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MINISTÉRIO DO INTERIOR 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO 
FUNAI 

Da: AGESP 

: ASI 

9 

Em concordá'ncia com o constante da Infor 

maço n2 082/AGESP/81, emitida pela Assistente 	Sõ 

NIA DE ALMEIDA MARCATO, em refer‘encia ao Memo 	n2  

065/81-ASI/FUNAI. 

Em, 28/04/81 

- 

Assessoria 

ONAL DO NU.  

studos e Pesquisa 

9van 	noni Monsen L  
Asseai'Técnico Claefe 
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MINISTÉRIO DO INTERIOR 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO 
FUNAI 

INFORMAa0  

r.cmo n2 065/3!-ASI/FWAI 

Senhor Assessor Chefe, 

Visando atender atender ao que me foi solicitado por d, 

:-Naco de V.Sa. datado de 14 de abril p.p. tenho a informar: 
• A 	 A 

que diz respeito e torres indigenas, nao existem 	paremetro 

ou mOdulos que relacionem superfície/habitantes indígenas. Isto po 

que cada cultura dita indt
f  
geno tem necessidades diferentes caso sue 

atividades de subsistencia sejam a caça, pesca, coleta e/ou agricu: 

tura; 

2 - Os tj:cnicos da FUNAI, guando se trata de delimitar ou demarcar 

uma reserva, sempre levam em conta essa variedade de padres de su's 

sistSncia, pois índios voltados ppra coleta e caça, por exemplo, tem 

necessidade de maior espaço vital; 

• - Para se demarcar uma reserva indígena e preciso tambeM 	conside 

;ar o grau cultural das comunidades interessadas, buscando defender 

:uelas isoladas ou em contato intermitente do avanço brutal da 	ci 

vilizaçSo sobre sues terras; 

- A arca i nd ígena efetivamente ocupada, ou seja, aquela onde a co 

munidade constrOi suasaldeias, no pode confundir-se com area de pe 

rembulaçSo, ou seja, aquela necessá*ria para sua sobrev.ivencia 	eco- 

:mica atrsves da caça, pesca e coleta; 

- Segundo o que foi escrito anteriormente, vc-se que o Estatuto do 

índio, Lei n2 6001 de 19 de dezembro de 4.972, reza sobre o 	assun 

to em seu Artigo n2 23: "Considera-se posse do índio ou silvícola 
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ocupaçao efetiva da terra que, de acordo com os usos, costumes e 

tradiçoes tribais, detem e onde habita ou exerce atividade indis 

pensável 	sua subsistencia ou economicamente util". Isto signi 

fica que, para se delimitar, interditar ou demarcar terras indí 

genas [1 que se levar em consideraço os usos, costumes e tradi 

çoes da tribo envolvida, bem como a area necessaria a sua sobre 

vivencia; 

6 - Quando se demarca uma área indígena deve-se pensar, igualmente, 

queje a comunidade 	dinSmica, tem um determinado índice de cresci 

mento vegetai-ivo e que, no final digamos de dez anos, se recebe 
. 	, 

terras necessarías apenas ao momento presente, no futuro ja no 

mais bostará`o;  

7 - Deve-se considerar, finalmente, o caráter imemorial ou secular de 

ocupaçao da terra pelos indígenas, segundo o que preconiza o Art. 

nQ 25 da Lei n2  5001, onde se diz que o reconhecimento do direi 

to dos indígenas 'à posse permanente das terras deverá atender 

	

. 	. 
situaçao atual e ao consenso hístoríco sobre a antiguidade da ocu 

paço", corroborando o Art. n2  11 da Convença() n2  107 de Genebra, 

da qual o Drasil á sionatário e que diz o seguinte: 

"O direito de propriedade, coletivo ou íirndivi 

dual, será reconhecido aos membros das populaçOes in 

teressadas sobre as terras que ocupam tradicionaffimen 

te". 

V-se,portanto, que o assunto e da mais alta complexi 

dade. Para o indígena a terra á todo um bem , ligado ao seu 4  munao 

economíco, social, cultural. É lá que nasceram seus heris 	civiliza 
. 

dores e míticos, onde cada arvore, cada margem de rio, cada 	lagoa 

adquire existncia propría, mas mergulhados num contexto maior que e 

a natureza. O valor que as comunidades tribais atribuem 	terra 	e 
. 	- 

bastante diverso' da nossa avallaçao, como civilizados que somos. 

Para se determinar a denominada ocupaçao tradicional' 

da terra deve-se atender a procedimentos que visem antes de tudo 

MOD. 115 
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verdade dos fatos. A permane'ncia do tecnico da FUNAI na area dever 

dar-lhe condiçges para uma diagnose atraves da histeria oral relata 

da tanto por índios quanto por civilizados. Um levantamento biblio 

gr,Sfico e de fontes manuscritas em arquivos e bibliotecas ter a con 

diçoes de esclarecer o earater da imemorialidade da ocupaçao, 	bem 

como determinar as diretrizes de expanso da comunidade, seus deste 

comentos e migraçoes num determinado per íodo historie°. 

Se hoje ha.  indígenas que reivindicam parcelas maio 

res e contíguas de seu territorio, isto se deve a dois motivos 	a 

meu ver bsieos: ou seu crescimento populacional tornou ou tornara 

em breve a arca demarcado insuficiente para sua subsiste'ncia ou 	o 

trabalho de demarcaçao no levou em conta a arca de perambulaçao do 

grupo. 

É o que tinha a inforrAar. 

consideraçao superior. 

SONIA D- ALE IDA MARCATO 

Assii-entc/AOESP 

SAM/sr 
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