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Refereole ã Delimitação da A,ea Indígena Tapeba, no Municlpio de Caucaia, Estado do Ceará. 

O processo objeto da presente apreciação, referente à delimitação da AI Tapeba, 

foi devolvido à FUNAI "para reexame", conforme despacho do Exmo. Sr. Minist,o da Justiça, 

Maurlclo Corrêa, de 04 de agosto de 1993, "considerando os fundamentos da representação" do 

Senador Suplente pelo Ceará, Esmerino Oliveira Arruda Coei tio, nos termos do art. 2º , § 1 O, do 

Decreto nº 22 de 04.02.91. 

A AI Tapeba já havia obtido um paracer favorável da Consultoria Jurídica do MJ, 

após consulta da Secretaria Executiva, nos seguintes termos: "O processo foi todo ele espiolhado, 

estando em consonância com a lei, rnáxime o art. 231 da Carta Magna, Dec,elo nº 22/91 e Lei 11° 

6001/73, sem dissonância ou descrepãncia". Não só este parecer fazia elogios ("encômios") ao 

relatório antropológico, corno caracterizava o processo corno estando todo em ordem, apenas 

aguardando a chancela do Ministro. Começo, então, pelos argumentos da supra-referida 

representação, Interposta pelo Senador Suplente do Ceará, pois tudo leva a crer que íoi esta que 

obstaculizou o encaminhamento do processo. 

No referido documento o Suple11le de Senador confunde o Grupo de Trabalho, 

instiluldo pela Portaria nº 2384 de 15.07 .87, para "proceder levantamento Iundtái io e plolagem de 

ocupações incidentes na área indígena Tapeba, no municlpio de Caucaia, CE", com o Grupo de 

Trabalho Jnterministerial 94.945/87 - este sim ·, instituído para analisar e dar parecer definitivo. 

quanto à demarcação de áreas indlgenas, e que, em sua reunião de 29.04.93, decidiu relirar o 

processo Tapeba de paula e realizar uma visita à área para Inspeção in loco, para urna melhor 

avaliação da situação existente. 

Cabe destacar que no Relatório do Levantamento Fundiário e Plotagem das 
Ocupações Existentes, de 01.09.87,consla, entre os Imóveis rurais, a Fazenda Soledade (da qual 

o Senador Suplente é um dos condôminos) como "composto de terras foreiras ao antigo 

aldeiamento [sicJ dos índios de Caucaia e de marinha pertencentes à União". No mesmo relatório, b, \ r;·u \y.)\I 
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_como terra indlgena a área proposta pela FUNAI e "aquardar possíveis novos subsidies do 

Governo do Estado ou entidades para, se for o caso, reestudar o assunto". 

Ora, o assunto foi reestudado. Em 24 de maio de 1989, através da CI nº 167/ 

ASS/SUAF, a assessoria da Superintendência de Assuntos Fundiários da FUNAI, tendo em vista 

as várias "questões pendentes no setor e que necessitam de posição urgente", que diziam respeito 

a "terras indigenas baixadas em diligência", inclui a AI Tapeba ao lado de outras quatro em pauta 

de reunião ordinária para o dia 31 de maio. Considera essencial "rediscuti-la" não só porque se 

estava no aguardo de maiores subsldios (conforme aprovado pelo GTI) mas também porque "é 

indiscutlvel tratar-se de terra de ocupação tradicional e permanente indígena". Seguem-se 

consultas a Divisão Fundiária da 3ª SUER (Recife/PE) para onde o processo é remetido em 

28.09.89, para o Superintendente manifestar-se "conclusivamente, com observância da 

integralidade do mérito processado", à vista do Despacho nº 062/89 de 21.09.89, do Presidente da 
FUNAI, que submete à apreciação o parecer da SUAF - que, por sua vez, solicitava autorização 
para f armação de equipe técnica para reestudo da área. 

Pela Portaria nº 398 de 26 de abril de 1991, do Presidente da FUNAI, que institui a 

,- Comissão Especial de Análise de Terras, subordinada à SUAF, a AI Tapeba foi incluída entre as 
144 áreas cujos processos especlficos deveriam ser analisados tendo em vista o aproveitamento 

dos trabalhos de identificação de terras indlgenas realizados anteriormente ao Decreto nº 22, de 

04.02.91. 

