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1 - Apresentação
O presente documento tem o objetivo de nivelar informações junto aos membros do
Conselho da Política de Proteção e Promoção dos Direitos dos Povos Indígenas Isolados e Recém
Contatados. Visa subsidiar as discussões no âmbito da 1ª Reunião do Conselho da Política de
Proteção e Promoção dos Direitos dos Povos Indígenas Isolados e Recém Contatados, que ocorrerá
em Brasília entre os dias 18, 19 e 20 de maio de 2017. As pautas que serão tratadas foram propostas
durante o “Encontro dos Coordenadores de Frentes de Proteção Etnoambiental e Equipe da
Coordenação Geral de Índios Isolados e Recém Contatados”, realizado entre os dias 06 a 10 de
junho de 2016, na Base de Proteção Etnoambiental Bananeiras, Terra Indígena Uru Eu Wau Wau.

O Conselho de Política de Proteção aos Povos Indígenas Isolados
O Conselho de Política de Proteção aos Povos Indígenas Isolados foi concebido durante
discussões promovidas desde 2006, de transição para uma nova gestão da então chamada
Coordenação Geral de Índios Isolados (CGII). O Conselho foi projetado, de início, como uma
instância deliberativa, sobretudo com relação aos processos decisórios sobre a necessidade de
intervenção da Funai em casos de contatos com grupos indígenas isolados, diante de situações de
alta vulnerabilidade.
Em 2006 a FUNAI publicou a portaria n° 230, de 08 de março, a qual foi revogada pela
Portaria n. 95/PRES, de 08 de fevereiro de 2007. Ambas tinham o propósito de criar um Comitê
deliberativo sobre a política de proteção para os índios isolados. Após 2007, em discussões
internas, compreendeu-se que o Conselho também deveria tratar de outras questões, tais como o
referendamento dos processos de confirmação da existência de povos isolados ou na avaliação dos
casos em que as equipes de campo refutam essa existência em determinada região.
Considera-se, também, a importância em se criar espaços institucionais que permitam o
amplo debate interinstitucional, inserindo-se, no Conselho, a participação da iniciativa civil e
representantes de organizações indígenas. A instância surge como uma possibilidade de
proporcionar transparência e controle social da política pública executada pelo Estado.
Atualmente, o Conselho encontra-se constituído através da portaria n° 501/PRES de
31/05/2016, sob o nome de Conselho da Política de Proteção e Promoção dos Direitos dos Povos
Indígenas Isolados e de Recente Contato, cujas competências são:

I - subsidiar decisões no que diz respeito à necessidade de estabelecer contato com grupos ou povos
indígenas isolados;
II - propor aprimoramentos na metodologia de reconhecimento oficial da presença de povos
indígenas isolados;
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III - discutir, avaliar e propor a atualização do quadro oficial de registros de povos indígenas
isolados;
IV - propor estratégias de proteção dos territórios ocupados por povos indígenas isolados;
V - apoiar a formulação de diretrizes para a promoção dos direitos dos povos indígenas de recente
contato;
VI - propor estratégias de atuação das Frentes de Proteção Etnoambiental;
VII - discutir propostas de criação, extinção e mudanças de jurisdição das Frentes de Proteção
Etnoambiental;
VIII - propor a atualização da legislação e marcos legais, bem como propor diretrizes e normas para
o fortalecimento da política de proteção e promoção dos direitos dos povos indígenas isolados e de
recente contato;
IX - elaborar e aprovar seu regimento interno.

Encontro dos Coordenadores de Frentes de Proteção Etnoambiental e Equipe da
Coordenação Geral de Índios Isolados e Recém Contatados
A política de proteção e promoção dos direitos dos povos indígenas isolados e de recente
contato está passando por um período de atualização e reavaliação. Isso ocorre, dentre diversos
motivos, pelo advento de situações de contato com grupos isolados que ocorreram entre 2014 e
2015. Desse modo, o tema do contato e do pós-contato foram dois dos principais temas tratados no
encontro. Além desses, outra questão que vem suscitando crescente preocupação é quanto aos
recursos humanos das FPEs, especialmente com relação à disponibilidade de servidores para
atuação nas Frentes, a formação dos servidores que atualmente compõem suas equipes e a formação
de novos quadros. A discussão a respeito gerou a definição de propostas concretas que deverão ser
implementadas pela instituição.
Diante da situação política do país e, em específico, da política indigenista do Estado
brasileiro, é urgente a reflexão sobre novas estratégias indigenistas. Isso porque, os agentes que
ameaçam esses povos evoluíram em suas estratégias e argumentos. Portanto, nesse debate, a
promoção de uma maior coesão das FPEs, por meio de intercâmbios e trocas constantes de
informação, é um dos mecanismos possíveis que podem fortalecer o Sistema de Proteção.
Atualmente.
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2 - Histórico da Política de Proteção aos Povos Indígenas Isolados e de Recente Contato
Os preceitos assimilacionistas do início da política indigenista oficial no Brasil, baseados na
perspectiva de transitoriedade desses povos, foram expressos na Lei nº 6.001 de 19 de dezembro de
1973, conhecida também por Estatuto do Índio. Assim, segundo seu artigo 4º, os indígenas eram
categorizados segundo seu grau de integração como isolados, em vias de integração ou integrados.
Era necessário, então, que fossem tomadas medidas para que alcançassem o estado da “civilização”
e se “diluíssem” na sociedade brasileira, superando sua “condição indígena”.
Nas décadas de 1970 e 1980, o avanço das frentes de expansão econômica, especialmente no
bioma amazônico, impôs aos povos indígenas isolados o contato forçado com a sociedade
envolvente, provocando grandes perdas populacionais e, às vezes, até o extermínio de grupos
inteiros em decorrência, sobretudo, de surtos epidêmicos contraídos após os primeiros contatos. Sob
influência também das frentes de expansão econômica, a política de contato era estabelecida com as
premissas da necessidade de localização dos grupos indígenas isolados e realização do contato,
abrindo caminho para os grandes empreendimentos.
Desde o final da década de 1980, no contexto da Constituição de 1988, tendo como
referência as críticas de sertanistas e especialistas à prática de “atração” de índios isolados, a Funai
institucionalizou a atual política de proteção e promoção dos direitos dos povos indígenas isolados.
Com base em uma importante reunião, ocorrida em 1987, que promoveu uma interlocução
qualificada entre sertanistas e especialistas sobre a questão, avaliou-se que as mudanças advindas do
processo de contato, muitas vezes brutais, eram extremamente negativas para os povos indígenas.
Foram, então, publicadas três portarias, gerando a instituição de um setor na Funai para atuar
exclusivamente na questão da política para povos indígenas isolados, a regulamentação do Sistema
de Proteção aos Índios Isolados (SPII) e o estabelecimento de diretrizes de trabalho.
A partir de então, a Funai substituiu o paradigma de ação indigenista vigente - que tinha a
atração e contato como medida de proteção - pelo respeito à autodeterminação dos povos indígenas
isolados, inclusive com relação a se manterem em isolamento. Com o estabelecimento da não
obrigatoriedade do contato para sua proteção, surge uma nova diretriz na política para povos
indígenas isolados e o estabelecimento, a partir de um mapeamento de todos esses grupos indígenas,
de um sistema de proteção que incluía a salvaguarda de seus territórios, ações de localização e que
previa, inclusive, ações de contato com enfoque na saúde desses povos. Houve também a indicação
de que, em casos em que o contato se mostrasse inevitável ou ocorresse por iniciativa do próprio
grupo indígena isolado, deveria ser desenvolvido um trabalho que buscasse a autonomia dos
indígenas e não sua dependência, rompendo com o viés tutelar da antiga política.
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Os preceitos instituídos pelas portarias de 1987 e 1988 foram efetivados, em campo, por
meio da metodologia de localização desenvolvida pela Equipe de Localização Guaporé, entre finais
da década de 1980 e início da década de 1990. A metodologia constituía, em suma, no levantamento
e registro sistemático de vestígios da presença de índios isolados. Essa metodologia subsidiou a
demarcação da Terra Indígena Massaco, a primeira terra indígena regularizada para usufruto
exclusivo de um grupo indígena isolado.
Posteriormente, a Constituição Federal de 1988 veio a confirmar os novos preceitos
estabelecidos para a política de proteção aos povos indígenas isolados, superando os ideários
assimilacionistas até então vigentes, dando aos povos indígenas o direito ao reconhecimento e a
garantia da organização social, costumes, línguas, crenças, territorialidade e tradições próprias e
específicas, no âmbito de um Estado Democrático e Pluriétnico de Direito.
Após a definição da política com essas novas diretrizes, ocorreu um processo de mudanças
na estrutura administrativa e orçamentária da FUNAI para contemplar o fomento de uma política
específica para os povos indígenas isolados e os povos indígenas de recente contato. Dentre essas
alterações substanciais, destacamos:
* Portaria nº 281, de 20 de abril de 2000, que reitera as diretrizes para a política de proteção
e promoção dos direitos dos povos indígenas isolados;
* Portaria nº 290, de 20 de abril de 2000, que cria as Frentes de Proteção Etnoambiental
(FPE) e que determina que a execução das ações em campo sejam realizadas por essas unidades
descentralizadas;
*Decreto 7.0561 de 28 de dezembro de 2009, que regulamenta a reestruturação da FUNAI e
preceitua, dentre as demais finalidades do órgão indigenista, a “garantia aos povos indígenas
isolados do exercício de sua liberdade e das suas atividades tradicionais sem a necessária
obrigatoriedade de contatá-los”;

1

Substituído pelo Decreto n° 7778 de 2012.
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3. A coordenação Geral de Povos Indígenas Isolados e Recém Contatados (CGIIRC)
3.1. Histórico do organograma do SPII – 1994-2016
O período aqui delimitado, em específico com relação ao número de unidades de campo
existentes (Frentes de Contato ou Frentes de Proteção Etnoambiental), abrange o período a partir de
1994 . Trata-se de um levantamento baseado nos documentos finais dos encontros dos Chefes de
Frentes. O documento mais antigo localizado no acervo da CGIIRC é, exatamente, o documento
final do encontro de 1994, no qual consta a participação de representantes de nove Frentes de
Contato, conforme tabela abaixo. Nos anos seguintes, o número de unidades de campo diminui,
chegando ao número de 05 em 2001. Em 2007, registra-se a existência de 06 unidades,
denominadas já de Frentes de Proteção Etnoambiental.
O novo Estatuto da FUNAI (Decreto Nº 7052 de 2009, substituído pelo Decreto Nº 7.778,
de 27 de julho de 2012) aumentou, então, de seis para doze o número Frentes de Proteção
Etnoambiental, criando as FPEs Yanomami e Ye’kuana, Awá-Guajá, Uru-Eu-Wau-Wau, Médio
Xingu, Madeira e Juruena. Em 2011, foram fundidas as FPEs Madeirinha e Juruena e foi criada a
FPE Waimiri-Atroari. Em 2014 a FPE Madeira é fundida com a FPE Purus e é criada uma nova
FPE, a de Monitoramento da Amazônia Legal. Através de portaria presidencial publicada em 2015,
a FPE Awá-Guajá passa a ser denominada FPE Awá e passa a ter sua sede administrativa na cidade
de São Luiz-MA, além de ter sido estabelecida a Coordenação Técnica Local Awá I na Base de
Proteção Etnoambiental João Cantú.
Atualmente, as áreas e terras indígenas de atuação das Coordenações das Frentes de
Proteção Etnoambiental são definidas através de Ato do Presidente da FUNAI (§ 2°), bem como as
Coordenações Técnicas Locais que estiverem subordinadas a elas (§ 3° e inciso V). Como
mostraremos adiante, a configuração das FPEs é bem diversa em termos de área de abrangência,
população atendida, situação fundiária e de acesso aos direitos sociais, entre outros. Veremos que a
relação administrativa das FPEs com as Coordenações Regionais (CRs), às quais as FPEs estão
subordinadas administrativamente, é um dos grandes desafios a serem superados.
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1994

1995

1997

2001

2007

2010

2012

Frentes de
Contato

Frentes de
Contato

Frentes de
Contato

Frentes de
Proteção

Frentes de
Proteção

Frentes de
Proteção

Iriri

Iriri

Iriri

Iriri

Iriri

2015

2017

Frentes de
Proteção

Frentes de Proteção

Frentes de Proteção

Iriri

Iriri

Iriri

Iriri

Médio Xingu

Médio Xingu

Médio Xingu

Médio Xingu

Cuminapanema

Cuminapanema

Cuminapanema

Cuminapanema

Cuminapanema

Cuminapanema

Cuminapanema

Cuminapanema

Cuminapanema

Awa Guajá

Awa Guaja

Awa Guaja

Awa Guaja

Awa Guaja

Awa Guaja

Awa Guaja

Awa Guajá

Awa Guajá

Rio Purus

Rio Purus

Rio Purus

Rio Purus

Rio Purus

Rio Purus

Rio Purus

Madeira/Purus

Madeira/Purus

Itaquai/Javari

Itaquai/Javari

Vale do Javari

Vale do Javari

Vale do Javari

Vale do Javari

Vale do Javari

Vale do Javari

Vale do Javari

Rio Madeirinha

Rio Madeirinha

Rio Madeirinha

Rio Madeirinha

Madeirinha

Madeirinha

MadeirinhaJuruena

Madeirinha-Juruena

Madeirinha-Juruena

Ava Canoeiro

Ava Canoeiro

Ava Canoeiro

Ava Canoeiro

Ava Canoeiro

Ava Canoeiro

Ava Canoeiro

Ava Canoeiro

Ava Canoeiro

Rio Guaporé

Rio Guaporé

Rio Guaporé

Rio Guaporé

Rio Guaporé

Rio Guaporé

Guaporé

Guaporé

Guaporé

Rio Jordão

Rio Envira

Rio Envira

Rio Envira

Rio Envira

Envira

Envira

Envira

Envira

09

06

07

05

06

Yanomami/Ye.

Yanomami/Ye

Yanomami/Ye.

Yanomami/Yekuana

Uru Eu Wau Wau

Uru Eu Wau Wau

Uru Eu Wau Wau

Uru Eu Wau Wau

Madeira

Madeira

Madeira

Madeira

Juruena

Juruena

Juruena

Juruena

12

Waimiri Atroari

Waimiri Atroari

Waimiri Atroari

12

Monitoramento AL

Monitoramento AL

12

11
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3.2 - Histórico orçamentário CGII-CGIIRC 2006 – 2016

CUSTEIO

INVESTIMENTO

ÍNDIOS ISOLADOS RECENTE CONTATO

ÍNDIOS ISOLADOS

RECENTE CONTATO

TOTAL

2006

650.000

-

100.000

-

750.000

2007

1.000.000

-

250.000

-

1.250.000

2008

1.351.560

-

174.500

-

1.526.060

2009

1.351.560

-

446.600

-

1.798.160

2010

1.665.500

-

334.500

-

2.000.000

2011

2.765.500

-

334.500

-

3.100.000

2012

2.565.500

800.000

334.500

100.000

3.800.000

2013

3.261.435

743.028

310.679

92.879

4.408.021

2014

5.661.435

743.028

110.914

33.157

6.548.534

2015

4.063.005

741.460

1.077.640

33.087

5.915.192

2016

1.788.103

496.777

694.609

21.326

3.000.81

2017

1.575.507

437.851

625.148

19.193

2.657.699

2010
2014
2015
2016
2017

EMENDAS PARLAMENTARES
CUSTEIO
INVESTIMENTO
ÍNDIOS
RECENTE
RECENTE
ÍNDIOS ISOLADOS
ISOLADOS
CONTATO
CONTATO
350.000
100.000
490.000
490.000
700.731
480.000
-

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

TOTAL DESPESAS DISCRICIONÁRIOS + EMENDAS PARLAMETNARES
CUSTEIO
INVESTIMENTO
ÍNDIOS
RECENTE
RECENTE
ÍNDIOS ISOLADOS
ISOLADOS
CONTATO
CONTATO
650.000
100.000
1.000.000
250.000
1.351.560
174.500
1.701.500
546.600
1.665.500
334.500
2.765.500
334.500
2.565.500
800.000
334.500
100.000
3.261.435
743.028
310.679
92.879
6.151.435
743.028
110.914
33.157
4.553.005
741.460
1.077.640
33.087
2.488.834
496.777
694.609
21.326

TOTAL
450.000
490.000
490.000
700.731
480.000

TOTAL
750.000
1.250.000
1.526.060
2.248.100
2.000.000
3.100.000
3.800.000
4.408.021
7.038.534
6.405.192
3.701.546
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DESPESAS DISCRICIONÁRIAS
6.548.534
5.915.192
4.408.021
3.800.000
3.100.000

3.000.815
2.657.699

2.000.000
1.798.160
1.526.060
1.250.000
750.000
2006

1.535.000

2007 INVESTIMENTO
2008 2009 RECENTE
2010 CONTATO
2011 2012
CUSTEIO RECENTE CONTATO

2013 INVESTIMENTO
2014 2015 ÍNDIOS
2016ISOLADOS
2017
CUSTEIO ÍNDIOS ISOLADOS

Real

EMENDAS PARLAMENTARES

490.000 490.000

450.000

-

-

-

-

2006

2007

2008

2009

2010

-

-

-

2011

2012

2013

INVESTIMENTO ÍNDIOS ISOLADOS

2014

2015

480.000
464.000

2016

2017

CUSTEIO ÍNDIOS ISOLADOS

TOTAL DESPESAS DISCRICIONÁRIAS + EMENDAS
PARLAMENTARES
7.038.534

3.100.000
2.248.100 2.000.000
1.250.000 1.526.060
750.000
2006

2007

2008
2009
2010
2011
INVESTIMENTO RECENTE CONTATO
CUSTEIO RECENTE CONTATO

6.405.192

4.408.021
3.800.000

2012
2013
2014
2015
INVESTIMENTO ÍNDIOS ISOLADOS
CUSTEIO ÍNDIOS ISOLADOS

3.701.546

2016
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4. As Frentes de Proteção Etnoambiental
4.4. Infraestrutura
As Frentes de Proteção Etnoambiental atuam nas Terras Indígenas em ações de vigilância e
proteção territorial/ambiental. São ações contínuas e permanentes, viabilizadas a partir das
Bases de Proteção Etnoambiental (BAPEs). O número de BAPEs por FPE varia conforme sua
área de atuação e atribuições. Atualmente estão em funcionamento contínuo e permanente 21
BAPEs, geridas pelas Frentes. Em função de limitações orçamentárias e de recursos humanos,
há 09 BAPEs que não possuem presença contínua de equipes, conforme quadro abaixo (*PC:
Presença Contínua**PI: Presença Intermitente ou inexistente)
BAPES:
EXISTENTES
FPE

PC2

PI3

AWA

5

CUMINAPANEMA

1

ENVIRA

2

GUAPORÉ

2

1

MADEIRA/PURUS

3

2

MADEIRINHA/JURUENA

2

MÉDIO XINGU

0

0

URU-EU-WAU-WAU

1

1

VALE DO JAVARI

3

1

WAIMIRI-ATROARI

1

YANOMAMI

0

DEMANDA
Vigilância Localização

RC

1
1
2

1

1
2

1

1

3

4.2. Recursos Humanos
Atualmente, as FPEs contam com um efetivo total de 117 servidores4. Haja vista as
condições de trabalho em contexto distante de centros urbanos, muitas vezes em regiões
afastadas em meio à floresta, o índice de desistências e afastamentos é grande. Hoje,
aproximadamente 25% dos servidores encontram-se fora de seu local de trabalho, seja por
atestados médicos ou outros motivos. Dos 113 servidores, 11 são os coordenadores das FPE e
2

