território do Rio Branco, que gerava desvio 

de correspondência.  

A partir de 1964, os Governos Militares passaram a estimular a ocupação 

da Amazônia. Segundo Becker (1990) essas políticas integravam as estratégias de 

ocupação na região de fronteira com o lema “Integrar para Não Entregar”. Por sua 

vez, consistia em transportar pequenos camponeses sem terras do Nordeste para a 

Região Amazônica, vista pelo Governo Federal como “terra sem gente”, 

desconsiderando os povos indígenas e pequenos posseiros que já habitavam o 

espaço amazônico. 
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A política de ocupação destinava-se de um lado, abrir espaço ao capital 

privado na Amazônia e de outro, mitigar os conflitos sociais do Nordeste, causados 

em especial pela forte concentração de terras, agravados pelas constantes secas na 

região.  

Para Becker (1972) a organização espacial brasileira, a partir do processo 

de industrialização, que ganhou impulso após o término da Segunda Guerra 

Mundial. O Sudeste passou a se constituir como principal centro econômico do País 

e influenciar a produção das regiões periféricas, quebrando o antigo arquipélago 

comercial que marcou a economia brasileira até as primeiras décadas do Século XX.  

Nesta conjuntura, a Amazônia passou a assumir o papel de garantir a 

expansão do capital, interessado na exploração dos recursos naturais da região e 

nos processos de ocupação de terras por meio da pecuária.  

O Governo Militar concedeu incentivos fiscais e financiamentos aos 

grandes empreendimentos empresariais e incentivou a migração de camponeses 

para servir de mão de obra barata a serviço do capital. A migração destinava-se 

ainda a ocupação nas áreas de fronteiras como forma de assegurar a posse do 

território.  

O Território Federal de Roraima estava inserido no contexto geopolítico 

planejado para região de fronteira, como espaço estratégico para o controle e 

domínio espacial da Amazônia. E isso, foi importante para as mudanças espaciais 

desencadeadas a partir da década de 1970.  

A partir da década de 1970, o Território Federal de Roraima passou a 

introduzir novas formas espaciais e novas estruturas, destinadas a atender a 

necessidade de ampliação nos ritmos dos fluxos e consolidar a distribuição de fixos 

no espaço de fronteira.  

 

2.5  A Metamorfose Espacial na Amazônia e os Reflexos no Território de 

Roraima – 1970 a 1990 

 

No contexto político e econômico da segunda metade do Século XX, a 

Amazônia passou a assumir o papel de região periférica, destinada ao fornecimento 

de matérias-primas e espaço de recepção de migrantes de outras regiões do País.  

Para Becker (2001, p. 137) “foi somente entre 1966-1985 que se deu o 

planejamento regional efetivo da região”. O Estado, a partir de então, chamou para 



64 
 

si a responsabilidade em criar a infraestrutura que permitisse o ordenamento e 

controle do território. A Autora destaca a preocupação do Governo Federal com o 

surgimento de focos revolucionários na Amazônia, além da imigração estrangeira 

dos países vizinhos.  

Para Barbosa (1993b), o ponto culminante da política de ocupação da 

Amazônia ocorreu a partir da criação do Plano de Integração Nacional – PIN – lem 

1970, em que o Estado buscava a alocação de recursos financeiros e o 

deslocamento de pessoas de outras regiões para a Amazônia.  

Magalhães (2008) afirma que o PIN estava fundamentado em dois 

objetivos principais: o primeiro era interligar a Região Amazônica ao Nordeste e ao 

Centro-Sul, por meio das rodovias federais. O segundo era direcionar o fluxo 

migratório para as margens das rodovias, com destaques à Transamazônica, Belém-

Brasília, Cuiabá-Santarém e Cuiabá – Porto Velho.  

À Rodovia Transamazônica teve início em 19709, seguida pela construção 

da Rodovia Cuiabá-Santarém. Leroy (1991) destaca que os colonos assentados pelo 

INCRA chegaram à Transamazônica em milhares de migrantes por conta própria, 

em especial, oriundos do Estado do Maranhão. Estes se alojavam às margens das 

rodovias, na tentativa de ter acesso a terra propagada pelo Governo Militar.  

Ainda na década de 1970, o Governo Federal criou o Programa de 

Redistribuição de Terra (PROTERRA); Projeto Radam (RADAM da Amazônia) e 

POLOAMAZÔNIA, este subdividido em 15 polos de desenvolvimento regional. 

Dentre estes, estava incluído o Território Federal de Roraima (BENCHIMOL, 2009). 

Os programas incluíam a construção de rodovias que pudessem não apenas 

interligar a Amazônia às demais regiões brasileiras, mas também possibilitar a 

circulação no interior da Região.  

Estudos da SUDAM (1971) apontavam o Território de Roraima, como 

área prioritária ao recebimento das ações do Projeto de Desenvolvimento da 

Amazônia, em especial o município de Boa Vista. Este apresentava, à época, 16.720 

habitantes, que correspondia a 48,47%10.  

A SUDAM considerava o isolamento regional como um dos entraves ao 

desenvolvimento, ao afirmar que: “A causa do subdesenvolvimento agudo desta 

Região reside principalmente no seu isolamento e, consequentemente, na 

                                                           
9
 O trajeto planejado efetivamente nunca foi concluído. 

10
 A população do território em 1971 era de 34.491 habitantes. 
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marginalização havida quanto à própria evolução econômica da Região Norte” 

(SUDAM, 1971, p. 245).  

Em 1969, o Governo Federal instituiu o Programa de Ação Concentrada. 

Este se destinava a promover o desenvolvimento urbano localizado e contemplava 

36 municípios na Amazônia. O Município de Boa Vista estava incluindo dentre os 

beneficiados que contava com população urbana em 1970 de 16.720 habitantes 

(SUDAM, 1971). Em termos agrícolas, a produção do Território de Roraima era 

insuficiente para abastecer o mercado de Boa Vista, que importava quase tudo de 

Manaus e Belém.  

A seleção do Município de Boa Vista, como área prioritária para atuação 

das ações de desenvolvimento concentrado, foi justificada pela SUDAM por estar 

situada em região de fronteira, haver reservas minerais, possibilidades de 

desenvolvimento de atividades agrícolas, desenvolvimento da pecuária de corte e 

fácil comunicação com a Venezuela.   

O II Plano Nacional de Desenvolvimento, especificamente o Programa de 

Ação do Governo para a Amazônia de 1976, destacava as possibilidade econômicas 

regionais para a Amazônia.  A Região apresentava cerca de 6 milhões de cabeças 

de gado. Porém, com potencial para 60 milhões, considerando a capacidade de 

suporte das áreas de pastos naturais (SUDAM, 1976).  

Cardoso e Müller (2008), ao discorrer sobre a expansão capitalista na 

Amazônia no período civil-militar, destaca a mudança dos fluxos hidroviários para o 

sistema rodoviário, na medida em que as frentes pioneiras avançavam para as áreas 

de terra firme. Neste cenário, o Planejamento Regional apresentou destaques à 

consolidação do transporte rodoviário na busca de promover a integração da 

Amazônia com as demais regiões brasileiras.  

Aliada à abertura das rodovias, o Governo Federal determinou que a faixa 

de terra de 100 km às margens das rodovias federais seria afetada como área de 

interesse da segurança nacional, o que deveria ser observado na execução das 

ações do Plano de Desenvolvimento da Amazônia (PDA). 

O PDA previsto para o interstício de 1975 a 1979 tinha como objetivo 

central promover o aumento do produto interno bruto e reduzir as desigualdades 

regionais e buscava: Integração Nacional destinado a contribuir para o equilíbrio da 

balança comercial;  

 



66 
 

 

1. Aproveitamento do potencial produtivo da região nos setores 

selecionados a atuação do Plano; 

2. Ampliação do nível de renda da população;  

3. Ocupação do território como forma de garantir à segurança na 

fronteira.  

 

Para Becker e Egler (1998), a fronteira é como espaço não plenamente 

estruturado econômica e politicamente, suscetível de produção de realidades novas 

e serve como área de resolução de tensões sociais presentes em outras regiões do 

País. A Autora alerta que não se pode confundir fronteira com periferia. À Amazônia 

no período dos governos militares era vista como uma grande fronteira de ocupação 

pelo capital, incluindo-se, neste contexto, o Território Federal de Roraima.   

Na Amazônia, o INCRA criou as chamadas Agrovilas, Agrópolis e 

Rurópolis, que, segundo a propaganda do Governo Militar, era fornecida toda 

assistência aos camponeses.   

 

O INCRA de acordo com a política de colonização estimulou culturas 
permanentes, de acordo com as características da área, buscando, com 
isso a fixação do homem à terra que era entregue gratuitamente, com lotes 
demarcados, títulos permanentes, ajuda financeira, mudas e sementes, 

assistência técnica e social adequada e justa. (SUDAM, 1976, p. 43).   
 

O relatório da SUDAM apresentava a propaganda oficial, afirmando que 

os camponeses tinham acesso gratuitamente à terra, com titulação, financiamento e 

assistência técnica, o que efetivamente não se materializou quando os migrantes 

chegaram à Região Amazônica. Leroy (1991, p. 59-60) ao discorrer sobre as 

condições de vida dos camponeses, situados na rodovia Transamazônica no Pará, 

afirma que:  

 

Munido de instrumentos de trabalho rudimentares, o lavrador conta quase 
que exclusivamente com a sua própria força e as dos membros da família. 
Ele sabe que tem de dar conta da broca, da derrubada, da coivara, da 
queima, das capinas e da colheita; que alguém da família pode ficar doente; 
que a chuva e o sol podem prejudicar alguma etapa do trabalho; que a terra 
é fraca e que a praga vai atacar.  

 

Os camponeses migrantes foram duramente prejudicados. Na prática, as 

vantagens propagadas pelo Governo não existiam. Quando havia, era em número 
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limitado e poucos tinham acesso. A falta de políticas públicas compatíveis com as 

características regionais da Amazônia contribuiu para o agravamento da 

precarização das condições econômicas dos camponeses, vindos principalmente do 

Nordeste. 

Segundo Leroy (1991, p. 60) chama atenção para exploração dos 

camponeses e afirma: 

 

O caso mais extremado dessa exploração tão violenta que nem deixa ao 
lavrador o mínimo para sobreviver sem fome, mesmo com o recurso 
obrigatório à caça/pesca, ao assalariamento ou o garimpo, é a ‘venda na 
folha’. Em geral, por motivo de doença. 

 

A partir de 1972 o Governo Federal mudou as estratégias de ocupação da 

Amazônia e passou a priorizar incentivos aos grandes projetos agropecuários e 

agrominerais. O Jornal Opinião do Rio de Janeiro, na edição de nº 00042 de 1973, 

publicou reportagem intitulada de “Grandes Planos para Amazônia”, destacando 

que:   

Uma viagem de três dias pela Amazônia de uma caravana integrada por 
três ministros (Planejamento, Interior e Agricultura) e 20 entre os maiores 
empresários sulistas que já investiram na região provocou o anúncio de 
grandes novidades. Um balanço dessa movimentada viagem mostra:  

1 – Os 20 empresários divididos em dois grupos, um de colonização e outro 
agropecuário, decidirão em menos de 10 dias a compra de dois milhões de 
hectares no entroncamento das rodovias Cuiabá-Santarém e 
Transamazônica. Onde implantarão projetos ainda não claramente 
definidos, mas que aprioristicamente foram definidos pelo ministro Reis 
Veloso como dos maiores da região.  

2 – Essas tendência à formação de grandes consórcios empresariais na 
Amazônia, aceita e estimulada pelo governo, com propriedades médias em 
torno de 100 mil hectares, não ameaçará o equilíbrio ecológico, ao contrário 
do que se poderia supor, mas será justamente um garantia à preservação 
de áreas verdes, além de significar a auto-sustentação, em termos de valor 
reduzido como a Transamazônica, segundo disse o ministro do 
Planejamento. (JORNAL OPINIÃO, 1973, p. 11).  

 
A estratégia de ocupar a Amazônia, por meio dos incentivos ao grande 

capital, contrariou completamente a propaganda política que havia atraído à 

migração nordestina para a Região. Nas propagandas governamentais, os 

camponeses eram estimulados a migrarem para as áreas de colônias agrícolas sob 

a promessa de apoio do INCRA. Contudo, não demorou e os camponeses foram 

acusados de degradação ambiental, como justificativa para financiar o capital 

privado em detrimento dos pequenos camponeses.  



68 
 

As informações publicadas, no Jornal Opinião, afirmam que a aquisição 

das grandes propriedades pelo capital privado ocorreu nas áreas de entroncamento 

das rodovias federais abertas na Amazônia. Desta forma, as áreas prometidas pelo 

Governo para criação das colônias agrícolas foram destinadas aos grandes 

proprietários como incentivos à expansão da pecuária, desencadeando o 

aprofundamento dos conflitos entre fazendeiros, camponeses, posseiros, ribeirinhos, 

indígenas e garimpeiros, além de empresas agropecuárias e agrominerais. 

 

O Governo Federal planejava investir no biênio 1973 e 1974 um bilhão de 
dólares na Amazônia no sentido de inaugurar uma fase nova, em termos de 
escala econômica, para os projetos da região Amazônica, segundo Reis 
Veloso. A quantia é inteiramente recorde (Jornal Opinião do Rio de Janeiro, 
1973, p. 11). 

 

A ação do Governo Federal, ao incentivar a migração de camponeses 

pobres nordestinos para a Amazônia, visava entregá-los à exploração do grande 

capital na Região. Tal interpretação possui consonância com os estudos de Leroy 

(1991). O autor, ao discorrer sobre a ocupação da Amazônia, destaca que:  

 

Os colonos da Transamazônica e da Cuiabá-Santarém, que nunca tinham 
recebido muito apoio, viam minguarem ainda mais os recursos que lhes 
haviam sido destinados. Chegava a hora de privilegiar a ocupação privada, 
via empresas particulares de colonização, ligadas as grandes cooperativas 
(como a Cotrijui, que obteve uma grande área, até em terras indígenas, 
perto de Altamira), ou via empresa capitalista. Tomava um novo alento a já 
velha história de especulações, fraudes, violência contra os homens e 
contra a floresta, fracassos. (LEROY, 1991). 

  

O relato de Leroy é comprovado nas estratégias definidas no II PND, que 

priorizava os incentivos ao desenvolvimento da pecuária de corte, destinada a 

impulsionar as exportações brasileiras. Ações do II PND contribuíram para a 

concentração fundiária e ocorrência dos conflitos na Amazônia.  

À repercussão das estratégias de ocupação na Amazônia não ocorreu de 

maneira uniforme no espaço. Enquanto no Estado do Pará os projetos 

agropecuários e minerais capitanearam as ações do Governo Federal, no Território 

Federal de Roraima as principais ações foram centradas na abertura das rodovias 

interligando a região aos países vizinhos.  
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O Fundo de Crédito Rural, financiado com recursos do Basa para o 

período de 1975 a 1979, era de Cr$ 4.041,0 milhões11, sendo que 87% deste total 

destinavam-se às atividades de pecuária de corte, 7% aos incentivos das culturas 

comerciais, 1% para culturas hortifrutigranjeiras e 5% a produção da borracha 

(SUDAM, 1976, p. 85).  

Os recursos federais previstos para o Território Federal de Roraima, no 

período de 1975 a 1979, tinham como meta:  

 

1. Desafetação e titulação de terras públicas em favor de fazendeiros 

como estratégias de ampliar a produção da pecuária de corte, cuja 

área prevista foi de 1.600.000 ha; 

2. Investimento na ordem de 3212 milhões de Cruzeiros; 

3. Criação de novas colônias agrícolas, além do fortalecimento das três 

já existentes (Fernando Costa; Braz de Aguiar e Coronel Mota), estas 

alinhadas a abertura das rodovias formando o arco norte.   

 

O Arco Norte foi previsto por meio da construção da Perimetral Norte, que 

interligaria o Amapá, Pará, Amazonas, Território Federal de Roraima e Acre 

(SUDAM, 1976). A Transamazônica e a Perimetral Norte nunca foram concluídas. 

Porém, à falta de conclusão não deve ser considerada como negativa, uma vez que 

as comunidades indígenas seriam profundamente afetadas.  

Becker (2001) discorre que durante os Governos Militares, o Projeto de 

Integração da Amazônia adotou como estratégia a montagem de redes espaciais 

que possibilitassem a interligação da região com as demais regiões brasileiras, bem 

como a integração intrarregional. Para tanto, foram implantadas redes de transportes 

por meio da abertura de rodovias (Transamazônica; Belém-Brasília; Cuiabá-

Santarém; Perimetral Norte; BR 174 e Manaus-Porto Velho); redes de 

telecomunicações, por meio de tecnologia de satélites que permitiram acesso a TV e 

ampliação da rede telefônica; rede urbana, como estratégia para formação de 

centros de mão de obra para atender às necessidades dos grandes projetos 

                                                           
11

 Corresponde atualmente a R$ 10.308.093,52 (dez milhões, trezentos e oito mil, novecentos e três 
reais e cinquenta centavos, corrigidos pelo IGP-DI da FGV). 
12

 Em 01/2019 corresponde a R$ 81.628.060,55, corrigido pelo IGP da FGV. 
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agropecuários e agrominerais, e rede hidrográfica, com finalidades de produção de 

energia.  

Neste cenário, o Território de Roraima entrou nesta conjuntura e teve 

suas formas espaciais retalhadas pelas rodovias BR 174, 210 e 401. A conexão por 

intermédio do transporte rodoviário visava à integração entre a cidade de Boa Vista 

e a Capital do Amazonas, bem como a interligação com a República Cooperativa da 

Guiana e a República da Venezuela. 

A abertura das rodovias no Território de Roraima alterou 

substancialmente o tempo no espaço e o espaço no tempo e abriu possibilidades 

para introdução de novas técnicas nos meios de produção. Um novo tempo marcou 

as relações entre produção-distribuição-consumo no Território, com a interligação do 

transporte rodoviário.  

A partir da construção da BR 174, na década de 1970, se desencadeou 

no Território de Roraima um conjunto de modificações nos fixos regionais, por onde 

se canalizava o transporte de mercadorias e de pessoas, entre Boa Vista e Manaus, 

até então dominada pela navegação fluvial. 

 A construção da BR 174, interligando Manaus ao Marco BV-8 (hoje 

cidade de Pacaraima) na fronteira com a Venezuela, não ocorreu de forma pacifica 

no espaço. Houve resistência dos povos indígenas Waimiri-Atroari, que tiveram suas 

terras cortadas pela abertura da rodovia.  

Os indígenas da etnia Waimiri-Atroari já havia enfrentado, na segunda 

metade do século XIX, inúmeros massacres no contato com expedições militares no 

rio Jauperi, região Sul de Roraima (RODRIGUES, 1885). Durante a construção da 

BR 174, os massacres voltaram a ocorrer, violando o território indígena e dizimando 

elevada quantidade de índios.  

De acordo com o Relatório do Comitê Estadual da Verdade do Amazonas, 

os militares responsáveis pela abertura da rodovia no período de 1967 a 1974 

praticaram verdadeiro genocídio (AMAZONAS, 2012).  

Segundo o Relatório  

 

Pais, mães e filhos mortos, aldeias destruídas pelo fogo e por bombas. 
Gente resistindo e famílias correndo pelos varadouros à procura de refúgio 
em aldeia amiga. A flores rasgada e os rios ocupados por gente agressiva e 
inimiga (AMAZONAS, 2012, p. 10).  
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Os dados levantados pelo Comitê em apenas 10 anos (1967-1977) foram 

assassinados aproximadamente 2.000 indígenas, por meio de ataques de guerra 

praticados pelo militares encarregados da abertura da BR 174. Ataques estes 

executados com emprego de bombas e pó químico, que foram lançados de avião 

nas aldeias dos Waimiri-Atroari (AMAZONAS, 2012).  

Para Lefebvre (2000, p. 377) “antes do capitalismo, a violência tem um 

papel extraeconômico. Com o capitalismo e o mercado mundial, a violência assume 

um papel econômico na acumulação. E é assim que o econômico trona-se 

dominante.”  O Autor acrescenta que o Estado nasce violento. Contudo, é importante 

destacar que a violência do Estado, em regra, é direcionada às camadas sociais de 

menor poder econômico.  

