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I N T R O D U Ç • O 

Ao criar a Coordenadoria de fndios Is~lados e 
estabelecer através de Diretrizes uma política especí~ica 
destinada aos índios isoladosF a FUNAI explicitou novos 
compromissos e reTormulou suas a~ies. Com o Siste•a de 
Prote~ão ao fndio IsoladoF pretende a FUNAI evitar que as 
atividades concernentes sejam conduzidas de Torma isolada e 
circustancial. Para tantoF o Siste•a de Prote.ão ao fndio 
Isolado TOi concebido de TQrrna bastante prática e objetiva 
para atender todas as atividades de Localiza.ão. Vigillnica e 
ContatoF atribuindo-se às CheTias de Equipes e Postosp dentro 
de limites estabelecidosF maior autono~ia e portanto maiores 
responsabilidades. 
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I ENCONTRO DE SERTANISTAS 

Brasília. 22 • 27 de Junho/87 

DOCUMENTO FINAL 

IlmQ SrQ 

Dr. ROHERO JUC~ FILHO 

HD. Presidente da FUNAI 

A proyissâo de sertanista se conTunde com 
a própria história do indigenismo OTicial brasileiro neste 
século. O intuito daqueles homensr que no início deste século 

\ mudaram OTicialmente a política governamental relacionada a 
índiosr para uma postura TilosÓTica e prática. baseada no 
positivismop era imbuída da inten~ão verdadeira de proteger 
as comunidades indígenasr ao contrário de políticas 
anteriores onde muitas vêzes nem o status de seres humanos 
lhes era permitido. 

A yigura de Cândido RondonF nosso 
patrono. patrono do indigenismo neste paÍsr patrono da FUNAI; 
Já sobejamente conhecida e admirada; seu empenho como militar 
e patriota; bem dá a mostra da importância do procedimento 
para com os índios que se passou a ter a partir do início do 
século XX e mais precisamente a partir da cria~ão do Servi~o 
de Prote~ão ao indio7 em 1910. 

A partir desta data; a partir da Tigura 
mitológica de Rondon7 mudaram-se os conceitos e os grupos 
indígenas brasileiros passaram a ter uma prote~ão ati ent~o 
inimaginada. 

Com a crescente interioriza~ão do paÍsr 
as Tronteiras econômicas Toram se expandindo e7 logicamente 
as áreas habitadas por índiosr no sulr no Brasil Centralr no 
sudeste e amazoniar Torma objeto desta expansão. Iniciou-se 
então um processo de atra~ão sistemática de índios isoladosr 
onde inúmeros sertanistas tiveram papel de especial relevo. 
Como exemplar temos Antônio Martins Estigarribiap que 
contatou os Krenak do Rio Doce em 1911; Eduardo de Lima e 
Silva Hoerhann7 que contactou os Xokleng de Ibirama-SC em 
1912; Manoel Rabelo e Luiz Horta Bueno Barbosa. que 
contactaram os Kaingang do oeste paulista em 1912; Helmano 
dos Santos Mascarenhas e Severino GodoTredo D7albuquerquep 
que contactaram os Umutina do Mato Grosso em 1918; os 
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Parintintin do Rio Hadeira7 no Amazonas7 contactados por Kurt 
Nimuendaju em 1922; Francisco Meirelles que7 em 1946 concluiu 
a atra~ão dos Xavantes do Mato Grosso; Cícero Cavalcanti que 
em ~ins de 1952 atraiu os Kubén-Kran-Kéng do Pará7 Miguel 
Araújo e Leonardo Villas Boas7 que em 1953 contactaram Ós 
Xikrin do Itacaiunas7 no Pará; Teles~oro Martins Fontes7 com 
os Baenan Hãehãe7 do sul da Bahia em 1934; Orlando e Cláudio 
Villas Boas com os Txikão e Jurunas do Xingu7 Hilmar Kluck 
que participou da atra~ão dos Gorotire; Frei Gil Gomes que 
teve ~undamental importância na atra~ão dos Gavião e Suruí 
Hudjetire de Harabá/PA; Benedito Jesus de Araújo que em 1928 
concluiu a atra~ão dos Urubu-Kaapor do Maranhão; Zi Bel7 
Apoena Meirelles que atraíram os Cinta Larga e Suruí de 
Rondônia junto com Francisco Meirelles; e tantos outros7 como 
Alípio Bandeira no Amazonas7 Osmundo Antônio dos Anjos7 
Felipe Passinho7 Oneide Castel Branco; e tantos outros 
companheiros que no passado e presentep Tizeram este trabalho 
de aproxima~ão pacÍTica de duas sociedades opostas e 
con~litantes. 

