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A OTCA registra novos vestígios 
de povos indígenas isolados / 

Técnicos dos Países Membros da Organização do Tratado de Cooperação 
Amazônica (OTCA) em parceria com a Fundação Nacional do Índio (Funai) verificam 
indícios da existência de povos indígenas isolados e registram novos vestígios 

Grupo de vanguarda da expedição com representantes dos Países Membros da OTCA e a equipe técnica da Funai navegando pelo rio ltaquaí 

A Organização do Tratado de Cooperação 
Amazônica (OTCA), formada por Bolívia, Brasil, 
Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e 
Venezuela, vem realizando esforços para o desen 
volvimento de uma agenda regional de proteção 
dos povos indígenas em isolamento voluntário e em 
contato inicial da região, considerando o respeito 
pelos seus direitos e as normativas internas dos 
Países Membros. 

Corno parte dessa iniciativa, em novembro de 2012, 
pela primeira vez um grupo de especialistas e técnicos 
na área de proteção dos povos indígenas isolados 
e contato inicial dos Países Membros da OTCA 
participou de urna missão técnica no Vale do Javari, 
na Amazônia brasileira. A viagem de intercâmbio 
técnico in loco foi realizada no âmbito do programa 
"Marco Estratégico para Elaborar uma Agenda 
Regional para a Proteção dos Povos Indígenas em 



Isolamento Voluntário e em Contato Inicial", da 
OTCA que tem o apoio do Banco lnteramericano de 
Desenvolvimento (BID). 

A expedição, organizada pela Fundação Nacional 
do Índio (Funai) em parceria com a OTCA, 
proporcionou aos atores governamentais dos países 
amazônicos uma experiência prática de intercâmbio 
de conhecimento e metodologias para a proteção 
desses povos indígenas isolados, buscando fortalecer 
a abordagem multilateral sobre o terna. Também 
permitiu aprender e entender o trabalho que a 
Funai desenvolve em campo e as metodologias 
que aplica para a recopilação de evidência cultural, 
produto de um histórico de trabalho reconhecido 
internacionalmente. 

Durante 14 dias, técnicos dos países e funcionários eia 
Funai visitaram a região do Vale do Javari a procura de 
vestígios de índios isolados com o intuito de verificar 
a sua existência. A equipe de 30 participantes dividida 
em três grupos (vanguarda, verificação e logística) 
saiu da base da Frente de Proteção Etnoambiental 
Vale do Javari (FPEVJ), da Funai, e percorreu o 
rio São José, o ltaquaí e o entorno da Comunidade 
Kanamary de Bananeira. 

Técnicos dos Países Membros registram sinais da presença de grupos isolados 

Na primeira etapa da viagem foram monitoradas três 
áreas visitadas anteriormente e outras duas com fortes 
evidências da presença de índios Korubo isolados, 
no rio Itaquaí. O percorrido de 320 quilômetros foi 
realizado em três dias de barco. 

A dez minutos de caminhada da beira do rio foram 
encontrados três tapiris (refúgios) identificados 
em- 2010 pela Funai, que a cada ano realiza um 
monitoramento para verificar se os índios isolados 
voltam. Dentro dos tapiris foram encontrados 
diversos materiais como esteira tecida em folha 
de palma para servir co~da, vasilha de barro e de 
metal e uma borduna que serve para caçar e para 
defesa pessoal. 

Refúgio de um grupo Kurubo abandonado semanas antes 

Novos vestígios de dois tapiris foram localizados 
perto das margens do rio. Um deles em perfeito estado 
de conservação e com varias evidências de cultura 
material, tanto tradicional como não tradicional, que 
confirmavam que tinham sido abandonados havia 
algumas semanas. Um relatório técnico detalhado 
com as referências conhecidas e com novos vestígios 
identificados pela expedição foi encaminhado para 
analise à Coordenação Geral de Índios Isolados e 
Recém Contactados da Funai em Brasília. 



Na segunda etapa da viagem foram realizados 
três caminhadas no entorno da comunidade 
Kanamary de Bananeira para verificar algum 
tipo de aproximação dos índios isolados do rio 
Independência, chamados arqueiros ou povo da 
capivara que moram próximos à comunidade. 
Somente foram encontrados algumas pegadas 
e plantas com galhos dobrados para localizar o 
caminho, o que evidencia que os isolados não a 
visitam com frequência. 

Crianças Kanamary da Comunidade Bananeira onde a expedição permaneceu para 
a verificação de referências 

Os vários tapiris encontrados indicam que, em certas 
épocas do ano, os Korubo se aproximam das margens 
do rio ltaquaí para realizar atividade de coleta e caça, 
mas não significa que retornam sempre aos mesmos 
locais onde construíram seus refúgios. · 
Também se 'comprovou que ao 
voltar a seus tapiris originais podem 
deixar vários objetos culturais, sejam 
tradicionais ou não. A proximidade da 
construção dos tapiris das margens do 
rio denota que não estão se sentindo 
ameaçados. 

Terra lndíqena Vale do Java ri 
Está localizada ao oeste do Estado do 
Amazonas, nos municípios de Atalaia do 
Norte, Benjamin Constant, São Paulo de 
Olivença e Jutaí, próximo a fronteira com o 
Peru. É o segundo maior território indígena 
do Brasil, com uma área de 8,5 milhões 
de quilômetros quadrados, demarcado em. 
2001. Estima-se que a população indígena 
conhecida é de aproximadamente 4,9 mil 
pessoas, formada pelos povos Marubo, 
Matis, Matsés, Kanamary, Kulina e 
Korubo, como também de diversos povos 
isolados confirmados e outros grupos que 
ainda estão sendo estudados pela Funai. 
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Convenção 169 da Organização Internacional 
do.Irabalho (OIT) sobre Povos Indígenas e Tribais 
É o primeiro instrumento internacional vinculante que trata especificamente dos direitos dos povos 
indígenas e tribais, reconhecendo o direito ao trabalho, o direito à terra e ao território, à saúde e à 
educação (1989). 

Diretrizes de proteção para povos indígenas 
em isolamento voluntário e contato inicial 
(Organização das Nações Unidas - ONU) 
16 de dezembro de 2005, a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas - ONU, 
aprovou o Programa de Ação para a Segunda Década Internacional dos Povos Indígenas do 
Mundo, onde faz duas recomendações específicas sobre povos indígenas em isolamento e contato 
inicial. Recomendado internacionalmente "o estabelecimento de um mecanismo mundial para 
monitorar a situação dos povos indígenas em isolamento voluntário e em perigo de extinção." 
E em nível nacional recomenda adotar "um âmbito de proteção especial para os povos indígenas em 
isolamento e que os governos estabeleçam políticas especiais para garantir a proteção e os direitos 
dos povos indígenas que tem pequenas populações e tem riscos de extinção" 
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