O Estado é detentor de estruturas econômicas que geralmente são 

destinadas a atender os interesses capitalistas dos detentores dos meios de 

produção. O Estado nasce violento e, para continuar, permanece violento. A 

abertura da BR 174 no Território Federal de Roraima representou a materialização 

da violência do Estado em desfavor dos povos indígenas que habitavam nas 

proximidades do traçado da rodovia. 

Com a BR 174 houve modificação na realização dos fluxos, antes 

condicionados à temporalidade de navegação do Rio Branco, passaram a ganhar 

agilidade com o transporte rodoviário. Oliveira, R. (2007) afirma que a implantação 

das rodovias no Território de Roraima contribuiu de forma decisiva para ampliação 

na ocupação do espaço, por meio dos movimentos migratórios atraídos pela criação 

dos assentamentos agrícolas, sob a responsabilidade do INCRA.  

Após a construção da BR 174, o INCRA criou, em 1975, o primeiro 

Projeto de Assentamento, denominado de Projeto Vinagre e depois transformado em 

PAD/ANAUA. Os assentamentos desenvolvidos pelo INCRA deram origem a uma 

nova fase de ocupação do Território.  
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3 ASSENTAMENTOS DA “REFORMA AGRÁRIA” E OS CONFLITOS NO 

CAMPO EM RORAIMA 

 

Historicamente, a propriedade da terra no Brasil se dá de forma 

concentrada. Em 1950 o número de pequenos estabelecimentos rurais era de 85% 

do total de nacional, porém a área ocupada representava apenas 17%; o número 

das médias propriedades formava 6% e ocupava 8% da área; já as grandes 

propriedades eram equivalentes a 9% do quantitativo e totalizavam 85% da área 

recenseada (PRADO, J. 1979).  

Em 2017, as propriedades com até 1ha totalizavam 11,96% do número de 

imóveis rurais no País e abrangiam apenas 0,06% da área ocupada; as propriedade 

de 1ha a 10ha somavam 38,17% do quantitativo de estabelecimento e participava 

com apenas 2,20% da área. As propriedades com extensão entre 10 e 50ha 

representavam 31,27% do total nacional e ocupavam 10,52% da área total. A maior 

área ocupada era formada por propriedades que variam de 500 a 10.000ha, que 

totalizam apenas 2,03% do número de estabelecimento, mas estende-se por 43,54% 

do somatório geral da área ocupada no Brasil (IBGE, 2018).  

O Censo Agropecuário de 2017 revelou ainda que existem 2.400 

propriedades rurais com extensão superior a 10.000ha, isto representa 0,05% do 

quantitativo dos imóveis rurais no País, porém a área ocupada é de 14,80%, 

comprovando forte concentração fundiária que agrava os conflitos no campo e a 

pressão sobre os camponeses que dependem da terra para garantir o sustento da 

família (IBGE, 2018).  

Em Roraima, os dados do Censo também revelam forte concentração da 

terra, com percentuais próximos da média nacional. No Estado, os imóveis com 

tamanhos de 500 a 10.000ha equivalem a 5,13% do total, porém ocupam áreas 

equivalentes a 53,71%; os estabelecimentos superiores a 10.000ha equivalem a 

0,09% das propriedades e representam 10,21% da área; os estabelecimentos com 

tamanho de 100 a 500ha constituem 30,91% do quantitativo e representam apenas 

12,58% da área total. Os imóveis com tamanho inferior a 100ha totalizam 71,22% do 

número de estabelecimentos e ocupam 15,04% da área (IBGE, 2018).  

Os dados do Censo Agropecuário 2017 (IBGE, 2018) quando analisado 

tomando como referência o módulo fiscal, atestam que em Roraima, 71,22% dos 

estabelecimentos são formados por minifúndios e estes representam apenas 
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15,04% do total da área ocupada. Isso indica a necessidade urgente de estudar o 

“Programa de Reforma Agrária” desenvolvido pelo INCRA no Estado.  

O INCRA foi criado em 09 de julho de 1970 por força da norma do 

Decreto-Lei nº 1.110, do mesmo ano. A partir de então, o órgão passou a cumular as 

competências do antigo Instituto Nacional de Desenvolvimento Agrário (INDA) e do 

Grupo Executivo de Reforma Agrária (GERA), os quais foram extintos. Em 1971, por 

determinação do Decreto nº 68.153 de 01 de fevereiro, foi aprovado o Regulamento 

Geral do INCRA.  

À criação do INCRA estava aliada às diretrizes do Estatuto da Terra, 

instituído pela Lei nº 4.504 de 30 de novembro de 1964. Este foi considerado 

avançado quanto à garantia legal das pautas dos movimentos rurais, que defendiam 

um projeto de reforma agrária capaz de assegurar, aos trabalhadores do campo, o 

acesso a terra e as condições de produzir.  

O Brasil possui uma tradição jurídica e política marcada pela influência do 

poder econômico na atuação do Poder Judiciário. Na aplicação da lei quase sempre 

se privilegia grupos econômicos em prejuízo dos camponeses e trabalhadores 

pobres das áreas urbanas. O acesso à justiça pelos camponeses torna-se um 

desafio e se constitui distante da realidade cotidiana.  

Para as classes menos favorecidas, quando a lei prevê direitos não raro 

vira letra morta, o que não é diferente com o Estatuto da Terra. Oliveira, A. (1994, p. 

32) destaca que: “o próprio Ministro do Planejamento Roberto Campos, incumbiu-se 

de informar aos parlamentares que o Estatuto jamais seria aplicado.” Talvez por 

previamente haver certeza política que não seria aplicado, é que foi aprovado no 

Governo Civil e Militar. O que se confirmou com a falta de regulamentação que só foi 

editada 20 anos depois da aprovação do Estatuto da Terra.   

Desta forma, apesar do INCRA surgir em meio ao discurso da reforma 

agrária propagada pelo Governo Civil e Militar, incorporou uma concepção de 

reforma agrária burocrática e distante da pauta de reivindicação dos movimentos de 

base. Porém, serviu como mecanismo o de camuflagem das verdadeiras intenções 

do capital privado que dominava os programas econômicos dos Governos Civis e 

Militares.  
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3.1  A Classificação dos Assentamentos Segundo Critérios do INCRA  

 

É importante delimitar os conceitos de assentamentos e reforma agrária 

empregada na presente discussão. Isso permitirá a fixação dos contornos teóricos 

da análise que passa a enfrentar. Dessa forma, adota-se à expressão assentamento 

rural por ser esta a denominação incorporada oficialmente pelo Governo Federal. 

Oficialmente, é definido como “um conjunto de unidades agrícolas independentes 

entre si, instaladas pelo INCRA onde originalmente existia um imóvel rural que 

pertencia a um único proprietário” (INCRA, 2018).  

O INCRA, propaga trabalhar o conceito de reforma agrária instituído pela 

norma do §1º, do art. 1º da Lei Federal nº 4.504 de 30 de novembro de 1964, que o 

define como sendo  

 

o conjunto de medidas para promover a melhor distribuição da 
terra mediante modificações no regime de posse e uso, a fim de atender 
aos princípios de justiça social, desenvolvimento rural 
sustentável e aumento de produção (BRASIL, 1964). 

 

De acordo com o INCRA (2018) a unidade agrícola é a denominação 

utilizada para definir a parcela de terra destinada a uma família no assentamento, 

podendo ser chamada de lote ou gleba. Neste estudo, não se adota o conceito de 

gleba como sinônimo da unidade agrícola. Isso porque, em Roraima, a expressão 

gleba alcança nível de escala espacial para além da área do assentamento. Dessa 

forma, adota-se a denominação de lote rural ou simplesmente lote para definir a 

unidade familiar em que o camponês é assentado.  

Os assentamentos são agrupados em duas modalidades: aqueles criados 

pelo Governo Federal, através do INCRA, e aqueles criados pelos estados, 

municípios ou organizações não governamentais, porém reconhecidos pelo INCRA 

para incorporação na “Política Nacional da Reforma Agrária13” – PNRA (INCRA 

2019). Os Quadros 1 e 2 apresentam as classificações dos assentamentos conforme 

a modalidade de agrupamento formulado pelo INCRA e as respectivas siglas que os 

identificam14:  

 

                                                           
13

 As aspas são postas por considerar que o Brasil não possui Política Nacional de Reforma Agrária, 
ainda que haja legislação específica para o tanto. 
14

 Adaptados do site http://www.incra.gov.br/assentamentoscriacao. Acesso em: 05. Maio 2019. 

http://www.incra.gov.br/Aquisicao_de_terras
http://www.incra.gov.br/Aquisicao_de_terras
http://www.incra.gov.br/assentamentoscriacao
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Quadro 1 – 1º Agrupamento dos Assentamentos  

1ª Modalidade 
de 

Assentamento 
em Vigência  

Tipo de Assentamento Siglas   

C
RIADOS 

PELO 
INCRA 

Projeto de Assentamento  PA 

Projetos de Assentamentos Agroextrativistas PAE 

Projeto de Desenvolvimento Sustentável  PDS 

Projeto de Assentamento Florestal  PAF 

Projeto Descentralizado de Assentamento 
Sustentável  

PDAS 

1ª Modalidade 
de 
Assentamentos 
Extintos. 

Projetos de Colonização   PC  

CRIADOS 
PELO 
INCRA 

Projetos Integrados de Colonização  PIC 

Projetos de Assentamento Rápido  PAR 

Projetos de Assentamentos Dirigidos  PAD 

Projetos de Assentamentos Conjunto  PAC 

Projeto de Assentamento Quilombola  PAQ 

Projeto de Assentamento Casulo  PAC  

 

Quadro 2 – 2º Agrupamento dos Assentamentos  

 

2ª Modalidade 
de 

Assentamentos  

Tipo de Assentamento Siglas   

RECONHECIDOS 
PELO INCRA 

Projeto de Assentamento Estadual PAE 

Projetos de Assentamento Municipal  PAM 

Reservas Extrativistas RESEX 

Território Remanescentes Quilombolas  TRQ 

Reconhecimento de Assentamento de 
Fundo de Pasto 

PFP 

Reassentamento de Barragem PRB 

Floresta Nacional FLONA 

Reserva de Desenvolvimento Sustentável RDS 

 

Os Projetos de Assentamentos Extrativistas – PAEs – constituem 

estratégia na busca de compatibilizar a exploração racional dos recursos naturais 

com as necessidades de subsistência dos grupos que ocupam tradicionalmente as 

respectivas áreas, com destaques para o equilíbrio ecológico pautado no modelo de 

integração entre o homem e o meio de forma a manter a sustentabilidade.  

 Projetos de Desenvolvimento Sustentável – PDS – são projetos voltados 

a assegurar os interesses de populações que baseiam sua subsistência no 

extrativismo, na agricultura familiar e atividades de baixo impacto ambiental; 
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Projeto de Assentamento Florestal – PAF – são projetos que têm como 

objetivo o manejo de recursos florestais em áreas favoráveis à exploração florestal 

de forma comunitária e sustentável, em especial na Região do Bioma Amazônico. 

Os projetos de PAE, PDS e PAF são considerados especiais de natureza 

ambiental, nos termos da norma do art. 83, da Instrução Normativa nº 97/2018 do 

Conselho Diretor do INCRA, uma vez que sua implantação depende da 

compatibilidade das atividades econômicas com as limitações ecológicas 

determinadas pelas características ambientais da área utilizada.  

Em Roraima foram instalados três tipos de assentamento: PAD, PAR e 

PA. Os dois primeiros foram criados na vigência do Território Federal de Roraima, 

enquanto o modelo PA foi criado após a transformação do Território em Estado, por 

força da Constituição Federal de 1988. Apesar da tentativa de criação de 

assentamentos no modelo PDS estes não se consolidaram e foram modificados em 

sua tipologia para PA. Esse foi o caso dos Assentamentos Pau-Brasil e Terra Nova.  

De acordo com a Instrução Normativa nº 97, de 17 de dezembro de 2018, 

editada pelo Conselho Diretor do Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

Agrária – INCRA, Projeto de Assentamento (PA) é definido como sendo a “unidade 

territorial destinada ao assentamento de famílias de agricultores ou trabalhadores 

rurais, criado ou reconhecido pelo Incra.”15 

A criação de Assentamentos pelo INCRA obedece a três etapas. A 

primeira é composta pela obtenção da terra e publicação da portaria de criação; a 

segunda é dedicada à divisão em lotes; instalação das famílias e liberação dos 

primeiros créditos; e a terceira fase é dedicada à estruturação logística do 

Assentamento.  

O presente estudo passa a analisar os projetos de assentamentos na 

escala espacial de Roraima sob dois recortes temporais, sendo o primeiro durante a 

fase do Território Federal e o segundo após a transformação do Território em 

Estado.  

A separação do recorte temporal justifica-se considerando os motivos 

políticos e econômicos que justificaram a criação dos respectivos assentamentos 

nos referidos períodos, que, apesar de interligados, apresentam características 

próprias, conforme será analisado no tópico adiante.  

                                                           
15

 Art. 2º. Inciso I, da Instrução Normativa nº. 97/2018 do Conselho Diretor do INCRA. 



77 
 

3.2  Assentamentos da “Reforma Agrária” e o Crescimento Demográfico no 

Território Federal de Roraima 

 

À necessidade geopolítica de ocupar a Amazônia por meio da migração 

de camponeses, provenientes de outras regiões do País, produziu reflexos na 

estrutura espacial do Território Federal de Roraima. A construção das rodovias 

federais, que buscava uma nova dinâmica na circulação dos fluxos e pôr fim ao 

relativo isolamento entre magnitudes espaciais, foi acompanhada da criação de 

assentamentos rurais.  

Até a década de 1970, o Território Federal de Roraima apresentava três 

colônias agrícolas (assentamentos) oriundas do período de 1940 e 1950, 

representadas pela Colônia Agrícola Fernando Costa, Braz de Aguiar e Coronel 

Mota, todas concentradas na microrregião de Boa Vista. A partir de então, o 

Governo Federal voltou a criar assentamentos rurais. Isso foi possível por meio das 

estratégias de integração territorial, voltadas a ocupar a região de fronteira.  

Com a abertura das Rodovias: BR 174, Perimetral Norte (BR 210) e BR 

401, abriam-se caminhos para novas formas de ocupação, em especial, na porção 

Sul e Sudeste do Território, incluindo áreas atualmente situadas nos municípios de 

Rorainópolis, São Luiz, São João da Baliza e Caroebe.  

Neste contexto, o Território Federal de Roraima na década de 1970 foi 

cortado para possibilitar o controle de domínio geopolítico do espaço. Mattos C. 

(1980) ao discorrer sobre as estratégias militares de ocupação da Amazônia, 

incluindo o Território Federal de Roraima, destaca a necessidade de criar meios de 

mobilidades de forças militares em curto intervalo de tempo para proteger áreas de 

fronteira em caso de necessidade. O Mapa 5 apresenta a afetação geopolítica do 

Território de Roraima na década de 1970.  
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Mapa 5 – Mapa de Roraima com as Áreas de Interesse da Segurança Nacional e 

a Área Destinada a Colonização Agrícola.  
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O Mapa comprova que a faixa de interesse de segurança nacional 

estendia-se na maior parte do Território de Roraima e dentro da faixa de segurança 

nacional havia uma zona de 10 km em cada uma das margens das rodovias 

destinada à criação dos projetos de colonização agrícola.  

A Lei Federal nº 5.917 de 10 de setembro de 1973, que aprovou o Plano 

Nacional de Aviação, alterou o art. 1º da Lei 5.173, de 27 de outubro de 1966, e 

passou a considerar como indispensáveis a segurança nacional as terras devolutas, 

situadas na faixa de 100 km de cada lado das rodovias na Amazônia. Havia ainda a 

zona de 10 km e a cada uma das margens, era reservada a colonização agrícola 

(BRASIL, 1966; 1970 e 1973). 

A fixa de interesse de segurança nacional tinha a cidade de Boa Vista, 

Capital do Território, o centro político e administrativo de intercambio com o Governo 

Federal, vista como ponto de conexão importante entre a cidade de Manaus e as 

cidades vizinhas na fronteira com a República da Venezuela e com a República 

Cooperativa da Guayana.  

Para Mattos, C. (1980, p. 155) “no Território de Roraima, Boa Vista surge 

como uma estrela de primeira grandeza, conectando-se com Manaus por via 

terrestre e por via mista rio-estrada, ligando-se com as localidades de Lethe, na 

República da Guiana e Santa Helena, da Venezuela.” Nesta linha, o Território de 

Roraima estava inserido no contexto das preocupações de ocupação da Amazônia 

fundada no interesse de expansão econômica do capital.   

As palavras do General Mattos evidenciam o pensamento do Governo 

Civil e Militar no contexto da década de 1970. Mattos destaca a experiência da 

Guerra entre o Brasil e o Paraguai e as dificuldades na Segunda Guerra Mundial, em 

que a mobilização de forças militares, por via terrestre, enfrentou os obstáculos da 

falta de estradas interligando as regiões de fronteiras.  

O projeto de desenvolvimento dos governos civis e militares a partir de 

1970 foi marcado pela construção de infraestrutura de integração nacional, em que 

“as noções de modernização e desenvolvimento perdem seu componente social e 

político, passando a qualificar apenas os aparatos produtivos e as infra-estruturas” 

(MORAES, 2002, p. 100).  

No Território Federal de Roraima essa característica de gestão do espaço 

tonou-se presente, uma vez que as ações governamentais tiveram como foco a 
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criação da infraestrutura que pudesse interligar as regiões de fronteiras e garantir o 

projeto de segurança nacional planejado pelo Estado Brasileiro.  

Lefebvre (2002, p. 45) afirma que “o Estado esmaga o tempo reduzindo 

as diferenças as repetições, a circularidades [...].” A circularidade depende da 

velocidade dos fluxos que impõe ao espaço uma nova temporalidade para atender 

os interesses geopolíticos e econômicos, que possui relação direta com a evolução 

das técnicas e suas formas de apropriação. Nesse entendimento, o Território de 

Roraima, após a construção da BR 174, passou a apresentar temporalidade distinta 

da vivenciada ao longo de sua formação histórica.  

Os ritmos dos fluxos, até então determinado pela relação com o Rio 

Branco, já não eram compatíveis com as exigências de segurança nacional e com 

os interesses do capital, que necessitava ampliar a rapidez e densidade dos 

movimentos entre Manaus - Boa Vista – Manaus. E, com isso, possibilitando maior 

dinâmica na ocupação e uso do espaço do Território Federal.  

Para Lefebvre (2000) tomado o espaço como produto social, tem-se 

diversas implicações. Uma delas é o distanciamento do espaço físico, em que a 

natureza perde sua forma original para servir de matéria-prima na produção do 

espaço. O espaço uma vez produzido torna-se matéria-prima para o espaço novo. O 

espaço na medida em que se constitui como produto, não perde a condição de 

produtor. Para continuar participando da dinâmica de produção e reprodução, o 

espaço torna-se matéria-prima de si, ao passo que se faz produto.  

Na concepção de Santos, Milton (2012a) espaço é, ao mesmo tempo, 

produto e produtor, pois na medida em que sofre as interferências das relações de 

produção historicamente construídas, também exerce influência importante nestas 

relações, constituindo-se num conjunto de forças que se completam e se 

contradizem entre si. O espaço possui dinâmicas geradas por ele próprio, e 

dinâmicas provenientes das demais instâncias da sociedade.  

Moraes e Costa (1987), seguindo a linha do pensamento marxista, cabe 

investigar a relação entre o espaço e a sociedade, não de forma dicotômica, mas 

como intercambio material em que o trabalho constitui-se em categoria central da 

análise.   

Segundo Lefebvre (2000), “cada sociedade (por conseguinte, cada modo 

de produção com as diversidades que ele engloba, as sociedades particulares nas 

quais se conhece o conceito geral) produz um espaço, o seu.”  



81 
 

 Aceitar a posição de Lefebvre no sentido da produção própria do espaço 

por cada sistema produtivo, não implica negar a coexistência de espaços com 

temporalidade diversas.  

Para Santos, Milton (2012a, p. 67): “O espaço impõe sua própria 

realidade; por isso a sociedade não pode operar fora dele.” Tudo que a sociedade 

produz, circula, distribui e consome, ocorre no e pelo espaço. O espaço é condição 

de existência da própria sociedade. Sem o espaço não existe sociedade e esta não 

existe sem àquele. Nessa perspectiva, espaço e sociedade são atores e vítimas de 

uma mesma realidade, na medida em que influenciam e são influenciados 

mutuamente.  