Presença contínua das equipes
Presença intermitente ou nenhuma.
4
Dados de maio de 2016.
3
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24 são chefes de serviço subordinados aos coordenadores de FPE. Excluindo aquela
porcentagem de servidores afastados, chegamos a uma relação aproximada de um servidor
para cada 382 mil hectares de Terras Indígenas a serem protegidos, sob competência da
CGIIRC. É, de fato, um número muito aquém do necessário para o cumprimento efetivo das
atribuições regimentais da CGIIRC.
Tendo em vista as limitações de ordem quantitativa dos atuais quadros de campo das
FPE, as quais colocam em sério risco a continuidade da política pública a longo prazo, é
necessário estabelecer estratégias que visem arregimentar novos quadros e formar
adequadamente as equipes que atualmente compõem as FPEs. Abaixo seguem alguns
apontamentos de possíveis estratégias:
 Intercâmbios;
 Concurso público;
 Concurso de remoção interna (CR → FPE);
 Capacitação dos servidores do quadro;
 Capacitação dos colaboradores eventuais e indígenas que atuam nas FPEs;
 Dotação orçamentária para contratação de terceirizados;

Outra questão diz respeito à colaboração eventual. Em algumas FPE a contribuição
dos colaboradores ocasiona situações a serem resolvidas, uma vez que é utilizada em
substituição à necessária contratação permanente de profissionais. Normativamente, a
colaboração eventual deve ocorrer somente por três meses ao ano, conforme a legislação
trabalhista. Nesse sentido é necessário atentar para maior rodízio de profissionais ou alcançar
uma estratégia mais assertiva de contratação de profissionais terceirizados para ações
imprescindíveis.
Por último, é importante registrar a necessidade de definição, através do debate, de
uma padronização das diretrizes a serem seguidas por todas as FPEs no pagamento de diárias
aos servidores. Há FPEs que adotam o pagamento de diárias, em detrimento da
disponibilização de alimentação, e outras que adotam a disponibilização de alimentação e
hospedagem. Há, de fato, um impacto orçamentário a ser considerado caso se adote como
padrão o pagamento de meias-diárias para execução de ações no interior das Terras Indígenas.
No entanto, coube a discussão, considerando a necessidade de manutenção da permanência
ininterrupta de equipes em campo.
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FPE

N° servidores

Em campo

AWA

40

7

CUMINAPANEMA

3

3

ENVIRA

13

8

GUAPORÉ

5

4

MADEIRA/PURUS

8

8

MADEIRINHA/JURUENA

5

3

MÉDIO XINGU

5

5

URU-EU-WAU-WAU

3

2

VALE DO JAVARI

11

9

WAIMIRI-ATROARI

2

2

YANOMAMI

18

16

5. Universo de atuação - registros de PII, PIRC e Terras Indígenas
No território brasileiro localiza-se a maior concentração de povos indígenas isolados
conhecida no mundo. O Estado brasileiro, por meio da Funai, reconhece a existência de 113
registros, sendo 26 confirmados. As ações de localização de grupos isolados executadas pela
Funai revelam a possibilidade de que esse número continue aumentando nos próximos anos,
caso haja um efetivo fortalecimento e continuidade dessa política. Infelizmente, a execução da
política de proteção vem sofrendo graduais retrocessos e prejuízos de ordem orçamentária e
de recursos humanos, o que vem colocando em risco todo o esforço histórico da garantia dos
direitos desses povos.
Consolidado do quadro de registros no Brasil
Povos Indígenas Isolados

26

Referências

26

Informações

51

113 Registros

Atualmente, são vinte (20) as Terras Indígenas (TIs) com presença confirmada de
grupos ou povos isolados, todas localizadas na região amazônica. Juntas essas terras totalizam
26.736.197,00 de hectares, o que representa 23,5 % do total de área de Terras Indígenas no
Brasil, e cerca de 3% do Território Nacional.
Há, também, a categoria fundiário-administrativa de Restrição de Uso, diferente da
Terra Indígena. Trata-se de dispositivo de proteção territorial cujo perímetro é estabelecido
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por meio da publicação de portaria pela FUNAI. Além dos limites, essa portaria restringe e
disciplina o ingresso de terceiros na área delimitada, possibilitando, assim, as condições
necessárias para realização dos trabalhos de localização dos isolados e de todos os estudos de
caracterização antropológica e ambiental necessários ,
ao procedimento administrativo de demarcação de uma terra indígena, conforme determinado
pelo Decreto nº 1.775/96. Portanto, o instrumento de Restrição de Uso configura-se como
uma estratégia de proteção temporária, que deve desdobrar na regularização fundiária: a
demarcação da Terra Indígena.

5.1 – Histórico dos registros de PII 1988-2016
O primeiro levantamento sistemático de registros de povos isolados é de 1988,
constando o número de 88 registros, logo após a criação do Sistema de Proteção aos Índios
Isolados e da implementação da política do não contato, instituídos em 1987. Nota-se que nos
anos posteriores o número de registros é diminuído, chegando em 2005 ao número de 47
registros. No entanto, a partir de 2006, em virtude de mudanças na metodologia de
classificação e sistematização dos registros de PII, o número de registros voltou a aumentar,
passando ao número de 68 registros em 2007. A partir de 2010, com a criação de seis novas
FPEs, o número aumenta consideravelmente, sendo que hoje temos no banco de dados o
número de 113 registros.
Nota-se que o número e registros está diretamente ligado ao número de unidades de
campo existentes. Nos período em que há maior número de unidades atuando, há também o
maior número de registros no banco de dados. O mais interessante dessa equação é que, em
alguns períodos, não é o número de registros que determina o número de Frentes, ao
contrário, a atuação das unidades de campo qualificando suas áreas de atuação foi que
determinou o número de registros desse período.
O Amazonas é historicamente o estado em que se registra a maior concentração de
registros, seguido pelo Pará e por Rondônia. Apesar de o Pará abrigar um número
considerável de registros, em Rondônia o número de registros confirmados é maior. Isso
ocorre, talvez, pela falta de ações mais sistemáticas de localização promovidas no Pará em
comparação com Rondônia.
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Reconhecimento do Estado brasileiro sobre a presença de povos isolados
Quantitativo de registros / estado da federação
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5.2. Tabela de registros
REFERÊNCIAS CONFIRMADAS
Ref.
07

Nome
Alalaú

Etnia

FPE

Terra Indígena

Pirititi

Waimiri Atroari

Pirititi

UF
RR-AM

12

Katawixi

Katawixi

Purus/Madeira

Jacareúba/Katawixi

AM

13

Hi-Merimã

Língua Arawá
(Hi-merimã)

Purus/Madeira

Himerimã

AM

15

Igarapé Nauá

Desconhecida

Vale do Javari

Vale do Javari

AM

16

Rio Itaquaí

Desconhecida

Vale do Javari

Vale do Javari

AM

18

Igarapé Alerta

Desconhecida

Vale do Javari

Vale do Javari

AM

19

Igarapé Inferno

Provavelmente
Korubo

Vale do Javari

Vale do Javari

AM

20

Rio Boia/Curuena

Provavelmente
Korubo

Vale do Javari

-

AM

21

Igarapé Lambança

Korubo

Vale do Javari

Vale do Javari

AM

23

Rio Coari

Korubo

Vale do Javari

Vale do Javari

AM

25

Rio Quixito

Grupo de
língua Pano

Vale do Javari

Vale do Javari

AM

31

Riozinho do Alto Envira

Desconhecida

Envira

Riozinho do Alto Envira

AC

32

Rio Jaminawa

Desconhecida

Envira

Riozinho do Alto Envira

AC

33

Cabeceiras do rio Iaco e
Chandless

Masko Piro

Envira

Mamoadate

AC

39

Igarapés Presidio e Juriti

Awa Guajá

Awa Guaja

Caru

MA

18

41

TI Arariboia

Awa Guajá

Awa Guaja

Arariboia

MA

48

Cautário

Yrapararikuar
a

Uru Eu Wau Wau

Uru Eu Wau Wau

RO

50

Serra da Onça

Jururei /
Língua Tupi
Kawahiva

Uru Eu Wau Wau

Uru Eu Wau Wau

RO

51

Massaco

Possivelmente
Siriono

Guaporé

Massaco

RO

53

Índio do Buraco

Desconhecida

Guaporé

Tanaru (RU)

RO

55

Igarapé dos Índios

Língua Tupi
Kawahiva

Madeirinha/Juruena

Piripkura (RU)

MT

59

Kawahiva do rio Pardo

Língua Tupi
Kawahiva

Madeirinha/Juruena

Kawahiva do rio Pardo

MT

71

Masko Piro

Masko Piro

-

-

AC

76

Serra da Estrutura

Língua
Yanomami

Yanomami

Yanomami

RR

90

Rio Esquerdo

Língua Pano

Vale do Javari

Vale do Javari

AM

91

Igarapé São José

Desconhecida

Vale do Javari

Vale do Javari

AM

REFERÊNCIAS EM ESTUDO
Ref
.
06

Nome

Etnia

UF

FPE

Baixo rio
Cauaburis

Desconhecida

AM

09

Rio Parauari

Desconhecida

AM/PA

-

-

10

Alto rio Canumã

Desconhecida

AM

Madeirinha/Juruen
a

-

14

Igarapé Maburrã

Desconhecida

AM

Purus/Madeira

-

27

Igarapé Cravo

Desconhecida

AM

Vale do Javari

Vale do Javari

28

Igarapé Amburus

Desconhecida

AM

Vale do Javari

Vale do Javari

29

Igarapé Flecheira

Desconhecida

AM

Vale do Javari

Vale do Javari

Yanomami

Terra Indígena
Yanomami

19

37

Rio Amapari/Alto
Oiapoque

Provavelment
e Waiãmpi

42

Iriri Novo

43

Rio Fresco

45

AP

Cuminapanema

-

Provavelment
e Kayapo
Provavelment
e Kayapo

PA

Médio Xingu

Menkragnoti

PA

Médio Xingu

Kayapo

Bom Futuro

Desconhecida

RO

Madeira/Purus

-

54

Rio Tenente
Marques

Provavelment
e Nambikwara

MT

Guaporé

60

Igarapé Pacutinga

Desconhecida

MT

Madeirinha/Juruen
a

-

61

Pontal

Desconhecida

MT

Madeirinha/Juruen
a

Apiaka e Isolados

64

Igarapé Tapada

Provavelment
e Isconahua

AC

Envira

67

Ava Canoeiro

Desconhecida

GO

68

Mão de Onça

Provavelment
e Awa Guaja

MA

Awa Guaja

70

Kaidjuwa

Desconhecida

AM

Madeira-Purus

-

75

Rio Coti

Desconhecida

AM

Madeira/Purus

-

78

Cabeceira do rio
Camanaú

Desconhecida

AM

Waimiri Atroari

Waimiri Atroari

88

Igarapé Bom
Jardim

Desconhecida

PA

Médio Xingu

99

Alto Tapajós

Desconhecida

PA

Madeirinha/Juruen
a

103

Igarapé Papavo

AC

Envira

105

Karapawyana

PA/RR/A
M

Cuminapanema

107

Pitinga/Nhamunda
-Mapuera

Provavelment
e sub-grupo
Karapawyana
Jaminawa
(Karibe)
Possivelmente
Karibe

PA

Cuminapanema

110

Igarapé Ipiaçava

Desconhecida

PA

Médio Xingu

Parque Aripuanã

-

Awa

Arawete do Igarapé
Ipixuna
Munduruku
Kaxinawa/Ashanink
a do rio Breu
Trombetas Mapuera
Kaxuyana-Tunayana
e Isolados
Ituna-Itatá (outras)

Total: 26 registros

20

INFORMAÇÃO

Ref.

Nome

Etnia

UF

Terra
Indígena

FPE

Alto rio Negro

01

Igarapé Waranaçu

Provavelmente
Maku

AM

Yanomami

02

Rio Uaupés

Provavelmente
Maku

AM

Yanomami

Alto rio Negro

03

Rio Cuririari

Provavelmente
Maku

AM

Yanomami

Alto rio Negro

04

Igarapé do Natal

Desconhecida

AM

Yanomami

-

05

Igarapé Bafuanã

Desconhecida

AM

Yanomami

-

08

Alto rio Jatapu

Desconhecida

RR

Waimiri Atroari

-

11

Rio Mucuim

Desconhecida

AM

Madeira/Purus

-

22

Rio Pedra

Desconhecida

AM

Vale do Javari

Vale do Javari

26

Igarapé São Salvador

Desconhecida

AM

Vale do Javari

Vale do Javari

34

Alto Rio Mapuera

Desconhecida

PA

Cuminapanema

-

35

Rio
Cachorro/Cachorrinho
Rio Kaxpakuru/ Igarapé
Água Fria

Desconhecida

PA

Cuminapanema

-

Desconhecida

PA

Cuminapanema

-

40

Riozinho do Anfrizio

Desconhecida

PA

Médio Xingu

-

44

Alto rio Ipitinga

Provavelmente
Karibe

PA

Cuminapanema

Rio Paru de
Leste

46

Igarapé Oriente

Desconhecida

RO

Uru Eu Wau Wau

Uru Eu Wau
Wau

47

Cachoeira do Remo

Desconhecida

RO

Uru Eu Wau Wau

-

56

Igarapé Boca da Mata

Desconhecida

MT

Madeirinha/Juruena

-

57

Médio Rio Branco

Desconhecida

MT

Madeirinha/Juruena

Aripuanã

58

Arara do Rio Branco

Desconhecida

MT

Madeirinha/Juruena

Arara do Rio
Branco

63

Norte da TI Zoró

Desconhecida

MT

Madeirinha/Juruena

Zoró

36

21

65

Jari

Desconhecida

PA

Cuminapanema

-

66

Serra do Cipó

Desconhecida

MA

Awa Guaja

-

72

Rio Iquê

Desconhecida

MT

Guaporé

Enawene Naue

73

Serra do Cachimbo

Desconhecida

PA

Madeirinha/Juruena

-

74

Urucum

Desconhecida

AM

-

-

77

Médio Jatapu

Desconhecida

AM

Waimiri Atroari

Trombetas/Map
uera – Waimiri
Atroari

79

Médio Macucuau

Desconhecida

RR

Waimiri Atroari

-

80

Igarapé Jararaca

Desconhecida

MA

Awa Guaja

Alto Turiaçu

81

Rio Arraias

Desconhecida

MA

Awa Guaja

Krikati

82

Cana Brava

Desconhecida

MA

Awa Guaja

Cana Brava

83

Rio Corumbiara

Desconhecida

RO

Guaporé

-

84

Manicorezinho

Desconhecida

AM

Madeira/Purus

-

85

Igarapé Preto

Desconhecida

AM

86

Rio Maici

Desconhecida

AM

Madeira/Purus

Pirahã

87

Rio dos Peixes

Desconhecida

MT

Madeirinha/Juruena

Apiaka/Kayabi

92

Igarapé Pedro Lopes

Desconhecida

AM

Vale do Javari

Vale do Javari

93

Surucucu/Kataroa

Yanomami (Putu
u thori)

RR

Yanomami

Yanomami

94

Parawa u

Yanomami
(Xih⌡i thδri)

RR

Yanomami

Yanomami

95

Auaris/fronteira

Desconhecida

RR

Yanomami

Yanomami

96

Surucucu/Watho u

Desconhecida

RR

Yanomami

Yanomami

97

Igarapé Tiradentes

Desconhecida

RO

Uru Eu Wau Wau

Uru Eu Wau
Wau

98

Baixo Cautário

Desconhecida

RO

Uru Eu Wau Wau

100

Amajari

AM

Yanomami

101

Rio Branquinho

Yanomami
(Ninan)
Desconhecida

Uru Eu Wau
Wau
Yanomami

RR

Yanomami

Yanomami

102

Cabeceiras do rio Cuniuá

Desconhecida

AM

Madeira/Purus

Deni

Tenharim do
Igarapé Preto
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104

Ilha do Bananal

Ava Canoeiro

TO

-

Inawebohona

106

Akuriyó (Karibe)

PA

Cuminapanema

Tumucumaque

Possivelmente
Apalai (Karibe)
Possivelmente
ou Zo´é (Karibe)
isolados
Waiana

PA

Cuminapanema

109

Akuriyó do rio
Mataware/Alto Jari
Alto Urucuriana/Alto
Curuá/Alto Maicuru
Rio Citaré

PA

Cuminapanema

Tumucumaque

111

Rio Jamanxim

Desconhecida

PA

-

Sawre Maybu

112

Rio Abacaxis

Desconhecida

PA

-

-

108

Total: 51 registros

6 - Público alvo do trabalho das FPEs e COPIRC/CGIIRC:
Seguindo o conceito ora apresentado, podemos considerar que dezenas de povos
indígenas no Brasil podem ser consideradas de recente contato, estando a maioria
concentrada na Amazônia Legal.
Os povos indígenas de recente contato atendidos pelas FPEs possuem
características culturais e sociais diversas. No entanto, têm em comum as configurações
da relação com o Estado nacional. A maioria não exerce o direito à voto e não acessa os
benefícios de Programas de transferência de renda nem educação escolar. Também não
acessam muitos serviços públicos desconhecendo a organização político-administrativa
do Brasil.
Em geral, a unidades locais da SESAI e a da FUNAI são as únicas instituições as
quais esses povos possuem interação, sendo que as FPEs exercem um papel de
“mediadoras”, “tradutoras” das demandas dos PIRC. Existe também pouco
conhecimento científico produzido sobre esses povos, sendo que os linguistas estão
mais presentes nessas terras realizando pesquisas que os antropólogos.
À exceção do povo Yanomami, são povos com pequena população sendo alguns
deles inclusive sem a capacidade de reprodução física como os Akuntsu e Kanoê. A
maioria desses povos é monolíngue e/ou com poucos indivíduos que se expressam na
língua portuguesa.
Seus territórios localizam-se todos na Amazônia Legal e, em geral, em locais de
difícil acesso. A maioria possui o território já demarcado, porém alguns povos ainda não
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possuem o usufruto exclusivo deles, seja pela invasão madeireira ou garimpeira, seja
pela não finalização de processos judiciais complexos. Contudo, com raras exceções,
são povos que possuem segurança alimentar e que se mantêm da caça, pesca e coleta.
Apesar de terem hábitos mais sedentários que no passado, ainda se locomovem em
longas distâncias, necessitando de um território livre para se manterem.
E o mais importante, todos eles possuem algum tipo de vulnerabilidade, razão
principal de terem um atendimento diferenciado, o que foi incumbido às FPEsSeguindo
o conceito ora apresentado, podemos considerar que dezenas de povos indígenas no
Brasil podem ser consideradas de recente contato, estando a maioria concentrada na
Amazônia Legal.
Os povos indígenas de recente contato atendidos pelas FPEs possuem
características culturais e sociais diversas. No entanto, têm em comum as configurações
da relação com o Estado nacional. A maioria não exerce o direito à voto e não acessa os
benefícios de Programas de transferência de renda nem educação escolar. Também não
acessam muitos serviços públicos desconhecendo a organização político-administrativa
do Brasil.
Em geral, a unidades locais da SESAI e a da FUNAI são as únicas instituições as
quais esses povos possuem interação, sendo que as FPEs exercem um papel de
“mediadoras”, “tradutoras” das demandas dos PIRC. Existe também pouco
conhecimento científico produzido sobre esses povos, sendo que os linguistas estão
mais presentes nessas terras realizando pesquisas que os antropólogos.
À exceção do povo Yanomami, são povos com pequena população sendo alguns
deles inclusive sem a capacidade de reprodução física como os Akuntsu e Kanoê. A
maioria desses povos é monolíngue e/ou com poucos indivíduos que se expressam na
língua portuguesa.
Seus territórios localizam-se todos na Amazônia Legal e, em geral, em locais de
difícil acesso. A maioria possui o território já demarcado, porém alguns povos ainda não
possuem o usufruto exclusivo deles, seja pela invasão madeireira ou garimpeira, seja
pela não finalização de processos judiciais complexos. Contudo, com raras exceções,
são povos que possuem segurança alimentar e que se mantêm da caça, pesca e coleta.
Apesar de terem hábitos mais sedentários que no passado, ainda se locomovem em
longas distâncias, necessitando de um território livre para se manterem.
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E o mais importante, todos eles possuem algum tipo de vulnerabilidade, razão principal
de terem um atendimento diferenciado, o que foi incumbido às FPEs.
6.1 - Povos de recente contato acompanhados pelas FPE