Isso significa dizer que, ao assinar o Despacho nº 13, de 06.07.93, acolhendo as 

conclusões da Resolução n° 07/CEA/93, que aprovou o Parecer nº 039/CEA/92, de autoria da 

antropóloga Lélia Lôfego Rodrigues, reconhecendo os estudos e adequações à delimitação da AI 

Tapeba, o então Presidente da FUNAI, Cláudio dos Santos Romero, estava ancorado já em pelo 

menos dois reestudes, ou reexames, como queiram, da proposta: urna feita pela Divisão Fundiária 

da extinta 3ª SUER em 1991 e outra realizada pela C~A/SUAF em 1992. De modo que, com o 

despacho do Exmo. Sr. Ministro da Justiça, o processo será submetido a urn terceiro reexame, 

sem contar o estudo original que gerou a proposta. 

É importante salientar que os argumentos da representação do Senador Suplente, 

resumidos em seu item quatro e apresentados em memorialanexo de sua autoria, se ancoram, 

fundamentalmente, em restrições de ordens jurídica e fundiária combinadas, que, inclusive, 

colocam em cheque o relatório de levantamento fundiário de setembro de 1987. Passo, então, ~\nYf~' 
considerá-los. \f 



.. 

A visita do GT1 94.945/87, aprovada na suprarotcrkln reunlãu d1? 29.04.88, foi 
agendada para se dar entre os dias 25 e 27. E11treta11to, na manhã do dia 21 de maio, os Tapeba e 

outros moradores do lugar conhecido corno "Pontes" (localidade Soledade) teriam recebido um 

convite para participar de urna reunião na sede da Fazenda Soledade, com alguns dos 

Condôminos e representantes da FUNAI que lá se encontrariam. Na oportunidade, esclareceu o 

emissário do convite, seriam realizados exames de sangue para definir efetivamente quem era ou 

não indígena no local, e os que não fossem ao encontro perderiam o direito à terra. Os Tapeba 

contactaram o assessor jurídico da Equipe Arquidiocesana que ,não só recomendou-os à não se 
submeter à iniciativa, como acionou Imediatamente a imprensa. 

Por volta das nove horas da manhã do dia 21 de maio, representantes de vários 

órgãos da imprensa, encontrando os portões abertos, entraram na fazenda mas foram impedidos 

de participar da reunião, tendo sido postos para fora acusados de estarem "invadindo propriedade 

privada". Os proprietários, além de convocarem capangas, teriam ameaçado chamar a policia 

para pô-los para fora. Embora tenha sido impedida de participar e documentar a reunião, a 

presença da FUNAI foi confirmada "somente através de um participante da reunião", que teria 

deixado o local algum tempo depois (O Povo, 22.05.88, p. 10). 
Segundo outro periódico, somente os brancos da localidade compareceram ao 

encontro. Depois de vários minutos do lado de fora da fazenda, urn deles contou à imprensa que 

três pessoas da FUNAI estavam do lado de dentro, embora não tenha se identificado nem 

comentado o que for discutido (Diãrio do Nordeste, 22.05.88, p. 112). 

Há testemunhos de alguns Tapeba sobre o medo e o terror que se espalhou entre 

eles nas Pontes, tendo algumas crianças corrido para se esconder no mangue quando souberam 

da noticia do exame de sangue (o "vampiro", como alguns se expressaram). 

É a este fato que o Senador Suplente se refere como sendo o "conto do exame de 

sangue", um "boato" que consitui, nas suas palavras.urna "técnica de agitação social 

maquiavélica", usada para criar um clima de agitação às vésperas da reunião que ocorreria em 

Fortaleza - que acabou não se realizando. 

li 

A Resolução nº 01 do GTI 94.945/87 de 20 de julho de 1988, aprovada em reunião 

do "grupão" no mesmo dia, foi o resultado daquela conturbada inspetoria in loco. Tendo em vista 

"as dúvidas quanto a etnia dos remanescentes, levantadas a partir do exame da documentação 
apresentada; as condições de vida dos remanescentes e a situação atual da região ( ... ): (e] a 

observação in loco e a análise do caso pelos membros do GT", estes resolveram não consider~~. 
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consta que "os proprietários do imóvel, após a realização de duas reuniões com a Equipe do GT, 

impediram que o trabalho de levantamento fosse realizado", e que "os membros do GT chegaram 

a ser ameaçados de sofrerem violências, por parte da Sra. Raimunda Coêlho de Arruda, uma das 

condôminas do imóvel". 