Não se pode reduzir o espaço a realidades visíveis na 

contemporaneidade. No mesmo espaço podem coexistir diversas realidades 

produzidas em temporalidades múltiplas. Todavia, o espaço possui em si uma 

capacidade ampliada de camuflagem de suas origem e contradições, quando 

apropriado politicamente.  

O Estado é o representante direto da apropriação política do espaço, 

ainda que o faça em benefícios e proteção das classes detentoras do poder 

econômico. Os assentamentos no Território de Roraima caracterizaram-se como 

práticas espaciais dos governos militares, como forma de garantir a apropriação 

política do espaço na região de fronteira; abrir espaço para o capital centrado nas 

atividades de pecuária e servir de apoio logístico aos fluxos que interligava o espaço 

local ao regional e vice-versa. 

Nessa conjuntura, o Governo Federal deu início à retomada da politica de 

assentamentos rurais com a implantação do Projeto de Colonização Dirigida 

denominado de Coronel Salustiano Vinagre, por força da Resolução nº 141/1975, 

com sede em Caracaraí.  

Na década de 1980 foram criados dois Projetos de Assentamento: o 

Projeto de Assentamento Rápido Jatapu (1983), cortado pela BR 210 (Perimetral 

Norte) e o Projeto de Assentamento Paredão, em 1987, área atualmente no 

município de Alto Alegre.  O Mapa 6 apresenta a localização dos três assentamentos 

criados no período de vigência do Território Roraima.   
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Mapa 6 – Localização dos Assentamentos no Território Federal de Roraima. 
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Os três assentamentos rurais do Território (PAD Anaua, PAR Jatapu e PA 

Paredão) se constituíram como áreas de atração ao recebimento da população 

migrante formada por camponeses vindos especialmente do estado do Nordeste. 

Esses eram direcionados para o interior do Território. 

O Projeto Vinagre foi criado às margens da BR 174, área de 

entroncamento com a BR 210 (Perimetral Norte). Em 1979 foi transformado em PAD 

ANAUA (OLIVEIRA R. G., 2014), porém, sem alteração na estrutura e no 

funcionamento que se destinava a assentar camponeses migrantes oriundos das 

demais regiões brasileiras, em especial do Nordeste.  

A produção espacial do Território de Roraima no contexto dos governos 

civis e militares se deu sob a conjunção de interesses de forças locais e forças 

nacionais. Na escala do local, havia interesse políticos em ampliar o contingente 

populacional como justificativa para transformar o Território Federal em novo Estado 

da Federação, enquanto na escala nacional os interesse estavam alinhados ao 

projeto de segurança nacional e expansão do capital privado (LOBO, JÚNIOR, 

2014).    

Para Lobo Júnior (2014) a criação dos assentamentos caminhava na linha 

dos interesses dos grupos políticos locais que viam na ampliação da população uma 

oportunidade para transformar o Território Federal em Estado, abrindo espaço para 

apropriação dos cargos públicos. Porém, apenas a criação das rodovias não era 

suficiente para impulsionar a ocupação dos espaços rurais. 

A criação do PAD ANAUA e o PAR Jatapu, além de atender as 

estratégias de segurança nacional e abrir caminhos à expansão da pecuária com 

subsídios ao capital privado, exerceria função de suporte aos fluxos entre Boa Vista 

– Manaus e Macapá-Cruzeiro do Sul.  Porém, como a Perimetral Norte não foi 

concluída, os fluxos planejadas para circularem no arco norte estão prejudicados. 

Nesse cenário, os assentamentos foram criados para atuarem como fixos, 

destinados a facilitar os fluxos e agregar valor ao espaço, o que contribuiu para o 

aumento da população no Território.  

Diferentemente dos Projetos de Assentamentos ANUA e Jatapu, o Projeto 

Paredão não estava situado às margens de rodovias federais, logo sua criação 

estava ligado ao interesse de dispersar a ocupação do território para além dos 

circuitos de fluxos rodoviários por meio da migração de camponeses de outras 

regiões do País.  
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Nem todos os migrantes que chegaram ao Território foram para as áreas 

rurais, parte do fluxo passou a residir na Capital Boa Vista, até por dispor de oferta 

de serviço que não era encontrada em outros pontos do Território.  

De acordo com Mattos, C. (1980) Boa Vista foi definida pelo Governo Civil 

e Militar como Centro do Polo de Intercâmbio Fronteiriço, cuja área incluía quase 

que integralmente o Território Federal de Roraima e representava à frente de 

ocupação mais atrasada, em relação aos demais polos da Amazônia. Segundo o 

Autor, para mudar o quadro de “atraso” em que estava inserido o Território era 

necessários à criação de pontos de apoio a circulação agregando valor ao espaço.  

Agregação de valor ao espaço segundo Moraes e Costa (1987) ocorre 

quando se promove acréscimo de infraestrutura ou equipamentos técnicos, capaz de 

provocar uma melhoria nas condições produtivas. A ampliação de valor no espaço 

tende a atraí novos investimentos e influenciar nos fluxos migratórios com ampliação 

do contingente populacional.   

O Território de Roraima, na década de 1980, apresentou rápido 

crescimento populacional, com aumento demográfico de 163,30%. Quando 

contabilizado o crescimento populacional no interstício de 1960 a 1991 a população 

de Roraima cresceu 301,47%, conforme dados do IBGE (1960 a 1991).  

 

Tabela 1 – Crescimento da População em Roraima no Período de 1960 a 1991 

Ano Urbano Rural Pop. Total Crescimento % 

1960 12.717 16.772 29.489 - 

1970 17.929 23.709 41.638 41,20 

1980 49.622 32.396 82.018 96,98 

1991 139.466 76.484 215.950 163,30 

Fonte: Censo do IBGE de 1960 a 1991.  

 

É importante lembrar que em 1960 ainda estava vigente o Território do 

Rio Branco. A mudança para Território Federal de Roraima ocorreu em 1962 e a 

partir de 05 de outubro de 1988, o então Território foi transformado em Estado de 

Roraima.  

O Território Federal de Roraima no período de 1980 a 1991 teve sua 

população ampliada de 82.018 para 215.950. Apesar do rápido crescimento da 

população nas áreas rurais, que representou 136,09%, o aumento nas áreas 
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urbanas foi ainda maior e alcançou 181%. Tal crescimento foi resultado dos fluxos 

migratórios que se intensificaram na década de 1980, atraídos pela criação dos 

assentamentos rurais e atividades de garimpo nas áreas indígenas dos povos 

Ianomâmis (IBGE, 1991).  

A década de 1980 foi marcada, no cenário nacional, pela forte crise 

econômica, formando a chamada década perdida em decorrência da estagnação da 

produção e ampliação do desemprego. 

O III PND foi estruturado no contexto político e econômico pressionado 

pela alta inflação; rápido processo de urbanização e empobrecimento da massa de 

trabalhadores. Para Becker (2010) se no aspecto econômico pode-se considerar a 

década de 1980 como a década perdida, o mesmo não se pode dizer em termos de 

conquistas sociais, uma vez que diversos movimentos se fortaleceram na busca de 

modelos de desenvolvimento que inclui a preocupação com a preservação 

ambiental. Parâmetros que não constavam na política econômica definida nas 

diretrizes do III Plano Nacional de Desenvolvimento (PND). 

Dentre as preocupações e objetivos do III PND constava a necessidade 

de promover a redução das desigualdades regionais e estimular a ocupação das 

áreas rurais, em especial, da Amazônia. Contudo, priorizava os incentivos fiscais ao 

capital privado destinado a produção para exportação, liberando créditos públicos 

para expansão das áreas de pecuária e exploração dos projetos agrominerais e 

estimulando a formação dos grandes latifúndios (BRASIL, 1980). 

Carvalho H. (2009) critica a política de favorecimento aos latifúndios por 

meio do crédito rural, afirma o autor:  

 

Um exemplo dessa abundância de favores e facilidades aos latifundiários, 
às cooperativas burguesas e aos empresários da agroindústria foi o crédito 
rural subsidiado. ‘[...) O crédito rural caracterizou-se, neste período (1966 a 
1982), pelo aumento de 500% nos volumes de crédito com taxas de juros 
negativas em relação à inflação. O objetivo dessa política foi implantar a 
modernização agrícola conservadora no Brasil, financiando tratores, 
colheitadeiras, adubos, venenos e sementes híbridas. Porém, não foram os 
agricultores familiares que acessaram o crédito nesse período. Em 1980, 
por exemplo, 69% do crédito foi destinado para a Agroindústria e Comércio, 
23,2% para as Grandes Cooperativas e 7,8% para os agricultores. Estes 
agricultores eram os latifundiários e as grandes propriedades capitalistas.’ 

 

A política de crédito estava voltada a atender o mercado e objetivava: 

“elevar o nível técnico e a maior capacitação da atividade agropecuária, o 
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aumento da produção, da produtividade e a expansão da fronteira agrícola.” 

(BRASIL, 1980, p. 39). O Território Federal de Roraima por estar na região de 

fronteira fazia parte da estratégia de ocupação por meio dos incentivos a migração.  

Nesta perspectiva, os fluxos migratórios para o Território Federal de 

Roraima, na década de 1980, foram atraídos pela esperança do acesso a terra e 

pela existência de garimpos nas áreas indígenas. Picoli (2006, p. 13) afirma que:  

 

Os garimpos servem para atrair os posseiros e os colonos na procura de 
ouro. Assim acontece a desistência na busca da terra. Enquanto se 
processava o abandono da terra, em seu lugar se instalaram grandes 
latifúndios, que receberam parte das áreas parcialmente abertas nos 
territórios amazônicos. O grande capital, através de seus projetos 
econômicos, passa a concentrar ainda mais terras, por meio da expulsão do 
homem do campo, tornando-se a alternativa que se apresentava mais 
promissora para os marginalizados engrossarem as fileiras dos garimpos 
auríferos.  

 

Ainda que em Roraima não houvesse, na década de 1980, grandes 

projetos econômicos desenvolvidos pelo capital privado, não se pode negar que o 

garimpo constituiu polo de atração para um número considerável de camponeses.  

Dessa forma, os garimpos em Roraima exerceram forte atração para 

ampliação do crescimento demográfico e que, aliado aos assentamentos rurais, 

constituíram as bases para a expansão demográfica do Território Federal e aumento 

da pressão pela necessidade de criação de novos assentamentos após o fim do 

Território e a criação do Estado de Roraima.   

 

3.3 Os Assentamentos da “Reforma Agrária” no Estado de Roraima  

 

Com o advento da Constituição Federal de 1988, os territórios federais 

foram transformados em Estados, exceto Fernando de Noronha que foi incorporado 

ao Estado de Pernambuco. Nesse cenário, Roraima passou à condição política de 

Estado e teve seu primeiro governador eleito empossado em 1º de janeiro de 1991, 

o então Brigadeiro Ottomar de Souza Pinto.   

Um ano antes da posse do Governador Eleito, ou seja em janeiro de 

1990, foi realizada a Operação Canaimé para retirada dos garimpeiros da áreas 

indígenas, sob o comando da Polícia Federal que fechou o Aeroporto Internacional 

de Boa Vista para interromper o envio de suprimentos para áreas de garimpo.  
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O fechamento dos garimpos foi notícia no Jornal do Brasil em 1990, que 

publicou a seguinte notícia:  

 

Com o bloqueio do Aeroporto Internacional da Boa Vista por 80 homens 
armados a Policia Federal inicia hoje a Operação Canaimé, para expulsão 
dos garimpeiros que invadiram as reservas dos índios Ianomâmis em busca 
do ouro. A ação prevê também a interdição de seis pistas de pouso 
localizadas nas proximidades da capital de Roraima e o corte de 
combustíveis para os aviões do garimpo. Na pista principal do Aeroporto 
Internacional só vão operar aviões de grandes companhias e os utilizados 
pela Polícia Federal. (JORNAL DO BRASIL, 1990, p. 4).  

 

A retirada dos garimpeiros das áreas indígenas foi uma resposta ao 

massacre à comunidade Ianomâmi, em que 9 indígenas foram executados por 

ações de garimpeiros. Em 19 de abril de 1991 o garimpo foi definitivamente proibido 

em Roraima.  

Com a retirada dos garimpeiros das áreas indígenas houve um aumento 

considerável da população nas áreas urbanas, em especial na cidade de Boa Vista. 

A população urbana no Estado passou de 139.466 habitantes em 1991 para 246.732 

em 2000. Enquanto isso, a população da área rural permaneceu praticamente 

estática no mesmo período.   

O aumento da população rural foi de apenas 936 habitantes no interstício 

de 10 anos (IBGE, 1991 e 2000), apesar da criação de 27 assentamentos rurais na 

década de 1990.  

Os 27 assentamentos totalizaram 546.306,62 hectares, com capacidade 

para assentar 8.699 famílias. Apesar do número expressivo de assentamentos 

criados, não foram suficientes para assegurar aumento expressivo da população 

camponesa no Estado, já que no período de 1991 a 2000 o crescimento foi de 

apenas 936 habitantes. 

O Mapa 7 mostra a espacialização dos assentamentos criados pelo 

INCRA na década de 1990 no Estado:  

. 
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Mapa 7 – Espacialização dos Assentamentos Criados Pelo INCRA na Década 

de 1990 em Roraima.  
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O Mapa 8 comprova que os assentamentos foram especializados 

estrategicamente para incentivar a ocupação em pontos distintos do interior do 

Estado, contemplando 8 municípios do total de 15.  

Porém, a criação dos assentamentos não foi acompanhada de 

infraestrutura logística e nem apoio técnico que pudesse assegurar condições 

adequadas para que os camponeses pudessem permanecer nos lotes. O Senhor 

Juriti16, assentado no município de Cantá desde 1998 respondeu que:  

 
Até chegar aqui era muito difícil, não tinha estrada e muitos abandonaram o 
lote, outros vendiam quase de graça. Eu só não saí porque não tinha para 
onde ir. Eu sou do Maranhão, já saí de lá porque não tinha terra e tinha 
ouvido falar que aqui estavam dando terra. A gente já chega devendo o 
dinheiro da passagem, então não tem como voltar. O jeito é a gente se 
acostuma. Depois passei a fazer algumas diárias nas fazendas que ficam 
aqui próximo, até para pode ajudar comprar as coisas que a gente não 
produz no lote, como roupa, calçado, arroz e outras coisas. Hoje já estou 
acostumado, mais no indício foi muito difícil. Hoje o maior problema é a falta 
do transporte escolar, os meninos a maior parte do ano os meninos vão de 
moto, porque se for esperar pelo transporte do governo perdem o ano 
quase todo.   

 

Verifica-se, na fala do entrevistado, que o acesso ao lote era e é um dos 

problemas que dificultavam a permanência do assentado. Isso porque a vida do lote 

não possui autossuficiência, o camponês depende da aquisição de roupas, 

calçados, e outros bens necessários à vida. Estes não são produzidos no campo e 

sua aquisição depende da obtenção de renda com a venda de produtos do lote ou 

por meio de diárias prestadas em áreas vizinhas aos assentamentos, realidade 

bastante comum nos assentamentos visitados.  

Em entrevista a um pecuarista (fazendeiro)17 residente em Boa Vista e 

que possui propriedade no município de Cantá, este respondeu que:  

“A preferência em adquirir propriedades nas áreas próximas dos 

assentamentos é porque tem mão de obra disponível, já que a maior parte do ano os 

agricultores ficam em fazer nada no lote, Aí é bom para os assentados que pode 

ganhar uma diária.” 

Note-se uma estreita relação entre a criação dos assentamentos e o 

surgimento das fazendas nas proximidades dos lotes criados na década de 1990, o 

que se comprova com as visitas em campo, além da referência expressa dos 

                                                           
16

 Entrevista com camponês assentado no Assentamento União no Município de Cantá, realizada em 
12.05.2018. 
17

 Chama-se o entrevistado de forma fictícia de Arara. Entrevista realizada em 25.06.2018. 
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entrevistados. Isso comprova a relação direta entre a criação dos assentamentos e a 

expansão do capital privado.  

No interstício de 2000 a 2013 foram criados 37 Assentamentos no Estado 

de Roraima. Porém, deste total, sete foram originados do desmembramento do PAD 

Anaua, criado na década de 1970. A contabilização como novos assentamentos, 

ainda que originado da divisão de assentamento anterior, atendia a estratégia de 

cumprimento das metas definidas pelo Governo Federal. Contudo, o 

desmembramento não contribuiu para ampliação da área destinada à “reforma 

agrária”. 

A lógica de criação dos assentamentos após o ano 2000 a mesma linha 

estratégica adotada na década de 1990. Ao contrário dos assentamentos do PAD 

ANAUA e do PAR Jatapu criados na fase do Território Federal, que foram 

posicionados estrategicamente à margem da BR 174 e da BR 210, os 

assentamentos na fase do Estado passaram a servir com ponto de atração do 

movimento de ocupação em áreas afastadas do traçado das rodovias.  

Em 2019 Roraima possui 67 assentamentos, todos criados pelo INCRA, 3 

no período do Território, 27 na década de 1990 e 37 a partir de 2000. Desse, o 

assentamento Esperança, no município de Cantá, foi emancipado em 2018, os 

demais continuam jurídico e administrativamente vinculados ao INCRA.  

A localização dos assentamentos é fundamental para as condições de 

desenvolvimento dos assentados, isto porque, dependendo da área em que está 

situado, poderá facilitará o desenvolvimento da agricultura baseada no regime de 

precipitação em Roraima.   

Os índices de precipitações no Estado apresentam maior concentração 

na porção Sudoeste e diminuem no sentido Nordeste (EVANGELISTA; SANDER; 

WANKLER, 2008).  

Os níveis das precipitações são definidos pelas características climáticas 

que predominam na região. Segundo a classificação de Köpper, o Clima de Roraima 

é composto de 5 faixas, distribuídas em três tipos, conforme apresenta o Mapa 8.  
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Mapa 8 – Mapa da Classificação Climática de Koöpper para Roraima e 

Espacialização dos Assentamentos por Faixa Climática.   
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O Mapa 8 apresenta a maior extensão do Estado, é dominada pelo Clima 

Aw, cujo clima caracteriza-se por alternância entre período chuvoso e seco. A seca 

nessa porção espacial varia de 3 a 5 meses ao ano, estando nessa faixa climática 

92,53% do dos assentamentos no Estado.  

O Clima Am estende-se por 11 municípios do Estado, porém contempla 

estreita faixa nos municípios de Iracema, Boa Vista, Bonfim e Caracaraí. Nesta zona 

climática encontram-se os Projetos de Assentamentos Nova Amazônia II e Amajari. 

O Assentamento Tepequém se encontra na transição entre o Clima Aw e 

o Clima Am. Roraima possui ainda o Clima Af, formado por uma pequena área no 

Sudoeste (região de contato do rio Branco com o rio Negro) e na região de Serra de 

Pacaraima ao Noroeste do Estado. Nesta área não há assentamentos da reforma 

agrária.  

À análise das zonas climáticas é importante, uma vez que interfere nas 

condições naturais de produtividade da agricultura. No caso dos assentamentos 

rurais em Roraima, a produção familiar está condicionada principalmente ao regime 

anual das precipitações em pelo menos 89,18% dos Assentamentos visitados, já 

que em apenas 10,82% foi verificado, a utilização de equipamentos de irrigação.   

A dificuldade dos camponeses assentados desenvolverem a agricultura 

irrigada decorre da falta de programas de incentivos que pudessem subsidiar a 

aquisição dos equipamentos de irrigação. Isso submete à produção dos 

camponeses a temporalidade do clima.  

Logo, é necessário compatibilizar as atividades produtivas nos 

assentamentos ao regime de distribuição das precipitações, o que dificulta o 

desenvolvimento da agricultura familiar e constitui um dos obstáculos à permanência 

nos lotes. A definição de produtor familiar é instituída pela norma do art. art. 3º da 

Lei Federal de nº 11.326, de 24 de julho de 2006, que preceitua (BRASIL, 2006): 

 

Art. 3
o
  Para os efeitos desta Lei, considera-se agricultor familiar e 

empreendedor familiar rural aquele que pratica atividades no meio rural, 
atendendo,  simultaneamente, aos seguintes requisitos:  

I - não detenha, a qualquer título, área maior do que 4 (quatro) módulos 
fiscais; 

 II - utilize predominantemente mão-de-obra da própria família nas 
atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento;  

III - tenha percentual mínimo da renda familiar originada de atividades 
econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento, na forma definida 
pelo Poder Executivo; 

 IV - dirija seu estabelecimento ou empreendimento com sua família.  
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O conceito legal exige a presença de cinco requisitos para definição de 

agricultura familiar: localização espacial, já que necessariamente precisa ocorrer no 

meio rural; limitação de extensão da terra, não podendo exceder a 4 módulos fiscais; 

único imóvel da família; uso majoritário do trabalho familiar; percentual mínimo de 

renda da família originada da atividade da terra e gestão familiar. Em Roraima o 

módulo fiscal varia de 80 a 100 hectáreas.  