Povo Indígena

Terra Indígena (TI)

Pop

Akuntsu

TI Rio Omerê

04

Frente de Proteção
Etnoambiental (FPE)
FPE Guaporé/RO

Arara

TI Cachoeira Seca

90

FPE Médio Xingu

Araweté

TI Araweté do Igarapé
Ipixuna

415

FPE Médio Xingu

Awá-Guajá

420

FPE Awá-Guajá

Kanoê

TIs Alto Turiaçu, Awá e
Caru
TI Rio Omerê

03

FPE Guaporé

Korubo

TI Vale do Javari

84

FPE Vale do Javari

Parakanã

TI Apyterewa

476

FPE Médio Xingu

Piripkura

TI Piripkura

03

FPE Madeirinha

Povo de recente contato do
Igarapé Xinane

TI Kampa e Isolados do
Rio Envira

53

FPE Envira

Suruwaha

TI Zuruaha

153

FPE Purus

Yanomami Ye’kuana

TI Yanomami

25.000

FPE Yanomami e Ye’kuana

Waimiri Atroari

TI Waimiri Atroari

1.633

FPE Waimiri Atroari

Zo’é

TI Zo’é

269

FPE Cuminapanema

6.2. Povos de recente contato acompanhados pelas CR com apoio da CGIIRC
Além dos PIRC atendidos pelas FPEs existem outros atendidos diretamente
pelas Coordenações Regionais, atendidos sem a intermediação das Frentes de Proteção
Etnoambiental, mas que contam com o apoio técnico e às vezes financeiro da
COPIRC/CGIIRC como os Avá-Canoeiro da T.I. Avá-Canoeiro, os Pirahã, os Juma e os
Hupdä’h e Yuhupdeh. Ou seja, a CGIIRC acaba absorvendo uma série de demandas de
certos povos indígenas que não são atendidos pelas FPEs, seja no acompanhamento de
uma série de processos judiciais ou na resolução de situações pontuais e emergenciais.
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Povo Indígena

Terra Indígena (TI)

Pirahã

Pop

TI Pirahã

Hupdä’h e
Yuhupdeh
Ava Canoeiro

TI Alto Rio Negro
TI Ava Canoeiro

Juma

450

Coordenação
Regional (CR)
CR Madeira

1.800

CR Rio Negro

09

CR AraguaiaTocantins
CR Madeira

37

TI Juma

6.3. Tabela de Terras indígenas jurisdicionadas
TERRAS INDÍGENAS DE USUFRUTO EXCLUSIVO DE POVOS
INDÍGENAS ISOLADOS
NOME DA TI

N° UF

FASE FUNDIÁRIA

Alto Tarauacá

01

AC

Regularizada

142.619

Hi Merimã

01

AM

Regularizada

677.840

MT

Delimitada

411.848

RO

Regularizada

421.895

Kawahiva
rio Pardo

do 01

Massaco

01
Total: 04

ÁREA Ha

Total: 2.595.849

TERRAS INDIGENAS COMPARTILHADAS
NOME DA TI

N° UF

Araribóia

01

MA

Regularizada

413.288

Caru

01

MA

Regularizada

172.667

Kampa e Isolados do Rio 02
Envira

AC

Regularizada

232.795

Kaxinawá
Humaitá

AC

Regularizada

127,384

do

Rio 01

FASE FUNDIÁRIA

ÁREA Ha

Kulina do rio Envira

01

AC

Regularizada

84.365

Mamoadate

01

AC

Regularizada

313.647

Riozinho do Alto Envira

01

AC

Homologada

260.972

26

Uru-Eu-Wau-Wau

02

RO

Regularizada

1.867.118

Vale do Javari

10

AM

Regularizada

8.544.482

Waimiri Atroari

01

AM/RR Regularizada

2.585.912

Yanomami

01

AM/RR Regularizada

9.664.975

Total: 22

Total: 24.140.975

RESTRIÇÕES DE USO
NOME DA TI

N° UF

Igarapé Taboca

01

AC

Restrição de Uso

287

Jacareuba/Katawixi

01

AM

Restrição de Uso

647.386

Piripkura

01

MT

Restrição de Uso

242.500

Pirititi

01

RR

Restrição de Uso

43.404

Tanaru

01

RO

Restrição de Uso

8.070

FASE FUNDIÁRIA

Total: 05

ÁREA Ha

Total:

941.647

TOTAL DE TERRAS INDÍGENAS E RESTRIÇÕES DE USO
Terras indígenas exclusivas

2.595.849 ha

Terras Indígenas Compartilhadas

24.140.975 ha

Restrições de Uso

941.647 ha
Total:

27.678.471 ha

NOME DA TI

UF

FASE FUNDIÁRIA

ÁREA Ha

Alto Rio Negro

AM

Regularizada

7.999.381

Alto Turiaçu

MA

Regularizada

530.52

Apiaká do Pontal e Isolados

MT

Delimitada

982.324

Apiaka/Kayabi

MT

Regularizada

109.245

Araweté Igarapé Ipixuna

PA

Regularizada

940.901
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Aripuanã

MT

Regularizada

750.649

Awa

MA

Regularizada

116.583

Cana Brava/Guajajara

MA

Regularizada

137.330

Deni

AM

Regularizada

1.531.303

Enawenê-Nawê

MT

Regularizada

742.089

Inawebohona

TO

Regularizada

377.114

Kayapó

PA

Regularizada

3.284.005

Krikati

MA

Regularizada

144.776

Menkragnoti

MT/PA

Regularizada

4.914.255

Munduruku

PA

Regularizada

2.381.796

Parque do Aripuanã

RO/MT

Regularizada

1.603.246

Pirahã

AM

Regularizada

346.911

Rio Paru Deste

PA

Regularizada

1.195.786

Tenharim do Igarapé Preto

AM

Regularizada

87.413

Trombetas/Mapuera

AM/PA/RR

Regularizada

3.970.898

Uru Eu Wau Wau

RO

Regularizada

1.867.118

Vale do Javari

AM

Regularizada

8.544.482

Waimiri-Atroari

AM/RR

Regularizada

2.585.912

Yanomami

AM/RR

Regularizada

9.664.975

Zoró

MT

Regularizada

355.790

Trincheira - Bacajá

PA

Regularizada

1.650.939

Apiterewa

PA

Regularizada

773.470

Koatinemo

PA

Regularizada

387.834

Sawre Maybu

PA

Delimitada

178.173

Parque do Tumucumaque

PA

Regularizada

3.071.068

Arara do Rio Branco

MT

Regularizada

114.842

Rio Branco

RO

Regularizada

236.137

Jarawara/Jamamadi/Kanamati

AM

Regularizada

390.233

Kararaô

PA

Regularizada

330.838

Kaxuyana-Tunayana e Isolados

PA

Delimitada

2.184.120

Xipaya

PA

Regularizada

178.724

Tenharim Marmelos

AM

Regularizada

497.521
Total:

64.628.181
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7. Metodologia de sistematização dos registros de povos indígenas isolados
O “Registro” é a unidade base no processo de sistematização de dados sobre o
reconhecimento institucional da existência de povos/grupos indígenas isolados. Em
termos gerais, o registro vincula-se à região onde possivelmente ou comprovadamente
há a presença de povos ou grupos indígenas isolados.
Desde 2013, a Funai adotava três classificações principais: INFORMAÇÃO,
REFERÊNCIA e POVO/GRUPO INDÍGENA ISOLADO. Até então, desde 2008, eram
adotadas nomenclaturas conforme abaixo:
2006

2008

2013

xxx

xxx

Informação

Referência Não Confirmada

Referência em Estudo

Referência

Referência Confirmada

Referência Confirmada

Povo Indígena Isolado

Contudo, após análise dos Coordenadores de FPEs juntamente com a equipe da
CGIIRC, chegou-se ao consenso pela assumpção de três categorias: INFORMAÇÃO,
REFERÊNCIA EM ESTUDO E REFERÊNCIA CONFIRMADA. Abaixo segue tabela
demonstrando a evolução do reconhecimento oficial sobre a presença de isolados no Brasil
desde 2006, conforme metodologia implementada pela FUNAI.

Registros

20065

20116

20167

Confirmados

21

23

28*

Informação ou em estudo

41

47

77

*(inclusive contatados entre 2014 e 2015)

7.1. Classificação por situação

5

Tabela da Coordenação Geral de Índios Isolados, de dezembro de 2006.
VAZ, Antenor. Da tutela para a política de direitos. In: Povos Indígenas no Brasil 2006-2010. ISA, 2011.
7
AMORIM, Fabrício – FUNAI. Povos indígenas isolados em território brasileiro: documento de
atualização do banco de registros. FUNAI/ Diretoria de Proteção Territorial/Coordenaçao Geral de Índios
Isolados e Recém Contatados/Coordenação de Proteção e Localização de Índios Isolados, maio de 2016.
6
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RELATO – NÃO SE TRATA AINDA DE “REGISTRO”. É todo e qualquer relato ou notícia
prestada à CGIIRC sobre a possível existência de índio ou grupo indígena isolado numa
determinada região do território nacional, situada também em linha temporal. Essas
Informações compõem um banco de dados, cabendo à CGIIRC e às Frentes a
responsabilidade de qualificar esses relatos ou notícias.
INFORMAÇÂO – Relatos previamente qualificados sobre a presença de povos
indígenas isolados, no entanto dispondo de pouco acervo de dados e demandando
qualificações mais profundadas, inclusive em campo, através de coleta de dados junto a
informantes indígenas e não-indígenas.

REFERÊNCIA EM ESTUDO - Conjunto de dados sobre índio ou grupo indígena isolado
devidamente qualificado pela CGIIRC. Por conjunto de dados compreende-se um
acervo informacional, cujos dados apontam a presença de indígenas isolados em
determinada região e tempo. O acervo pode ser constituído por documentos
administrativos, informações bibliográficas, cartográficas, relatos (documentados) entre
outros. Somente o trabalho realizado em campo por uma equipe técnica da CGIIRC
poderá comprovar ou refutar a existência de índio ou grupo indígena isolado em
determinada região.

REFERÊNCIA CONFIRMADA

- Trata-se de uma referência cuja existência foi confirmada.

É considerada confirmada quando o trabalho de campo de equipe especializada da
CGIIRC/FPEs comprova a existência de índio ou grupo indígena isolado e de sua
localização geográfica. A comprovação da existência de índio ou grupo indígena isolado
e de sua localização geográfica deve ser registrada com o propósito de fundamentar as
ações de proteção, inclusive no que diz respeito à regularização fundiária de seus
territórios.
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7.2 - Classificação por Fase

Fase 1 - Qualificação
É a fase inicial para a caracterização de um registro de índios isolados.
Qualificação documental - A qualificação documental é a pesquisa e sistematização de
dados sobre a presença de índios isolados em documentos escritos, audiovisuais,
cartográficos, e/ou outros suportes informacionais.
Qualificação em campo - Trata-se de viagem para coleta de dados, em primeira mão
(?), sobre a presença de índios isolados, por meio de entrevistas com informantes e/ou
pesquisa em acervos documentais regionais. A qualificação de campo também visa o
diagnóstico das possibilidades logísticas para a realização de eventual expedição de
vistora na região.
Fase 2 - Localização - Consiste no levantamento de informações, por meio de
expedições em campo, que visam identificar, além da posição geográfica e dinâmicas
territoriais, toda e qualquer informação e vestígios que contribuam para a proteção e
caracterização do registro de índios isolados. A fase de localização abrange, também, a
caracterização do grau de vulnerabilidade desse registro, identificando possíveis perigos
a que estão expostos.
Localização Geográfica (confirmação) - Trata-se de ações em campo que visem a
confirmação da existência de grupo indígena isolado em determinada região. O objetivo
primordial e contemporâneo é coletar, registrar e sistematizar indícios que comprovem a
existência desse grupo, conforme metodologia de localização. Esta etapa pode ocorrer por
meio de expedições em campo e/ou sobrevoos.
Localização Territorial e sociocultural - Trata-se da execução de expedições em
campo, e/ou sobrevoos, para o dimensionamento territorial e compreensão dos processos
históricos e atuais de uso e ocupação desse povo/grupo indígena isolado, bem como dos
aspectos demográficos, culturais, entre outros. Esta etapa subsidia, com informações,
processos de demarcação e regularização fundiária e avaliação do grau de vulnerabilidade
desses povos/grupos.
Fase 3 - Monitoramento – Trata-se de expedições em campo ou sobrevoos que
objetivam atualizar periodicamente a compreensão sobre as dinâmicas de ocupação e
características socioculturais dos grupos/povos isolados subsidiando, assim, a constante
adaptação das estratégias de proteção a esses povos.
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Fase 4 – Processo de contato - Esta etapa ocorre somente se for diagnosticado, através
da etapa anterior (monitoramento), a necessidade do estabelecimento de contato, em
função de pressões externas, não controláveis, que expõem o povo isolado ao
extermínio. Além disso, esta etapa pode ocorrer caso o povo indígena isolado decida
estabelecer o contato.

Fase 5 - Ações de pós contato - Ações baseadas, sobretudo, em protocolos e
atendimento médicos. Esta etapa deve ocorrer até a estabilidade sanitária e psicossocial
do grupo (integridade física, segurança alimentar, regularização fundiária, estabilidade
dos processos territoriais, etc), passando a partir desse momento para a Situação de
“Povo Indígena Recém Contatado”.
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Situação

Fases

Informação

1-Qualificação

Referência

Etapas
1) Qualificação documental

Informação Técnica

 Viagem(ns) realizada(s)

Relatórios de campo

3) Localização geográfica

 N° de expedições de campo realizadas
 N° de sobrevoos realizados

1)Relatórios de campo
2)Relatório dos sobrevoos






1)Relatório de campo
2)informações georeferênciadas
3)Informação Técnica c/pesquisa
documental
4) acervo audiovisual

4) Localização territorial e
sócio-cultural

2-Monitoramento

Produtos

2) Qualificação em campo

2 – Localização

Povo Indígena
Isolado

Indicadores
 Sistematização/qualificação realizada por meio de
documento escrito, devidamente aprovado pela
CGIIRC.

N° de expedições de campo realizadas
N° de sobrevoos realizados
Registro com 3° estágio de qualificação cumprido.
N° de vestígios de uso e ocupação dos PII
sistematizados

 N° de expedições de campo realizadas
5) Monitoramento territorial  N° de sobrevôos realizados
E sócio-cultural
 N° de vestígios de uso e ocupação dos PII
sistematizados

3-Contato

6) Processo de contato

4-Pós Contato

7) Ações de pós contato







N° de expedições de campo realizadas
Contato estabelecido
N° de pessoas contatadas
Vacinação realizada
Genealogia elaborada (Etc...)

1)Relatórios de campo
2)informações georeferênciadas
3) Atualização do acervo audiovisual
1)IT com planejamento da estratégia
2)Relatório do contato
Relatório de campo
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8. Os Planos de Proteção
Os contatos ocorridos em 2014 provocaram discussões interns sobre a
capacidade do Estado em responder a essas situações. Concomitantemente, discutia-se a
elaboração dos planos de contingência para casos de contato com grupos isolados. A
partir das experiências de contato de 2014 e 2015, chegou-se à conclusão que, para um
plano de contingência funcionar efetivamente, no plano ideal, é necessário que uma
série de precondições estejam garantidas. Essas precondições são determinantes para o
sucesso das ações de contato, tais como as que seguem abaixo:
 território regularizado e protegido;
 equipe definida, capacitada e com presença contínua em campo;
 estruturas físicas construídas e projetadas para eventuais contatos;
 estrutura de comunicação em pleno funcionamento;
 conhecimento sistematizado sobre o grupo/povo indígena isolado, suas
dinâmicas territoriais e características sócio-culturais;
 diálogo com o entorno estabelecido (indígena e não indígena);
 acordos e compromissos de conduta estabelecidos;
 plano de contingência elaborado, contendo os procedimentos médicos a
serem seguidos, a definição das equipes e o mapeamento logístico.