Isto significa que, ao contrário do que afirma o Senador Suplente, que "os 

interessados ( ... ) recusam-se a visitar o local, corno decidiu o GTl, institufdo pela Portaria nº 

2384/87", confundindo as etapas do processo, o GT de levantamento fundiário esteve na área e 

levantou 118 ocupantes não-índios, "sendo 55 presumíveis proprietários com litulos registrados 

em Cartório, 61 pequenos posseiros e 2 foreiros'', entre estes, o imóvel Fazenda Soledade citado 

na representação. 

Quanto ao GTI 94.945/87, que em sua reunião de 29.04.88 julgou necessário 

visitar a área, não o fez diante de nenhum relatório apresentado pelo finado Cel. Antônio Carlos 

Carneiro da Silva, mas em virtude do resultado das discussões encetadas na referida reunião, em 

cujo final se propuseram três encaminhamentos: 1) que se definisse de imediato o caso, 

assinando-se o parecer declarando a AI Tapeba como de ocupação indlgena, seguindo-se a 

efetiva emissão de posse em benefício dos índios e o reassentamento dos não-lndios; 2) que se 

fizesse viagem de inspeção à área; 3) que se fosse à área para a observação e se fizesse reunião 
deliberativa do GT a seguir, em Fortaleza - passando esta última proposta. 

Foi, sim, em virtude dessa visita, que o citado Coronel e o então representante do 

MINTER no GTI, Renato Leoni, "constataram a inexistência de índios na área", nas palavras do 

Suplente de Senador. 

Como o autor da representação anexa um Memorial de sua autoria, que deveria, 

segundo o próprio, ser apresentado em "reunião promovida pelo Governo do Estado do Ceará 

sobre a Portaria nº 2384/87" (confundindo mais urna vez a dinâmica do processo), no qual faz 

várias afirmações, passo a considerá-las: 

1. É falsa a afirmativa de que "é do conhecimento público que não há nenhuma 

comunidade indígena em Caucaia'', ocorrendo justamente o inverso, segundo os depoimentos que 

logrei registrar quando desenvolvi trabalho de campo em Caucaia: entre novembro de 1986 e 

janeiro de 1987; entre dezembro de 1987 e janeiro de 1988; e entre outubro de 1989 e junho de 

1990. 

2. Também é suspeita a afirmativa de que os proprietários da Fazenda Soledade 

teriam sido procurados pelos moradores do Rio Ceará, no dia 21 de maio, ao tomarem 

conhecimento de que a FUNAI estava fazendo o levantamento da área, "para manifestar sua 

indignação contra a propalada expulsão de suas terras". Não é esta a versão que corre na área, a 

partir de registros gravados em campo, nem a que foi veiculada pelos organismos de Imprensa PC), 
loca Is. ~ 
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Primeiro, é importante observar que o levantamento fundiário foi feito em agosto 

de 1987 e a situação fundiária do município deve ler mudado muito de lá pai a cá, muito devido à 

própria lerdeza do processo. Muitos dos supostos proprietários de terra identificados no ref e, ido 

relatório se desfizeram de seus imóveis, outros lotearam, outros ainda arrendaram 

preferencialmente a não Tapebas (mormente na Lagoa do Tapeba) e outros levantaram 

benfeitorias até então inexistentes, melhorando, principalmente, a condição das cercas, porteiras e 

o controle das vias de acesso aos imóveis, como pude verificar entre 1986, 1987 e 1989 e como 

os próprios Tapeba podem e sabem testemunhar. 

Os Tapeba têm demonstrado uma grande preocupação diante das atitudes dos 

supostos proprietários rurais, pois vêem no levantamento de benfeitorias da parte destes um 

obstáculo a desapropriação dessas terras. Embora eles tenham afirmado que o que lhes foi dilo 

pelas autoridades governamentais era que as indenizações e desapropriações seriam feitas com 

base nos dados reunidos pelo levantamento fundiário, eles preocupavam-se com as "melhorias" 

oportunistas realizadas pelos "donos" de terra. 

É importante frisar que o levantamento fundiário foi urna etapa bastante 

conflituosa no processo de regularização, em curso, · da AI Tapeba. Muitos ocupantes não 

autorizaram que se procedesse ín loco à aplicação dos laudos de vistoria e avaliação, e se 

recusaram a permitir a entrada do GT, numa atitude de resistência frontal, como já mencionamos 

com relação ao caso da Fazenda Soledade. Outros imóveis foram vistoriados e benfeitorias 

inventariadas sem a presença do ocupante, propositalmente ausente em atitude de resistência 

passiva. Para outros, ainda, as informações coligidas e registradas foram fornecidas por terceiros 

(Cf. "Relatório do Trabalho de Levantamento Fundiário e Plotagem de Ocupações Incidentes na 

Área Indígena Tapeba, no Município de Caucaia - CE", 01.08.87). 