Para Chayanov (1974, p. 47) “La fuerza de trabajo de la unidad de 

explotación doméstica está totalmente determinada por la disponibilidad de 

membros capacitados em la familia.” O Autor considera a força de trabalho como 

elemento central de todas as formas de organização da economia campesina, 

independentemente da atribuição de valor que adote à extensão e fertilidade da 

terra. Na agricultura familiar, o tamanho da família e a idade de seus membros 

determinam a força de trabalho disponível para produção.  

O INCRA definia a agricultura familiar como a unidade produtiva em que a 

gestão da produção era exercida pelo próprio produtor e a força de trabalho familiar 

empregada era superior à força contratada (INCRA, 2000). Porém, com o advento 

da Lei Federal nº 11.326/2006 o INCRA passou a adotar o conceito legal (BRASIL, 

2006).    

Leni (1980) critica a forma de classificação da produção agrícola tomando 

como base a extensão da propriedade. Para o Autor, o que define ser ou não 

produção capitalista é a forma de emprego da força de trabalho. Nesta visão, à 

agricultura familiar seria uma forma de transição para agricultura capitalista, em que 

o camponês se transformaria em pequeno burguês ou proletariado.  

No caso da reforma agrária adotada pelo INCRA, a extensão da terra é 

condição obrigatória na distribuição dos lotes. Estes são fixados com dimensão 

territorial de no mínimo um e no máximo, dois módulos fiscais. Em Roraima o 

módulo fiscal varia de 80 a 10 hectares, dependendo das características do 

município.  

Nos municípios de Caracaraí, Caroebe, Iracema, Mucajaí, Rorainópolis, 

São João da Baliza e São Luiz, o módulo fiscal é de 100 hectares; já nos municípios 

de Alto Alegre, Amajari, Boa Vista, Bonfim, Cantá, Normandia, Pacaraima e 

Uriamutã, o módulo fiscal é de 80 hectares (INCRA, 2013).  
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Os dados oficiais disponibilizados no Painel dos Assentados 

disponibilizados no site eletrônico18 atestam que existem 22.215 lotes da reforma 

agrária e 16.566 famílias assentadas (INCRA, 2019). Por outro lado em 2016 

aprestava 1.463 famílias envolvidas em conflitos pela terra (CPT, 20016). Tomando 

como parâmetro os dados do INCRA e se porventura fossem assentadas todas as 

famílias em conflito por terra em Roraima, restariam ainda disponíveis 4.186 lotes.  

  

3.4  Os Lotes da Reforma Agrária em Roraima e as Famílias em Conflitos 

pela Terra  

 

A análise da ocorrência dos conflitos no campo em Roraima, frente à 

existência de lotes da reforma agrária sem ocupação oficial em número superior ao 

quantitativo de famílias em conflitos, passa pela compreensão das estruturas 

políticas e econômicas construídas historicamente no tempo e no espaço.  As 

mudanças na forma de apropriação da terra, que passou da condição de bem 

coletivo, sem valor econômico, para o domínio privado, fez da terra uma mercadoria 

e como tal, objeto de disputa e conflito.   

A terra, tomada como mercadoria, é dotada de duas variáveis interligadas 

entre si. A primeira representa porção acumulada de riqueza e atrai, em torno de si, 

necessidade de proteção do direito de propriedade como elemento de sustentação 

do modelo capitalista de produção. A propriedade privada consolida o domínio 

exclusivo do proprietário, enquanto afasta o acesso coletivo à mercadoria protegida. 

A segunda se constitui como desdobramento da primeira. Isso porque, sendo a terra 

uma porção de riqueza acumulada exerce forte influência na estruturação do poder 

político local, em especial nas sociedades em que a terra é o centro da produção. 

Assim, democratizar o acesso a terra, pode colocar em risco o domínio e controle do 

espaço pelas classes dominantes, que têm na terra o passaporte para o exercício do 

poder.  

Isto revela uma das faces ocultas do conflito pela terra. Esse contém, em 

si, à disputa do poder na ordem política e econômica dominante. Ainda que nem 

todos, envolvidos no conflito tenham a consciência que, ao disputar a terra, estão 

disputando, na essência, as bases estruturais do poder local.  Dessa forma, à 

                                                           
18

 http://painel.incra.gov.br/sistemas/index.php. Acesso em: 10 set. 2018. 

http://painel.incra.gov.br/sistemas/index.php
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ocorrência dos conflitos em Roraima está historicamente arraigada à manutenção 

das estruturas políticas, que tem na terra as raízes que sustentam o controle do 

poder.  

Na economia capitalista, a proporção da riqueza representada pela terra, 

pode variar conforme o valor atribuído pelo mercado à parcela da terra acumulada 

no espaço.  Na definição do valor da terra à localização espacial exerce importante 

influência no quanto de mercadoria acumulada. Logo, a terra em disputa será aquela 

que possui em si, maior capacidade de atrair valor agregado.  

A proximidade do mercado consumidor, fertilidade dos solos, 

disponibilidades de fontes hídricas, acesso à infraestrutura de transporte ou até 

mesmo de concentração de mão de obra, proporciona maior valor de uso à terra. E, 

por adquirir maior valor de uso, adquire maior valor de troca. Este só se efetiva em 

substituição àquele.  

Harvey (2013, p. 437) ao analisar a renda da terra destaca que:  

 

Os produtores em localização mais favorecidas (‘mais favorecidas’, nesse 
caso, diz respeito a custos de transportes mais baixos) podem ganhar um 
excedente de lucro. Esse excesso de lucro, como a diferença na fertilidade 
natural, deve ser encarado num primeiro momento como permanente fixo 
em comparação com a forma transitória usual do mais-valor relativo 
associada á vantagem tecnológica efêmera. Por isso aqueles que possuem 
terras em locais favorecidos podem converter os excessos de lucros em 
renda fundiária sem afetar a taxa de lucro médio.   

 

Moraes e Costa (1987) esclarecem que o capitalismo é marcado por uma 

essência fundada no caráter expansionista da produção, pautada na ampliação das 

relações de trabalho assalariado e na busca da obtenção de maior quantidade de 

mais-valia. A expansão possui relação direta ao domínio do território e este depende 

da consolidação do domínio na fronteira.  

Não se pode pensar o capitalismo, apenas como sistema econômico de 

produção material de mercadorias concretas, mas também como instrumento de 

produção da vida social, que determina comportamentos, cria desejos, frustrações, 

sonhos, desilusões, necessidades, apropriação e expropriação. O capitalismo é 

antes de tudo um modo de vida, que se materializa por meio da produção e de seus 

desdobramentos.   

Para Lefebvre (2000), o capitalismo é formado por diversos elementos, 

como capital fundiário, comercial, industrial e financeiro, que se entrelaçam e 
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dominam o mundo das mercadorias, da mão de obra, dos recursos naturais do 

saber e do próprio capital. Para Oliveira, A. (2007) é próprio do modelo capitalista 

que os trabalhadores estejam desprovidos dos meios de produção. Aos 

trabalhadores é permitida a propriedade apenas de sua própria força de trabalho, 

que constitui a única mercadoria que lhes permite participar do circuito de troca.   

Historicamente, as relações de troca da força de trabalho e sua entrega 

efetiva exigem a presença física dos trabalhadores ao local de produção. Isso tem 

desencadeado movimentos de dispersão e concentração espacial conforme a maior 

ou menor demanda por mão de obra. No contexto da economia “globalizada” a 

necessidade de concentração espacial dos trabalhadores vem paulatinamente 

sendo relativizada, a medida que ocorre a descentralização das etapas da produção. 

Porém, os centros econômicos ainda se constituem como centros de atração da 

força de trabalho, o que explica em parte a ocorrência do êxodo rural nos países de 

economia periférica.  

No Brasil, a falta de acesso a terra por aqueles que dependiam dela como 

condição de sobrevivência, impõe aos camponeses as regras capitalistas do circuito 

de troca. Nesta conjuntura, os camponeses que se recusam disputar os circuitos 

econômicos na condição de proletários, são estigmatizados pelas estruturas 

ideológicas que atuam a serviço do modelo capitalista de produção e buscam 

deslegitimar a luta pela reforma agrária.  

 O programa de reforma agrária não tem sido suficiente para quebrar o 

monopólico de concentração da terra e evitar a ocorrência de conflitos no campo. A 

CPT (2016, p. 16) define situação de conflito no campo quando presente os 

seguintes elementos:  

 

Ações de resistência e enfrentamento que acontecem em diferentes 
contextos sociais no âmbito rural, envolvendo a luta pela terra, água, 
direitos e pelos meios de trabalho ou produção. Estes conflitos acontecem 
entre classes sociais, entre os trabalhadores ou por causa da ausência ou 
má gestão de políticas públicas. 

 

A CPT se constitui como principal instituição de registro dos conflitos no 

campo do Brasil, desde o final da década de 1970. Os registos e publicações da 

CPT revelam aquilo que as estruturas politicas e econômicas do campo pretendem 

camuflar, escondendo os conflitos e negando a contradições nos processos de 
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ocupação do espaço rural. O que leva a consolidação do espaço abstrato e o 

distanciamento do espaço concreto.  

Para Lefebvre (2000, p. 80):  

 

Esse espalho abstrato assume a sequência do espaço histórico, que 
também persiste como sedimento e suporte, que vai se debilitando, de 
espaços de representação. O espaço abstrato funciona ‘objetalmente’ como 
conjunto de coisas-signos, com suas relações formais [...]. esse espaço 
formal e quantificado nega as diferenças, as que provêm da natureza e do 
tempo histórico, assim como as oriundas do corpo, idades, sexos, etnias. A 
significância de um tal conjunto remete a uma sobre-significância que 
escapa ao sentido: o funcionamento do capitalismo, ao mesmo tempo 
estilhaçante e dissimulado. O espaço dominante, o dos centros de riquezas 
e poder, se esforça para apresentar aos espaços dominados, os das 
periferias. Ele reduz a si, por uma ação frequentemente violenta, os 
obstáculos e resistência. Quanto às diferenças, são remetidas por sua 
própria conta a simbolismos que tomam obrigatoriamente a forma de uma 
arte ela própria abstrata.  

 

Isto corre em função da necessidade de legitimação social das 

hierarquias, da construção coletiva da aceitação do poder e da subordinação, como 

processos naturais do desenvolvimento e das relações sociais. Tais processos 

escondem as contradições que determinam as formas de apropriação dos objetos 

espaciais que privilegiam uns em detrimento de outros. O que só é possível com o 

domínio das representações do espaço e a mitigação dos espaços representados.  

Assim como o espaço urbano, o espaço rural se mostra permeado pelos 

espaços representados, em que seu significado é moldado pelos interesses que 

campeiam e dominam as estruturas de poder e transforma o espaço em abstração. 

O espaço abstrato vive permanentemente a dialética da negação e da 

afirmativa. Afirma seu passado para em seguida negá-lo e nega-se o passado para 

em seguida afirmá-lo, na construção simbólica compatível aos códigos existentes 

nas representações do espaço. Esta relação dialética não ocorre por acaso, ela tem 

finalidade programada e destina-se atender a dinâmica dos espaços de 

representação, ao passo que nega os espaços de representação dos excluídos e 

dos rebeldes da resistência.  Nas palavras de Lefebvre (2000, p. 82) “Nesse espaço, 

e sobre ele, tudo se declara: se diz e se escreve. Enquanto há pouco a dizer, ainda 

menos a viver. O vivido se esmaga. O concebido o assalta.”   

É a força opressora do concebido que gera o espaço abstrato. É o 

concebido que concebe o que já não estava concebido. E assim, é a morte que dá 

vida, ao passo que a vida ressuscita, ainda que com outra roupagem, quem morto 
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estava. Em outras palavras: para o surgimento do espaço presente se fez 

necessário à diluição do espaço pretérito. O desaparecimento do espaço pretérito dá 

origem ao espaço presente. Uma vez concebido o espaço presente, este retoma o 

espaço que o precedeu. Porém, agora como espaço abstrato, camuflado pelo jogo 

de interesse das representações do espaço.  

Nessa conjuntura de representação do espaço, em que fragmenta a 

historicidade espacial, os camponeses migrantes são duplamente prejudicados. Isso 

porque já foram excluídos nos espaços de origem e permanecem excluídos nos 

espaços de destino. Suas histórias são negadas pelas representações do espaço e 

enaltecidos símbolos que escondem ou distorcem os objetivos dos movimentos de 

luta pela terra, ao passo que buscam legitimar modelo de produção capitalista. 

Em Roraima, a camuflagem do espaço representado no meio urbano e 

rural não atinge apenas os camponeses, mas também as comunidades indígenas, 

extrativistas e pescadores, que são tratados pela ordem dominante como empecilho 

ao desenvolvimento do agronegócio.  

“O espaço abstrato, construído pelo modelo de produção capitalista, 

funcional é altamente complexo, estruturado por ‘um pacto de não agressão, um 

contrato de quase não-violência. Ou seja de reciprocidade, de uso partilhado.” 

(LEFEBVRE, 2000, p. 90). Neste ponto reside uma das contradições que marcam o 

uso do espaço rural em Roraima. 

 No capitalismo, o uso do espaço se dá de forma desigual e 

hierarquizada, em que os camponeses são excluídos da terra e continuam excluídos 

apesar de participantes dos programas de assentamento. Os programas de 

distribuição de lotes ditos da reforma agrária consolidam o jogo da partilha seletiva. 

Partilha essa que favorece os grandes proprietários de terra e reserva aos 

camponeses frações isoladas do espaço, sem acesso ao mercado; sem 

infraestrutura e sem possibilidades de competividade no modelo econômico que os 

arrasta para seu jogo. O que só poderá ser mitigado com a mobilização conjunta dos 

camponeses num processo de resistência que tenha a terra como ponto de partida, 

mas nunca como fim.  

Não se pode perder de vista que, nos espaços dominados pelo capital, é 

da natureza de sua existência evitar os aborrecimentos e os confrontos. Quando 

necessário, utilizam-se das forças de repressão que se encarregam de abafar as 
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resistências, impondo um “consenso ideológico” que leva à legitimação da 

diferenciação socioespacial.  

Se o espaço abstrato é dominado pelo consenso que nega as 

contradições, por meio de um pacto tácito, ele também o é espaço da resistência e a 

aparente não violência se depara com conflitos que explodem em pontos específicos 

de insubordinação. Nesse cenário, os registros de conflitos da CPT cumpre, 

importante papel no fortalecimento das resistências camponesas e na denunciação 

da violência sofrida no campo.  

Em Roraima, a atuação da CPT advém de 1979, por meio das ações 

promovidas pela representação sediada em Manaus, conforme relata Nilvo (s.d.) 

apud Santos Maria (2010, p. 125):   

 

Quando comecei a viajar para essa região foi em 1979, dávamos apoio a 
todas as comunidades da BR 210 e BR 174 da Região Sul e Sudeste. 
Entramos em contato com a CPT para ajudar na formação das lideranças 
rurais, chegavam a ir quinze, vinte trabalhadores e trabalhadoras rurais, 
tinha que viajar de caminhão porque não havia ônibus aqui, eles dividiam 
era meia carga de banana e meia carga era de gente. Tinha gente de 
Caroebe, Baliza, São Luiz, Nova Colina, Rorainópolis, eles escreviam 
boletins que eram publicados pela CPT denunciando a situação dos 
agricultores.   

 

À atuação da CPT na formação do movimento sindical dos trabalhadores 

rurais, na região Sul e Sudeste de Roraima, foi de fundamental importância na 

organização política e social dos camponeses na década de 1980, criando 

estratégias de luta e resistência dos assentados.  

A mobilização dos camponeses, por meio dos movimentos de base, 

surgiu como contraponto à expansão do capital, que avança nas áreas de 

assentamento e as transforma em espaços de pecuária e especulação da terra 

como reserva de valor futuro. A especulação da terra e expansão das áreas de 

pasto potencializam os conflitos no campo e pressionam os camponeses assentados 

ao abandono dos lotes.   A CPT (2016, p. 16) conceitua conflitos pela terra como 

sendo:  

 

Ações de resistência e enfrentamento pela posse, uso e propriedade da 
terra e pelo acesso aos recursos naturais, tais como: seringais, babaçuais 
ou castanhais, dentre outros (que garantam o direito ao extrativismo), 
quando envolvem posseiros, assentados, quilombolas, geraizeiros, 
indígenas, pequenos arrendatários, camponeses, ocupantes, sem terra, 
seringueiros, camponeses de fundo de pasto, quebradeiras de coco babaçu, 
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castanheiros, faxinalenses, etc. As ocupações e os acampamentos são 
também classificados na categoria de conflitos por terra. 

 

A resistência dos camponeses na Amazônia, quase sempre tem origem 

em outras regiões da federação, sendo os movimentos migratórios para áreas rurais 

uma continuidade da luta em permanecer na terra. 

 Este entendimento encontra amparo nos estudos de Santos, Maria 

(2010, p. 118), quando afirma: “A migração constitui a primeira estratégia de 

resistência e passa a ser o pano de fundo de novos cenários, dentre estes a 

conquista da terra e as dificuldades de permanecer na terra [...].” A vulnerabilidade 

econômica dos camponeses na região de origem, associado ao interesse do Estado 

de ocupar estrategicamente as regiões de fronteira, constituíram os principais 

fundamentos da migração para o Território Federal de Roraima.  

Os Assentamentos Rurais em Roraima possuem três perspectivas de 

valor. A primeira está ligada a política oficial de ocupação da Amazônia por meio da 

criação dos projetos de assentamentos; a segunda é determinada pela relação do 

agricultor migrante com a terra, que vê o assentamento uma possibilidade de acesso 

ao bem de produção, do qual era impossível na região de origem. Por último, o valor 

na perspectiva econômica do capital. 

A existência dos lotes do programa de reforma agrária que, segundo o 

INCRA encontram-se destinados ao assentamento de novas famílias camponesas, 

estão distribuídos entre os 67 Assentamentos existentes especializados nos 11 

municípios do total de 15 que possui o Estado. Partes dos lotes, que aguardam 

novas famílias contempladas no programa da reforma agrária, ainda não foram 

demarcados pelo INCRA. Essas são contabilizadas a partir da capacidade de geral 

do assentamento, menos o total de famílias assentadas. O Quadro 3 mostra o 

quantitativo de lotes por assentamentos, o total de famílias assentadas e a 

capacidade para assentamento de novas famílias. 
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Tabela 2 – Relação dos Assentamentos por Município, Nº de Lotes, Famílias 

Assentadas, Nº de Hectares e Capacidade para Novos Assentados  

Nome PA Município 
Nº Lotes por 
Assentamentos 

Famílias 
Assentadas Nº de Ha.  