A tentativa de desenvolver estratégias de planejamento e execução coordenada
dessas “precondições” é o que estamos chamando de Programas de Proteção. Assim
sendo, o programa abrange necessariamente um universo de ações articuladas em prol
da proteção e promoção de direitos dos povos indígenas isolados.
Esses planos consistem em uma série de iniciativas estruturantes, que serão
consolidadas, registradas e formalizadas por meio de uma documento base de
planejamento (que terá uma versão pública). Os “Planos de Proteção” terão como
objetivo geral a contextualização da presença de povos indígenas isolados e dos desafios
para sua proteção; proporsição de estratégias de trabalho; e definição de linhas
norteadoras que orientarão os processos de planejamento, monitoramento e avaliação
das ações de proteção dos direitos desses povos. A idéia, também, é articular os diversos
parceiros – governamentais e não governamentais - sob a coordenação da FUNAI - e
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sistematizar ações que já são desencadeadas aprimorando, desta forma, a execução da
política pública. Os planos de proteção serão definidos regionalmente e abrangerão,
cada qual, um conjunto de registros de povos isolados, sejam aqueles categorizados
como “referências confirmadas”, “referências em estudo” ou “informações”. A priori,
os “Planos de Proteção” devem ser distribuidos regionalmente da seguinte forma.
A elaboração dos planos de contingência em caso de contatos – em parceria com
a SESAI – constitui-se como um dos principais fios condutores e comporão a estrutura
dos planos. Além disso, um dos capítulos principais do documento base dos “Planos de
Proteção” tratará de informações relativas à caracterização dos processos de uso e
ocupação e características socio culturais dos grupos índigenas isolados. A elaboração
de 7 Planos de Proteção estão previstos no atual Plano Plurianual do Governo Federal
(2016-2019). Os Planos foram divididos conforme abaixo:

Registros

Reg.
Confirmados

Vale do Javari

16

10

Acre-Sul do Amazonas

16

6

Rondônia – Mato Grosso

20

6

Roraima – Noroeste do Amazonas

13

1

Calha Norte (PA, AM, AP)

16

1

Maranhão – Tocantins - Goiás

9

2

Tapajós - Xingu

13

0

Objeto da consultoria
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9. O conceito de Povos Indígenas de Recente Contato
Apesar de avançar na definição de papéis e atribuições quanto às políticas para
povos indígenas isolados e de recente contato, o Regimento e o Estatuto da FUNAI não
abordam o conceito de “povos indígenas de recente contato”. É posto no Art. 151 que
“Para efeito deste regimento interno considera-se ‘grupos indígenas de recente
contato’ a denominação contida no inciso V do artigo 149”, que contém, erroneamente,
a atribuição do Serviço de Acompanhamento das Ações de Infraestrutura Comunitária –
SEIC.
O único documento oficial da FUNAI que expõe o conceito é o Plano Plurianual
para o período de 2012-2015:
“aqueles grupos (povos ou fragmentos de povos) que mantêm relações de
contato permanente e/ou intermitente com segmentos da sociedade
nacional e que, independentemente do tempo de contato, apresentam
singularidades em sua relação com a sociedade nacional e seletividade
(autonomia) na incorporação de bens e serviços. São, portanto, grupos
que mantêm fortalecidas suas formas de organização social e suas
dinâmicas coletivas próprias, e que definem sua relação com o Estado e
a sociedade nacional com alto grau de autonomia” (PPA FUNAI 20122015).
Foram identificadas algumas inconsistências no conceito ora apresentado. Como
é um conceito administrativo e não se ajusta perfeitamente a um conceito sociológico ou
antropológico, o mesmo gera várias controvérsias. Se o enquadramento nesse conceito é
independentemente do tempo de contato, ou seja, sem um limite temporal determinado,
como definir quais povos poderiam ser categorizados como de recente contato? Não
considerar o caráter temporal para se referir a esse conjunto de povos provoca o
questionamento dos motivos do termo “recente” estar atrelada ao conceito.
A interação do conceito administrativo com o conceito antropológico também
levanta controvérsias. A vinculação temporal de “recente contato” também pode
erroneamente se remeter a uma escala evolutiva de arredios/primitivos – recémcontatados – contatados/evoluídos/civilizados, apesar de ser preceito do Estatudo do
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Índio (da Lei 6.001/1973) e não ser mais considerada após a Constituição Federal de
1988. Para o senso comum, compartilhado pela maioria dos funcionários dos órgãos
públicos que trabalham com esses povos, os recém-contatados estariam no meio dessa
escala progressiva. Também seriam os mais próximos dos “índios de verdade”, um
exemplo do “índio hiper real” (Ramos, 1991): “moram em habitações precárias, andam
pelados e usam arco e flechas”. Seriam aqueles também entre os quais seria necessário
promover ações para que permaneçam em um estado de origilinadade relativa. Mas, ao
mesmo tempo, são “mais difíceis de lidar” porque não falam português, “não entendem”
os códigos da sociedade envolvente e resquícios de seu “primitivismo” ainda imperam
quando “fogem” das vacinas, por exemplo.
O caráter temporal ainda impõe mais um obstáculo à categorização. Como
considerar os povos que acabaram de estabelecer o contato? Certamente apresentam
caraterísticas e demandas bem diferentes dos que estão em um processo de contato há
mais tempo e que também são considerados de recente contato. Como os diferenciá-los?
Ou “recém-contatados” e “recente contato” são sinônimos? Em outros países vemos a
diferenciação com o termo “contato inicial”.
Uma discussão ocorrida na FUNAI na época da reestruturação do órgão
propunha a ideia que “recém-contatado” seria uma referência aos povos que foram
contatados pela FUNAI após 1987, sendo considerados “isolados” até 2009 como Zo’é,
Suruwaha e Avá-Canoeiro. E “recente contato” seriam os povos que, em parte foram
contatados pela FUNAI mas por vários motivos deixaram de ser atendidos por Frentes
de Proteção, como Awá, Yanomami, Arara,
“Recém-contatado” também denotaria um estado de passividade do povo
indígena perante aos processos de contato. Nessa perspectiva, o termo não se aplicaria
aos povos que estabeleceram contato com outros indígenas antes que com o órgão
indigenista.
O fato é que os dois termos estão presentes na CGIIRC. Nomeiam a
coordenação-geral - CGIIRC – Coordenação-Geral de Índios Isolados e Recémcontatados e a COPIRC - Coordenação de Políticas para Povos Indígenas de Recente
Contato. Podemos pensar se não haveria até uma incongruência nas atribuições.
Enquanto a Coordenação-Geral coordena “índios”, a COPIRC coordena “políticas”. Um
mero detalhe ou não? Aqui utilizaremos apenas o termo “recente contato”, abrangendo
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as várias situações, a que o tempo deve ser considerado e quando há a interação de
outros fatores.
Voltando ao conceito, a seletividade na incorporação de bens e serviços talvez
seja um bom diferenciador, pois, em geral, esses povos de certa forma não “aceitam”
tudo que a situação pós-contato oferece. Mesmo que alguns povos se utilizem de
roupas, não se tornam dependentes destas e apenas uma parcela da população as usa
diariamente. Alguns outros produtos também são considerados supérfulos. Talvez por
isso sejam jogados no mato ou ao redor das malocas como descarta-se as palhas
restantes de uma construção. É notório, da mesma forma, que poucos povos indígenas
de recente contato acumulam uma grande quantidade de bens, os quais circulam de
maneira ampliada entre os indígenas.
As ferramentas de metal, principalmente as utilizadas no trabalhao agrícola,
talvez sejam as mercadorias mais cobiçadas e as que mais causam dependência da
FUNAI e dos “brancos”. Antes quando isolados, eram obtidas por meio de saques e
após o contato por meio de operações de venda ou troca. A curiosidade e o interesse
sobre o dinheiro é marcante nesses povos, apesar da lógica monetária ser conhecida de
modo bem parcial. Poucos povos de recente contato empreendem experiências de
compra e venda de alguns produtos de coleta ou de produção por conta própria nos
povoados vizinhos, com outros povos indígenas ou com funcionários da SESAI e
FUNAI.
Hoje, essas ferramentas são imprescindíveis para um aumento populacional
decorrente de um processo comum de sedenterização e devem ser vistas como uma
incorporação de uma nova tecnologia e não início de um gradativo processo de
abandono das práticas tradicionais, que não tem a ver apenas com utensílios, mas sim
com modos de conceber o espaço, interpretações cosmológicas e uma tecnologia
milenar.
Chamamos a atenção de que sempre existirá um processo de reinterpretação e
reincorporação dos bens materiais advindos do contato, o que dificilmente agentes
externos poderão influenciar. A aquisição de armas pelos povos indígenas de recente
contato utilizada para caça ou defesa do ataque de algum animal é uma questão
polêmica por expor uma contradição entre dois preceitos fundamentais da política
indigenista: tutela e autonomia. Em povos como o Yanomami e Korubo, onde os
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conflitos interétnicos e intraétnicos são presentes, as armas de fogo podem maximizar
os conflitos? Cabe à FUNAI negar ou controlar o seu acesso? Possui ela uma
prerrogativa para autorizar o seu uso mesmo em caso de risco de massacres? De que
forma e qual seria o órgão que apoiaria nessa regulação ? São questões complexas sobre
as quais devemos nos debruçar com mais profundidade.
Ainda sobre um trecho do conceito do PPA: “grupos que mantêm fortalecidas
suas formas de organização social e suas dinâmicas coletivas próprias, e que definem
sua relação com o Estado e a sociedade nacional com alto grau de autonomia” temos,
em diferentes graus, representantes de norte a sul do Brasil, desde alguns grupos
Xavante até Guarani. Ou seja, o conceito é muito genérico e poderia abarcar vários
povos indígenas.
Outro problema é que o conceito é muito diverso dentro de uma mesma etnia.
Será possível diferenciar ao nível de grupos locais de parentesco os que seriam
considerados de recente contato e os que não seriam? Caso positivo, como implementar
políticas diferenciadas por aldeias? É possível categorizar por meio de caracteres
objetivos e com uma consulta qualificada aos indígenas quais das 240 aldeias
Yanomami seriam consideradas de “recente contato”? Ou como atender os Ye’kuana
que vivem na TI Yanomami de uma maneira diferente dos Yanomami estando os dois
povos dentro da mesma terra indígena ?
Ainda, a utilização dessa categorização não deve ser excludente a ponto da
FUNAI não realizar ações transversais e específicas com outros povos indígenas tão
vulneráveis quanto os considerados de recente contato, como os Maxakali de Minas
Gerais, por exemplo. Ou seja, é necessário refletir e fomentar estratégias de
desenvolvimento de ações diferenciadas que também contemplem essas situações.
O conceito também não deveria ser pautado nos limites administrativos e
orçamentários da FUNAI, apesar de ser algo a ser considerado. Atualmente a COPIRC
possui apenas dois servidores - a coordenadora e a sua chefe de serviço.
O conceito se torna ainda mais complicado quando considerado o direito a
autodeterminação dos povos. Se a FUNAI não confirma mais a identidade étnica de
uma pessoa ou grupo, ela pode dizer quem é de “recente contato” ou não ? Como fazer
para que mesmo com os limites administrativos e financeiros todos os povos de recente
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contato sejam atingidos por políticas diferenciadas? Ou seja, existe uma seleção pela
instituição de uma série de fatores para determinar se aquele povo será alvo de uma
experiência piloto. E essa seleção não utiliza critérios objetivamente claros como, por
exemplo, graus de vulnerabilidade. Ainda, como respeitar a autodeterminação dos
povos se a FUNAI não tem ainda uma capacidade de atendê-los integralmente de uma
maneira qualificada ?
Alguns países da América do Sul utilizam a nomenclatura contato inicial com
critérios bem semelhantes aos utilizados no Brasil. Por exemplo, no Peru, a definição de
povos de contato inicial, apesar do termo se remeter a um critério temporal, relacionase com a continuidade ou intermitência do contato. Esse conceito ainda destaca que a
condição de “vulnerabilidade” desses povos é advinda do contato:
“Os povos em contato inicial são aqueles que ocasionalmente
estabelecem relações com outros povos, tiveram ou têm uma vinculação
esporádica ou não contínua com outras culturas, sejam indígenas ou
não, e sua situação pressupõe vulnerabilidade pela intensidade, trauma
ou fatores desestabilizadores que tenham sido provocados pelo contato”
(Indígenas en aislamiento y contacto inicial: Norma y Guías Técnicas en
Salud. Lima, 2008).
Já para a ONU (2010), os povos de recente contato são considerados povos ou
segmentos de povos indígenas que estabeleceram contato recente com segmentos da
sociedade nacional ou povos com reduzido conhecimento dos códigos e valores das
sociedades nacionais majoritárias para fazer frente às situações de vulnerabilidade que
ameaçam a sua integridade física, social ou psicológica. Destacam-se igualmente ao
conceito do PPA da FUNAI, as características de “reduzido conhecimento dos códigos e
valores das sociedades nacionais majoritárias” e “vulnerabilidade”.
A situação específica de vulnerabilidade dos PIRC e PII vem da impossibilidade
desses defenderem seus próprios direitos, o qual deve ser realizado pelos Estados,
organismos internacionais, integrantes da sociedade civil, e outros atores na defesa dos
direitos humanos (IWGIA 2013). Os PIRC e PII também não participam, em geral, do
levantamento de ameaças à sua sobrevivência física e cultural. Elas são coletadas de
fontes secundárias, o que é uma dificuldade metodológica.
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O que essses conceitos apresentam em comum é consideração da situação de
vulnerabilidade desses povos. Também denotam uma ideia de “pouca interação” com os
outros povos indígenas ou outras culturas. É próximo ao que o conceito do PPA da
FUNAI quer dizer com “seletividade”. Se vulnerabilidade é um dos principais aspectos
a serem considerados para a categorização de “recente contato” é necessário que se crie
um instrumento para mensuração dos graus por parte da FUNAI, sendo um instrumento
de priorização no processo de planejamento.
A FUNAI, como órgão público, deve trabalhar com um conceito passível de
gestões administrativas e que, por esse motivo, deve ser claro. Para isso, devemos
empreender esforços para refiná-lo mediante discussões inersetoriais e com outros
setores do governo e da sociedade. O conceito também deve ser oficializado não apenas
no PPA.

10 - Eixos de trabalho com os PIRC:
As ações com os povos indígenas de recente contato atendidos pelas FPEs
podem ser divididas em três eixos:
 Eixo I - Atendimento qualificado para a proteção física e cultural dos PIRC
 Eixo II - Elaboração das diretrizes e promoção do acesso dos PIRC às
políticas públicas
 Eixo III - Elaboração e formalização dos Programas para os PIRC

10.1 - Eixo I: Atendimento qualificado para a proteção física e cultural dos PIRC

O trabalho contínuo de proteção e promoção dos direitos dos povos indígenas de
recente contato é realizado ao longo do ano majoritariamente de maneira ininterrupta e
permanente, consistindo em trabalhos cotidianos finalísticos das Coordenações Técnicas
Locais (CTLs) ou dos Serviços de Proteção Etnoambiental (SEPEs) que ocorrem nas
Bases de Proteção Etnoambiental (BAPEs) localizadas nas referidas T.I.s. Algumas
dessas ações estão articuladas por meio de “Programas” como o Programa Awá,
Programa Korubo e Programa Zo’é, os quais serão abordados no “Eixo 3”.
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Dentre essas atividades, estão o apoio às atividades produtivas e de geração de
renda, esclarecimento sobre os direitos sociais e previdenciários, monitoramento do
trabalho de outras instituições governamentais e não-governamentais, monitoramento
das políticas públicas universais como educação escolar e saúde, controle de ingresso
nas T.I.s, registros de informações sobre os grupos indígenas isolados, festas rituais,
nascimentos e óbitos, etc. O monitoramento do atendimento à saúde, é uma das que
merecem maior atenção, tendo desdobramentos tanto em nível local quanto central.
Essa atividade contínua também contempla o acompanhamento de situações de
vulnerabilidade social de indígenas em trânsito em cidades próximas, que, em sua
maioria, se deslocam em busca de acesso aos direitos sociais e previdenciários. No
entanto, são casos muito específicos como o do povo Yanomami e dos povos atendidos
pela FPEMX.
Essa atividade contínua é idealmente coordenada e monitorada, em primeira
instância, pelos respectivos chefes das CTLs e/ou chefes de Serviço dos SEPEs que
devem sistematizar as informações contidas nos relatórios diários dos servidores e
elaborar um relatório que, após apreciado pelo coordenador da FPE, é remetido à
COPIRC/CGIIRC.
Cada CTL ou SEPE deveria ter uma equipe coordenada por um chefe que
realizaria visitas periódicas às aldeias, de preferência aproveitando a logística da troca
de servidores, tendo oportunidade de conversar com os mesmos, indígenas e equipe da
SESAI e outras instituições, quando necessário. No entanto, a realidade é que, em geral,
a equipe do SEPE ou da CTL é formada apenas pelo próprio chefe de serviço.
Além das ações cotidianas executadas pelas FPEs dentro e fora das terras
indígenas habitadas pelos povos indígenas de recente contato, são executados projetos
pontuais ligadas a determinadas linhas de ação, sendo que algumas delas estão ligadas a
outros órgãos ou a outros setores da FUNAI. As ações cotidianas e os projetos são
sempre baseados na interculturalidade, respeito à autonomia dos povos indígenas de
recente contato e com um viés educativo.
As ações cotidianas contemplam inúmeras linhas de ação que também são
desenvolvidas

por

outras
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descentralizadas

e
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técnico

e
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financeiramente pelas diversas coordenações-gerais da FUNAI, principalmente pela
CGPDS e CGPC.
Desafios Eixo I
Há dificuldades para a manutenção das atividades permanentes nas Bases. Isso
ocorre dentre diversos motivos, seja pela insuficiência de recursos humanos e
financeiros, pela falta de regulamentação interna das ações de campo, dentre outros. A
interlocução com equipes de campo é feita de maneira diversa, nem sempre coordenada
pelo coordenador da FPE ou pelo chefe de serviço da FPE. Não há ainda o uso de
roteiros de relatórios de campo. É necessário definir um fluxo administrativo mais
eficiente de acompanhamento que não as Ordens de Serviço e um aprimoramento dos
processos de planejamento.
É necessária também a capacitação das equipes de campo sobre políticas
públicas e línguas indígenas, realizada de maneira pulverizada e espontânea nas FPEs.
A COPIRC estabelece as interfaces das demais coordenações-gerais da FUNAI
com as ações relacionadas aos povos de recente contato, evidenciando uma inicial
descentralização de atribuições para as mesmas. Contudo, ainda configura apenas um
“apoio”, de maneira bem genérica. Esse é um dos desafios para a transversalidade e
internalização dessa política e para a implementação do atendimento qualificado dos
PIRC nas Coordenações Regionais e nas FPEs.
10.2 - Eixo II - Elaboração das diretrizes de promoção do acesso às políticas
públicas universais para os PIRC

Desde a criação da COPIRC, o monitoramento de políticas sociais universais
junto a povos indígenas de recente contato teve alguns avanços principalmente na área
do atendimento de saúde. Em 2013 foi criado um Grupo de Trabalho Interministerial
(GTI) com a finalidade de elaborar diretrizes e estratégias de ações em saúde para
Povos Indígenas Isolados e de Recente Contato, bem como Plano de Contingência da
Saúde para Situações de Contato com Povos Isolados e Surtos Epidêmicos em Grupos
de Recente Contato (Portaria Interministerial nº 171, de 06/02/2013).
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O GTI promoveu algumas reuniões com a presença e representantes dos DSEIs
e FPEs. Como resultado, foi elaborada uma minuta de Portaria com essas diretrizes que
foi assinada simbolicamente em solenidade na Terra Indígena Zo’é pelo então Ministro
da Saúde Alexandre Padilha, porém não foi publicada. Atualmente, a SESAI, a
CGIIRC e a CGPDS discutem outra minuta de Portaria que pretende ser publicada de
fato.
Não obstante a publicação da Portaria, a CGIIRC e a SESAI realizaram diversas
gestões em conjunto no sentido de aumentar a resolutibilidade de alguns casos de saúde
relacionados aos PIRC. Foram executados quatro Planos de Contingência da Saúde
para Situações de Contato com Povos Isolados e Surtos Epidêmicos em Grupos de
Recente Contato para quatro situações de contato. Também foram realizadas duas
capacitações em conjunto com as FPEs e DSEIs, especificamente no Maranhão sobre o
povo Awá e no Vale do Javari, sobre o povo Korubo.
Com relação à educação escolar, também foram feitas discussões com o
Ministério da Educação, tendo como resultado um termo de cooperação com referência
específica aos povos indígenas de recente contato. A CGIIRC também participou com a
CGPC de uma reunião do Território Etnoeducacional (TEE) Yanomami e Ye’kuana em
2013, que não teve grandes desdobramentos. A FPE Médio Xingu também participou
ativamente nas reuniões do TEE Médio Xingu.
Adicionalmente, a COPIRC realizou uma interlocução com o Conselho Nacional
de Educação sobre os processos educativos para os povos indígenas de recente contato,
o que resultou na publicação do Parecer 09/CEB/CNE em 07 de outubro de 2015. Esse
parecer ressalta diversos aspectos e orientações sobre a educação para os PIRC, as quais
destacamos:
1. Os espaços educacionais poderão ser pensados como locais de
discussão de temas relacionados à realidade indígena, de questões que
façam sentido para os índios, tendo em vista suas peculiaridades
históricas, geográficas, linguísticas e culturais, seus processos e atores
educacionais tradicionais, sua autonomia na definição e condução de
seus projetos societários e a situação de contato interétnico vivida.
2. O acesso aos conhecimentos sistematizados e registrados
historicamente nas línguas maternas e na língua portuguesa, em textos
escritos e/ou na modalidade oral, poderá ser promovido de acordo com
os modos, tempos e espaços próprios dos indígenas.
44