Nós7 que exercemos esta proTissâo tão 
especialp nao podemos também nos· esquecer de inúmeros 
companheiros que perderam suas vidas no estrito cumprimento 
do dever7 tais como Fioravante Esperan~a7 morto a golpes de 
borduna com sua turma em 1914 no Ribeirão dos Patos7 por 
Kaingangs recém-contactados; Genésio Pimentel e sua equipe7 
mortos por Xavantes em 1941; Humberto Brighia e seus 
Tamiliares7 em 1942 pelos Waimiri do Amazonas; Gilberto Pinto 
Figueiredo7 em 1974; Jaime Pimente17 no Javari em 1975; 
Possidonio Bastos e Acrisio Nunes no Aripuanã/RO; e tantos 
outros que só a memória pode resgatar. 

Estes exemplos de dedica~ão e 
proTissionalismo7 romantismo e senso de deverp nos levam hoje 
a inúmeras reTlexões sobre nosso trabalho7 nossa proTissão e7 
principalmentep sobre a situa~ão dos índios isolados7 os 
quais são7 em essênciap o objeto de nosso trabalho. 

Aprendemos7 nestes anos todos de história 
do indigenismo OTicial no BrasilF que a atra~ão de índios 
isolados ocorre normalmente por dois Tatores: primeiro7 
quando estes índios estão em territórios objetos da cobi~a de 
algum empreendimento econômico privado7 obstaculando o seu 
pleno desenvolvimento e; segundo7 quando ocupam áreas de 
interesse de empreendimentos governamentais. Tanto num caso 
como no outrop o SPI e depois a FUNAI7 envidaram en~or~os 
para alocar seus sertanistas com a Tinalídade de contactar 
estes Índios7 tanto para livrá-los das amea~as das Trentes de 
expansão7 como para dar condi~Ões de desenvolvimento a 
projetos governamentais e privados7 sem este entrave. 

Servidores que somos7 Jamais nos 
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recusamos a cumprir ordens, principalmente porque sabíamos 
que, normalmente, quando deviamos atuar, o grupo com o qual 
iamos manter contato, encontrava-se de tal TOrma amea~ado em 
seu território e espa~o, que poucas chances 
TÍSica teria, se não TOSse a interTerência, 
Trentes de atra~ão. 

de sobrevivência 
aí salutar, das 

temos plena consciência dos preconceitos, 
discrimina~ões e todas as diTeren~as que envolvem a sociedade 
nacional e as sociedades indígenas. 

Mas, nossa experiência comprova, que, o 
ato do contato, a busca de uma aproxima~ão mesmo pacÍTicar 
entre um grupo de índios isolados, e as Trentes de atra~ão, 
trás em si uma verdade inquestionável: aquele grupo já está 
enTraquecido, alquebrado e vencido!~ ele, pouco resta, a não 
ser tentar se recompor ao lado da sociedade mais Tarte eF ao 
nos buscarF se recompor ao lado daqueles membros da sociedade 
mais ~arte, que pelo menos os presenteouF os respeitou e não 
os agrediu. 

Embora tenhamos consciência do heroísmo e 
do sacriTÍcio de inúmeros companheiros, nunca poderemos nos 
esquecer de queF quando estamos em processo de atra~ãoF 
estamos na verdade sendo pontas-de-lan~a de uma sociedade 
complexa, Tria e determinada; que não perdoa adversários com 
tecnologia inTerior. Estamos invadindo terras por eles 
habitadasF sem seu conviteF sua anuência. Estamos lhes 
incutindo necessidades que jamais tiveram. Estamos 
desordenando organiza~ies sociais extremamente ricas. Estamos 
lhes tirando o sossego. Estamos os lan~ando num mundo 
diTerente, cruel e duro. Estamos muitas vêzesF os levando à 
morte. 

Coincidentemente ~oi em 22 de junho de 
1910 que ~oi TUndado o SPI. Em 22 de junho de 1987F portanto 
77 anos depois, iniciamos o I ENCONTRO DE SERTANISTAS. Para 
nós esse evento, ocorrido gra~as ao empenho de Vossa Senhoria 
e à dedica~ão do companheiro Sydney Ferreira PossueloF está 
sendo de capital importincia. Esta reuinio de velhos 
companheirosF alguns sem se encontrarem h' muitos anos; estas 
trocas de experiências que este Encontro provocouF nos dão a 
certeza de que é necessário e imediato executar mudan~as de 
estratégia para nosso trabalhoF eF essencialmente, yazer uma 
revisão de seus conceitosF causas e consequências. 