 
Capacidade para Novos 

Assentados 

PA PAREDÃO ALTO ALEGRE 1145 781 48887,91 365 

PA TEPEQUÉM AMAJARI 580 425 36840,06 155 

PA BOM JESUS AMAJARI 205 200 17629,88   6 

PA AMAJARI AMAJARI 276 274 18483,42 2 

PA NOVA AMAZONIA BOA VISTA 570 549 27391,27 28 

PA NOVA AMAZONIA I BOA VISTA 430 395 35062,4 36 

PA/VILENA BONFIM 163 147 9464,951 17 

PA/RENASCER BONFIM 42 42 2552,599 0 

PA ALTO ARRAIA BONFIM 40 38 2032,437 2 

PA QUITAUAÚ CANTÁ 180 142 16706 38 

PA TABOCA CANTÁ 330 330 20411,81 2 

PA ESPERANÇA CANTÁ 66 65 3908,776 2 

PA UNIÃO CANTÁ 403 288 17904,63 120 

PA CAXIAS CANTÁ 531 530 34924,12 2 

PA JACAMIM CANTÁ 64 64 2456 0 

PA TATAJUBA CANTÁ 245 240 26274,5 8 

PA  PAU RAINHA CANTÁ 266 262 18543,06 3 

PA SERINGUEIRA CANTÁ 127 127 13137,4 0 

PA PAU- BRASIL CANTÁ 364 217 29192,32 148 

PA/TERRA NOVA CANTÁ 63 20 3185,75 43 

PA RR-170 CARACARAÍ 743 692 39249,32    51 

PA ITA CARACARAÍ 350 166 27009,81 148 

PA NOVO PARAISO CARACARAÍ 159 154 9218,237 4 

PA CUJUBIM CARACARAÍ 243 199 14182,63 44 

PA SERRA DOURADA CARACARAÍ 370 370 24527 0 

PA RIO DIAS CARACARAÍ 152 129 9284,051 24 

PA  CUPIUBA CARACARAÍ 137 132 13738,29 5 

PA CASTANHEIRA CARACARAÍ 105 65 11728,83 40 

PA ANGELIN CARACARAÍ 79 54 4866,137 24 

PA JATOBA CARACARAÍ 223 214 13977,39 10 

PA CAFERANA CARACARAÍ 143 141 14929,6 0 

PA  ARCO-ÍRIS CARACARAÍ 159 129 15907,9 31 

PA JATAPU CAROEBE 2184 1885 164212,1 310 

PA SERRA TALHADA CAROEBE 52 42 3484,256 10 

PA JAPÃO IRACEMA 355 277 20795,82   76 

PA MARANHÃO IRACEMA 281 264 19076,56 17 

PA MASSARANDUBA IRACEMA 476 347 25963,1 130 

PA AJARANI IRACEMA 300 296 39748,48 11 

PA VILA NOVA MUCAJAÍ 250 214 15000   36 

PA SAMAUMA MUCAJAÍ 1020 763 61200 257 

PA TALISMÃ MUCAJAÍ 85 79 2728,429 6 

PA NOVA FLORESTA MUCAJAÍ 188 119 8630,607 72 

PAD ANAUÁ RORAINÓPOLIS 3460 1872 221832,2 939 

PA  EQUADOR RORAINÓPOLIS 176 168 11728,49 9 

PA JUNDIÁ RORAINÓPOLIS 190 162 13355,19 29 
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Nome PA Município Capacidade 
Famílias 

Assentadas Área PA 
Capacidade para Novos 

Assentamentos 

PA LADEIRÃO RORAINÓPOLIS 322 232 21384,51 91 

PA CAJU RORAINÓPOLIS 118 57 7108,519 99 

PA CAMPINA RORAINÓPOLIS 225 94 12113,58 150 

PA CURUPIRA RORAINÓPOLIS 159 101 9815,257 76 

PA GARAPAJA RORAINÓPOLIS 162 68 9951,975 
131 

PA JENIPAPO RORAINÓPOLIS 84 46 4412,607 65 

PA JUARI RORAINÓPOLIS 280 122 16565,32 255 

PA MONTE SINAI RORAINÓPOLIS 267 117 16415,16 233 

PA MURIRU RORAINÓPOLIS 193 115 9688,259 140 

PA PIRANDIRA RORAINÓPOLIS 176 73 9693,673 108 

PA SUCURIJU RORAINÓPOLIS 320 273 16013,6 206 

PA TEPUREMA RORAINÓPOLIS 150 60 9033,603 122 

PA TUCUMÃ RORAINÓPOLIS 225 102 12403,38 154 

PA/TRAIRI RORAINÓPOLIS 73 29 5156,641 44 

PA AJURI RORAINÓPOLIS 217 67 12949,86 174 

PA MAGUARI RORAINÓPOLIS 193 97 11798,94 128 

PA SÃO LUIZÃO 
SÃO JOÃO DA 
BALIZA 157 156 10608,39 

1 

PA INTEGRAÇÃO SÃO LUIZ 400 361 26702,87 
40 

PA CAJU II  BONFIM  45 39 2005,143 5 

PA CHIDAUA  CARACARAÍ  158 84 9994,516 81 

PA SÃO JOSE  IRACEMA  76 54 4310,852 23 

Total 22.215 16.566 - 
 

5.649 

Fonte: INCRA (2017).  

 

Na Tabela 2 verifica-se que Rorainópolis apresenta 55,82% do total de 

lotes da reforma agrária que até 2019 não receberam assentados oficialmente. A 

segunda posição é ocupada pelo município de Caracaraí que possui 8,81%, seguido 

de Cantá com 6,48% e Caroebe com 5,66%.  

O município com menor percentual do número de lotes da reforma agrária 

sem ocupação oficial é São João da Baliza, com apenas 0,2%, seguido pelos 

municípios de Bonfim com 0,43%; Boa Vista com 1,13%; São Luiz com 1,19% e 

Amajari com 2,89%.  

O fato da existência de lotes da reforma agrária sem ocupação oficial 

deve ser analisado dentro do contexto de viabilidade econômica disponível, que 

inclui a fertilidade dos solos.  

O Mapa 9 apresenta a classificação dos solos em Roraima por 

assentamento.  
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Mapa 9 – Mapa de Roraima com a Classificação de Solos por Assentamentos.  
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No Mapa 10 verifica-se que nos Assentamentos de Roraima predominam 

três Classes de Solos, sendo elas: Argissolos; Latossolos e Plintossolo. Em menor 

extensão aparecem ainda os solos das Classes Epodossolos; Gleissolos e 

Neossolos. 

Quando considerada a Subordem, os Assentamentos apresentam em 

maior grau solos Vermelho Amarelo e solos Pétrico, com pequenas ocorrências de 

Ferrihumiluvico; Háplico; Litólico e Quartzarênio. Na classificação de Grande Grupo, 

os solos em Roraima são quase que exclusivamente do tipo Distrófico, com pouca 

ocorrência dos tipos Hidromórficos e Ácrico. Dessa forma, os solos em que estão 

situados os Assentamentos em Roraima ou são de baixa fertilidade ou de muito 

baixa fertilidade.   

De acordo com estudos da EMBRAPA (2006) em Roraima os solos 

apresentam as seguintes características:  

O Grupo I – Os solos possuem alta salinidade, reduzida profundidade, 

são pedregosos e de textura arenosa. Quanto ao enquadramento da natureza, são 

definidos como desaconselhável e em termos de características, são classificados 

como ruins. O Grupo II - apresenta-se com baixa disponibilidade de nutrientes e 

concentrando excesso de alumínio; baixa fertilidade e definidos como regular, sendo 

a classificação boa. O Grupo III - excesso de alumínio e declividade do relevo com 

restrição de drenagem; baixa fertilidade; solo restrito e classificação regular.  

O critério de classificação está relacionado à viabilidade para 

desenvolvimento da agricultura por meio da mecanização tecnológica, o que possui 

dependência direta com atribuição correspondente a ondulações e texturas do solo.  

No caso dos Assentamentos em Roraima, destaca-se a classificação 

quanto a fertilidade e as limitações de uso, considerando que a partir de tais 

informações é possível estabelecer relativa correspondência de produtividade 

natural do solo e de que forma deverá ser definida a ocupação e uso (EMBRAPA, 

2006). 

 As condições naturais dos solos são fundamentais para permanência dos 

assentados nos lotes, considerando a falta de assistência técnica e financeira dos 

camponeses. Estes dependem de suas próprias habilidades de trabalhar a terras 

sem a utilização de equipamentos especiais, já que lhes falta capacidade de 

investimento.  
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Quadro 3 – Classificação dos Solos para Agricultura por Assentamento em Roraima–Grupo I 

Assentamento/Município   Limitações  Fertilidade Solos Classificação  

PA - Bom Jesus/Amajarí 

Alta salinidade / 

reduzida 

profundidade / 

presença de 

pedregosidade 

ou rochosidade / 

textura arenosa 

 

 

 

 

 

 

 

Muito 

Baixa 

 

 

 

 

 

 

 

Desaconselhável 

 

 

 

 

 

 

 

Ruim 

PA Tepequem/Amajari 

PA Taboca/Cantá 

PA Vilena/Bonfim 

PA Pau Brasil/Cantá 

PA Castanheira/Caracaraí 

PA RR 170/Caracaraí  

PA Itã/ Caracaraí 

PA Chiadaua/ Caracaraí 

PA Paredão/Alto Alegre 

Parte do PA Nova Amazônia/Boa 
Vista 

PA Trairi/Rorainópolis  

 PA Ladeirão/ Rorainópolis 

Grupo II 

Assentamento Limitações Fertilidade Solo Classificação 

PA Sumauma/ Mucajaí 

Baixa disponibilidade 

de nutrientes, excesso 

de alumínio 

Baixa Regular Boa 

PA N. Amazônia I /Boa Vista 

PA Ajarani/Iracema 

PA Maranhão/Iracema 

PA Japão/Iracema 

PA Quintauau/Cantá 

PA Taboca/Cantá 

PA União/cCantá 

PA Jatobá/Caracaraí 

PA Cujubim/Caracaraí 

PA Esperança/Cantá 

PA Terra Nova/Cantá 

PA Jacamim/Cantá 

PA Vila Nova/Mucajaí 

Pa Talismã/Mucajaí 

PA Nova Floresta/Mucajaí  

PA Amajarí/Amajarí 

PA Cajú II/Bonfim 

PA Renascer/Bonfim 

PA Alto Arraia/Bonfim 

PA Tatajuba/Cantá 

PA Jundiá/ Rorainópolis 
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Grupo III 

Assentamento Limitações Fertilidade Solo Classificação 

PA Rio Dias/Caracaraí  

Declives acentuados, 

restrição de drenagem, 

excesso de alumínio 

Baixa Restrita Regular 

PA Chidaua/ Caracaraí 

PA Pirandira/ Rorainópolis 

PA Jenipapo/ Rorainópolis 

PAD Anaua/ Rorainópolis 

PA Tucumã/ Rorainópolis 

PA Monte Sinaí/ 

PA Cucuriju/ Rorainópolis 

PA Bonsucesso/São Luiz 

PA Garapajá/ Rorainópolis 

PA Muriru/ Rorainópolis 

PA Sucuriju/ Rorainópolis 

PA Ajurí/ Rorainópolis 

PA Integração/São Luiz 

PA Cajú/Bomfin 

PA Ladeirão/ Rorainópolis 

PA Equador/ Rorainópolis 

PA Serra Talhada/Caroebe 

PA São Luizão/S. João da 

Baliza 
    

PA Sabiá/Caroebe     

PA Jatapu/Caroebe     

Fonte: EMBRAPA (2006) e (INCRA, 2017) Adaptado.   

 

Estudos de Rodrigues, T. et al (2000, p. 19) destacam a baixa fertilidade 

dos latossolos amarelo – vermelhos afirmando que:   

O nível de fertilidade desses solos é muito baixo, induzido pelos teores 
baixos de soma de bases trocáveis (S), variando de 0,1 a 0,8 cmolc/kg de 
solo; de capacidade de troca de cátions trocáveis (CTC), inferior a 2,1 
cmolc/kg de solo; saturação por bases baixas variando de 7% a 46% e 
saturação por alumínio maior que 50% na maioria dos perfis.   

A característica de fertilidade do solo deve ser analisada considerando o 

período a disponibilidade das técnicas e sua disponibilidade aos camponeses 

assentados. A simples adaptação das culturas utilizadas no cultivo da terra, pode se 

transformar em algo distante ao camponês, considerando que a necessidade de 

sobrevivência imediata, associada à falta de recursos econômicos, obriga o cultivo 
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de culturas de ciclos curtos, ainda que não adaptáveis às características naturais 

dos solos.  

 Para Harvey (2013) “a agricultura é sensível tanto à fertilidade quanto à 

localização, enquanto as fábricas, casas, lojas etc. são sensíveis à localização.”  

Harvey destaca que quanto mais a agricultura se desenvolve e incorpora novos 

insumos e equipamentos técnicos, maior é a dependência do mercado e menor 

dependência em referências as características de fertilidade natural da terra.  

No Relatório Agronômico do Assentamento Pau Brasil, Martins Júnior 

(2006, p. 15) afirma expressamente que:  

Não cabem cultivos alimentícios temporários, prática comum em nossa 
região, pois são incapazes de proteger os nossos solos da erosão e da 
lixiviação, enfim, da deterioração química e física, ficando os mesmos 
totalmente empobrecidos em pouco tempo quando cultivados dessa forma, 
obrigando os agricultores a derrubarem novas áreas e abandonarem as 
anteriores para recuperarem sua fertilidade [...]. A agricultura em nossas 
áreas de mata, na nossa forma de ver, deve ser diversificada e baseada nos 
cultivos de ciclo longos, ou mesmo sistemas agroflorestais, como já falado 
mimetizando ao máximo o ambiente natural amazônico, de forma a se 
proteger o solo da erosão e lixiviação, fixar o homem a terra, evitar 
proliferação de pragas e doenças, e evitar abertura de novas áreas 
deixando para trás outras totalmente degradadas.  

 

A recomendação para adoção de culturas permanentes também consta 

do estudo técnico para criação do Assentamento Tatajuba no Município de Cantá. 

Segundo o Relatório de Viabilidade Ambiental, a região apresenta vulnerabilidade 

para o desenvolvimento de agriculturas temporárias.  

Os camponeses que já se encontram assentados, em lotes similares aos 

informados pelo INCRA como sem ocupação oficial, apontam a pouca fertilidade dos 

solos como fator que dificulta o desenvolvimento da agricultura familiar e a 

permanência do camponês no assentamento.  

Soma-se a isso a falta de assistência técnica e o completo isolamento dos 

centros de consumo. Parte da realidade vivenciada pelos camponeses assentados é 

descrita nas palavras do Senhor Tucano19, assentado no PA Anaua, no Município de 

Rorainópolis. Quando perguntado sobre sua origem e de como teve acesso ao lote e 

o que produz, respondeu que:  

 

 

                                                           
19

 Nome fictício em substituição ao nome verdadeiro do Assentamento entrevistado. 
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Sou do Maranhão. Primeiro eu fui para Goiás, depois para o Pará, depois fui 
para Rondônia. Em 1980 fiquei sabendo que o INCRA estava dando terra 
aqui em Roraima, ai eu vim prá cá. Cheguei aqui só tinha mata, ninguém 
tinha apoio de nada. A gente mesmo era que abria o lote, tinha um 
funcionário do INCRA, mas nunca vinha aqui. Aqui seu moço já plantei de 
tudo. Mamão, tomate, pimentão, macaxeira, feijão, milho, arroz. No primeiro 
ano até que deu alguma coisa, depois não dá mais nada. Quando está 
chegando próximo de colher amarela e não dão nada que preste. Do 
pessoal que veio na minha época, não tem quase ninguém. Tem só uma 
senhora que mora ali, o resto já foi embora todo mundo. Na época do 
inverno ninguém passa nessa vicinal. Eu ainda passo porque sou 
acostumado na moto, mas um dia desse caí quebrei a perna e minhas filhas 
não querem mais que eu venha. Mas aqui é minha vida. (Entrevista 
realizada em 05.11.2018 com o Senhor Sabiá no PAD ANAUA).  

 

No depoimento do entrevistado fica claro o completo abandono dos 

camponeses pelo poder público nos espaços de Assentamentos, negando-lhes os 

direitos indispensáveis à permanência nos lotes. A falta de assistência técnica foi 

também confirmada no depoimento do Senhor Curió20: 

 

Cheguei aqui em 1998, morava no Maranhão, lá eu tinha uma terrinha, mas 
tive que vender porque minha esposa adoeceu e gastamos tudo  no 
tratamento, depois ela partiu. Foi aí que mudei para Roraima. Vim para Boa 
Vista, quando cheguei fiquei sabendo que estavam dando lote aqui em 
Caracaraí. Quando cheguei em Caracaraí um conhecido meu me trouxe até 
aqui e disse que eu podia marcar meu lote. Até hoje nunca veio nenhum 
técnico, nem do INCRA e nem do Estado. A gente tem que se virar do jeito 
que dar.  

 

À falta de assistência técnica também foi confirmada nas entrevistas 

realizadas nos demais assentamentos do total de 37 assentamentos visitados, 

apenas 2 confirmaram ter recebido visita de técnicos do INCRA até 2012 (Sucurijú e 

Juari ambos no município de Rorainópolis), enquanto 35 declararam que nunca 

receberam qualquer assistência técnica.  

À falta de assistência técnica provoca um agravante nas condições de 

produção dos Assentamentos. Estes são criados em áreas de solos de baixa ou 

muito baixa fertilidade e necessitam de investimentos para torná-los produtivos. 

Porém, as políticas de correção não contemplam os assentados da reforma agrária.  

Hall (1997, p. 286) ao discorrer sobre pesquisa e inovação tecnológica 

afirma que:  

 

                                                           
20

 Nome fictício para evitar a identificação pessoal do assentado entrevistado no Projeto de 
Assentamento Itã no Município de Caracaraí em 06.06.2018. 
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As prioridades governamentais de pesquisa e financiamento geralmente se 
inclinam a apoiar sistemas produtivos e comerciais de grande escala 
orientados para os mercados de exportação. Em vista da negligência oficial 
para com os grupos de produtores tradicionais e indígenas.  

 

Moraes e Costa (1987) destacam que o capitalismo constitui modelo 

econômico que tem por essência a ampliação da concentração, tanto dos meios de 

produção, quanto do capital, além de ser de natureza expansionista.  

No caso de Roraima, a própria seleção dos assentados tem se constituído 

numa forma de permitir o acesso de empresários aos lotes dos assentamentos com 

a outorga do INCRA. Dentre os Assentados da Reforma Agrária no Estado, 1.257 

são empresários, sendo que 61,01% já eram antes de ser assentados e 38,98% se 

tornaram após o recebimento do lote (TCU, 2015).  

Em visitas as áreas de assentamentos, foram verificadas ocorrências de 

mudanças no uso e ocupação dos lotes da reforma agrária. Esses cada vez mais 

têm se transformado em espaço de lazer para habitantes das áreas urbanas, 

geralmente empresários e funcionários públicos.  

Dados do TCU confirmam as observações realizadas em campo. Do total 

de 13.728 assentados constantes da Relação de Beneficiários, 5.574 (40,60%) 

possui algum cargo público. Destes, 1.046 (18,76%) já possuía antes da 

homologação no SIPRA e 4.524 (81,16%) passaram a esta condição após a 

homologação (TCU, 2015).  

Os lotes da reforma agrária em Roraima vêm sofrendo um processo 

acelerado de desvio de finalidade. Como cresce a ocupação por funcionários 

públicos e empresários, os espaços do assentamento adquirem função de lazer e 

são frequentados nos finais de semanas e feriados.  

Assim, as benfeitorias estão atreladas a melhorias da casa rural e das 

áreas de acesso à água corrente, que possibilita a utilização dos igarapés como 

espaços para banhos e entretenimento privado de famílias urbanas.  

O Programa de Reforma Agrária do INCRA no Estado, antes de 

representar um projeto de democratização do acesso aos meios de produção pelos 

camponeses, tem se revelado a médio e longo prazo, num modelo de expansão 

capitalista de concentração da terra e expropriação de pequenos camponeses de 

seus lotes. Os Assentamentos têm se constituído numa forma indireta de 
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transferência de terras públicas para grupos privados, camuflando práticas ilegais de 

acesso à terra pública, a quem a lei não protege.   

Pereira (2009), ao discorrer sobre o modelo de Reforma de Agrária do 

Governo FHC, afirma que esta era uma exigência das políticas internacionais 

impostas pelo Banco Mundial (BM) aos países da Ásia e América Latina, objetivando 

o avanço do capital privado sobre as bases rurais, por  meio da mercantilização da 

terra; flexibilização da força de trabalho rural e subordinação de parcelas do 

campesinato ao modelo do agronegócio.  

As estreitas relações entre os interesses do mercado e as políticas 

públicas destinadas à reforma agrária em Roraima não foi exclusividade dos 

governos militares e nem tampouco do governo neoliberal de FHC, mas continuou 

durante o governo do PT. Segundo Ramos Filho (2009), o Governo Lula cedeu às 

pressões, ruralistas e reduziu consideravelmente as metas do II Plano Nacional de 

Reforma Agrária de 2003. 

 Segundo o autor, no período de 2003 a 2007 (primeiro mandato do 

Governo Lula) 60% das famílias assentadas foram alocadas em áreas de terras 

públicas, superando as desapropriações de terras privadas improdutivas, o que 

manteve praticamente intocável à concentração fundiária no País no domínio dos 

grandes latifundiários.  

