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CODRDENADORIA DE TERRAS INDÍGENA5/5G/MIRAD 

INFORMAÇÃO TÉCNICA NB 28

OS DIREITOS TERRITORIAIS DOS APURINÃ E OS VÍCIOS DA 

PROPOSTA DE CRIAÇÃO DA ÁREA INDÍÚENA CAITITÜ (Lábrea /AM)

A considerar as informações constantes dos Proces^ 

sos FUNAI/BSB/2667/80 e 3446/85, que propõem a criação da 

Area Indígena Caititu, tudo indica que não há nada a questic) 

nar em relação aos direitos territoriais Apurinã. Neste sentido 

o laudo histórico-antropológico elaborado pelo antropólogo Dal 

Poz Neto é exaustivo (Cf. DAL POZ NETO, 1985). Em seu traba^ 

lho este autor analiza vasta documentação e bibliografia, e 

ainda considera a versão Apurinã, isto é, sua memória social 

em torno da ocupação e imemorialidade da área em apreço. Para 

Dal Poz Neto a

"A Area Caititu, de acordo com a identificação 

procedida, corresponde a parcela de território 

indígena imemorial, reconhecido histórica e antro 

pológicamente, cuja ocupação pelos grupos indígenas, 

apesar da extrema violência com que foram tratados, 

deu-se de maneira contínua e ininterrupta" (Idem, 

p g .3/4)" .

Ante o exposto, desnecessário se faz a enumeração das evidên^ 

cias fornecidas no laudo apresentado. De mais a mais,seria 

repetir o que ocorre em qualquer processo expropiatório, envol 

vendo populações indígenas.

Mas se os direitos territoriais são incontestáveis 

à luz do direito formal (Lei 6.001/73, Const. Fed. 1967/69, 

etc...), a análise da proposta de criação da Area Indígena 

Caititu sugere a persistência de problemas, que devem, no eri 

tanto, ser elucidados. Dentre estes problemas se sobressai 

a existência de três totais diferenciados, a indicar o total 

de hectares da Area Indígena Caititu. Estes totais vão dimi

nuindo, na mdedida em que o tempo passa. Assim, que em 1983, 

o total sugerido é de 358.300 ha.; em 1985, a proposta ( a 

atual) já aparece com 332.050 ha., e, em 1986, há a indicação 

de que a Area Indígena Caititu ficaria com apenas 283.050 ha. 

(Cf. FUNAI, 1986: 1 e MEIRELLES, 1986: 3).
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Como bem sabemos, o total indicado em 1983 já correspondia 

a apenas uma parcela do território Apurinã, na região. 0 mesmo 

acontece com as outras propostas, em termos de hectares. Mas 

se a mudança do total de 1983 para o de 1985 está justificada, 

já que os próprios indígenas concordaram em desistir das mar

gens do Ituxi e do Punicíci ("...pois sabemos que lá estão mui

tos moradores cariús", dizem os Tuxáuas) (Cf. MASIRERI et al., 

1985:1), não há por outro lado, precisão em termos dos porquês 

de uma nova diminuição da área, conforme o indicado na "memó

ria" apresentada pela FUNAI, junto ao MEMO N2 003/C00RD. GT/86 

(Cf. FUNAI, 1986:1), e que indica a criação da Area Indígena 

Caititu com apenas 283.050 ha. Assim, restaria saber o porquê 

de tal alteração.

A considerar a problemática da regularização fundiária 

da Area Indígena Caititu, a documentação fornecida deixa algumas 

dúvidas a serem sanadas. Uma delas diz respeito à sumária apre

sentação das informações levantadas em campo. Neste caso, em 

especial, não fica claro se os 23 ocupantes efetivos da área 

são meros posseiros, arrendatários ou se apresentam títulos de 

domínio. Em contato telefônico realizado em 12/02/86 com o 

técnico da FUNAI Ozires Riberio Soares, apuramos que dos 23 ocu 

pantes, 8 são assalariados, 1 é arrendatário, 3 são proprietá

rios e 11 são posseiros. 0 Sr. Soares também esclareceu que os 

assalariados não foram cadastrados, não tendo, por conseguinte, 

suas benfeitorias avaliadas (elas foram incluídas na avaliação 

das benfeitorias do patrão correspondente) e nem foram conside^ 

rados sujeitos de direito. Neste ponto cabe-nos discordar, pois 

de fato estes assalariados devem ser categorizados como "sem 

terras", além evidentemente, de serem moradores de Area Indí_ 

gena . Nossa sugestão é de que os assalariados devam ser oportu 

namente, cadastrados, e reass en ta do s  pelo INCRA. Os outros 15 

ocupantes da Area Indígena Caititu não deverão ser assentados 

em~Projeto do INCRA, pois todos contam com mais de 200 hectares, 

não cabendo, assim, reassentamento por razões de ordem social. 

Eles terão, no entanto, direito à idenização das benfeitorias 

realizadas, o que deverá ser pago por verba viabilizada pela 

FUNAI. Caso decidam, a Justiça garantirá o direito a todos os 

portadores de títulos definitivos, de acionarem o Estado do
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Amazonas, que s revelia dos dispositivos legais emitiu títulos 

de domínio, em terras de ocupação indígena.

Um outro ponto crítico apresentado pelo processo em 

questão, diz respeito à definição dos valores da indenização a 

ser paga. A FUNAI, seguindo as tabelas fornecidas pelo INCRA, 

ap o nt a um d e t e r m i n a d o  valor. Como houve c o n t e s t a ç ã o  de parte 

de Alayde e Vital Lopes de Oliveira, que apresentam uma outra 

avaliação com base em p a r e c e r  da EMATER/AM e SUDHEVEA, no caso, 

consideravelmente maior que a primeira, cabe deslindar os 

porquês de tamanha diferança: .3.467,0348 ORTNs., no levantamento 

da FUNAI, e 34.297 ORTNs., pelo laudo da EMATER/AM. A condiderar 

o exposto, e principalmente o montante de recursos necessários 

no caso de uma Dpção tipo avaliação EMATER/AM e SUDHEVEA, cabe 

a formação de um GT, onde especialistas do INCRA, da FUNAI, da 

SUDHEVEA e da EMATER/AM cheguem a um consenso, em relação a 

critérios e valores.

Como já indicado no laudo de Dal Poz Neto, há incidên 

cia parcial de gleba do INCRA, vinculada ao PF Boca do Acre, 

na Área Indígena Caititu. Mas como o próprio antropólogo já 

informou, há disposição da Coordenação do Projeto em repassar 

a área da Gleba 7 (Imóvel Alto Pamari) para os indígenas, já 

que não há moradores na mesma (Cf. DAL POZ NETO, 1985: 54 e 60). No 

caso, apenas providências de ordem burocrática devem ser aciona^ 

das pelo INCRA e pela FUNAI.

Brasília, 13 de fevereiro de 1986 

Ligia T. Lopes Simonian