Nestes 6 dias deste 
intlmeras questões Toram avaliadas 
algumas conclusões básicas: 

por nós e 
EncontroF 

chegamos a 

- À experiência de contatoF para o 
índio é prejudicial. Toda sua estrutura social, cultural e 
econômicaF é alterada em TUn~ão da nova realidade. A 
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recomposi~ão é dolorosa. 
É necessário que o conceito de 

prote~ão ao índio isolado seja reTormulado. Concordamos7 que7 
se ele é mais Teliz7 vive melhor e não está amea~ado; 
deveremos evitar que isto seja destruido. A FUNAI7 deveria 
implementar medidas de prote~ão aos índios isolados cujos 
territ6rios nio estejam amea~ados ou cujas amea~as possam ser 
contornadas. Estas medidas de prote~ão, prioritárias a 
qualquer outra medida, visando à que o índio possa se manter 
em sua plenitude; invocará a postura da FUNAI na relação com 
os índios isolados e, temos certeza7 contará com o total 
apoio da opinião pública esclarecida e da academia. 

- O ato de contato7 só deverá 
ocorrer7 quando comprovadamente. aquele grupo isolado não 
tiver mais condições de suportar o cerco de Tazendas. 
invasies de seu território. etc. Quando compulsies 
incontroláveis ocorrerem, aí então. o ato de se manter 
contato7 seria uma medida essencial de prote~ão. Entendemos7 
que não há porque se yazer contatos com grupos isoladosr 
apenas por Tazer. 

- É necessário um imediato 
mapeamento de todos os grupos isolados no Brasil. 

- A partir do mapeamento dos índios 
isolados, a FUNAI deverá interditar imediatamente os 
territórios onde vivem, para poder exercer um sistema de 
vigilância e prote~ão em torno do mesmo7 no sentido estrito 
de preservar o grupo isolado que se encontra ali incluso. 

- Se Ticar comprovado que a a~ão de 
contato é a única medida possível para resgatar um grupo 
isoladoF enquanto sociedade7 a FUNAI,. deverá Tazer este 
trabalho com total e absoluta prioridade. ATina17 trata-se de 
um povo amea~ado de extin~ão que temos a obriga~ão legal e 
moral de resgatar e manter intacto. 

- Entendemos que os grupos isolados, 
são hoje patrimônio cultural, humanor histórico; não apenas 
do Brasilr mas de toda a humanidade. Neste sentido. a FUNAI 
deverá executar todo o esTor~o para lhes assegurar esta 
condi~ão. 

- Se o contato TOr inevitável. 
apesar de todas as diTiculdadesr este ato em si ocorrerá 
naturalmente. Os eTeitos posteriores; ensinam a história e 
nossa experiência, são sempre Trustantes para estes índios: 
adoecem das moléstias para nós mais simples e7 por não terem 
anticorposr morrem Tacilmente. Temos milhares de exemplos de 
grupos inteiros mortos. em 
sarampos. coquelucher etc. 
contato, a questâo de saúde 
devendo a FUNAI jamais negar 

passado recente por gripesp 
Em vista disto7 no trabalho de 

é essencial e prioritária7 não 
recursos para esta Tinalidade. 
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- Havendo o contatop nosso trabalho 
deverá ser essencialmente educativo7 no sentido de tornar 
aquele índio7 desde o princípio do contato7 auto-suTiciente e 
independente de um paternalismo que7 se introduzido sem 
critérios7 pode levá-los à decadênciap à degrada~ão e à 
completa desestruturação. 

Como o trabalho de prote~ãop 
vigilânciap localiza~ão e contato com os índios isoladosp é 
um trabalho da mais alta responsabilidade e requer um 
conhecimento especializado,, o mesmo só poderá ser executado 
por servidores devidamente preparadosp com equipes adequadas 
e com todo o equipamento necessário à seguran~a da equipe e 
dos índios isolados. Este não é um trabalho para amadores! A 
FUNAI deve ir pensando na renova~ão de seus quadros de 
sertanistas. 

- Entendemos também,, que a FUNAI,, 
como Órgão responsâvel pela prote~ão de todos os índios7 
isolados ou não,, deve ter toda a TOr~a e o poder necessários 
ao bom desenvolvimento de seus trabalhos; TOr~a esta de ordem 
política e Tinanceira. Devido à especiTicidade do trabalho 
que desenvolve7 ao imenso patrimônio TUndiário que tem sob 
sua responsabilidae7 devido a imensa riqueza pela qual é 
responsável7 a FUNAI deveria ter seu reconhecimento público e 
oTicial mais acentuado. Este é o empenho de cada um de nós. 