No interstício entre 2006 a 2017, o INCRA assentou em Roraima 5.967 

famílias. No mesmo intervalo foram excluídas 381 famílias; 579 foram transferidas; 

637 foram suspensas; 412 desistiram e 40 receberam o título definitivo do lote 

(INCRA, 2018). 

 Esses números são relativamente reduzindo se considerado o 

quantitativo de famílias que constam como assentadas, mas que na verdade não 

permanecem nos lotes. A Figura 13 apresenta o número de novas famílias 

assentadas, excluídas, suspensas e desistentes, no período de 2006 a 2017:  
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Gráfico 3 – Nº de Novas Famílias Assentadas, Excluídas, Suspensas e 

Desistentes no Período de 2006 a 2017 

Fonte: INCRA, 2017 (Adaptado)  

 

A análise dos dados apresentados no Gráfico 3 comprova que no período 

de 2006 a 2018 o maior número de famílias assentadas ocorreu no interstício de 

2006 a 2008, com 2.341 famílias beneficiadas, enquanto o intervalo com menor 

número de assentados foi de 2015 a 2017. 

Verifica-se que na escala temporal de 2006 a 2017 a redução no ritmo de 

novos assentados foi 83,55%, o que coincide com o enfraquecimento dos 

movimentos sociais de luta pela terra no Estado, em especial o MST, que teve forte 

atuação em Roraima no período de 2006 a 2008. A partir de então foi ocorrendo um 

enfraquecimento do movimento e por efeito uma redução no ritmo de novas famílias 

beneficiadas com o programa da reforma agrária.  

 Em 2006 foram criados 21 novos assentamentos em Roraima, ampliando 

o total de lotes que era até então de 17.748 unidades para 21.784. Porém, apenas 

8.900 lotes foram ocupados até o final de 2006. Em contrapartida 7.820 famílias 

estavam em conflitos por terra, segundo dados da CPT (2006).     
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Em 2005 Roraima possuía 8.059 famílias assentadas, que correspondiam 

a 45,41% do total de lotes existentes nos 41 assentamentos do programa da reforma 

agrária. O número de lotes era de 17.748 (INCRA, 2017).  

No interstício temporal de 2006 a 2017, o número de lotes da reforma 

agrária sem ocupação oficial de assentados no Estado sempre foi superior ao 

quantitativo de famílias em conflito pela terra, conforme se verifica na Tabela 3.  

 

Tabela 3 – Quantitativo de Lotes da Reforma Agrária Ocupados, sem Ocupação 

e Número de Famílias em Conflitos 

Ano  
Total do Nº de Lotes da 

RA 

Nº de Lotes 

Ocupados 

Nº Lotes sem 

Ocupação Oficial 

Nº de Famílias em 

Conflitos 

2006 21.784 8.890 12.894 7.820 

2007 22.130 9.645 12.485 7.820 

2008 22.130 10.400 11.730 5.822 

2009 22.170 11.176 10.994 1.242 

2010 22.170 11.951 10.219 1.515 

2011 22.170 12.403 9.767 - 

2012 22.215 11.759 10.456 - 

2013 22.215 13.187 9.028 61 

2014 22.215 13.641 8.574 8.835 

2015 22.215 14.026 8.189 6.073 

2016 22.215 14.026 8.189 1.463 

Fonte: Elaborado pelo Autor a partir dos dados disponibilizados pela (CPT, 2016) e INCRA (2017).   

 

A Tabela acima foi elaborada considerando a relação nominal dos 

assentados no ano de 2017, a partir dos dados divulgados pelo INCRA, no Relatório 

Geral dos Assentamentos, contabiliza-se 16.604 famílias assentadas e 5.611 lotes 

disponíveis no Estado. Contudo, quando feita a contagem nominal dos beneficiados 

da reforma agrária, verifica-se que o número de famílias assentadas é de apenas 

14.026. E o número de lotes disponíveis é de 8.189 lotes.  
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Quando contabilizado o número de assentados que não preenchem os 

requisitos legais para o recebimento de lotes da reforma agrária, o total de lotes que 

deveriam estar disponíveis para novos assentados é de 15.020 lotes.  

Na hipótese do INCRA assentar todas as famílias em conflito, ainda 

restariam disponíveis 6.726 lotes. Isto porque o percentual de famílias em conflito 

corresponde apenas a 17,86% do total de lotes sem ocupação oficial.21 

Dentre as famílias em conflito entrevistadas, 20% delas constam como 

assentadas nos projetos da Reforma Agrária em Roraima (INCRA, 2017). Porém, 

nunca foram comunicadas do ato administrativo que deferiu o pedido de 

assentamento. Ao entrevistar um dos funcionários do INCRA, a quem se atribui 

codinome de Informante, este respondeu que:  

 
Durante o governo do PT havia uma cobrança rigorosa para atendimento 
das metas de famílias assentadas. Cada superintendência era obrigada 
apresentar relatório anual informando o número de famílias contempladas. 
Ocorre que durante a maior parte do ano o INCRA não assentava ninguém, 
quando se aproximava do final do ano o INCRA recorria à relação dos 
interessados constante do SIPRA e homologava como assentado, porém 
muitos não ficavam sabendo que havia sido contemplado.

22
 

 

A declaração do entrevistado comprova a existência do que se pode 

denominar de assentamento virtual, em que parte dos assentados aparece na 

contabilidade do sistema, mas efetivamente não foram assentados no mundo real.  

As fontes documentais pesquisadas confirmam à existência dos 

assentados virtuais, em especial os seguintes documentos: Relatório de 

Fiscalização realizado pelo INCRA em 2012 (MARTINS, JÚNIOR, 2012); Relatório 

de Auditoria do Tribunal de Contas da União de 2015 e registro de atas das 

associações que atendem as famílias em conflitos.  

Em entrevista com o Senhor Angico23, uma das famílias envolvida em 

conflito pela terra, constantes dos dados da CPT, este respondeu que: “Fiz o 

cadastro no INCRA em 2002 e nunca recebi resposta.”  Apesar de não ter sido 

comunicado, o nome do entrevistado consta como assentado no PA Alto Arraia, no 

município de Bonfim desde 2010.  

Em parte, o número de famílias contabilizadas como desistentes pelo 

INCRA, pode ser explicada por falha no sistema de comunicação entre o ato de 
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 Sem considerar aqueles que estão ocupando irregularmente. 
22

 Entrevista realizada em 14.08.2017. 
23

 Entrevista realizada em 05.04.2018. 
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homologação e a família virtualmente contemplada. Em resposta a questionamento 

do TCU em 2015 todos os servidores do INCRA, entrevistados pelo Auditor, 

afirmaram expressamente que não há divulgação dos resultados de pedidos 

homologados aos interessados.  

Uma vez deferido o pedido do interessado, esse só tomará conhecimento 

se permanecer acompanhando pessoalmente na sede do INCRA. Sendo deferido, e 

comparecendo o camponês ao INCRA receberá o Termo de Concessão de Direito 

Real de Uso (CDRU), constando as cláusulas resolutivas e a especificação do valor 

da terra em que está localizado o lote recebido.  

O valor definido pelo INCRA é consideravelmente inferior aos preços de 

mercado. Isto porque a média do valor por hectares no comércio privado varia de R$ 

2.000 a R$ 2.500,0024. A questão em discussão não é o valor da terra nua definido 

pelo INCRA, apesar da importância como condição à obtenção do título definitivo do 

imóvel pelo camponês assentado. A questão central que se põe em debate é saber 

por que de um lado o INCRA dispõe oficialmente de 8.189 lotes da Reforma Agrária, 

sem destinação as finalidades para os quais foram criados, enquanto 1.463 famílias 

permanecem em conflitos pela disputa da terra. 

Quando multiplicado o número de lotes disponíveis pelo valor médio da 

terra nua em Roraima, obtêm-se o montante de R$ 14.641.932,00 (quatorze 

milhões, seiscentos e quarenta e um mil, novecentos e trinta e dois reais), sem que 

estejam sendo utilizados para finalidade de assentamentos da reforma agrária. É 

importante destacar que o valor da terra na área de floresta é inferior ao valor fixado 

para as áreas de lavrado (savanas) em 9,02%.   

Em Roraima o valor médio da terra nua varia de R$ 813,00 a R$ 893,00 

por hectares, cuja classificação inclui os municípios nos dois grupos de valor, 

conforme apresentado no Mapa 1o.   
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 Disponível em: http://olx.com.br/imoveis/terrenos/fazendas. Acesso em: 20 jan. 2019. 

http://olx.com.br/imoveis/terrenos/fazendas
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Mapa 10 – Classificação dos Municípios de Roraima Conforme o Valor da Terra 

Nua. 
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 Cumpre destacar, que se trata de terras públicas destinadas formalmente 

para o programa da reforma agrária. O fato de ser o lote um bem público exige que 

sua utilização observe estritamente os preceitos legais para os quais foi criado, 

sobre pena de incorrer em desvio de finalidade e violação ao princípio da legalidade.  

Durante a realização da pesquisa de campo, o INCRA foi consultado no 

sentido de informar à localização e o número individualizado dos lotes disponíveis 

para assentamento. Em resposta ao requerimento, o Órgão declarou não possuir 

individualização de quais lotes estão disponíveis, justificando que o INCRA não faz 

acompanhamento por lote, mas pelo número do CPF do assentado. Durante as 

observações nos espaços de Assentamento, foi possível verificar a existência de 

diversos lotes em estado de abandono, conforme se comprova na Foto 2. 

 

 

Foto 2 – Lotes da Reforma Agrária Abandonados no Município de Rorainópolis 

e Caracaraí respectivamente.  

 

A imagem “A” é de uma residência abandonada no Projeto de 

Assentamento Dirigido Anaua, no município de Rorainópolis e a imagem “B” de um 

imóvel abandonado no Projeto de Assentamento Itã, município de Caracaraí.  
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Em entrevista com representante do MST, no Estado de Roraima, sobre a 

existência de lotes disponíveis no INCRA para novos assentamentos, Visionário25 

respondeu que: “Existem lotes sem ocupação, porém não existem lotes sem dono.”  

A declaração está alinhada as observações de campo feitas durante a 

pesquisa. Diversos lotes nos assentamentos se encontram sem vestígios de 

ocupação recente, inclusive com a recuperação da vegetação cercando o imóvel 

residencial construído em tempos pretéritos, mas que se encontra em total 

abandono.  

 

 

Foto 3 – Lotes do PNRA Abandonados nos Municípios de Rorainópolis. 

Fonte: Josinaldo Barboza Bezerra (03.05.2018).   

 

As imagens confirmam em parte a percepção do representante do MST 

no Estado sobre a existência de lotes desocupado. Entretanto, permanece sob a 

vigilância privada e impede o acesso de camponeses sem-terra, ainda que o lote 

não esteja cumprindo a função social e nem tampouco aos requisitos obrigatórios da 

reforma agrária.  

Para Harvey (2013, p. 449) “As formas insanas de especulação da terra e 

a altura da distorção atingida de dentro do sistema de crédito estão propícias, por 

isso, a serem grandemente ampliadas no caso da especulação em rendas 
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 Nome fictício atribuído ao entrevistado. 
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fundiárias.” Nas áreas de assentamento a especulação ocorre sem qualquer controle 

pelo Órgão responsável pela fiscalização.   

A falta de fiscalização nos assentamentos por parte do INCRA é admitida 

pela própria Superintendência Regional, que indagada pelo TCU em 2015 

respondeu que:  

 

Todas as vistorias realizadas objetivando constatação de permanência do 
assentado no lote, decorrentes de demandas externas ou não, são 
consideradas atividades de supervisão, porém, por se tratar de apenas um 
ou outro lote, não havia a formalização de Ordem de Serviço.

26
  

 

A falta de acompanhamento do INCRA, sobre a situação dos assentados, 

constitui elemento facilitador para o desvio de finalidades dos lotes da reforma 

agrária. Com isso, abrem-se caminho ao comércio ilegal de terras nas áreas dos 

assentamentos. 

 

3.5  A Quem Serve a Política de Reforma Agrária do INCRA em Roraima?  

 

O modelo de Reforma Agrária adotado pelo INCRA é essencialmente de 

natureza capitalista. O sistema de concessão de lotes aos assentados é composto 

de um conjunto de regras e exigências que submete os camponeses as regras do 

capital.  Para criação de um assentamento é necessário publicação de portaria no 

Diário Oficial da União, destinando um imóvel rural de propriedade do INCRA para 

fins de Reforma Agrária, nos termos da Lei Federal nº 8.629, de 25 de fevereiro de 

1993 (BRASIL, 1993).  

A norma do art. 18 da Lei nº 8.629/1993, especificamente no §2º 

determina que:  

Art. 18 [...].  

§ 2
o
  Na implantação do projeto de assentamento, será celebrado com o 

beneficiário do programa de reforma agrária contrato de concessão de uso, 
gratuito, inegociável, de forma individual ou coletiva, que conterá cláusulas 
resolutivas, estipulando-se os direitos e as obrigações da entidade 
concedente e dos concessionários, assegurando-se a estes o direito de 
adquirir título de domínio ou a CDRU nos termos desta Lei.  

 

O CDRU outorgado ao assentado é o documento inicial que autoriza a posse 

do imóvel. Apesar de o texto legal afirmar que será concedida de forma gratuita, 
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 Kelton Oliveira Lopes, Superintendente do INCRA em Roraima em resposta ao TCU datada de 
19.11.2015. 
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efetivamente tal gratuidade é apenas aparente. Isso, porque o termo de concessão é 

acompanhando de cláusulas resolutivas com vigência de no mínimo dez anos, 

quando o assentado poderá pagar pelo valor da terra nua para ter direito a obtenção 

do título definitivo.  

O INCRA classifica em três etapas os procedimentos para formação de 

um assentamento: criação, implantação e estruturação.  

À fase de criação é caracterizada pela definição da capacidade do imóvel 

para recebimento do quantitativo de famílias que serão assentadas; a segunda, 

destina-se a divisão dos lotes, instalação das famílias e liberação dos primeiros 

créditos. A terceira é marcada pela construção habitacional no assentamento, 

infraestrutura de estradas, energia elétrica, créditos produtivos e assistência técnica 

(INCRA, s.d).27 Na prática, em Roraima estas etapas apresentam graves problemas 

na execução. 

De acordo com informações disponibilizadas pelo INCRA28, a distribuição 

dos lotes entre as famílias contempladas no assentamento é feita por meio de 

sorteio entre aqueles que estão nas mesmas condições de igualdade para 

recebimento do lote. Em Roraima, é comum a ocupação antecipada de terras 

públicas e a regularização posterior pelo INCRA. Geralmente, em áreas de pouca ou 

quase nenhuma infraestrutura.    

À infraestrutura nos Assentamentos está longe do previsto oficialmente, 

uma vez que as estradas vicinais são intrafegáveis no período das chuvas. O 

saneamento básico é inexistente, quando existe água encanada não há rede de 

esgoto. Quanto à eletrificação rural, houve ampliação considerável do acesso à 

energia elétrica por meio do Programa do Governo Federal Luz para Todos. As 

dificuldades enfrentadas pelos assentados quanto ao uso da energia decorrem da 

baixa potência da rede elétrica, servindo apenas ao consumo residencial.  

Outra problemática enfrentada nos assentamentos é a falta de posto de 

saúde, que somado a ausência de estradas trafegáveis, resulta em graves 

dificuldades de acesso aos serviços básicos. Durante a pesquisa de campo, 

verificou-se que a necessidade de posto de saúde; estradas trafegáveis; escolas de 

1º ao 5º ano do ensino fundamental e transporte escolar para as etapas seguintes 

do ensino fundamental e médio; assistência técnica e acesso ao crédito foram 
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 Disponível em: http://www.incra.gov.br/assentamento. Acesso em: 08 dez. 2018. 
28

 Ide. 

http://www.incra.gov.br/assentamento
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relacionados em todos os assentamentos. Dentre eles, o acesso à educação é 

colocado como primeira reivindicação.   

Até o final da década de 1990, predominava em Roraima a existência das 

escolas rurais. Assim, sempre que se abria uma nova vicinal no assentamento, 

criava-se uma escola para atender a comunidade assentada.  

 
Foto 4 – Escola Rural Abandonada no Município de Rorainópolis. 

Fonte: Josinaldo Barboza Bezerra – 03.05.2018.  

 

O abandono das escolas rurais está associado à mudança de estratégia 

em relação à educação no campo, que ocorreu a partir da introdução do transporte 

escolar. Ocorre que este em praticamente 50% do ano letivo não funciona, seja por 

falta de pagamento do poder público aos empresários contratados, seja em 

decorrência de problemas nas vicinais que impedem o acesso dos veículos até as 

comunidades durante o período das chuvas. A falta de pagamento tem levado com 

frequência a paralisação completa do serviço de transporte escolar, prejudicando 

significativamente os alunos das áreas de assentamentos.   
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Foto 5 – Paralização do Transporte Escola do Estado na Cidade de Boa Vista. 

Fonte: Josinaldo Barboza Bezerra (30.03.2019). 

  

Na imagem “A” verificam-se veículos do transporte escolar paralisado em 

frente à Assembleia Legislativa do Estado de Roraima; na imagem “B” aparece ao 

fundo o Tribunal de Justiça do Estado. A imagem “C” apresenta uma faixa 

denunciando que os alunos estão sem aula há nove meses, enquanto a “D” mostra 

os veículos parados e ao fundo o Palácio Senador Hélio Campos, sede do Governo 

do Estado. 

A paralisação do transporte escolar é de conhecimento dos três poderes 

constituídos no Estado, Legislativo, Judiciário e Executivo. Porém, nenhum deles 

tem efetivamente promovido diligências no sentido de assegurar, aos alunos das 

áreas rurais, o acesso ao direito fundamental da educação obrigatória.  
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A Coordenadora Pedagógica da Escola Nova Esperança, Vila Sumauma, 

município de Mucajaí, cita a mudança de estratégia em relação aos alunos das 

vicinais, ao afirmar que:  

 

Antes, as vicinais que tinham mais de 10 alunos, eram obrigadas a ter uma 
escola. Quando cheguei em 1997 sempre que abria uma nova vicinal era 
criada uma escola. Depois, criaram o transporte escolar e todos os alunos 
das vicinais passaram a estudar nas vilas.

29
 

 

As escolas das vilas e sedes dos municípios funcionam com calendário 

único, independentemente da existência ou não de alunos das áreas de 

assentamentos. O transporte escolar na maior parte das vicinais não consegue 

trafegar no período das chuvas.  

Nos meses de seca, a suspensão do transporte é frequente por atraso 

nos pagamentos por parte dos poderes públicos. A Foto 5 mostra paralisação do 

transporte escolar em Roraima. 

A mudança na política da educação rural, substituindo as escolas no 

campo pela adoção do transporte escolar, tem provocado inúmeros prejuízos aos 

alunos que perdem aproximadamente 50% do ano letivo. “Para não ser muito 

pessimista, os alunos das vicinais participam no máximo de 50% do ano letivo, por 

falta do transporte escolar. Eles são muito prejudicados todos os anos.”30  

Nesta conjuntura, a realidade dos Assentamentos, em termos de acesso 

à escola, é marcada por um ciclo vicioso. A falta do transporte impulsiona a saída 

dos camponeses com filhos em idade escolar e poucas famílias que resistem 

permanecem sem transporte escolar, já que, aos olhos do Estado, o número de 

alunos é insuficiente a justificar a disponibilização do serviço. Com isso, abrem-se 

caminhos para o comércio ilegal de terras públicas e expansão do capital privado 

que, interessado na aquisição a baixo custo de terras públicas, avança nos 

processos de dominação do espaço.  

Ainda que haja proibição legal para venda de terras públicas em áreas de 

assentamentos, o que poderia parecer um obstáculo à expansão do capital privado, 

em Roraima as práticas sociais se encarregaram de encontrar uma forma de burlar a 
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 Entrevista realizada em 20.06.2018. 
30

 Fala da Coordenadora: “Para não ser muito pessimista, os alunos das vicinais frequentam metade 
do ano letivo, os dias os professores passam trabalhos e atividades. Eles ficam muito prejudicados 
todos os anos.” Entrevista realizada em 20.06.2018. 
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legislação. E isto é feito por meio da venda das chamadas benfeitorias que estão 

arraigadas ao espaço do lote.  