3. Poderão ser criadas infraestruturas físicas para o desenvolvimento
dos projetos educacionais nas comunidades indígenas de recente contato
com funcionalidade múltipla, a partir do tratamento de temas relevantes
para a comunidade, geralmente ligados as suas atividades cotidianas.
4. Os projetos educacionais deverão ser de natureza intersetorial e
interinstitucional, articulando-se temas ligados, prioritariamente, aos
direitos territoriais, à educação, à saúde, à cultura e à assistência social.
5. As atividades educacionais podem ser organizadas por módulos ou
etapas e, na medida do possível, integradas ao cotidiano das
comunidades, atendendo à natureza coletiva dos interesses comunitários
ou a grupos indicados pela coletividade.
6. Poderão ser realizadas oficinas, apresentações, debates, intercâmbios
interculturais, visitas dirigidas às cidades e a outras comunidades
indígenas, dentre outras atividades.
7. A Língua Portuguesa e a Matemática podem ser ferramentas úteis
para a relação que esses povos desejam estabelecer com a sociedade
nacional e com as esferas do estado brasileiro, possibilitando,
sobremaneira, acesso aos códigos necessários ao conhecimento dos seus
direitos constitucionalmente estabelecidos.
8. Poderão ser elaborados, publicados e distribuídos materiais didáticos
e pedagógicos específicos em diversos suportes e mídias, como apoio
para a implementação dos projetos educacionais.
9. Os processos educacionais poderão fomentar o conhecimento e a
reflexão crítica sobre o “mundo dos brancos”, assim como a
apropriação de linguagens, conceitos e questões relativas a esse mundo
de uma maneira autônoma, não colonizada.
Em articulação com a CGPDS, a CGIIRC também tem se manifestado,
internamente, com relação à configuração e ao acesso aos vários direitos sociais como a
emissão de documentação básica, processos de adoção de crianças, acesso aos
benefícios sociais e previdenciários, projetos de etnodesenvolvimento, entre outros,
trazendo subsídios para a FUNAI promover a articulação com outros órgãos
especificamente sobre os povos indígenas de recente contato.
A COPIRC/CGIIRC participou da elaboração da Instrução Normativa 01 de 13
de maio de 2016 que “Estabelece normas e diretrizes para a atenção da Funai, à
promoção e proteção dos direitos das crianças e jovens indígenas e a efetivação do
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direito à convivência familiar e comunitária”, onde estabelece no parágrafo único do
Art. 5º:
“No contexto de povos de recente contato ou isolados, as Coordenações das
Frentes de Proteção Etnoambiental - CFPEs e respectivas Coordenações
Regionais - CRs deverão informar os casos previstos no caput desse artigo
à Diretoria de Proteção ao Desenvolvimento Sustentável - DPDS para
acompanhamento, que encaminhará à Diretoria de Proteção Territorial DPT para conhecimento”.
A COPIRC/CGIIRC também subsidiou a resposta da FUNAI sobre o Projeto
substitutivo de Lei nº 1.057/2007 que “dispõe sobre o combate a práticas tradicionais
nocivas e à proteção dos direitos fundamentais de crianças indígenas, bem como
pertencentes a outras sociedades ditas não tradicionais”.
A CGIIRC realizou o encontro “Do isolamento voluntário ao recente contato:
perspectiva de uma política de Estado”, no período de 10 a 14 de novembro de 2014
para discutir diversas questões visando discutir e aprimorar o conceito de “povos
indígenas de recente contato”; refletir sobre as diferentes políticas pós-contato
implementadas a partir dos anos setenta e as perspectivas atuais para o desenvolvimento
de uma política de Estado diferenciada para os povos considerados de recente contato.
Além de representantes das Frentes de Proteção Etnoambiental (FPE’s),
participaram representantes das Coordenações-Gerais da FUNAI e de indigenistas
convidados. A estrutura do Encontro foi organizada por meio de Mesas Redondas com
debates posteriores e a exibição de alguns filmes, objetivando chegar a um documento
final que oriente a FUNAI sobre as diretrizes para a construção de uma política para
povos indígenas de recente contato.
Os participantes do evento foram, além de representantes das CoordenaçõesGerais da FUNAI, os coordenadores das Frentes de Proteção Etnoambiental e
Servidores nelas lotados, alguns Coordenadores Regionais que implementam ações com
povos de recente contato onde não há a existência de Frentes de Proteção Etnoambiental
e também alguns poucos convidados externos.
Em anos anteriores, este seminário foi planejado com um formato diferente ao
realizado. Os primeiros planejamentos contemplavam um amplo seminário com a
participação de representantes governamentais, de organizações indígenas e da
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sociedade civil. No entanto, no decorrer dos trabalhos da consultora, percebemos que,
pela falta de consenso e de alinhamento na própria FUNAI, o mais adequado seria
realizar um encontro interno, com alguns convidados externos e, em um segundo
momento, pensar a realização de um evento mais amplo.
Após quatro anos de desenvolvimento de experiências piloto

para povos

indígenas de recente contato e com o aumento da interlocução da CGIIRC com outras
coordenações-gerais da FUNAI, percebeu-se a necessidade de realizar uma reflexão e
uma avaliação sobre os trabalhos realizados com estes povos de maneira transversal.
Entendendo que a Coordenação de Políticas para Povos Indígenas de Recente Contato
(COPIRC) não possui a atribuição regimental de implementar ou executar as ações em
si, mas sim de promover uma articulação intersetorial e interinstitucional no sentido de
indicar as diretrizes para a execução de ações específicas para os povos indígenas de
recente contato, essas ações de alinhamento eram primordiais.
Ademais, diagnosticou-se que dentro da instituição havia um grande
desconhecimento sobre as diretrizes dessa política que precisava ser diminuído
gradativamente a fim de que as ações de proteção e promoção dos direitos desses povos
indígenas pudessem ser articuladas e, consequentemente, se tornarem eficazes. Da
mesma maneira, também era necessário discutir e aprimorar o conceito de “povos
indígenas de recente contato”, o qual está exposto de maneira oficial apenas no PPA da
FUNAI 2012 -2015 e possui várias incongruências já abordadas anteriormente.
O ponto de partida do Encontro proposto não era a política para povos de recente
contato em si, mas uma discussão e avaliação sobre as diferentes políticas pós-contato
implementadas a partir dos anos setenta e as perspectivas atuais para o desenvolvimento
de uma política de Estado diferenciada para os povos considerados de recente contato.
A questão primordial se constituiu nas políticas pós contato e a não existência, até o
presente, de uma política de Estado que respeite as autonomias dos povos indígenas,
frente às ameaças que muitas vezes os impelem a sair do isolamento voluntário e aceitar
o contato com a sociedade brasileira através das agências oficiais de Estado.
Foi contratada uma consultoria específica para pensar na concepção desse
Encontro (Auxiliadora Leão). No documento produto final dessa consultoria foram
apresentadas as principais questões a serem discutidas refletindo: as discussões internas
da CGIIRC; a análise documental dos relatórios das Frentes de Proteção Etnoambiental;
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relatórios dos consultores contratados pela GIZ para realizar diagnósticos entre os povos
Awá-Guajá, Arara e Zo’é; documentos, artigos, teses, filmes e os relatórios dos Projetos
de Cooperação CTI/FUNAI. Na elaboração da proposta, também foram consideradas as
experiências individuais do corpo técnico das Diretorias de Proteção Territorial e de
Promoção ao Desenvolvimento Sustentável, dos sertanistas e indigenistas que estão
desenvolvendo os trabalhos nas Frentes de Proteção Etnoambiental e da própria
consultora, dentro da FUNAI e no acompanhamento das políticas junto aos povos
indígenas.
Discussões fundamentais
Apresentaremos abaixo as principais discussões decorrentes das apresentações
das Mesas Redondas.
a. Políticas pós contato após o estabelecimento do Sistema de Proteção aos Índios
Isolados
 Existe, em geral, uma falta de reflexão contínua e institucionalização das
políticas pós-contato pelo órgão indigenista. São discussões que ocorrem muitas
vezes em situações emergenciais ou que são realizadas de maneira isolada na
FUNAI, provocando uma descontinuidade das atividades dos Programas e dos
processos de contato e de pós-contato. É necessário um maior esforço para
elaboração e execução de ações transversais e articuladas intersetorial e
interinstitucionalmente, preferencialmente organizados como Programas por
meio de portarias da presidência. Há necessidade de formulação de diretrizes
para execução da política pós-contato pela FUNAI, que devem ser encaradas
como proteção dos direitos fundamentais.
 Diferentes políticas pós-contato influenciaram indígenas de mesma etnia,
dependendo do grau de intervenção do Estado e das medidas adotadas. A
questão fundiária é uma das que mais influenciam ou diferenciam as ações póscontato. Em áreas de empreendimentos, por exemplo, devem ser pensadas
formas mais intervencionistas, devido o grande impacto causado aos povos
indígenas de recente contato.
 Existem diferentes visões de necessidades pela FUNAI e pelos povos indígenas,
havendo a necessidade de reorientar a interlocução do Estado com eles. Ou seja,
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devem ser escutados e suas demandas melhor qualificadas. Além disso, os povos
indígenas devem ser informados sobre as medidas e suas diretrizes adotadas pela
FUNAI.
 O Estado e a própria FUNAI estabelecem parcerias com outras instituições
governamentais e não-governamentais para implementação da política. Em
alguns casos, é necessário acessar outros tipos de parcerias formais e não
formais. Com o movimento indígena, essa articulação é ainda muito discreta e
ocorre geralmente em nível local. Deve-se acionar as principais associações e
organizações indígenas do país como APIB, COIAB e CIR, por exemplo, para
informar sobre a política e estabelecer alguns pactos.
b. O conceito de isolamento voluntário e as categorias de “recente contato” e
“isolados”
 O maior desafio decorrente do conceito de “recente contato” é como categorizar
sem ser discriminatório, considerando assim também que as categorias
administrativas apesar de conterem elementos dos conceitos científicos, não
devem ser usadas como tal. A FUNAI deve evitar fazer uma “lista” dos povos de
recente contato, evitando a exclusão de povos igualmente vulneráveis ou outros
povos de recente contato que não são atendidos pelas FPE.
 Há, em geral, uma falta de entendimento da visão indígena sobre as categorias
administrativas, existindo um estigma do conceito de “recente contato” como
“primitivos” ou “incapazes” pelos próprios povos indígenas de recente contato e
pelos outros povos indígenas e não indígenas do entorno. O conceito de “recente
contato” também é muito confundido com o de “isolados” em fóruns de controle
social como o CONDISI, por exemplo. Portanto, o conceito também deve ser
esclarecido, discutido e refletido com os próprios povos indígenas, inclusive os
considerados de recente contato.
c. Atendimento de saúde nos processos de pós-contato
 As articulações com a SESAI para atendimento médico nas últimas situações
de contato e pós-contato se mostraram insuficientes para garantir a integridade
do povo indígena recém contatado, colocando em risco a vida dessas
populações. Sugere-se que a FUNAI tenha autonomia para constituir e
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desenvolver os planos de contingência na área médica, inclusive com a
possibilidade de contratar profissionais e comprar insumos necessários. Nos
Planos de Contingência, cabe a FUNAI avaliar as situações de contato e
coordenar as equipes médicas envolvidas. A Funai deverá elaborar um
documento com as diretrizes de atenção à saúde em situações de contato, póscontato, surtos epidêmicos e em casos especiais. Todas as situações de contato,
pós-contato, surtos epidêmicos e casos especiais deverão ser consideradas
como emergência sanitária e, caso avaliado, equipes médicas deverão ser
contratados e insumos adquiridos pela FUNAI.
 Em situações de possíveis contatos, a FUNAI deverá fazer articulação prévia
na região com as Coordenações Regionais, DSEIs, Polos Base, governos
federais, estaduais e municipais.
 Deverá ser garantido aos povos indígenas o atendimento médico em tempo
integral no interior das Terras Indígenas, independentemente do número
populacional e da localização das aldeias.
d. Participação dos povos indígenas nos processos de contato
 Os processos de contato realizados em 2014 foram empreendidos pelos próprios
indígenas no caso dos dois grupos Korubo, Awa e o do Xinane. De que maneira
eles participam da reflexão sobre os processos de contato e pós-contato? Como
se dá a participação dos indígenas nos processos de contato, de localização e de
monitoramento de povos indígenas isolados? Em geral, existe uma falta de
esclarecimento sobre o papel da FUNAI nos processo de contato e sobre a
política de proteção de povos indígenas isolados.
 Os povos indígenas têm mais conhecimento sobre o Estado e o mundo ocidental
do que o contrário, e elaboram estratégias nessa relação, que são reavaliadas e
reatualizadas. O Estado produz estratégias comuns e pouco específicas. O
Estado, as ONGs e as organizações indígenas reproduzem relações de
dominação e sujeição, de preconceitos internos dos próprios povos indígenas,
inclusive decorrentes da relação entre povos contatados e isolados.
 O ponto de vista indígena sobre os processos de contato e pós-contato poderá ser
considerado na formulação e na execução das políticas públicas. A FUNAI, por
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meio de suas equipes de campo, deve criar espaços de interlocução, incentivar o
diálogo – inclusive com o aprendizado da língua – com o objetivo de
compreender e qualificar suas estratégias, demandas e anseios e fortalecendo tais
estratégias.
e. Qualificação das demandas dos índios


As políticas pós-contato devem estar centradas na autonomia dos índios,

nas suas relações com a sociedade nacional, procurando entender e respeitar as
estratégias próprias dos povos indígenas com a menor interferência possível e
qualificando as suas demandas através de conhecimento sobre eles e dos processos
próprios de consulta.


Nos processos pós-contato, as FPEs utilizam-se de estratégias, tais como

o regime de circulação de bens nos Zo´é e nos Korubo, o termo de conduta, a
construção de estruturas físicas diferenciadas para a realização de ações, programa
de vivência entre índios e servidores, intercâmbios, oficinas de educação
instrumental, entre outras.


Com o processo de novas migrações para os centros urbanos em busca de

benefícios sociais e de estabelecimento de novas relações com a cidade, como no
caso do povo Yanomami, deve-se considerar que eles não estão em busca apenas de
objetos ou de ações utilitaristas, mas de relações.


Em geral, os povos indígenas de recente contato não participam nos

fóruns de controle social como CONDISI e comitê regional, pela vontade dos
próprios indígenas ou porque não conhecem e/ou não entendem o funcionamento e
os objetivos desses fóruns. Caso os indígenas demandem essa participação, deve-se
garantir a presença de intérpretes, realização de reuniões prévias e outras
estratégias, respeitando as formas de organização política e as temporalidades
próprias dos povos indígenas de recente contato. Ainda, deve-se garantir a
representação dos direitos dos povos isolados, por meio da FUNAI, nesses espaços
de controle e participação social indígena, por meio da participação das FPE.
f. Casos de genocídio ou violência

foram

Em diversos casos de genocídios e violência contra povos indígenas,
instaurados

inquéritos,

entretanto

não

houve

resultados

na
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responsabilização criminal dos culpados. Em outros casos, a FUNAI não
denunciou oficialmente esses casos. É necessário, então, elaborar, diagnosticar,
subsidiar e denunciar processos de genocídio e violência contra povos indígenas
de recente contato e isolados.


O baixo número populacional dos povos indígenas não deve ser tratado

como condicionante para a garantia dos direitos. Deve-se aprimorar os processos
administrativos para a garantia dos direitos territoriais dos povos indígenas com
baixo número populacional. Por exemplo, os povos Juma, Akuntsu, Kanoê e AváCanoeiro sofrem com a descontinuidade do atendimento à saúde, pois a SESAI,
por meio dos DSEI’s, justifica a impossibilidade de ceder um funcionário para
uma população tão diminuta. Assim, além de sobreviverem a um processo de
genocídio, sofrem duplamente com a falta de atendimento. Outros povos
indígenas isolados com conhecida dificuldade de reprodução física como os
Piripkura são também penalizados com a dificuldade em dar continuidade ao
processo fundiário da T.I. Piripkura (restrição de uso).


O caso mais grave é o “índio do buraco”, nome da referência “Tanaru”

de um indígena que vive sozinho há ? anos em uma restrição de uso de ? hectares.
Sozinho, suas chances de sobrevivência foram maximizadas por ações da FUNAI,
sem as quais provavelmente sofreria com dificuldades de alimentação e na
obtenção de ferramentas. As poucas informações geradas a partir de observações
em sua maioria à distância, sugerem que esse indivíduo seja o único remanescente
de sua etnia.
g. Entorno indígena e não-indígena
 Muitos povos indígenas isolados ocupam e disputam e/ou coabitam territórios
em terras indígenas com grupos indígenas que estabelecem contatos intensos e
constantes com a sociedade nacional, o que acarreta eventuais relações de
contato e consequente disseminação de doenças. A vulnerabilidade dos povos
indígenas isolados decorre, também, de ações inadequadas e condições de saúde
precárias do entorno não indígena e invasão territorial.
 Alguns povos indígenas de recente contato são bastante influenciados por outros
povos indígenas que vivem no entorno, como por exemplo, os Awá pelos
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Tenetehara e Gavião; os Yanomami pelos Ye’kuana; os Korubo pelos Matis,
entre outros. Esses povos trazem informações sobre políticas universalizantes,
como o Programa Bolsa Família, muitas vezes incentivando os povos de recente
contato a acessá-las.
 O entorno não indígena deve ser considerado como área de abrangência nas
estratégias de proteção aos povos isolados, e em situações de pós-contato, não
somente em ações de repressão, como também em ações de sensibilização,
conscientização e educação etnoambiental. Há experiências bem sucedidas em
curso executadas pelas FPEs Uru-Eu-Wau-Wau, Vale do Javari e Purus.
h. Recursos humanos


É necessário instituir uma política de formação do servidor evitando o

personalismo, com ações que promovam a mínima rotatividade para propiciar
aprendizado da língua e da construção de relação de identificação e de confiança
com os índios. Uma das medidas é criar programas de vivência e de sensibilização
para os servidores conhecerem estratégias diferenciadas de trabalho adotadas
pelas FPE´s, com os povos indígenas promovendo uma relação entre as unidades
descentralizadas e entre as CRs, CTLs, FPEs e CGs.
Avaliamos o Encontro como extremamente positivo, pois estabeleceu uma série
de questões a serem discutidas com mais profundidade que devem ser ampliadas para
outros níveis como os chefes de serviço ou das CTL. Também foi diagnosticado a
necessidade de realizar novas discussões internamente à FUNAI.