- Entendemos também que os índios7 
isolados ou não7 são em sua essência7 guardiães para o país7 
de imensas riquezas Tlorestais7 hídricas7 da fauna7 da Tlora. 
Dia ainda chegar~ em que se lamentará os males que foram 
Teitos de um progresso onde não se prioriza o humano. 

- Como a prote~ão dos índios 
isolados7 prote~ão esta de que Torma se der,, é do interesse 
de toda a sociedade brasileira e não apenas da FUNAI; 
entendemos estar sempre dispostos a ouvir7 receber 
colabora~ies e ensinamentos,, desde que a nossa autoridade de 
decisão não seja maculada. E devemos envolver o mundo 
academico em nosso trabalho. 

Sr. Presidente da FUNAI: dos 19 
participantes deste I ENCONTRO DE SERTANISTAS7 muitos de nós 
dedicarmos praticamente toda a nossa vida proTissional ao 
trabalho junto aos Índios isolados. Alguns de nós7 temos no 
corpo as marcas deste trabaho; cicatrizes recebidas no 
estrito senso de dever. Por isso mesmo não queremos que estes 
índios7 aos quais dedicamos todos estes servi~os e vida7 
venham a desaparecer ou so~ram mais compulsies e so~rimentos 
do que já soTreram. Acreditamos que a FUNAI tem as condi~Õesp 
os meios7 a ~or~a política e moral necessárias à executar as 
medidas para que a sua preservação enquanto sociedades plenas 
sejam mantidas. 
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Temos certeza da grandeza de Vossa 
Senhoria em entrar para a hist6ria7 como o responsivel por 
uma tomada de posí~ão na busca por melhores dias para os 
{ndios isolados que ainda permanecem vivos e intactos7 neste 
nosso país. 

Agradecemos todo o esfor~o que TOi 
empreendido para que este I ENCONTRO DE SERTANISTAS 
ocorresse. Agradeceremos ainda mais7 se as medidas por nós 
discutidas e que serão apresentadas a Vossa Senhoria como uma 
Torma moderna e atual de sistematizar a prote~ão de (ndios 
isolados7 sejam implementadas com a urgência que a matéria 
requer. 

Temos a absoluta certeza de que a 
FUNAI que Vossa Senhoria dirige7 dará aos índios isolados do 
Brasil7 um tratamento especial e diTerenciado7 para mantê-los 
inteiros e vivos em todas as suas maniTesta~ões e em seus 
territórios tradiciohais. 

Esperamos queF apds este I ENCONTRO 
DE SERTANISTASr tenhamos mais for~a e conhecimentos para que 
as dgcisões tomadas sejam levadas a eTeito e realmente venham 
beneTiciar os índios isolados. 

Parecemos humildes e desprovidos do 
charme urbano. Mas temos a TOr~a do conhecimentor da 
experiência e desta mesma humildade. Temos muito à OTerecer ~ 
FUNAI e aos índios deste país. 

Brasíliar 27 de Junho de 1987 

SERTANISTAS: 

CORN~LIO VIEIRA DE OLIVEIRA 

BENAHOUR BRANDAO FONTES 

FREDERICH PAUL TOLKSDORF 

CICERO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE 

AFONSO ALVES DA CRUZ 

JOAO EVANGELISTA DE CARVALHO 

FIORELLO PARISE 

RAIMUNDO GOHES DO NASCIHENTO 
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SEBASTI•o AHANCIO DA COSTA 

FRANCISCO BEZERRA DE LIHA 

RAIMUNDO NONATO NUNES CORRIA 

ESTEv•o DA SILVA RODRIGUES 

JULIO REINALDO DE HORAIS 

PARTICIPANTES CONVIDADOS: 

SHEILA HARIA GUIHAR.ES DE S~ 

HARCO ANT8NIO REZENDE HAIA 

ANT8NIO PEREIRA NETO 

JOSf CARLOS DOS REIS H. JdNIOR 

COORDENADOR GERAL DO ENCONTRO: 

SYDNEY F. POSSUELO - SERTANISTA 
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Portaria do Presidente 
PP NQ 1900/87 

Brasíliar 06 de julho de 1987 

O Presidente da Funda~ão Nacional do 
Índio - FUNAir no uso das suas atribui~~esr em conTormidade 
com o Capítulo IV7 Art. 427 Item 17 do Regimento Interno. 