Logo, o negócio de compra e venda de terras em área de assentamento 

no Estado é realizado sob o disfarce de venda de benfeitorias que, na prática 

corresponde à venda da terra, já que a falta de fiscalização do INCRA permite aos 

novos adquirentes o domínio dos lotes, sem qualquer perturbação.  

Às políticas de assentamentos desenvolvidas pelo INCRA, na prática, não 

têm sido suficientes para manter o camponês na terra. A falta de políticas públicas 

adequadas às característica espaciais dos assentamentos no Estado, termina por 

inviabilizar completamente a produção no campo e, por efeito, a permanência dos 

camponeses no lote.  

Os processos históricos de transformação das estruturas espaciais na 

escala em que se encontra assentado o Estado de Roraima, desde a chagada dos 

colonizados, estiveram voltadas para apropriação do espaço como mercadoria, 

adquirindo valor de troca em substituição ao valor de uso, o que ocorre nos espaços 

dos assentamentos.  

À produção da estrutura material do espaço é resultado do trabalho vivo 

transformado em trabalho morto. Estas estruturas, quando fixadas ao solo, integram 

os meios de produção e constituem fundamentos importantes na valorização do 

espaço, na medida em que adquirem valor de uso e incorporam-se bens de segunda 

natureza, destinados à produção de mercadorias com valor de troca.   

Para Marx (1996, p. 165) “A riqueza das sociedades em que domina o 

modo de produção capitalista aparece como uma ‘imensa coleção de mercadorias’ e 

a mercadoria individual como sua forma elementar.” Nesta linha, a terra nos 

assentamentos não foge à regra e se constitui como mercadoria.  

Antes de ser assentado, o camponês dispõe apenas de sua força de 

trabalho para participar do circuito de troca da economia capitalista.  Após ser 

assentado, tem o acréscimo de uma mercadoria nova, qual seja, a terra. Ainda que a 

terra lhe tenha sido entregue com finalidade do valor de uso, torna-se mercadoria 

com valor de troca, cujo valor é ampliado com a incorporação de trabalho novo. No 

capitalismo, à produção de novas mercadorias depende da acumulação de 

mercadorias anteriores, que se transformam em bens com valor de uso, para 

produzir mercadoria com valor de troca.  
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O sistema de produção capitalista, à parcela da população que dispõe de 

acumulação privada de mercadoria possui, como fruto desta condição, a capacidade 

de obter nova acumulação. Isso cria acumulação sobre a acumulação. Em 

contrapartida, a outra parcela da população, por não poder acumular mercadorias 

anteriores, não pode acumular mercadorias novas e fica sujeita a vender a mão de 

obra aos que detêm os meios de produção.  Assim, a essência da pobreza é a 

reprodução das condições de sua própria manutenção; enquanto o fundamento 

econômico da riqueza é de possuir as condições de sua reprodução concentrada.   

Neste jogo de acumulação de mercadoria, inclui-se o monopólio da terra 

que exerce papel importante na definição do valor de uso e do valor de troca. No 

caso dos assentamentos em Roraima, a terra para o assentado exerce inicialmente 

a função de valor de uso e depois evolui para valor de troca, o que tem resultado na 

transferência de lotes da “reforma agrária” para domino de fazendeiros e 

empresários capitalistas.  

Para Oliveira A. (1987), o sistema capitalista é marcado pela produção, 

circulação, distribuição e consumo, cujas etapas não ocorrem isoladamente. Logo, 

produção, circulação, distribuição e consumo são partes do mesmo processo que 

constitui o sistema produtivo.  

Aqui reside uma das contradições da política de Assentamentos 

desenvolvida pelo INCRA no Estado de Roraima. Assim como ocorre em outros 

estados da federação, o modelo de assentamento da reforma agrária segue a lógica 

de produção do sistema capitalista. Contudo, retira-se dos assentados a integração 

dos processos de produção.  

À falta de vicinais trafegáveis e transporte a custos competitivos, 

impossibilitam a circulação das mercadorias produzidas nos assentamentos. Deste 

modo, uma vez quebrada a cadeia produtiva, retira-se do assentado o acesso ao 

mercado consumidor. E, por efeito, quebra-se a cadeia de reprodução dos 

processos de produção.  

É como se um mergulhador recebesse os equipamentos de mergulho, 

porém lhe fosse retirada a água onde poderia mergulhar.  Caso idêntico ocorre com 

os assentados que recebem os lotes isolados pela quebra na cadeia de circulação 

das mercadorias produzidas, rompendo com um modelo produtivo que chegou a 

completar o ciclo de formação.   
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O rompimento com o modelo de produção leva necessariamente a 

concepção de um espaço novo. É um novo que não deixa de ser velho e um velho 

que não deixa de ser novo, marcado pelas conexões das relações produzidas no 

espaço tempo. Espaço-tempo exige necessariamente periodização. Todavia, isso 

não implica na quebra do fio condutor que leva a produção de uma realidade nova. 

O que se quebra, neste caso, são partes das estruturas que se tornaram obsoletas 

na dinâmica de continuidade espacial. Antes de ser uma quebra do espaço absoluto 

é na verdade, uma forma de sua perpetuação em favor do modelo capitalista de 

exploração.  

Lefebvre (2000) ao discorrer sobre o espaço absoluto fala que este sofre 

implicações políticas, militares e administrativas e aqueles que a produzem, como 

camponeses e artesãos, não são os mesmos que se servem dele na organização da 

produção e reprodução social.  

No espaço absoluto reina a apropriação política do espaço vazio da 

natureza, tornando zona dos embates e dos confrontos entre os espaços 

representados e os espaços de representação. 

 O aparente vazio, na verdade, está cheio de apropriação política. À 

ausência da ocupação material não é sinônimo de espaço vazio, espaço de 

ninguém; ao contrário, é espaço apropriado politicamente em que os agentes de 

controle aparecem na primeira oportunidade em que ocorrem novas tentativas de 

reapropriação.   

A busca de reapropriação de porção do espaço, por camponeses sem-

terra, entra em choque com os agentes de apropriação prévia e desencadeia uma 

nova fase do conflito social, que se materializa por meio da violência contra os 

camponeses. Esta realidade é perfeitamente observada na configuração política do 

campo em Roraima.  

Os lotes rurais, integrantes da “reforma agrária”, aparentemente vazios, 

estão na verdade apropriados por forças políticas materialmente invisíveis, mas que 

permanecem vigilantes de sua apropriação e prontas para o embate do conflito. 

Para tanto utilizam, a seu favor, às estruturas dos espaços representados, que têm 

na cidade o centro de controle e difusão. Dessa forma, reprimem-se os movimentos 

que lutam pela terra e sufocam-se os espaços de representação. 
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Lefebvre (2000) aborda o que chama de espaço abstrato. Este é definido 

como espaço histórico que permanece como suporte e como sedimento, porém 

cada vez mais vai se afastando da condição anterior de espaço de representação. O 

espaço abstrato já não se apresenta como antes. Às práticas espaciais e as 

relações de produção que o fazia espaço de representação, já não existem mais.  

Os espaços dos assentamentos que, por natureza histórica dos 

camponeses, gozavam de certa solidariedade, vão sendo substituídos por novos 

agentes. Estes não residem no lote, não possuem vínculo de afetividade com os 

assentados e carregam consigo a busca expansionista da área ocupada por meio da 

acumulação de novos lotes. Assim, impõe-se aos assentados relações estritamente 

capitalistas, dominadas pela força política, econômica e ideológica dos espaços 

representados e transforma o espaço rural em espaço bem concebido, na medida 

em que reduz o espaço vivido.   

Nesta conjuntura, o resultado é o abandono da terra pelo camponês. Ao 

ser obrigado a abandonar o lote, torna-se mão de obra barata para atender às 

necessidades de expansão do capital, por meio da pecuária.  

Às fazendas não absorvem o quantitativo de mão de obra dispensada dos 

assentamentos, parte dos assentados é levada a migrar para áreas urbanas, na 

busca de outras fontes de sobrevivência.    

Para Leni (1980, p. 45):  

 

A tendência fundamental e principal do capitalismo consiste na eliminação 
da pequena produção pela grande, tanto na indústria quanto na agricultura, 
Contudo, esta eliminação não deve ser compreendida apenas no sentido de 
uma expropriação imediata. Ela pode também assumir a forma de um longo 
processo de ruína, de deterioração da situação econômica dos pequenos 
agricultores, capaz de se estender por anos e por décadas. Esta 
deterioração se traduz no trabalho excessivo ou na péssima alimentação do 
pequeno agricultor, no seu endividamento, no fato de que o gado é mal 
alimentado e, em geral, de baixa qualidade, a terra não é bem cultivada, 
trabalhada, adubada, etc.; não há progresso técnico, etc. 

 

A falta de políticas adequadas e acessíveis à realidade dos assentados, 

praticamente, os impossibilitam de sobreviver como camponês assentado no Estado 

de Roraima, submetendo a situação descrita por Leni, quanto à transformação do 

camponês em proletário.  
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Roraima enfrenta na última década uma expansão das atividades do 

agronegócio, incentivada pelo Governo do Estado como alternativa econômica para 

o desenvolvimento. Em contrapartida, tem sido negligenciado incentivo à agricultura 

familiar e aos pequenos produtores.  

Ainda que o INCRA tenha previsão orçamentária para concessão de 

créditos aos assentados, tais recursos pouco chegam aos assentamentos, seja em 

decorrência da burocracia excessiva, seja em virtude da falta de qualificação técnica 

e econômica dos assentados que os impedem de atenderem os requisitos legais 

exigidos para liberação dos recursos.  

Dentre os programas de créditos administrados pelo INCRA, destacam-se 

e existência formal dos créditos de apoio às necessidades básicas e fomento as 

atividades produtivas; apoio mulher chefe de família titular do lote; aquisição de 

materiais de construção para unidades habitacionais nos lotes; fomento para 

unidades produtivas e créditos ambientais para recuperação das áreas de reserva 

legal. Apesar de recursos disponíveis para crédito no interstício de 2008 a 2012, a 

maior parte não foi utilizada.   

 

Tabela 4 – Volume de Créditos Disponíveis e Liberados 

Nº Provisão Recebida Valor Liberado 

 

 % Liberado  

  

2008 R$    14.476.600,00 R$ 7.260.600,00 50,15% 

2009 R$    11.042.200,00 R$ 2.616.600,00 23,70% 

2010 R$    12.636.207,00 R$ 79.500,00 0,63% 

2011 R$    10.300.148,41 R$ - 0,0% 

2012 R$      8.194.752,00 R$ 1.470.000,00 17,94% 

Fonte: CGU (2007 a 2012); INCRA (2007 a 2012).   

  

Apesar da existência de recursos disponíveis para financiamento de 

crédito aos assentados, a maior parte dos recursos não foi utilizada. A média de 

recursos liberados se contabilizado o período de 2008 a 2012 foi de 18,48%. O baixo 

percentual de recursos liberados é justiçado pelo INCRA por problemas na 

documentação das associações dos assentamentos. Isto porque o INCRA não libera 

recurso direito ao assentado. 
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 O recurso é depositado na conta da associação, porém fica bloqueado. A 

associação é obrigada fazer cotação de preços em pelos menos três fornecedores 

diferentes, e só então, o INCRA autoriza o pagamento para o fornecedor que 

apresentar na consulta o menor preço (INCRA, 2016).  

No exercício de 2013 as metas estavam voltadas para cobrança do 

pagamento dos créditos liberados nos anos anteriores, sem destinação para novas 

concessões de créditos.  Até 2014, os créditos eram liberados sem a necessidade 

de vistoria no assentamento. A partir dessa data, o INCRA passou a exigir visita 

antecipada de funcionários do Órgão no assentamento interessado, para atestar se 

o assentado permanecia residindo no lote. Uma vez comprovada à permanência por 

meio de relatório técnico, determina-se uma nova visita para assinatura do 

interessado.  Isso, segundo os funcionários do INCRA, tem retardado a liberação de 

novos créditos.  

No período de 2014 a 2018 não foram registrados nos relatórios de 

Gestão do INCRA e nem no Relatório e Auditoria da Controladoria Geral da União 

liberação de créditos aos assentados. Contudo, foram definidas metas de vistorias 

de lotes para fins de concessão do crédito, porém as vistorias não foram realizadas.  

Sem acesso ao crédito fornecido pelo INCRA, alguns camponeses 

recorrem aos bancos na busca de financiamento que possa garantir investimentos 

na produção. Porém, como não detém o título da terra (principal garantia exigida 

pelo Banco), muitos ficam impedidos de ter acesso ao crédito, outros oferecem em 

garantia cabeças de gado bovino.   

Para obtenção de crédito destinado a aquisição de gado, é necessário 

que o camponês disponha de pelo menos o dobro da que pretende financiar. Estas 

são dadas em garantia ao banco credor. Contudo, os bancos exigem assinatura de 

fiador e este deverá hipotecar, em favor do banco, número idêntico de cabeças de 

gado, conforme declara o Senhor Laranjeir, 31  camponês assentado no 

Assentamento Sumauma, município de Mucajaí:  

 

Para conseguir produzir o agricultor tem de tomar dinheiro emprestado. Pelo 
INCRA é impossível, eu mesmo tentei fazer um empréstimo, fiquei mais de 
seis meses e não consegui nada. O INCRA tem de fazer a vistoria, quando 
faz o documento fica jogado e nunca é juntado no processo. Não tem jeito! 
É perdido. Então fui procurar o Banco. Só para fazer o projeto a gente gasta 
5% do valor a ser financiado. Depois o Banco quer uma garantia. Como o 

                                                           
31

 Nome fictício para evitar a identificação do entrevistado. Entrevista realizada em 29.06.2018. 
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INCRA não dar o título, o Banco não quer a terra. O Banco exige gado. O 
problema é que o Banco não financia para você iniciar um negócio. O 
Banco financia para você aumentar o negócio que você já tem. Se você 
quer comprar 10 cabeças de gado, o Banco exige que você dê 20 para 
garantir o negócio. O Banco exige mais 20 de um fiador. Tem que ter fiador, 
senão o Banco não libera. Uma vaca do Banco vale por quatro do produtor.   

 

A falta de acesso ao crédito pelos programas de financiamento da 

agricultura familiar, que possa oportunizar o camponês efetuar os investimentos 

necessários ao desenvolvimento da produção provoca as seguintes consequências: 

 

1ª. Para ter acesso ao financiamento do banco, é necessário dispor de 

certa quantidade de cabeça de gado; 

 2ª. Para dispor do gado, é necessário possuir o pasto;  

3ª. O camponês planta o pasto, muitas vezes já endividado. 

4ª. O camponês não consegue o gado para hipotecar junto ao banco. 

Logo, lhe é negado o financiamento.  Ao final, fica o lote com o pasto 

e o camponês sem o gado.  

 

Outras variáveis contribuem para expansão das áreas de pasto nos 

assentamentos. Dentre elas, destaca-se o uso do pasto como forma de agregação 

de valor a terra. Sendo o pasto uma mercadoria, permite a obtenção de rendimento, 

ainda que em fração reduzida, por meio do aluguel aos pecuaristas.   

Os mapas 11 e 12 apresentam a classificação do uso e ocupação do solo 

no PAD ANAUA, município de Rorainópolis e PA Jatapu no município de Caroebe. 
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Mapa 11 – Mapa de Uso e Ocupação do Solo no PAD Anaua – Rorainópolis  
 

 
 

Foto 12 – Mapa de Uso do Solo PAR Jatap – Caroebe.   
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Verifica-se que às atividades de pastagem dominam praticamente todos 

os espaços dos assentamentos representados nos mapas colacionados nas figuras 

19 e 20. Tal realidade foi comprovada in loco durante as pesquisas de campo. 

As formas de uso e ocupação do solo no PAD Anaua e no PA Jatapu se 

repetem nos demais Assentamentos visitados durante a pesquisa de campo, como 

se verifica no Mapa 13: 

 

Mapa 13 – Mapa de Uso e Ocupação do Solo nos PA Tatajuba, Quitauau, Nova 

Esperança e Terra Nova no Município de Cantá. 

 

Conforme se observa no Mapa acima, a forma de ocupação e uso do solo 

se repete nos quatro assentamentos representados. No caso do Assentamento 

Tatajuba, verifica-se maior presença de cobertura florestal do que nos demais.  

À série histórica dos Censos Agropecuários divulgados pelo IBGE (2018) 

comprova a expansão das áreas de pastagem plantadas e redução das pastagens 
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naturais, quando considerando o percentual de ocupação por hectares, no somatório 

do total dos estabelecimentos rurais no Estado de Roraima. Figura 22:   

 

 

Gráfico 4 – Evolução no Percentual de Áreas de Pastagens e Culturas 

Cultivadas em Roraima. 

Fonte: IBGE (2018)
32

.  

 

A interpretação dos dados acima comprova que houve uma forte redução 

no percentual de área ocupada com pastagem natural do total de hectares formado 

pelo somatório de todos os estabelecimentos rurais no Estado. Em 1975, as áreas 

de pastagens naturais ocupavam 1.325.533 ha, que correspondia a 75% de toda a 

área dos estabelecimentos agropecuários.  Em 2006 o percentual foi reduzido para 

23,54%, ocupando extensão territorial de 404.385 ha, com pequena recuperação no 

interstício de 2006 a 2017, em que a área ocupada alcançou 25,28%, equivalente a 

663.576 ha.  

É importante destacar que, no período de 1975 a 2017, o total de 

hectares ocupados pelos estabelecimentos agropecuários no Estado passou de 

                                                           
32

 Série histórica dos censo agropecuários. 
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1.836.202 ha  em 1975 para 2.624.880 ha em 2017, representando um crescimento 

de 42,29%.  

Enquanto verifica-se a redução das áreas de pasto natural, nota-se o 

aumento nas áreas de pastagens plantadas, que representavam 1,5% em 1975 e  

estendia para 17,02% em 2016. Em termos de quantitativo de hectares em 1975 a 

área ocupada era de 27.635,00 ha, enquanto em 2017 foi ampliada para 447.016,26 

ha.  

A escala temporal de maior crescimento das áreas de pastagens 

plantadas foi de 1995 a 2017. Até 1995 o percentual era de 9,94% do total da área 

ocupada pelos estabelecimentos rurais no Estado. De 1995 a 2006 esse percentual 

subiu para 18,61%. De 2006 a 2017 houve pequena redução no percentual, caindo 

para 17,02%.  

Em referência às lavouras cultivadas, verifica-se redução no percentual 

das áreas ocupadas no período de 2006 a 2017, quando contabilizado o total de 

hectares dos estabelecimentos agropecuários. Ainda que o número de hectares 

tenha sido ampliado de 2006 a 2017, o percentual total foi reduzido de 2,98% para 

1,33% das culturas permanentes e de 3,78% para 2,72% das culturas temporárias.  

Os dados do censo agropecuário confirmam o que foi observado no 

campo, durante a realização das pesquisas nos espaços de assentamento, a 

existência de processos acelerados de modificações espaciais que vem resultando 

na expansão das áreas de pastagens e expropriação dos camponeses da terra.  

O desencanto com a realidade vivenciada nos lotes da reforma agrária 

em Roraima leva os camponeses a seguir a trajetória migratória, que se constitui 

uma marca na experiência de vida e nos processos de ocupação da Amazônia. 

 A migração para a Amazônia tem sido uma forma de fugir das precárias 

condições econômicas vivenciadas nas regiões de origem, cuja migração tem como 

característica o baixo poder econômico dos migrantes. A migração dos camponeses 

para regiões distantes de suas áreas de origem tende a ampliar a vulnerabilidade 

nas regiões de destinos e dificulta a atuação dos movimentos de resistência, frente à 

expansão do capital nos espaços rurais.  

De acordo as entrevistas de campo foi identificado o seguinte perfil dos 

assentados:  29,32% são naturais do Maranhão; 32% do Pará; 11,78% de Roraima; 

5,30% do Amazonas; 11% do Piauí; 5,30% de Rondônia e 5,30% da República 

Cooperativa da Guyana. 
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Gráfico 5 – Origem dos Assentados do Programa de Reforma Agrária em 

Roraima 

 

De acordo com os dados do Gráfico 5, o perfil dos assentados 

entrevistados formado predominantemente por camponeses oriundos de outros 

estados da federação. As dificuldades econômicas de sobrevivência nas regiões de 

origem constituíram a principal causa do movimento migratório. A chegada dos 

camponeses nas regiões de destino, se por um lado provoca um aumento 

populacional, por outro a demanda por produtos encontra-se limitada à baixa 

capacidade de consumo.  