Some-se a isso, o fato de que, no tocante ao levantamento cartorial realizado pelo 

GT, até a data da elaboração do relatório do levantamento fundiário, só seis imóveis tiveram os 

seus registros Imobiliários devidamente fornecidos pelo Cartório de Registro de Imóveis da 

Comarca de Caucaia. Havia então - e há até hoje 1 - 42 escrituras solicitadas no citado cartório, 

que devido à lentidão com que são concedidas, ficaram com o seu recebimento a cargo do INCRA 

e da Arquidiocese de Fortaleza. Em função, entre outros motivos, de carência de recursos para o 

pagamento das despesas cartorárias, até hoje essas certidões não foram fornecidas. 

Entretanto, se isso responde por algumas das fragilidades do Relatório, este 

permanece sendo o único trabalho razoavelmente completo e sistemático de levantamento dos 

ocupantes não índios da AI Tapeba, e é justamente este trabalho que o Senador Suplente ~~ 

questiona com os dados que declara em sua representação. rv 
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O ~enador Suplente apresenta uma Declaração do então Prefeito de Caucaia 

Domingos José Brasileiro Pontes, de 24 de agosto de 1987 (anexa ao já referido memorial 

elaborado pelo suplicante), na qual consta que ern terreno pertencente à antiga Fazenda Soledade 

foram construidos dois conjuntos habilacionais (com número de unidades residenciais e inlra 

estrura descritos); que no referido terreno, por doação de seus proprietários. o poder público 

construiu o Estado Municipal de Caucaia e uma Escola de 1º Grau: e que no referido terreno 

existe um loteamento denominado Parque Soledade, aprovado pela Prefeitura, encravado em 

área urbana. 

Até onde conheço a área identificada pela FUNAI, esta não abarca nehuma das 

três situações declaradas pelo poder público municipal. O próprio relatório de levantamento 

fundiário não Indica que elas incidam sobre a área proposta pela FUNAI. Ressalte-se que o poder 

público declara apenas que aquelas situações incidem sobre a "localidade conhecida como antiga 

Fazenda Soledade", e não que elas incidam sobre a AI Tapeba. Ao lado disso, não é toda a 

Fazenda Soledade que incide na área identificada pela FUNAI mas apenas ... ha. de sua área 

total. Sem dúvida um reexame serviria para dirimir de uma vez por todas essas dúvidas. 

,.- - Em sua representação, o Senador Suplente alega que a "suposta área indígena" 

está em terreno da Marinha e está dentro da área urbana, de acordo com a Lei Municipal nº 430 

de 05.09.86. Nenhum dos dois fatos é impecllio à criação de uma área indígena. Definida como 

propriedade da União, assim como os terrenos da Marinha, não há ai nenhuma incompatibilidade: 

quantas áreas indígenas em áreas costeiras tiveram seu processo obstruldo por esse argumento?; 

que dizer das áreas Potiguara, Pataxó e outras no Nordeste que abarcam faixas atlânticas? 

Quanto ao fato da AI Tapeba estar dentro da zona urbana de Caucaia, esta 

informação é incorreta, Dá a entender que toda área está dentro do perlmetro urbano, quando é 

apenas uma parcela dela que incide (a grande parte ficando na área rural), e isso em virtude de 

uma lei aprovada poucos dias antes do início do trabalho de identificação da área, que se deu ern 

setembro de 1966. A Lei nº 430 de 05.09.86 alterou a redação dos artigos 2º e 4° da Lei nº 261 de 

21.02.74, que trata da delimitação da Zona Industrial e Urbana do Município de Caucaia, visando 

promover Infra-estrutura para implementação de mini-distritos industriais na área da margem 

direita do Rio Ceará, até a ponte da BR-222 sobre o mesmo rio. Tendo redefinido o perímetro 
,- 

urbano para critérios administrativos, colocou uma parcela das terras reivindicadas pela 

coletividade e identificadas pela FUNAI pouco depois, sob o plano expansionista do distrito 

industrial local. Salientando-se que essa expansão se daria sobre áreas de manguezais marginais 

ao Rio Ceará, sendo o mangue um ecossistema costeiro que é protegido pela lesgislação 

ambiental brasileira. 
Cabe destacar que, um ano antes, a Lei Municipal nº 416 de 22 de agosto de 