Desafios Eixo II: Desafios para consolidar e institucionalizar a política para povos
indígenas de recente contato
O primeiro desafio inexorável para elaboração dessa política é a própria
categorização do conceito de “recente contato”. Como o Estado irá oferecer políticas
diferenciadas e específicas para alguns povos e outros não? São escolhas políticas,
conjeturais ou para compensar os danos causados pelo próprio Estado nos processos de
contato com esses povos? Mas quantos outros desses povos necessitariam de medidas
mais específicas e executadas dentro das terras indígenas que não se encaixam nesse
perfil? E quais são as diferenças da especificidade da política para os povos indígenas
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de recente contato e para os outros povos indígenas? Ou seja, a política não pode ser
excludente e, da mesma maneira, a estrutura limitada das FPEs não pode ser a causa da
exclusão de alguns povos de um atendimento específico.
Advém daí outro desafio que é a incorporação dessa política pela FUNAI. De
qual política estamos falando? É possível ter uma política única ou deverão ser várias
políticas? Como adequar as normas e padrões administrativos à imensa diversidade
social e cultural? E mais, como aplicar políticas universalizantes voltadas aos povos
indígenas, ou à sociedade nacional, para os povos de recente contato? Estamos
considerando a especificidade dentro da especificidade.
Chegamos a uma terceira dificuldade de como constituir uma política transversal
internamente à própria FUNAI e nos diversos setores governamentais e nãogovernamentais. Apesar de ser uma política criada e executada pela FUNAI, poucas
coordenações-gerais conseguem em suas estruturas atuais se relacionarem de uma
maneira produtiva com as FPEs. Fora da FUNAI, há uma enorme barreira para se
articular com os órgãos que executam outras políticas públicas para os povos indígenas
em geral. Como ultrapassar essa barreira em nome dos povos indígenas de recente
contato?
O quarto desafio que levantamos é inerente à constituição regimental da própria
FUNAI. A ausência de um orçamento específico para o fomento dessa política, aliado a
um aparato administrativo e legal, inviabiliza a sua concretização. O orçamento limitado
da FUNAI é distribuído de várias maneiras pelas coordenações-gerais, por população
indígena atendida (per capita), por CRs, considerando as FPEs apenas como
“apêndices” destas, ou conforme os projetos vão sendo aprovados durante o ano após
uma espécie de “pré-pactuação” que ocorre em eventos de planejamento estratégico.
As FPEs não encontram espaços de diálogo adequados diante de tais parâmetros,
pois o atendimento a uma população de 5 pessoas do povo Akunt’su, por exemplo, deve
“custar” o mesmo que os mesmos serviços prestados a 300 indivíduos de outra etnia. Ou
porque a CR “X” já apresentou os projetos que considerava necessários às CGs, mas
não incluiu os da FPE a que presta apoio administrativo e provavelmente os recursos
que aquela CG planejou destinar a aquela região já tenham se esgotado. Enfim, são
várias situações que não valem a pena serem enumeradas aqui. Só enfatizamos que essa
dificuldade deve ser superada urgentemente.
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Para o pleno funcionamento dos Programas, esse aporte é essencial. Caso
contrário, apenas partes deles funcionarão gerando uma situação de maior
vulnerabilidade aos povos indígenas de recente contato a que se destinam e acabarão
dependendo de recursos de outros projetos externos à FUNAI, como os de compensação
de empreendimentos que também possuem uma concepção inadequada e baixa
execução.
Ou seja, deve-se procurar uma maneira de discutir profundamente esses pontos e
de internalizar essas discussões em prol da melhoria de outros setores da FUNAI. Além
disso, é necessário a consolidação um documento com as diretrizes para a proteção e
promoção dos direitos dos PIRC com subsídios dos chefes de serviços das FPEs, a ser
divulgado para os órgãos governamentais, a sociedade civil organizada, movimento
indígena e internamente à FUNAI, com a produção de um material informativo sobre
essa política.
Outro ponto importante a ser desenvolvido é o aprimoramento do processo de
consulta aos povos indígenas de recente contato sobre a própria política. Sugerimos a
realização de um Encontro com representantes de Povos Indígenas de Recente Contato,
com um formato que viabilize a comunicação.
10.3 Eixo III: Elaboração e formalização dos Programas para os PIRC

Estratégias para elaboração dos Programas para Povos Indígenas de Recente
Contato
Atualmente existem 03 Programas propostos – Programa Korubo, Programa
Zo’é e Programa Awá - mas que não foram criados formalmente por meio de portaria
da FUNAI. A expectativa é que nos próximos anos sejam criados mais 04 Programas –
Programa Xinane, Programa Omerê, Programa Suruwaha e outro Programa a ser
definido - de acordo com a única meta referente aos povos indígenas de recente contato
de “Criar e implementar 7 programas específicos de promoção e proteção dos direitos
dos povos indígenas considerados de recente contato” (0418), estabelecida no novo
Plano Plurianual (PPA) 2016-20198.

8

Os objetivos da FUNAI fazem parte do Programa nº 2065 de proteção e promoção dos direitos dos
povos indígenas.
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Diferente do último PPA (2012-2015), não existe um objetivo específico
referente aos povos indígenas de recente contato, estando a meta citada, inserida no
Objetivo n°1012 “Promover e proteger os direitos sociais e culturais e o direito à
cidadania dos povos indígenas, asseguradas suas especificidades nas políticas
públicas”. No entanto, existe uma ação orçamentária específica para esse fim (Ação
215Q - Promoção dos Direitos dos Povos Indígenas de Recente Contato).
Associado a essa meta, também há a iniciativa de “Elaboração de
diagnósticos socioculturais que orientem a construção e execução dos programas
específicos voltados aos povos indígenas de recente contato” (04LQ), que seria um dos
passos para a elaboração dos programas, dentre os quais ainda teríamos:
- Elaboração de diagnóstico das demandas do povo indígena de recente contato alvo do
Programa por meio de consultorias ou equipe da própria FUNAI;
- Elaboração de esboço dos programas, reformulando o atual existente base para as
minutas dos Programas Korubo e Zo’é;
- Reunião com as equipes da FPEs e discussão sobre a primeira proposta;
- Pactuação com povo indígena de recente contato alvo do Programa;
- Apresentação e pactuação com parceiros e organizações indígenas; e
- Formalização do Programa por meio de Portaria da FUNAI.

Desafios do Eixo III:
- Formalização dos Programas por meio de Portaria da FUNAI.
- Formular metodologia que promova a participação dos PIRC na formulação e o
controle social de maneira contínua dos Programas.
*****
A falta de clareza da FUNAI quanto às formas de atuação da COPIRC talvez
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sejam um dos maiores desafios desta coordenação. Apesar de existir uma interface clara
no regimento da FUNAI, a atuação de algumas coordenações-gerais ainda é tímida e
precisa ser intensificada. A COPIRC/CGIIRC muitas vezes e convocada pelas CGs da
FUNAI a se manifestar também sobre situações de povos como Enawenê-Nawê, mas
não possui essa capacidade de recursos humanos e recursos para responder as
demandas, apesar de considerar importantes essas situações.
E verificamos que o atendimento indireto, ou seja, um aporte financeiro ou técnico
da COPIRC/CGIIRC sem estar atuando diretamente na ponta via as FPEs se torna muito
complicado para o acompanhamento das ações e no levantamento de subsídios para
sugerir ações. No caso dos Avá-Canoeiro, a COPIRC/CGIIRC realizou dezenas de
visitas técnicas, estando bem presente em campo e próximo da CTL Avá-Canoeiro.
A COPIRC/CGIIRC tenta agir como uma coordenação “aglutinadora” de ideias
que promover interações entre as CGs no intuito de realizar ações intersetoriais, como
ocorreu nos Hupdä’h e Yuhupdeh, para citar um exemplo.
Dentre os vários desafios levantados em todos os três Eixos de atuação das FPEs
e COPIRC/CGIIRC destacamos os seguintes:
 Criação de 07 programas de proteção e promoção dos direitos para os povos
indígenas de recente contato (PPA 2016-2019) através da publicação de
Portarias, que definirão o aporte orçamentário, o papel da CGIIRC e das CGs na
execução destes.


Finalização dos produtos do GTI (Port. Nº 171), inclusive com a publicação de
portaria regulamentando o acesso e a assistência à saúde para povos indígenas de
recente contato.



Elaboração de proposta de plano de contato integrado da FUNAI para
referências onde o contato é iminente.



Elaboração de minuta de Portaria da FUNAI sobre as diretrizes de proteção e
promoção dos direitos dos povos indígenas de recente contato.



Promover estratégias de participação das CGs e CRs na elaboração e fomento da
política para povos indígenas de recente contato em todas as fases, desde o
planejamento.
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Criação de estratégias para a FUNAI realizar um trabalho qualificado nas TIs
onde há a presença de povos indígenas de recente contato.



Formulação de diretrizes para execução de ações pós-contato, reconhecendo a
diversidade de cada povo indígena antes da implementação de qualquer ação.



Promoção de ações de intercâmbio e vivências com a presença de povos
indígenas de recente contato com as CTLs, CRs, CGs e FPEs.



Instituir o uso de roteiros de relatórios de campo e de um fluxo administrativo
mais eficiente de acompanhamento e um aprimoramento dos processos de
planejamento.

Promover a capacitação contínua das equipes de campo sobre políticas públicas e
línguas indígenas.

11. Contatos ocorridos entre 2014-2015
Após 17 anos sem o estabelecimento de novos contatos com grupos
indígenas isolados, houve quatro processos de contato em 2014 e 2015, provocando
uma série de reflexões nas FPEs e na CGIIRC. Estaríamos na “década do contato” ? O
que estaria provocando esse crescimento no número de contatos ? Mudanças climáticas
? Aumento das invasões em seus territórios ? Maior confiança nos não-indígenas ?
Em junho de 2014 ocorreu o contato com grupo isolado do igarapé Xinane,
afluente do rio Envira, TI Ashaninka e isolados do rio Envira. Em dezembro 2014,
ocorreu o contato com um pequeno grupo Awa contatados pelos Awa Guaja moradores
da aldeia Awa, na TI Caru; e na TI Vale do Javari, com um grupo Korubo, no rio
Itaquaí. Em 2015, ocorreu o contato com outro grupo Korubo isolado, habitante do rio
Coari, o qual foi contatado por indígenas Matis, no rio Branco.

Etnia/fam.
linguística

N°
pessoas

Contato

Data

Aonde

Awá Guajá /
Tupi Guarani

03

Indígenas Awá Guajá fizeram o
contato, nas cabeceiras do
igarapé juriti.

dezembro de
2014

TI Caru - MA

Pano

34

Contato com indígenas

Junho de 2014

TI Kampa e
isolados do rio
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Ashaninka

1° grupo: seis pessoas
contatados por indígenas
Kanamary, no alto rio Itaquai.
Korubo / rio
Itaquaí / Pano

Envira / Rio
Envira - AC
1° grupo:
setembro de
2014

5 + 15
2° grupo de 15 pessoas
contatado por equipe da Funai

Korubo / rio
Coari /Pano

21

Contato com indígenas Matis

2° grupo: 15 de
outubro de 2014

Setembro de
2015

TI Vale do Javari /
Rio Itaquai - AM

TI Vale do Javari /
Rio Branco - AM

Esses fatos mostraram a necessidade de revisão da política indigenista
atualmente adotada pela Funai, e executadas pela CGIIRC e FPEs. Cada contexto de
contato foi específico e requer uma análise singular, no entanto, esses contatos devem
ser analisados, também, sob a ótica da política indigenista. O encontro permitiu
aprofundar essa análise, por meio de exposições a serem feitas por servidores que
participaram de situações de contato e posterior debate sobre o assunto. Observa-se
que os últimos contatos ocorreram por meio de indígenas que moram no entorno do
território dos isolados. A Funai não possuiu diretrizes de atuação com relação ao
compartilhamento de territórios, tampouco nos casos de conflitos interétnicos. Por isso,
foram delineadas algumas possíveis estratégias de atuação.
Alguns aspectos devem ser destacados sobre esses processos de contato recentes.
Em primeiro lugar, todos foram realizados por intermédio de povos indígenas com
contato consolidado. Ainda, integrantes do mesmo povo indígena atuaram como
intérpretes e intermediadores das relações com a FUNAI, no caso do contato Awá e
Korubo. São diferenças bem grandes em relação aos contatos estabelecidos pela FUNAI
em décadas passadas.
A FUNAI foi criticada pelo seu despreparo. Elencamos uma série de
dificuldades, principalmente de ordem burocrática que impossibilitaram que essas
condições prévias ao contato existissem. Apesar de o contato ser previsto no SPII, quase
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nenhum servidor atual das FPEs tem experiência em uma situação tão complexa quanto
o contato com índios isolados. Não houve cursos nem capacitações sobre como lidar
com algumas situações. Várias BAPEs, apesar de terem uma boa estrutura, não são
adequadas para receber um grupo recém-contatado. Os contratos administrativos
também muito frágeis e engessados para uma aquisição rápida de insumos. Da mesma
maneira, não é possível “contratar” um linguista ou intérprete de maneira imediata por
causa de entraves burocráticos.
No entanto, as experiências citadas, apesar de levantarem uma série de falhas,
também nos mostraram caminhos possíveis, delineando algumas diretrizes das ações
pós- contato. Apesar dessas dificuldades, nenhum indivíduo dos quatro grupos,
totalizando mais de cem pessoas, veio a óbito, o que comprova a eficiência das ações
empreendidas pelas FPEs.
Dessa maneira, desde o estabelecimento dos contatos, as FPEs Awá, Envira e
Vale do Javari têm ocupado de forma permanente as Bases de Proteção Etnoambiental
(BAPE), desenvolvendo ações dentro de uma política pós-contato com o objetivo de
promover os direitos e a autonomia dos povos de recente contato. Assim, foram
realizadas gestões no sentido de promover uma autonomia alimentar com a derrubada
de roças; o estabelecimento de moradias tradicionais; censo e diagnóstico das relações
de parentesco e de afinidade; diagnóstico dos deslocamentos e uso do espaço;
documentação da cultura material; relação com os outros povos isolados; e
principalmente o monitoramento do atendimento à saúde.
Nesses contextos pós-contato, o acompanhamento do atendimento de saúde
sempre teve uma prioridade em virtude da situação de extrema vulnerabilidade
epidemiológica. Foram realizadas diversas reuniões entre a FUNAI e SESAI em suas
instâncias locais e centrais visando melhorar esse atendimento e garantir as suas
especificidades necessárias.
No entanto, consideramos que o atendimento ainda não segue as diretrizes
resultantes do Grupo de Trabalho Interministerial (GTI), criado pela Portaria
Interministerial nº 171, de 6 de fevereiro de 2013, que tinha por objetivo a elaboração
de diretrizes e estratégias de ações em saúde para Povos Indígenas Isolados e de
Recente Contato, bem como um Plano de Contingência da Saúde para Situações de
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Contato com Povos Isolados e Surtos Epidêmicos em Grupos de Recente Contato. A
CGIIRC enviou diversos ofícios à SESAI cobrando providências em geral.
Destacamos a seguir as diretrizes que o atendimento de saúde a esses povos de
contato recente (baseadas na consultoria realizada pelo médico Douglas Rodrigues à
OTCA):
- Designação de uma equipe específica, composta inclusive de médico nas aldeias onde
se encontram os indígenas recém-contatados, tendo a sua permanência contínua
garantida;
- Disponibilidade de insumos específicos (vacinas, medicamentos, equipamentos, entre
outros) para o atendimento dos mesmos com alta resolubilidade no interior da referida
terra indígena;
- Infraestrutura básica de transporte e de comunicação;
- Monitoramento contínuo de especialistas;
- Elaboração do “plano de contingência para situações de contato entre grupos
indígenas isolados”;
- Disponibilização dos relatórios médicos bem como dos exames realizados;
- Respeito ao princípio da intervenção mínima;
- Efetuar o maior número de ações e procedimentos dentro das terras indígenas
evitando, sempre que possível, a remoção de pessoas para centros urbanos para
tratamentos de saúde;
- Incorporar tecnologias adequadas ao trabalho em campo, como acesso à internet,
disponibilização de kits para realização de exames subsidiários em campo, de
aparelhos de RX e Ultrassonografia portáteis, supervisão e apoio à distância para as
equipes de campo utilizando-se recursos da Telemedicina e Telessaúde;
- Reforço em ações de prevenção, que envolve diferentes aspectos como:
Prevenção primária


Levantamento prévio do maior número de informações sobre o grupo (língua,
população, etc.);
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capacitar profissionais de saúde dos DSEI e das FPEs para atuação em casos
de pós-contato, enfatizando a importância do respeito e articulação com os
sistemas tradicionais de cuidado e cura;



promover a colaboração e troca de informações entre os diferentes bases de
dados (SESAI, FUNAI e organizações da sociedade civil como o ISA, CIMI,
OPAN e CTI, entre outras);



adoção de medidas de saúde dirigidas à população do entorno, especialmente
indígenas, assegurar que os profissionais de saúde, indigenistas, militares e
pessoal de apoio que circulam nesses territórios, estejam livres de qualquer
doença infecto-contagiosa, com especial atenção para as viroses respiratórias,
doenças diarreicas virais, malária, calazar e tuberculose;



estabelecer códigos de conduta para os profissionais de saúde indigenistas,
militares e pessoal de apoio que circulam nesses territórios, no sentido de
evitar contatos íntimos, troca de bens de consumo e alimentos industrializados.

Prevenção Secundária:


realização de inquéritos soro-epidemiológicos, com o intuito de mapear as
principais doenças para as quais esses povos não tem imunidade

A

seguir

descreveremos,

resumidamente,

algumas

ações

pós-contato

empreendidas no período de 2014 a 2017.
11. 1 - Povo de recente contato do igarapé Xinane
O contato do povo de recente contato do igarapé Xinane ocorreu no dia 29 de
junho de 2014, na aldeia de índios Ashaninka denominada Simpatia. Nesses primeiros
momentos, todos os esforços foram voltados para a questão de saúde desse povo,
extremamente vulneráveis as doenças da sociedade envolvente, sendo mais conveniente
deslocá-los para a base Xinane na ocasião. Deixá-los no Simpatia significaria estar
constantemente vulneráveis a viroses provenientes da cidade de Feijó (AC) devido aos
inúmeros deslocamentos dos Ashaninka para o município atrás dos benefícios sociais. A
oferta de alimentos na aldeia Simpatia era na ocasião muito superior à da BAPE, mas
ficaria muito complicado criar a dependência do grupo de recente contato aos roçados
dos Ashaninka, causando uma grande perturbação para ambos os grupos.
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Na BAPE Xinane, abandonada desde
2011,

os

indígenas

de

recente

contato

receberam atendimento de saúde, coordenado
pelo Dr. Douglas Rodrigues da UNIFESP, e
deslocaram-se após 4 dias rumo as malocas
localizadas na cabeceira do igarapé Xinane,
mais precisamente no igarapé Progresso.
Informaram à equipe da FPEE que iriam para
as malocas para avisar sobre o contato aos
demais membros do povo e que possivelmente
voltariam para a BAPE em duas luas (2 meses).
A notícia sobre o contato incentivou o
restante do grupo que estava nas suas malocas
e, em menos de duas semanas, um grande
grupo retornou a base, sendo que a partir desta
data tivemos a presença ininterrupta deste povo
Figura 1 - Shirimaku exibe cicatrizes provocadas
por arma de fogo. 2014

na região da base Xinane. Com o auxílio dos
intérpretes (colaboradores indígenas Jaminawa)

iniciamos um processo de compreender os motivos do contato, o que é um processo
gradativo. Os indígenas de recente contato relataram diversas ameaças a integridade
física do lado peruano.
Após um período de muita curiosidade e trocas de informações, e quando a
situação de saúde estava mais estável, foram incentivados a abrir roçados e construir
casas tradicionais de modo a, paulatinamente, minimizar a dependência dos indígenas
da BAPE. Também foram realizadas atividades na BAPE no intuito de reestruturá-la,
como manutenção das estruturas físicas, manejo do roçado, manutenção e plantios na
horta, entre outros.
Desde o início do contato, houve a participação de intérpretes da etnia
Jaminawa, língua próxima a falada por eles. Como o intérprete possui um papel muito
importante, tudo é feito através de interlocução com a Associação Jaminawa. Os nomes
dos intérpretes devem ter a anuência da comunidade de origem e ser encaminhado a
diretoria da Associação. Eles possuem a mesma escala dos demais servidores da FPEE e
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são pagos através de auxílio indígena, recursos esses divididos entre a CGIIRC e
CGPDS.