Santos, M. (2008, p. 21) destaca que: 

 

A produção econômica tende a se concentrar em certos pontos do território 
com tanto mais força quando se trate de atividades modernas. O consumo 
responde a forças de dispersão, mas a seletividade social age como um 
freio, pois a capacidade de consumir não é a mesma qualitativamente e 
quantitativamente. 

 

A diferença da capacidade de atração das forças produtivas e dispersão 

dos padrões de consumo é fundamental para redefinição das estruturas espaciais, 

que interferem diretamente na organização dos processos, no papel exercido pelas 

formas e na manutenção ou modificação das estruturas. Às formas subordinam-se 

às necessidades das funções e são expressas por intermédio dos conteúdos.  
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As zonas de maior demanda de consumo clamam por redes de conexão 

cada vez mais rápidas e com menores custos com as zonas de produção e vice-

versa, formando-se, assim, a conjunção de dimensões que atuam em conjunto.  

Neste sentido, os espaços de assentamentos no Estado de Roraima 

possuem reduzida capacidade de atração de forças produtivas, que associado à 

precariedade do sistema de transporte, torna as mercadorias produzidas de pouca 

ou quase nenhuma condição de competitividade.  

À dimensão do local é onde se processa materialmente a produção (ainda 

que em espaços de fragmentação/integração). Daí a necessidade de sistemas de 

transportes que permitam conexão entre as escalas de produção e as escalas de 

consumo. Cumpre alertar que a separação entre produção e consumo é apenas 

aparente, uma vez que ambos integram uma mesma totalidade. Como nos 

assentamento tem-se ausência de tais benfeitorias, a vida no lote torna-se quase 

impossível para os camponeses que dependem da terra para sobreviver.   

Forças produtivas e espaço se desenvolvem sobre um mesmo contexto 

social e político que domina o grupo social e a natureza a seu tempo. Forças 

produtivas e espaços são faces de uma mesma moeda, moeda esta que pode ser 

chamada de tempo da técnica e das relações espaciais específicas.  

Entre as escalas espaciais surgem a dimensão da circulação material e 

imaterial, que inclui informações, matérias-primas, produtos de consumo e tantas 

outras. A dimensão técnica influencia no modo-tempo-quantidade e qualidade dos 

meios de circulação e intercâmbios entre produção-consumo, consumo-produção. 

Influencia ainda, à dimensão de monitoramento, caracterizada pelo conjunto de 

interesses que possui base em outras zonas, mas controla a movimentação da 

produção, das redes e do consumo entre as zonas monitoradas.  

Para Harvey (2005, p. 50):  

 

O modo capitalista de produção fomenta a produção de formas baratas e 
rápidas de comunicações e transportes, para que ‘o produto direto possa 
ser realizado em mercados distantes e em grandes quantidades’, ao mesmo 
tempo em que novas ‘esferas de realização para o trabalho, impulsionadas 
pelo capital’ podem se abrir. Portanto, a redução nos custos de realização e 
circulação ajuda a criar espaço novo para a acumulação de capital. 
Reciprocamente, a acumulação de capital se destina a ser geograficamente 
expansível, e faz isso pela progressiva redução do custo de comunicação e 
transporte.  
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Neste cenário, tem-se a zona de produção e a zona de consumo, que se 

formam em dois para integrar-se na unidade da totalidade do sistema produtivo. 

Existe ainda o agrupamento das zonas de integração, que une a zona de produção e 

de consumo, formando uma zona única.  A quebra da zona única isola os 

Assentamentos em Roraima e inviabiliza a reprodução dos processos produtivos. 

Este jogo de estruturação especializada que asfixia o assentamento por falta de 

integração, tem como razão fundamental a manipulação e dominação espacial pelos 

sistemas políticos e econômicos, que se apropriam do espaço na busca de 

consolidação da estrutura de poder e exclui os camponeses assentados do acesso 

às condições de produzir.   

A permanência dos camponeses nos lotes é uma missão praticamente 

impossível, considerando a precariedade de condições a que estão expostos. 

Oliveira (2014, p. 94) ao discorrer sobre as dificuldades de permanência dos 

camponeses no assentamento destaca condições precárias de instalações, falta de 

infraestrutura como estradas e eletricidade, ocorrência de malária, falta de 

assistência à saúde e assistência técnica, o que resultava em baixa produtividade 

dos assentados.  

É a sociedade em movimento que produz a dinâmica do espaço por meio 

de seu trabalho, considerando a temporalidade da técnica e os interesses 

econômicos e políticos que ganham formam por meio da materialização do espaço e 

no tempo, produzindo concentração ou dispersão. A maior ou menor dispersão dos 

elementos espaciais depende da diferenciação de forças e energia que nele se 

projeta. Para Lefebvre (2000, p. 45) “uma energia, uma força, só se constatam por 

efeitos no espaço, embora ‘em si’ [...] as forças diferem de seus efeitos.”  

Este conjunto de força de poder tem papel fundamental na definição da 

área de localização dos assentamentos. Estes, em regra, são posicionados em 

espaços de baixo valor natural, por isto pouco interessa o capital na temporalidade 

em que são criados. Porém, servem ao capital como estratégica expansionista no 

futuro próximo, que se dá após os assentados imprimirem certa força de trabalho 

capaz de agregar valor no espaço, mas que não são suficientes a garantir a 

sobrevivência do camponês na terra.  

Conforme Picoli (2006, p. 59) ao discorrer sobre o modelo de reforma 

agrária adotado na Amazônia no contexto da década de 1970, afirma que:  
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Os colonos fracassados voltavam estrategicamente, do ponto de vista do 
Estado e do capital, como derrotados, incompetentes e sem vontade de 
trabalhar. Assim, a história que deveria ser contada à população era a de 
sucesso daqueles que ascenderam econômica, política e socialmente. 

 

Apesar de Autor discorrer sobre a realidade vivenciada no Pará, na 

década de 1970, verifica-se ainda presente no Estado de Roraima. O abandono dos 

lotes pelos camponeses assentados faz parte da estratégia do capital para legitimar 

suas práticas expansionistas. Tais práticas espaciais atribuem aos camponeses uma 

carga negativa por não terem permanecido nos lotes, como se fossem eles os 

responsáveis por criar as condições que o impedem de produzir. Picoli (2006, p. 59) 

já descreveu situação similar quando diz: “O fracasso dos colonos era a forma ideal 

para desmobilizar os movimentos que buscavam a terra através da reforma agrária.” 

Exige-se, dos movimentos sociais a busca de construção de espaços que 

sejam capazes de assegurar, não apenas a redistribuição da terra, mas também o 

acesso às condições de reprodução dos processos produtivos. É necessário superar 

a lógica dos assentamentos que têm servido à expansão do capital pecuarista, por 

meio dos desvios das finalidades do Programa da Reforma Agrária no Estado.  

É necessário superar o emaranhado entre os espaços políticos absolutos 

(abstratos ou espaços representados) e o espaço concreto, em que as práticas 

sociais acontecem e definem-se as formas de apropriação e exclusão socioespacial. 

A construção do espaço pretendido só será possível com a despersonalização dos 

problemas que atraem as energias para causas fragmentadas, desviando os focos 

estruturados e estruturantes da dominação espacial a que estão submetidos os 

camponeses.  

A realidade é complexa e sua mudança exige ações com força de 

atuação em diversas frentes, sem perder a natureza integrada da ação. As 

estruturas jamais poderão ser superadas atuando-se no campo do fragmento. O 

combate fragmentado favorece a manutenção da lógica perversa de produção dos 

assentamentos em Roraima, em que os camponeses são atraídos a terra para 

depois serem expulsos. Ao final, lhes roubam à terra, a esperança e os empurram 

para zonas de conflitos.   
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A história política e econômica de Roraima tem como eixo central de 

sustentação, a manipulação do domínio da terra, a qual teve origem a partir da 

destruição do modo de organização das comunidades indígenas e o surgimento do 

modelo de produção capitalista imposto pelos colonizadores. O confronto entre 

essas duas formas de organização espacial foi permeado por conflitos que 

dizimaram parte das comunidades indígenas que habitavam a bacia do Rio Branco.  

O rompimento das velhas estruturas buscava superar as limitações 

impostas pelo transporte fluvial, já que as velhas formas não atendiam às demandas 

impostas pelas novas funções. Ademais, a manutenção das velhas estruturas 

referia-se à continuidade do controle espacial por parte do estado e do capital 

privado, avançando sobre as organizações indígenas e reprimindo os espaços de 

representação, em substituição aos espaços representados.  

Para adaptar a organização do Território à nova logística espacial 

determinada pelo deslocamento dos fluxos entre Manaus e Boa Vista, era 

necessário a criação de fixos destinados a servirem como suporte logístico aos 

movimentos rodoviários, incentivar a migração de camponeses para a região de 

fronteira e abrir caminhos para expansão do capital, por meio dos incentivos ao 

desenvolvimento da pecuária. É nesta conjuntura que o Governo Federal retomou a 

política de assentamentos rurais que havia abandonado no final da década de 1950.  

O primeiro assentamento criado no Território Federal de Roraima foi o 

Projeto de Colonização Dirigido – PAD ANAUA, situado na confluência da BR 174 

com a BR 210, à época município de Caracaraí. O Projeto inicialmente foi chamado 

de Assentamento Vinagre em 1975 e passou a receber o novo nome em 1979. Em 

1983 o Governo criou o Projeto de Assentamento Jatapu, às margens da BR 10 em 

direção à fronteira com o Estado do Pará. Fechando os assentamentos na 

temporalidade do Território, o Governo criou em 1987 o Projeto de Assentamento 

Paredão, à época, município de Boa Vista.  

A política de Assentamento desenvolvido pelo Governo Federal, 

associada à exploração dos garimpos na Terra Indígena Ianomâmi, foi responsável 

pelo aumento da população em 90,98% no interstício de 1970 a 1980 e de 163% no 

período de 1980 a 1991. 
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Com o advento da Constituição Federal de 1988, o Território Federal de 

Roraima foi transformado em Estado, instituindo relativa autonomia na gestão do 

espaço local, já que as decisões políticas anteriores dependiam diretamente do aval 

do Governo Federal.  

A relativa autonomia na gestão do espaço pelo Governo local decorre do 

fato de Roraima está situado em região de fronteira, o que impõe a existência da 

faixa de 150 km como área de interesse de segurança nacional. Somam-se a isso, 

as áreas de parques e reservas nacionais, as terras indígenas e os espaços de 

Assentamentos da Reforma Agrária administrados pelo INCRA. 

A continuidade do controle do Governo Federal sobre parcela do espaço 

em Roraima, levou ao fechamento do garimpo nas áreas indígenas em 1991, 

gerando o aumento na demanda de oferta de trabalho liberada com o fechamento do 

garimpo e ampliando a disputa pela terra no Estado.  

Na década de 1990 a política de assentamentos rurais em Roraima foi 

intensificada com a criação de 27 novos projetos, distribuídos espacialmente entre 

os municípios de Amajarí; Mucajaí; Cantá; Iracema; Caracaraí; Rorainópolis; São 

João da Baliza e São Luiz que, somados, totalizavam 8.699 lotes, com áreas de 

546.306,6189 ha.  

Na escala temporal de 2000 a 2016 foram cridos pelo INCRA 37 novos 

assentamentos com disponibilidade de 6.642 lotes, totalizando área de 

460.650,1185 ha. Apesar de oficialmente o INCRA divulgar a existência de 16.604 

famílias assentadas e 5.611 lotes disponíveis no Estado de Roraima para assentar 

novas famílias, estes dados estão acima do número de famílias beneficiadas e 

abaixo do número de lotes disponíveis.  

Roraima possui apenas 14.026 famílias assentadas e há 8.189 lotes 

disponíveis para novos assentados. Isso, sem considerar as famílias que não 

preenchem os requisitos legais para o recebimento de lotes da reforma agrária. Em 

contrapeso, o Estado apresenta 1.463 famílias envolvidas em conflito, que tem como 

eixo central a disputa pela terra, segundo dados da Comissão Pastoral da Terra de 

2016.  

Verifica-se que o modelo de assentamentos rurais adotado pelo INCRA 

em Roraima não tem sido suficiente para assegurar a permanência dos camponeses 

na terra, bem como interromper os processos que desencadeiam as ocorrências dos 

conflitos no campo. Ao contrário, a política oficial de assentamento tem servido para 
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impulsionar o confronto espacial entre camponeses e pecuaristas que, ao final 

resulta na expulsão dos camponeses da terra e na expansão do capital privado 

sobre espaços de terras públicas, à revelia dos parâmetros exigidos na Lei da 

Reforma Agrária.  

Os assentamentos em Roraima, quando são criados, localizam-se em 

espaço de baixo valor econômico, e por esta razão, não despertam interesse de 

ocupação pelo capital na temporalidade em que são formados. O fato dos 

assentamentos nascerem em espaços de baixo valor agregado, necessita de 

trabalho e investimento de capital para participar do circuito de trocas das 

mercadorias.  

Os camponeses possuem o trabalho, mas não dispõem do capital. Os 

camponeses são formados por população migrante, historicamente excluída dos 

bens necessários à vida, cuja exclusão teve início ainda nas regiões de origem. Em 

Roraima, a exclusão social e econômica não termina com o recebimento do lote da 

reforma agrária, ao contrário, à reforma adotada pelo INCRA representa uma 

continuidade dos processos de aliança com o modelo capitalista, que utiliza os 

camponeses como estratégia de ocupação nos espaços de baixo valor econômico.  

A lógica da reforma agrária nos assentamentos em Roraima é 

essencialmente a lógica do modelo de produção capitalista, cujo modelo é integrado 

pela produção; circulação; distribuição; consumo e nova produção. Neste jogo, os 

indivíduos são formados socialmente como unidade de consumo, elemento da 

produção e da propaganda dos códigos e símbolos manipulados pelas estruturas 

políticas e econômicas, que controlam e dominam os espaços representados.    

Os assentamentos estão estruturados no modelo de produção capitalista, 

enquanto eixo central de sua criação. Porém, a falta de estradas e meios de 

transportes a preços competitivos, retiram dos camponeses as condições de 

circulação e distribuição das mercadorias, quebrando assim a cadeia produtiva.  

Somado a isso, a falta de assistência técnica, posto de saúde, 

equipamentos de irrigação e acesso à educação das crianças e jovens, inviabiliza-se 

a permanência dos camponeses nos assentamentos. Estes são obrigados a 

abandonar os lotes e abdicar do antigo sonho de sobreviver do trabalho da terra. 

Assim, as áreas de assentamentos vão se transformando em espaços de pastagens, 

abrindo caminho para a expansão do capital por meio da pecuária.  
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Aqueles que resistem aos processos de expropriação da terra e 

permanecem nos lotes, são obrigados a conviver com novos agentes que os utilizam 

como especulação de capital fixo ou como área de lazer nos finais de semana, 

raramente, como unidade produtiva. Os novos vizinhos são estranhos às relações 

de solidariedade, geralmente moram nas áreas urbanas e possuem com a terra, 

meras relações econômicas, desprovidas de qualquer laço de afetividade. 

A aparência de lotes vazios significa, na verdade, espaços apropriados 

por forças políticas materialmente invisíveis, mas que permanecem vigilantes de sua 

apropriação e prontas para o embate do conflito com aqueles que porventura, 

possam ameaçar o domínio absoluto do espaço. Estes novos detentores dos lotes 

contam com a força do estado e, por vezes, até com a participação efetiva do 

judiciário e do aparato policial, consolidando a força opressora dos espaços 

representados.  

O modelo de assentamento da reforma agrária adotado pelo INCRA no 

Estado tem contribuído para permanência dos conflitos no campo. Na essência, não 

significa conflito pela terra em sentido estrito, já que a disponibilidade da terra, sem 

as condições de produção, pouco significa para sobrevivência dos camponeses. A 

expressão luta pela terra é na verdade a luta por direitos, direitos estes que incluem 

a disputa pelo acesso às fontes hídricas, educação, saúde, assistência técnica, 

transporte, infraestrutura e assentamentos em espaços de localização geográfica 

compatíveis com as condições técnicas e econômicas de produzir dos assentados.  

Em síntese, é possível afirmar que os assentamentos em Roraima 

ocorrem em espaços de baixo valor econômico e não dispõem das condições 

necessárias à produção camponesa. Porém, cumprem pelo menos três funções 

essenciais:  dificultam à resistência dos movimentos de luta pela terra; abrem 

espaço para expansão futura do capital e legitimam a dominação por meio do 

discurso da reforma agrária.  
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APÊNDICE  A – FORMULÁRIO DE PESQUISA  

 

FORMULÁRIO DE PESQUISA/Aassociação/SINDICATO     
Assentamento    Área  Nº Associados    Urbana  

Município    Data/Fund.       Valor da Contribuição      
Nº Assentados/ INCRA   Tipo de Lote  Coletivo    Resp     
Nº Assentados/Campo           Nº de Lotes  Individual    Gau Instrução  

  idade     Área do Lote hac.       Analf. Alfabet. Fund.in 
- - - - + Sexo  Estado civil  Nº Filhos 

Nº p./f.  Fund  Méd. Inc.      
18 40 55 70 70 M F C  S E D V M Men.           

                              3º  Inc. 3º Comp Pós-
Grad Área de Conhec.  

Origem  Ano da Migr.           
RR 

Estado Migração  Tempo no Assent.    Situação do Lote   
S N RR Estado/ano 

Renda /S.M.   R/P T C. U   
        Munic.                
                      Posse Arrend.    

Local de moradia anterior     Renda anterior        
    Outro     

P. Terra Antes P. M/Terra Chagada/RR/Ano/Munc. Participou ou Participa de M/T/RR   
S N S N Qual? 

  
S N Qual?  

              

  
Como soube do assentamento  Mora no Assent.  Nº de Lotes   

  S N Onde?      

Produtos Cultivados  
        

Quant. (A - ano) (M-mês) (S-
semana) Preço/kg/Uni Quant. Pessoas Trabalham no 

lote    
Banana         A/M/S     Relação de Trabalho  Quant. 

Mandioca/Macaxeira          A/M/S     Familiar     
Milho         A/M/S     Parceria      
Feijão          A/M/S     Assalariado      

Abacaxi          A/M/S     Empreitada      
Batata         A/M/S     Remuneração      
Laranja         A/M/S     

Outras 
    

Limão          A/M/S         
Abobará          A/M/S         
Melancia          A/M/S     Valor do Salário      
Mamão          A/M/S     Jornada de Trabalho    
Manga         A/M/S     Seg.        

Cheiro verde/verduras          A/M/S     Ter.        
          A/M/S     Qua.        
          A/M/S     Qui.       
          A/M/S     Sex.       
          A/M/S     Sab.       
          A/M/S     Dom.       

Destino da Produção  Local comercializado    Merc. Inter.   
Comércio  Consumo/Fam.  Ambos  Vende direto ao mercado ou intermediário        

      
Periodicidade das vendas  S M A   

Forma de transporte          
  Custo do Transporte     

Quantidade de pessoas envolvidas no transporte   obs.    
Infraestrutura    

Formas de Acesso 

Estrada de Chão  
Conservada   

  
  Vicinal    

Precária      Via Principal    
Intrafegável      Acesso ao Centro Urbano    

Asfalto  
Conservada   Centro urbano mais próximo?    

Precária        
Intrafegável    Distância do Centro de Comércio      

Obs.   
Existe escola  Modalidade Atendida  Posto de Saúde    

S N Fund. 1 Fund. 2 Médio  EJA S N Mun.  Est.    
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APÊNDICE B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

COORDENAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA 

DOUTORADO EM GEOGRAFIA 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Nome: ____________________________________________, brasileiro(a), estado 

civil: Casado ( ); solteiro ( ); viúvo(a) ( ); união estável ( ), profissão: ____________; 

idade: _________; em plena capacidade de seus direitos, residente e domiciliado no 

endereço, sito: _______________________________________________, 

Município de: ____________________; RR, livre e de espontânea vontade, autorizo 

a utilização de minhas declarações prestadas na entrevista realizada pelo 

Doutorando em Geografia da UFC, Josinaldo Barboza Bezerra, podendo utilizar o 

conteúdo das declarações para efeitos acadêmicos e produção científica, bem como 

faz uso de minha imagem para o mesmo fim. Ficando, assim, autorizado.  

Local: ___________________, Data: _______.  

 

_______________________ 

Assinatura 

 


