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ABSTRACT

Esta pesquisa tem como temática o deslocamento de indígenas da etnia Makuxi, moradores na fronteira entre o Brasil e a Guiana,
tomando como estudo Raimundão I (Terra
Indígena Raimundão, município de Alto
Alegre). Com referência a esta discussão,
busca-se compreender as motivações que
levaram os indígenas a se deslocarem da
Guiana para a comunidade Raimundão I,
no município de Alto Alegre, na última década do século XX. Investiga-se o que motivou os indígenas que vivem na Guiana a se
deslocarem até a comunidade em questão.
Perquire também identificar os atrativos que
favoreceram para que os indígenas Makuxi
se deslocassem da Guiana até a comunidade
do Raimundão l e fixassem moradia nela. O
estudo alinha-se a uma pesquisa bibliográfica agregada a entrevistas com indígenas que
se deslocaram da Guiana para o Brasil. Os
resultados da pesquisa indicam de maneira
conclusiva que a busca por uma oportunidade de trabalho, renda e lugar para morar
no Brasil representa o fator de deslocamento
dos indígenas Makuxi para o Brasil. Apesar
das dificuldades e dos desafios encontrados
por eles, a fronteira é um lugar de circulação
de relações socioculturais e linguísticas, o
que possibilita esse processo de deslocamento dos indígenas Makuxi.

This research has as a theme the displacement of Makuxi indians living in the border between Brazil and Guyana, taking
as study Raimundão I (Raimundão Indigenous Land, Alto Alegre municipality).
With reference to this discussion, it is sought to understand the motivations that led
the Indians to move from Guyana to the
Raimundão I community, in the municipality of Alto Alegre, in the last decade of the
twentieth century. It is investigated what
motivated the Indians living in Guyana
to move to the community in question. It
also sought to identify the attractions that
favored the Makuxi Indians moving from
Guyana to the community of Raimundao
and to establish housing there. The study is
in line with a bibliographical research aggregated with interviews with indigenous
people who moved from Guyana to Brazil.
The results of the research conclusively
point out that the search for a job opportunity, income and place to live in Brazil
represent a factor of displacement of the
Makuxi Indians to Brazil. Despite the difficulties and the challenges encountered by
them, the frontier is a place of circulation
of socio-cultural and linguistic relations,
which enables this process of displacement
of the Makuxi indians.
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