Figura 2 - Mulher do segundo grupo recém-chegada na BAPE Xinane. Guilherme Siviero/Acervo
FPEE, 2014.

Em todas as entradas de enfermeiros e técnicos em enfermagem, foram
apresentadas as diretrizes dos trabalhos realizados pela FPEE, bem como as regras de
conduta e acordos de convivência, sempre no intuito de minimizar os impactos iniciais
do contato ao povo de recente contato do Xinane e de se estabelecer diretrizes para um
trabalho futuro, caso esse povo decidisse permanecer vivendo ali.
No início do contato, alguns indígenas do sexo masculino se alimentavam junto
com a equipe da BAPE. Chegou a ser estipulado que apenas homens solteiros comeriam
com a equipe, mais foi avaliado que o fornecimento de alimentação diário gerava uma
dependência, problemas de saúde, além do fato de que as mulheres e crianças também
estavam querendo se alimentar junto com a equipe.
No entanto, como os indígenas não tinham alimentos provenientes de roçados
disponíveis, visto que seus roçados ficaram nas antigas áreas de moradia, foi necessário
que se alimentassem na BAPE. Em uma segunda fase, continuaram retirando alimentos
dos roçados da BAPE, mas se responsabilizavam por preparar sua própria comida.
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Posteriormente, ao longo desses dois anos após o estabelecimento do processo
de contato, os indígenas foram incentivados pela equipe da FUNAI a derrubar roças e
plantar os produtos tradicionalmente cultivados. A equipe da FPE e colaboradores
auxiliaram na fase de limpeza e preparo do solo. Daí em diante, os próprios indígenas
cuidaram do plantio e da manutenção do roçado. Também houve a doação de algumas
ferramentas agrícolas como facões e machados para auxiliar na derrubada. Com a
derrubada das roças nas áreas de seus kupishawas, a dependência de alimentação
oriunda da BAPE foi, gradativamente, deixando de existir, sendo que atualmente
utilizam os produtos de seus próprios roçados, vindo a realizar colheitas na BAPE
apenas de maneira esporádica.
No momento atual, há três roçados pertencentes aos conjuntos de 05
kupishawas distantes entre si (Kuronawa, Purus, Kuyo, Rãtã e Shuri) ao longo do rio.
Os últimos kupishawas são os mais próximos da BAPE e o primeiro, o mais distante. Os
kupishawas são construídos com madeira cedro, jitó e quariquara e palmas de oiricuri.
Sua construção foi auxiliada pela equipe da FPEE. De início os RC começaram a
construir suas próprias casas, mas pouco tempo depois solicitaram auxilio da Frente
para o corte de tabuas para fazer paredes devido à grande quantidade de mosquitos na
região. Nas antigas localizações não havia tantos mosquitos. Um dos critérios que
usavam antes do contato para a escolha do local de seus kupishawas, era a isenção
desses insetos.

Croqui da base Xinane com suas estruturas e localização dos kupishawas do
povo de recente contato do Xinane
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Esses roçados compõem-se principalmente macaxeira e banana, mas também há
inhame, jerimum e batata doce. As sementes vieram de suas próprias roças ou das roças
da aldeia Simpatia. Os indígenas também costumam trazer novas variedades de plantas
toda vez que vão até o antigo kupishawa próximo da fronteira com o Peru. A FPE
observou que os indígenas apresentam uma técnica de plantio um pouco diferente da
usada na região, utilizando um pedaço de ramo de árvore despontado para fincarem no
solo e fazer a cova para muda ou semente.
Também há roçados nas regiões circunvizinhas à BAPE: 02 de macaxeira, 03 de
banana, 01 de pupunha, 01 de abacaxi e trechos de praia plantados com melancia. Há
também outros produtos plantados em menor quantidade com mamão, manga, frutapão, limão, inhame e goiaba, que também são consumidos pelos indígenas. Os roçados
do entorno da BAPE foram plantados de modo tradicional por servidores e mateiros. De
início, foram plantadas banana e macaxeira em função do grande consumo tanto pela
BAPE, como pelos indígenas.
Estimamos que a área total de roçados da BAPE e dos kupishawa, seja em torno
de três hectares e que esse estoque alimentício em terra se prolongue até meados de
2017. No entanto, a FPE já está apoiando o preparo de novas áreas de plantio para o
mês de agosto, época ideal de plantio na região do alto rio Envira.
A caça também é uma fonte de alimentação importante. Os animais comumente
caçados pelos indígenas são jabuti, tatu, anta, aves (várias espécies), porquinho, jacaré,
ovos de tracajá, paca, macaco (várias espécies), etc. Observou-se que o consumo de
carne de veado é feito apenas por algumas mulheres, devido a alguma restrição
alimentar ainda não diagnosticada. Também é consumida uma ampla variedade de
peixes, com exceção dos de couro, tendo havido casos de alergia após o consumo em
alguns indígenas.
Em menor quantidade, alguns frutos também são coletados, os que estão
próximos à BAPE e outros como pupunha, patoá, uricuri, cocão, entre outros.
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O monitoramento do atendimento à saúde
O monitoramento do atendimento à saúde tem sido uma das ações prioritárias da
FPEE, tendo em vista que a sua especificidade epidemiológica é a maior causa de
vulnerabilidade do povo indígena do Xinane. Como já relatado, os primeiros
atendimentos de saúde, como relatado anteriormente, foram realizados pelos médicos
Dr. Douglas Rodrigues (UNIFESP) e Dr. Rafael Sacramento (DSEI Maranhão/SESAI),
trazendo subsídios para se definição das principais diretrizes desse atendimento,
seguindo as discussões realizadas no âmbito do Grupo de Trabalho Interministerial
criado pela Portaria Interministerial nº 171, de 06 de fevereiro de 2013.
 Infraestrutura física da BAPE para o atendimento à saúde:


Reestruturação da BAPE Xinane com construção de alojamento para os
profissionais de saúde e atendimento à saúde;



Sistema de comunicação eficaz na BAPE Xinane (radiofonia, internet e
telefone satelital);



Instalação de grupo gerador e freezer para manutenção de cadeia de frio,
para garantir ações de imunização e armazenamento de soro antiofídico;



Disponibilização dos medicamentos necessários em quantidades
adequadas ao tamanho do grupo, incluindo aqueles fora do RENAME;



Disponibilização dos equipamentos mínimos necessários para o trabalho
da

saúde

como

compressores

para

inalação,

maca,

balanças,

antropômetros, fitas para urodiagnóstico etc.
 Profissionais de saúde do DSEI Alto Juruá:


Designação de profissionais de referência no DSEI Alto Juruá

com perfil para atuação em situações de contato e de surtos e epidemias;


Evitar que haja muita rotatividade de equipe, incentivando o

estabelecimento de relações com os indígenas;


Capacitação contínua dos profissionais de saúde da SESAI para

atuação em saúde de grupos isolados e em situações de contato.


Presença de mulheres integrando as equipes de saúde, para uma

melhor atenção e cuidados a saúde junto as mulheres do grupo.
 Elaboração e atualização constante dos Planos de Contingência em casos de
contato e em caso de Surtos e Epidemias para a BAPE Xinane
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 Manter o cadastramento médico utilizando‐se fichas individuais padronizadas


As fichas originais devem ser atualizadas a cada atendimento e

devem ser armazenadas na BAPE Xinane.


Cópias digitais de segurança devem ser arquivadas no polo base

de Feijó.
 Ações de imunização


No caso de novos contatos, iniciar imunização e procurar colher

material para perfil soroepidemiológico do grupo


Manter diálogo sobre a vacinação em crianças pequenas, pois já

houve algumas restrições, não forçar.
 Seguir sempre o princípio da intervenção mínima com o respeito e
interlocução das práticas tradicionais de cura e cuidado com o sistema
biomédico ocidental, evitando a alta medicalização e a dependência de serviços
de saúde.
 Atendimento contínuo da população indígena do entorno (rio Envira) com
alta cobertura vacinal: o atendimento realizado na BAPE Xinane ao povo
indígena do Xinane não deve ser uma alternativa de assistência para as aldeias
na calha do Alto Envira, pois passará a ser um lugar onde circulam doenças,
levando ao aumento do risco de contágio para os indígenas.
Hoje os trabalhos são feitos por equipes de saúde composta por um Enfermeiro e
um Técnico em enfermagem em escalas de 30 dias casa equipe. Com entradas
esporádicas de equipe composta por médico, dentista e equipe de imunização e vacinas.
A continuidade do atendimento foi realizada pelos profissionais do pólo base de
Feijó, subordinado ao DSEI Alto Juruá. Apesar de permanecer um técnico de
enfermagem e um enfermeiro a maior parte do tempo, houve três períodos sem
atendimento de saúde: de 17/02/2015 á 20/03/2015, de 20/12/2015 á 10/02/2016, de
13/10/2016 á 26/10/2016 o que consideramos inadequado visto que essa população
ainda não possui imunidade memória imunológica às doenças infectocontagiosas.
Consideramos que a presença permanente de uma equipe de saúde, com a realização de
atividades de educação em saúde e de prevenção, é importante para o bem estar da
população, bem como uma segurança para casos de epidemias.
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Avaliamos que alguns profissionais que integraram a equipe de saúde não possuíam o
perfil adequado para tal trabalho, além de a escala mantida estar dissociada com a escala
da FPEE. Para todos profissionais novos que ingressam na BAPE Xinane, há a
apresentação de tais diretrizes, bem como das regras de conduta e dos acordos de
convivência.
Foi avaliado que durante a troca das equipes, não havia repasse de informações de
maneira eficiente, dificultando a continuidade da observação e tratamento de alguns
pacientes. A FPEE começou a utilizar, em 2015, a estratégia de aplicação do seguinte
questionário para a equipe que saia da Terra Indígena.
Questionário referente à situação da saúde dos Recém Contatados.
Redigido por:
Enfermeiro:
1.Qual a situação de saúde do grupo indígena na atualmente?
2. Algum indígena requer maior atenção?
3. Quais medicamentos estão na base e para quais tratamentos atendem?
4. Algum relato em relação a saúde importante deixar registrado no período que
passou em área?
5.Qual a situação da equipe de saúde em campo?
Os intérpretes Jaminawa tem desempenhado um papel crucial no atendimento à
saúde. Em geral, os intérpretes são indicados pela Associação Jaminawa e devem ter a
anuência da comunidade.
Até o momento, a interlocução com os índios do Xinane tem ocorrido de forma
aparentemente veloz - como a fácil aceitação das vacinas, por exemplo – há de fato
uma aparente velocidade e espontaneidade na interlocução e confiança mútua. Tem
sido uma relação de pós contato relativamente tranquila, com raros momentos de
tensão. Isso ocorre por diversos motivos e pré-condições: a) a atuação de bons
tradutores, cuja língua é muito semelhante; b) a operacionalização de um plano de
contingência - mesmo com dificuldades e limitações; c) a garantia de uma terra já
demarcada; e d) conhecimento prévio do grupo, através de ações de localização;

69

dentre outros. Apesar de todas as dificuldades, a equipe da FPEE tem todo o mérito
de ter conseguido realizar um atendimento de qualidade a esse povo.

Figura 3 - Shirimaku aplicando uma substância nos dentes, contida no caule de uma planta muito

presente em capoeiras. Acervo FPEE, 2014.

Assim, o momento atual, após os indígenas terem decidido fixarem-se nas
regiões próximas à BAPE e terem segurança alimentar, é o de empreender esforços para
compreender melhor as estratégias e planos de vida desse povo, bem como as
problemáticas a que estão expostos, delineando assim seu contexto de vulnerabilidade.
Algumas situações já foram identificadas e devem contribuir na problematização do
Programa Xinane.
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Eixo

Situações identificadas

O povo indígena de recente contato do Xinane habita
tradicionalmente região de fronteira: seus processos territoriais incluem
regiões em território peruano;

Aparentemente não pretendem (principalmente os mais jovens) voltar
a derrubar suas roças na região onde estavam derrubando, iniciaram a
derrubada de roçado próximo à Base do Xinane;

Proteção e gestão
territorial/ambiental


Existem relações com grupos isolados do entorno, conflituosas e
pacíficas;

Relatos da ocorrência de conflitos com não indígenas, inclusive com
possíveis narcotraficantes;

A discussão sobre o PGTA da TI Kampa e Isolados do rio Envira não
considerou adequadamente, em sua pactuação, a existência de grupos
isolados compartilhando a mesma TI.

Há uma evidente discrepância de gêneros, sendo o gênero masculino
muito superior ao feminino;


É evidente sua vulnerabilidade epidemiológica;



Não compreendem a língua portuguesa;


Demonstram um aparente grande interesse em objetos e práticas não
indígenas, tais como a escrita, motores fluviais, ferramentas, tecnologia de
pesca, entre outros.
Proteção
cultural

física

e



Demonstram um grande interesse em armas de fogo;


Os mais jovens mostram bastante interesse em visitar e conhecer os
parentes Jaminawa e nossas moradias (cidade?);


Uma parte do grupo permanece em situação de isolamento;


Há uma grande possibilidade de proximidade sócio-cultural e uma
clara similaridade de ocupação territorial com grupos de contato inicial e
isolados Mastanahua e Chitonahua.

Gestão


Não há definição de equipe específica de saúde, necessidade de
definir e capacitar equipe específica;
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Não há definição de equipe da FPEE específica (equipe de um futuro
Programa), há necessidade de capacitar equipe;

A infraestrutura da FPEE é insuficiente para atender às suas
atribuições, inclusive para desenvolver ações indigenistas junto ao povo
indígena recém contatado do Xinane.


Não há infraestrutura médica.

Figura 4 - Shuri em sua rede, confeccionando uma flecha. Atrás, sua mulher Huku. Acervo FPEE,

2014.

Figura 5 - A frente, em pé, é o menino Nuyumaha. Atrás Kurumin trata um jabuti. Acervo FPEE,
2014
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Figura 6 - Em pé da esquerda para a direita: Kurumim, Shuri, Almiro , Fabrício, Shirimaku,
Kada, Zé Correia, José Campu, Carlos, Zé Pereira, Marquinho, Rafael , Moça e Chicão.
Agachados na frente: Juan, Guilherme e Assis. Acervo FPEE, 2014.

Figura 7 – Dr. Rafael examinando Wadu e intérprete Jaminawa explicando sobre as vacinas.
Acervo FPEE, 2014.
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Figura 8 - Registros feitos pela Roiteurs, pouco antes do contato.

11.2 - Korubo
O primeiro grupo Korubo foi contatado pela FUNAI oficialmente em 1996. No
final do ano de 2014, outro grupo formado por 21 pessoas foi contatado em dois
momentos distintos – 06 pessoas estabeleceram o contato nas proximidades da aldeia
Kanamari denominada Massapê, com indígenas Kanamari; e o restante foi contatado
por equipe da Funai, também próximo à aldeia Massapê. Em 2015, um outro grupo
Korubo de 21 pessoas foi contatado por indígenas Matis nas margens do Rio Branco,
num local situado entre as aldeias Bukowak e Tawaya.
Respeitando a autonomia dos Korubo, os três grupos estão vivendo juntos em
grupos locais próximos entre si nas aldeias Talaoca, Tapalaya e na maloca da escola de
intercâmbio, de acordo com os novos casamentos e alianças. As relações entre os dois
primeiros grupos Korubo contatados (de 1996 e 2014) são bastante estreitas, existindo
inclusive relações consanguíneas entre eles. A população total atual dos Korubo
contatados (de todos os grupos) é de 82 pessoas.
O encontro desses grupos foi realizado mediante vários rituais tradicionais e
muitas conversas.
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Figura 9 - Grupo Korubo no pós contato, dançando I´ke. Fabrício Amorim/Acervo FPEVJ, 2015.

Figura 10 - Grupo Korubo do Coari, no pós contato, assistindo imagens suas quando apareciam nos rios, em anos
anteriores ao contato. Fabrício Amorim/Acervo FPEVJ, 2015.

As ações indigenistas de pós contato, abrangeram uma série de conversas, que
resultaram em horas de gravações, vídeos e fotos. Como na situação do Xinane, os
esforços da FPEVJ são de entender e qualificar as suas demandas e de estabelecer a
segurança alimentar com o apoio a abertura de novos roçados e a construção de novas
moradias, além dos procedimentos e saúde.
Entre os dias 11 e 17 de outubro de 2016, foi realizada uma atividade com os
Korubo intersetorial, com a participação de, além da CGIIRC e da Frente de
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Proteção Etnoambiental (FPE)

Vale

do

Javari,

de

representantes

da CGETNO, CGGAM, CGPDS, CGPC e das FPEs Envira e Cuminapanema.
A atividade integrou as estratégias de reformulação do Programa Korubo e
tinha como objetivos específicos: o levantamento de elementos para aprimorar a
versão atual do Programa Korubo, iniciando, um diálogo qualificado da FUNAI com
os Korubo; identificação das demandas dos Korubo; intensificação do processo
de mediação e de esclarecimento; e intercâmbio de experiências entre as FPEs Vale do
Javari, Cuminapanema, Envira e as coordenações-gerais da FUNAI. Avaliamos como
positiva a atividade pois teve início de um processo de internalização das discussões
relativas aos Korubo e aos povos de recente contato em geral.
*******
Por essa situação comportar três grupos distintos e em três situações de contato
diferentes, com base no contato com o povo de recente contato do Xinane, os
procedimentos e protocolos foram melhores sistematizados, oferecendo subsídios para o
estabelecimento de diretrizes gerais para outras situações de contato que houverem.
Procedimentos durante as visitas ao acampamento Korubo


Equipe mínima de pessoas na visitação – Foi definido que durante as
visitações a equipe seria constituída, no mínimo, por um número igualitário ao
de homens adultos Korubo. Ficou proibido qualquer visitação sem a previa
autorização e acompanhamento de um número mínimo de pessoas.



Ingresso de novos integrantes – a cada novo ingresso de integrante, este, antes
de entrar efetivamente no acampamento, passava por uma triagem médica. Caso
não apresentasse nenhum sintoma de doenças, era levado para um espaço a parte
da restante equipe que já ali estava. O novo integrante ficava entre 3 a 5 dias
nesse espaço separado, sob observação, sendo permitido se deslocar a cozinha
durante os períodos de refeição obrigatoriamente portando máscara cirúrgica.
Isso ocorreu com todos os novos ingressantes da equipe.



Área de segurança – A equipe limpou uma área de 80 metros ao redor do
acampamento, permitindo uma visão mais ampla entre o acampamento e o
aceiro da mata, no caso de aparecimento de grupo isolado. A limpeza consistiu
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na retirada da vegetação baixa, deixando apenas as árvores de grande porte,
técnica denominada regionalmente de “bosqueamento”;


Plano de contingência – No caso de aparecimento de algum grupo isolado, com
postura agressiva, foram definidas algumas condutas. Caso aparecesse um grupo
na zona de segurança, a determinação é que toda a equipe se juntasse na cozinha,
localizada no centro do acampamento, e foi definido quem portaria e acionaria
rojões. Foi também construída uma saída de “emergência” caso fosse necessária
a rápida retirada da equipe do local.



Excursões de verificação – Diariamente eram efetuadas excursões à volta do
acampamento, com o objetivo de verificar eventuais vestígios da presença de
índios isolados ou outros agentes. Foram determinadas duas rotas, uma mais
longa e outra mais curta.