1985, assinada pelo mesmo mandatário, declarou os mangues do Rio Ceará como área r~' 



proteção ambiental e assegurou a parüclpaçâo, entre outros, "da comunidade dos ludlos Fapebas 

( ... ) na fiscalização do que preconiza o presente diploma legal". 
' 

Quanto a Insistência do suplicante em se armar de instrumentos formais, legais e 

institucionais para questionar não apenas a proposta da área mas a existência do grupo indígena 

("Não é habitada por indígenas", afirma), cabe salientar que quanto a esta o próprio poder público 

municipal já se manifestou, reconhecendo formalmente a presença e existência dos índios no 

município: não apenas através da supracitada Lei nº 416 de 22.08.85, que cita a comunidade dos 

índios Tapeba, mas também através de Declaração da Secretaria de Administração e Finanças da 

Prefeitura Municipal de Caucaia ao Serviço do Patrimônio da Uniãol, de 21.08.85 - portanto, um 

dia antes da promulgação da Lei - , na qual reconhece que os Tapeba residem no Rio Ceará há 

mais de 50 anos • ao contrário, portanto, do que afirma o Senador Suplente em memorial de sua 

autoria, de que a aglomeração (que ele chama "favela") que se formou às margens do Rio Ceará, 

nas proximidades da BR-222, se formou apenas nos últimos dez anos. Contrastam com esta 

informação, também, os depoimentos dos próprios Tapeba que encontramos hoje residindo 

naquelas áreas, que reconhecem que os primeiros deles que chegaram às margens do Rio Ceará, 

o fizeram por volta de 1945-1950. Por outro lado, antes mesmo disso, o mangue sempre foi um 

importante manancial de recursos para os Tapebas, que sempre pescaram mansamente ali, em 

gozo pleno do uso comum de seus recursos. 

Quanto a sugestão de que um representante do município de Caucaia faça parte 

de um eventual GT instituldo para proceder a um reestudo, feita pelo Senador Suplente e acatada 

pelo Exmo. Sr. Ministro em seu despacho, cabe lembrar que não encontra amparo legal, 

mormente no Decreto nº 22 de 04.02.91. Creio que, pelo exposto, o poder público municipal já 

manifestou sua posição quanto à questão. 

Assim sendo, se se propõe um outro reestudo da área, este só se justifica para 

dirimir eventuais dúvidas persistentes quanto à situação fundiária que se obtem hoje, tendo em 

vista a mudança de quadro nos últimos cinco anos de paralisia. Seria, também, uma boa 

oportunidade para rever certas injustiças para com alguns segmentos dos Tapebas não 

contemplados pela proposta da FUNAI, sobre o que passo a me referir. 

IV 

Como logrei apontar nos capítulos 2 e 3 de minha dissertação de mestrado 

(Tapebas, Tapebanos e Pernas-de-Pau: Etnogênese como Processo Sociale Luta Simbólica. Ri o 
de Janeiro, PPGAS/MN-UFRJ, 1992), a complexidade da situação fundiária obtida no município 

de Caucaia, e o lugar dos Tapeba nela, são fruto de distintas soluções históricas engendradas 

pelos distintos segmentos dessa colettvldade diante da desagregação tanto do patrimõrr~· 
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territorial da Aldeia de Nossa Senhora dos Prazeres de Caucaia (onde podem ter prevalecido 

formas de uso comum da terra, nas quais o santo aparece como proprietário legítimo), quanto dos 

eventuais domínios titulados que possam ter sido entregues formalmente a grupos indígenas ou 

seus remanescentes (e seus descendentes), sob a forma de doação ou em reu ibuição a serviços 

prestados ao Estado. O Processo é rico ern referências histórico-bibliográficas sobre a concessão 

de datas e sesmarias à Aldeia de Nossa Senhora dos Prazeres de Caucaia e a principais 

indígenas e seus descendentes , nessa área, sendo desnecessário repeli-las dada a sua 

magnitude. 