Procedimentos de comunicação – Foi estabelecida uma periodicidade de
comunicação com a Base Itui/Itaquai, principal centro de comunicação entre o
acampamento e a cidade. Foram definidos três horários: no início da manhã, na
hora do almoço e no final da tarde. Ao menos dois servidores do acampamento
deveriam saber utilizar o telefone satélite e era utilizado apenas em
comunicações confidenciais e emergências. Existia também, numa pasta
plástica, todas as instruções impressas de como manusear o equipamento (“passo
a passo”).



Segurança, higiene e saneamento no acampamento da equipe – Foi
recomendado a todos que evitassem entrar na mata sozinhos em qualquer
circunstância, inclusive para suas necessidades fisiológicas. Para isso, foi
construído um banheiro – uma fossa rudimentar - dentro da área do
acampamento. Foram estabelecidos cuidados de higiene na preparação e oferta
das refeições da equipe, e o manejo dos resíduos e sobras alimentares. A água
consumida pela equipe era tratada. Cada integrante deveria portar seus copos,
pratos, talheres e cantis individuais, evitando o compartilhamento desses
instrumentos.



Uso de moto-serra – De início, ficou proibido o uso de motoserras nas
proximidades do acampamento Korubo. Historicamente, os Korubo travaram
inúmeros conflitos com madeireiros e a motosserra é associada a eles.
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Afeição/empatia/tranquilidade por parte dos Korubo – Na indicação dos
integrantes da equipe que participariam das visitas, priorizou-se aqueles que
conseguiam estabelecer um maior afeição/empatia/tranquilidade com os Korubo.
Essa estratégia funcionou bastante bem e foi um dos critérios que motivou a
retirada dos Matis, em algumas ocasiões, da turma que visitava os Korubo.



Presença de servidor da Funai nas visitações – Era obrigatória a presença de
ao menos um servidor da Funai em todas as visitas da equipe médica aos tapiris
Korubo.



Questão do porte de armas de fogo durante as visitas – Foi proibido o porte
de armas explícito durante as visitas ao acampamento Korubo. No entanto, na
embarcação que fazia o translado da equipe entre o acampamento e os tapiris
Korubo, havia sempre uma arma longa (espingarda) escondida, no caso de
alguma eventualidade.



Observação atenta - durante a visitação, foi orientada à equipe participante da
visita que permanecesse atenta sobretudo aos homens adultos, e a eventuais
paus próximos do tapiri e da equipe médica.



Ordem de entrada no acampamento Korubo – Foi definida uma ordem de
entrada no acampamento Korubo: em primeiro entravam os intérpretes, e
segundo a equipe de “observação” que se colocava ao redor do acampamento
atenta aos detalhes. Por último entravam o (s) servidor (es) da Funai e a equipe
da Sesai. A prioridade era oferecer tranquilidade à equipe médica para
desempenhar sua função.



Muita atenção e precaução sem demonstrar desconfiança – Apesar da
necessidade de atenção, a equipe sempre era orientada a não demonstrar
desconfiança, pelo contrario, deveria ser descontraída, tentar brincar com as
crianças e sempre mostrar um sorriso mínimo no rosto.



Atendimentos apenas no acampamento Korubo – Todos os atendimentos
foram efetuados no acampamento Korubo. Não houve, em nenhum momento,
necessidade de trazê-los ao acampamento da equipe.



Equipe devidamente identificada – Durante as visitas, toda a equipe era
determinada a estar devidamente identificada, portar uma camisa com o
emblema da Funai. Esse procedimento fez bastante diferença na construção de
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uma relação de confiança

com os Korubo, sobretudo quando algum novo

integrante era incluído na equipe de visitação.


Atendimentos próximos ao barranco - O atendimento médico e as conversas
com os Korubo, sempre que possível, ocorriam próximo ao barranco, à saída
para o barco, no caso de algum tensionamento com os Korubo, essa retirada
seria rápida;



Uso de máscaras cirúrgicas - Durante todo o tempo de visitação a equipe era
obrigada a utilizar máscaras cirúrgicas diminuindo, assim, a possibilidade de
transmissão de doenças, sobretudo as respiratórias;



Higiene - Toda a equipe era obrigada a lavar as mãos na ida e na volta do
acampamento Korubo. Esse procedimento também reduzia a possibilidade da
transmissão de doenças;



O registro de fotos e vídeos - o registro, por parte da equipe, de fotos e vídeos
eram apenas permitidos sob autorização da chefia. Todos os registros, caso
autorizados, deveriam ser repassados ao coordenador da equipe;



Respeitar as mulheres Korubo – Tendo em vista os antecedentes dos Korubo,
a equipe foi constantemente orientada a minimizar qualquer atitude que pudesse
ser interpretada como desrespeito às mulheres Korubo;



O atendimento médico era prioritário – a determinação era que a equipe
direcionasse sua atenção e contribuísse com a equipe da Sesai, pois o
atendimento médico era o primeiro a ser realizado, era prioritário. Apenas
quando finalizasse o atendimento é que outras conversas poderiam ser
promovidas.



Não aceitar alimentos dos Korubo (envenamento) – Evitar receber e provar
doações de alimentos sem prova anterior dos próprios Korubo.



Distribuição de bens e alimentos aos Korubo – Toda e qualquer doação de
bens industrializados e alimentos teria que ser consentida e autorizada pelo
coordenador da Funai. Apenas alimentos não-industrializados eram doados.
Tentava-se, ao máximo, proporcionar alimentos já conhecidos por eles, e
distribuir de forma igualitária entre todas as famílias, respeitando na medida do
possível suas formas próprias de organização social.
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Reprodução de audiovisuais no acampamento Korubo – Foi recomendado a
não reprodução de músicas e/ou filmes durante a visitação aos Korubo, sendo
permitida apenas c/ autorização e previamente acordada com o servidor da Funai
responsável pela visitação (muitas vezes, os membros da equipe queriam
mostrar fotos de sua família, músicas, etc, aos Korubo);

Algumas anotações sobre procedimentos em saúde


Abrir as palhas do tapiri dos Korubo – Os Korubo constroem tapiris cobertos
com palha até o chão. O ambiente cerrado e com teto baixo do interior do tapiri
acumula bastante fumaça e fuligem, o que dificulta a recuperação das
enfermidades respiratórias, além de camuflar eventuais sintomas. Muitas vezes,
a tosse que os acometia era decorrente dessa

fumaça e fuligem, o que

dificultava os diagnósticos por parte dos médicos. Assim sendo, a equipe sempre
insistia para os Korubo abrirem as palhas com o intuito de arejar o interior de
suas habitações. As equipes, ao construir locais para a acomodação de indígenas
em situação de pós contato, dentro de um contexto de plano de contingência e
quarentena epidemiológica, deve construir habitações de teto (cumeeira) alto
(pelo menos 3 metros), com aberturas em suas extremidades (para escoar a
fumaça) e bem arejadas.


Técnica de enfermagem mulher - A presença de uma mulher na equipe
médica facilitava o acesso médico às mulheres Korubo e diminuía o nível de
desconfiança dos Korubo com relação à nossa equipe. A presença de mulheres
indica pretensões pacíficas, ao contrário da presença só de homens, que indica
possíveis motivações bélicas.

Garantir alimentação tradicional aos Korubo – A disponibilização de alimentação
tradicional aos Korubo (macaxeira, banana, milho, cará, carne de macaco etc),
aumentava consideravelmente o seu ânimo refletindo positivamente, inclusive, na
rápida recuperação de enfermidades. Além disso, a disponibilização desse tipo de
alimentação aumentava, sensivelmente, o nível de confiança deles com relação à equipe
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.
Figura 11 – Grupo Korubo do Itaquai, foto após a elaboração dos prontuários. Fabrício

Amorim/Acervo FPEVJ, 2014.

Figura 12 - Malevo conversando com os Korubo e indígenas Matis. Bruno Pereira. Acervo Funai,
2015.
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Figura 13 – O servidor Bruno Pereira e Mulenvo Korubo, do grupo contatado em 1996, conversando com os
Korubo do Coari após o contato. Beto Marubo, 2015.
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11.3 - Awá-Guajá
O contato dos Awá-Guajá, com a sociedade e o Estado nacional é um processo
em curso. Tendo se desdobrado em vários episódios de encontros e atração de “grupos”
diferentes, desde 1973 – quando os primeiros Awá-Guajá foram contatados pelas
expedições de atração, quase simultaneamente, nas regiões de cabeceiras do rio Alto
Turiaçu, e nas cabeceiras do rio Caru. O órgão indigenista monitora outros ‘grupos’
Awá-Guajá considerados isolados nas T.I.s Caru, Araribóia e Awa.
De todo modo, o contato oficial dos Awá Guajá se deu sempre de maneira
episódica e fragmentária seguindo os traços da organização social awá-guajá que
conforma sua sociedade em grupos pequenos relativamente autônomos e dispersos em
vastos territórios. À medida que foram sendo contatados, os grupos awá-guajá foram
aldeados nas proximidades dos Postos Indígenas. O primeiro deles, o Posto Indígena
(PIN) Guajá, foi instalado como sede da Frente de Atração Guajá, em 1974, na região
da atual TI Alto Turiaçu. Depois, em 1983, cria-se o PIN Awá na TI Caru para assistir
a um grupo recém-contatado e transferido do igarapé Timbira para esse posto. Mais
tarde, foi criado o PIN Juriti a partir do início de 1988, após a área Awá ser reconhecida,
nas proximidades do Posto de Vigilância V, na região do Igarapé Juriti, da atual TI
Awá. E, por último, o Posto do Tiracambu, que foi instalado em 1994, em função não
propriamente de um contato, mas, melhor, de uma cisão ocorrida no interior dos grupos
aldeados no PIN Awá.
No domingo, dia 28 de dezembro de 2014, ocorreu o último episódio de contato
com um grupo de Awá isolado. Um grupo Awá que estava caçando próximo ao igarapé
Presídio, encontrou 3 pessoas, duas mulheres e homem que viviam isolados, Makari,
Jakarawy e o rapaz Wirohõtxa. As mulheres estavam com sintomas de gripe, febris e
extremamente fracas e magras (Jakarewy pesava apenas 38 kg !). Segundo seus relatos
traduzidos por intérpretes, estavam sofrendo no mato, devido a constantes fugas dos
madeireiros e de outros Awá isolados de outro grupo familiar que os agrediam. Ainda se
alimentavam apenas de amêndoa e do mesocarpo de coco babaçu.
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Figura 14 - Primeiros atendimentos médicos ao grupo Awá e tapiri provisório na aldeia. Acervo FPE
Awa Guajá. 2014

Logo nos primeiros dias após o episódio do encontro com os caçadores Awá, o
rapaz Wirohõtxa se instalou na aldeia Tiracambu após casar-se com uma das exmulheres de Kaimaru - Tximirapi. Com um estado geral de saúde mais estável,
construiu um tapiri dentro da casa de sua nova esposa, já que as casas dessa aldeia são
totalmente insalubres. As duas mulheres decidiram permanecer na aldeia Awá sob os
cuidados da “irmã” Miritxã que já vivia aldeada há alguns anos.
A FPEAG, com recursos da CGIIRC e dos próprios servidores compraram
diversos itens de alimentação, vestuário e materiais de pesca no intuito de prover as
condições mínimas para seu bem estar. O rapaz Wirohõtxa como se casou, dispunha de
mais oferta de alimentos que as mulheres. A FPEAG, durante um período, oferecida
peixes pescados e outros alimentos preparados pelos colaboradores e servidores
diariamente às mulheres Awá. Os próprios Awá da aldeia Awá também começaram a
oferecer diversos frutos e carne de caça moqueada a elas.
Segundo a equipe de saúde do DSEI Maranhão que vem acompanhando o grupo,
a situação de desnutrição é mais um fator de risco para o estado geral de debilidade
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causado pelas inúmeras gripes que contraíram desde dezembro. No mês de abril, se
mudaram para a aldeia Tiracambu, que possui casas insalubres, baixas, sem janelas e
com telha de amianto. Apesar dessas condições, consideramos que na aldeia Awá
estavam mais vulneráveis a doenças, pois essa está localizada muito próxima aos
povoados de Auzilândia e de Roça Grande e o trânsito a esses locais é intenso,
impedindo um isolamento epidemiológico. De maneira geral, as condições adequadas
de alimentação e de moradia de vida, além de um atendimento de saúde específico e
qualificado são três fatores fundamentais para o bem-viver desse grupo.
Para tal, sugerimos que a CR - Imperatriz adquirisse os gêneros necessários para
a alimentação das indígenas recentemente contatadas, que deverão ser sempre
discutidos com a família, respeitando a dieta alimentar tradicional do povo, o que não
foi realizado, sendo a própria equipe da FPE a comprar alimentos com recursos próprios
dos servidores.
Solicitamos à SESAI orientações quanto à sua alimentação e como não
obtivemos, elaboramos uma dieta mais próxima à tradicional, que contém frutas, carne,
peixe, mel, castanhas, macaxeiras, bananas e farinha. Alguns produtos também foram
adquiridos com os próprios Awá já contatados. As refeições são preparadas pela equipe
da FPEA, que deverá elaborar informes semanais sobre o processo até ser diagnosticado
uma melhoria na condição nutricional das mulheres Awá.
Além disso outra medida fundamental efetivada foi a melhoria nas condições de
moradia dos 03 Awá recentemente contatados. Também é necessário uma melhoria das
BAPEs das aldeias Juriti e Tiracambu, que estão em estado precário, sem condições de
oferecer um serviço de qualidade, principalmente para o preparo das refeições.
Neste período, Iakarawy, ficou muito doente, fraca e utilizou diversas
medicações. Depois a Awá mais idosa, Makari, também ficou doente. Depois de vários
exames, diagnosticou-se tuberculose nas duas mulheres Awá. Foram removidas para
São Luis em maio de 2015, onde permaneceram seis meses tratando essa doença, pois
houve muita resistência a ingerir a medicação e havia risco à saúde de todos os
habitantes.
O processo de remoção foi cuidadosamente discutido entre a SESAI e a FUNAI
em nível central e houve uma preparação muito grande na rede do SUS que as
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receberam. Destaca-se a atuação da chefe de serviço da COPIRC Neide Siqueira e do
médico da SESAI Rafael Sacramento, que com sensibilidade e responsabilidade
conduziram esse processo. Foi disponibilizado um helicóptero até São Luis e uma
ambulância até o Hospital, onde permaneceram “isoladas” dos outros pacientes.

Figura 15 - Dr. Rafael Sacramento confortando psicologicamente as indígenas durante a viagem de
helicóptero. Acervo SESAI/DSEI Maranhão, 2015.

Figura 16 - Indígenas chegando no Hospital no colo do Dr. Rafael Sacramento. Acervo SESAI/DSEI

Maranhão, 2015
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Figura 17 - Jakarewy e Makari no Hospital em São Luis. Acervo SESAI/DSEI Maranhão, 2015.

Após a internação hospitalar, um “tapiri” foi construído para elas na CASAI de
São Luis, onde um servidor da FPEA e a COPIRC acompanhou quase diariamente a
evolução do seu quadro. Durante a maioria do tempo, houve disponibilização de
intérprete Awá para permanecer com as pacientes.
Jakarewy teve que retornar a São Luis, onde permaneceu mais alguns dias. Sua
situação de saúde é muito delicada e precisará de acompanhamento durante toda a vida,
segundo os médicos. O Wiroho também foi removido por causa de um acidente de caça
que feriu o seu olho. Enquanto o memso encontrava-se na ciade de Santa Inês (MA)
para tratamento, em 27/07/2016, as duas mulheres Awa que se encontravam na aldeia
Tiracambu se deslocaram para a mata e não retornaram até o presente momento.
Segundo relatos da equipe da FPE e dos Awa, elas levaram todos os seus pertences.
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A servidora Neide Siqueira da COPIRC que, por acaso as visitou no dia anterior
e relatou o que se segue:
- que as indígenas estavam com uma boa aparência de saúde, se alimentando bem.
Makahi estava sempre alegre e bem disposta e havia tecido vários vestuários
tradicionais com fibras de palmeira.
- O técnico da SESAI , como acordado, estava preparando as principiais refeições de
acordo com a orientação da nutricionista da Sesai, com alimentos próprios de sua dieta
obtido com os próprios indígenas Awá.
- que a moradia construída pela Frente Awa especialmente para elas é adequada e bem
arejada. No entanto, a servidora observou que é muito próxima das outras casas da
aldeia, não permitindo privacidade.
- considerando que elas passaram a vida toda sozinhas, não são acostumadas a muito
barulho. Jakarewyj estava bastante irritada com as crianças e com os cachorros e um
xerimbabo seu havia morrido recentemente.
- Nesse dia 26/07 saíram para caçar depois de serem medicadas e alimentadas e
retornaram no fim do dia.
Os Awa, voluntariamente, foram procurá-las logo quando perceberam que elas
haviam evadido e encontraram alguns de seus pertences espalhados em um determinado
local onde se alimentaram. A maior preocupação é que Jakarewi estava tomando
remédio de tuberculose e, a não ingestão deste, é um fator complicante para o seu estado
de saúde. Em momentos anteriores, as mesmas já se deslocaram para a floresta, mas não
por tanto tempo.
Os últimos relatos dos Awa, de maio de 2017, é que esporadicamente encontram
vestígios de sua presença no mato que os levam a crer que estão vivas. A decisão delas
decorre também, na nossa opinião, o fato delas terem passado por algumas experiências
traumáticas com a nossa sociedade, por exemplo, com a permanência de oito meses na
CASAI de São Luis. E ainda, não se adaptaram à vida aldeã, muito barulhenta e cheia
de gente.
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ANEXO

I - Algumas anotações de procedimentos do Plano de Contingência em saúde
Foram construídos alguns procedimentos durante a capacitação que ocorreu em
2015, entre as equipes do DSEI Vale do Javari, FPEVJ e CRVJ, sobre a elaboração de
plano de contingência em caso de contato e/ou surtos epidemiológicos, tal como o que
segue abaixo. Trata-se de critérios para avaliação de risco de determinada situação de
contingencia. É uma ferramenta que serve de orientação para a equipe de campo e
subsidia processos decisórios a nível central. São definidos diferentes alertas conforme
o grau de risco. No caso do contato com os Korubo, a avaliação de risco se manteve no
alerta “laranja”.

População
Até 20

20 a
40

>40

Acesso

1 Facil (perto,
relevo ok,
clima ok)
2 Dificil( longe,
relevo ruim ou
desconhecido
3 Muito difícil
ou mais de 1
ponto de
contato

Doença
1

Sem doença ou
doença não
infec/contagiosa
2 Tem doença
infectocontagiosa, mas
nenhum grave.
3 Mais de 1 grave
e/ou infec.
contag

Equipe
Funai/Sesai
1 Plena/insumos
ok

Relação com
os índios
1 Amistosa
1

2 Desfalque
humano ou
insumos

2 Tensa

3 Desfalque
humano e
insumos

3 Conflituosa 3

2

Pontuação
Até 7= Alerta amarelo
 Resolução com recursos da equipe de campo (Criar fluxos locais)
 Documentar e comunicar Equipe de Referência Local e Central

8 a 10= Alerta Laranja
 Requer ajuda de Equipe de Retaguarda(Criar fluxos regionais com instituições)
 Documentar e comunicar Equipe de Referência Local e Central e Instituições
regionais envolvidas no fluxo.
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11 a 13= Alerta Vermelho
Solicita apoio da Equipe de Referência Central(para profissionais e insumos)
Mobilização Regional, Governo do Estado e Município
Hospital de retaguarda
14 e 15=Situação de Catástrofe
Mobilização do exército, força Nacional do SUS
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