No caso da área conhecida como o "Tapeba chamado", na área rural do 

municlpio, abarcando as localidades Cutia, Pedreira Sta. Terezinha, Capuan "de dentro" e parte da 

Lagoa dos Porcos, ainda que eles se reconheçam e alguns de seus ancestrais como "moradores" 

de terceiros, é muito marcada a referência à "terra da Santa": referências a rumos e a marcos 

dessa légua de terra, sobre a qual ninguém teria direito e sobre a qual seus ancestrais teriam 

exercido o uso consentido dos recursos naturais valorizados pelo grupo (madeira para lenha, caça, 

pesca, mananciais, açudes naturais), bem como o usoíruto exclusivo das benfeitorias "assituadas" 

(como fruteiras). Essa forma de apropriação é identificada hoje através dos seus frutos e 

resultados visiveis na paisagem rural local: os cajueiros do finado Manoel Raimundo, as taperas 

(sltios abandonados) dos locais em que moravam e foram forçados a deixar - no caso do Tapeba, 

em 1976. Há, portanto, comprovação de testemunhos orais e oculares que dão conta dessa 

modalidade de apropriação fundiária específica na área do Tapeba, da qual foram sujeitos. 

Ainda existe, hoje, no Tapeba, Tapebanos que são "moradores", submetidos a 

escorchantes pressões dos supostos proprietários, como proibição de reformar suas casas. de 

agregar parentes, de ampliar cômodos, de roçar, etc. Isso em áreas que ocupam há, pelo menos, 

três gerações. Esse quadro é bem vislvel no espólio de Crisólito Guimarães, três parcelas de terra 

deixados para as suas três filhas, das quais duas ainda mantêm a suposta propriedade da mesma. 

Os Tapeba, que já eram "moradores" do pai do Sr. Crisólito Guimarães, contam que este, ao 

morrer, teria pedido às filhas que não expulsassem os moradores, pois que aquela terra era 

apossada, não tinha dono. 

No caso do Capuan, nós vamos encontrar referências à terra como objeto de 

posse, ou seja, de controle livre e individual da terra e dos recursos básicos por um ou outro grupo 

doméstico. Esse foi o caso de João "Domingos", neto de Zé "Zabel" "Perna-de-Pau". Esta área 

não foi incluída na proposta de demarcação. 

Já na localidade conhecida como Paumirim, sobre a qual as familias Alves dos 

Reis (os "Zabel", descendentes Irrestritos de Zé "Perna-de-Pau") e Teixeira de Matos (os 

descendentes irrestritos de Joana "Côco") teriam exercido modalidades de uso comum da terra e 

dos recursos naturais, vamos encontrar até meados da década de 70, filho(a)s, genros e noras ~'\J- 
. ~ 
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Joana "Cõco" exercendo mansamente a posse de pmcelas do espólio desta Podemos aílunm que 

os Tapeba dessa localidade da área nual conheceram e atualizaram até bem recentemente 

sistemas de uso comum em algumas situações especificas. ou seja: vários g1upos de 

descendência Irrestrita de filho(a)s, noras e genros de Joana "Côco", exerceram durante 

determinado perlodo de tempo, o controle de recursos naturais básicos das parcelas do espólio 

que lhes cabiam, segundo regras específicas consensualmente acatadas nos meandros das 

relações sociais estabelecidas entre eles. 

Dois dos descendentes de Joana "Côco", já idosos, ainda moram nas 

proximidades, mais exatamente, no bahro Pe. Júlio Maria (Capoeha). São eles João "Zabel" e 

Firmino Jacinto. Alguns de seus filhos que moram no mesmo bairro e na localidade rural do 

Paumirim, cientes de que seus pais realizaram negócio "de boca", sem formalização em cartório e 

numa relação de compra e venda desigual, ainda alimentam a esperança de reaver as antigas 

posses, para as quais olham com saudosismo - do mesmo modo que os moradores do Tapeba 

olham para as suas taperas. Algumas vezes me perguntavam se havia a possibilidade de reaver 

os terrenos de seus pais, visto que não foi am consultados sobre a venda e caracterizaram a 

transação de "doidice". Essa área, que fica ao sul da Gleba Paurnirim (40 h.) - que é uma das 

duas glebas em que se divide a AI Tapeba -, à margem direita do antigo traçado da BR-222 (Av. 

Coronel Correia) no sentido Oaucala-Fortaleza, também não foi incluída na proposta de área da 

FUNAI. 

As duas situações supradescritas, ainda que com brevidade, mostram, por um 

lado, claramente, o pe1iil rural da maior parte da AI Tapeba e, por outro, algumas ffagilidades da 

proposta da FUNAI no que respeita a um atendimento pleno das expectativas e reivindicações dos 

Tapeba como um todo. 

Cidade Nova l,~a aus-AM, 23 d,9--S~lembro de 1993 
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