RESOLVE: 

Estabelecer as seguintes Diretrizes7para 
a Coordenadoria de fndios Isolados: 

01 - Garantir aos fndios Isolados o pleno exercício de 
suas liberdades e das suas atividades tradicionais. 

02 - A constata~ão da existência de fndios Isolados7 
não determina7 necessariamente7 a obrigatoriedade 
de contatá-los. Criar-se-ão Sistemas especÍTicos e 
diTerenciados de prote~ão conTorme a situa~ão de 
cada caso. 

83 - Promover a~ões sistemáticas de campo destinadas a 
localizar geograTicamente e obter inTorma~ões 
sobre fndios Isolados. ,. 

04 - As terras habitadas por fndios Isolados7 serão 
garantidas7 asseguradas e protegidas em seus 
limites TÍsicos7 riquezas naturais7 na Tauna7 
Tlora e mananciais. 

05 - A saúde dos fndios Isolados~ considerada 
prioritária7 será objeto de especial aten~ão7 
decorrentes de sua especiTicidade. 

06 - A cultura 
-formas de 
preservada. 

dos fndios Isolados na 
maniTesta~ãop será 

suas dive..-sas 
protegida e 

87 - Proibi..- no interior da área habitada por fndios 
Isoladosp toda e qualquer atividade econônica e 
comercial. 
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es - Determinar que a Tormula~ão da política especÍTica 
para fndios Isolados e a sua execu.ão7 
independente da sua Tonte de recursos7 será 
desenvolvida e regulamentada pela FUNAI. 

89 - ~ Coordenadoria de fndios 
promover a normatiza~ão7 e 
presente Portaria. 

Isolados; caberá 
detalhamento da 

Esta Portaria entra em Vigor7 na data de sua 
assinatura7 revogadas as disposi~Ões em contrário. 

RONERO JUC- FILHO 

Presidente 

Original assinado e arquivado na Coordenadoria de 
índios Isolados. 
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Portaria do Presidente 
PP NQ 1901/87 

Brasília7 06 de julho de 1907 

O Presidente da Funda~âo Nacional do 
índio - FUNAI7 no uso das suas atribui~ões7 em conTormidade 
com o Capítulo IV7 Art. 427 Item IP do Regimento Interno. 

RESOLVE: 

1 - Determinar que a Coordena~ão de 
fndios Isolados7 órgão da Administra~ão Centra17 tenha por 
Tinalidade Planejar7 Supervisionar e Normatfzar7 no imbito da 
Funda~ão7 as atividades relacionadas à Localiza~ão7 à 
Prote~ão e ao Contato com os fndios Isolados7 de acordo com a 
política e as Diretrizes Tixadas pela·Presidência da FUNAI. 

2 - Estabelecer que a execu~ão 
política e das Diretrizes de 1ocaliza~ão7 Prote~ão e 
Contato7 seja eTetuada através do Sistema de Prote~ão 
fndio Isolado7 dividindo-se em três 
diTerenciados entre si7 na atua~ão e composi~ão: 

de 
de 
ao 

subsistemas7 

Subsistema de Localiza~ão; 
Subsistema de ~igilAncia; 
Subsistema de Contato; 

Estes Subsistemas poderão ser compostos 
de uma ou mais das seguintes unidades: 

Subsistema de Localiza~ão 
- equipe de Localiza~ão. 

Subsistema de VigilAncia 
Posto Indígena de VigilAncia 
Equipe móvel de Vigillncia 
Núcleo de Apoio. 

Subsistema de Contato 
Posto Indígena de Contato 
Equipe móvel de Contato 
Núcleo de Apoio. 
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3 - Determinar que as unidades e equipes 
relacionadas7 ao Sistema de Proteç:ão ao fndio Isolado7 sejam 
subordinadas Administrativamente aos respectivos órgãos 
Regionais, e vinculadasr tecnicamenter à Coordenadoria de 
fndios Isolados. 

4 - Determinar a Competência da 
Coordenadoriar como Órgão Central do Sistema de Prote~ão ao 
fndio Isolador a saber: 

4.1 - Garantir aos fndios Isolados7 
o pleno exercício das suas 
atividades tradicionais de 
cultura e subsistência; 

4.2 - Promover nas áreas de sua 
atua~ãor medidas de def'esar 
prote~ão e preservaç:ão da 
terrar meio ambiente e de 
saúde dos fndios Isolados, 

4.3 - Promover medidas de prote~ão 
e preservaç:ão da f'auna, f'lora 
e mananciaisr nas áreas de sua 
atua~ão; 

4.4 Promover 
sistemático 
fndios 
localizaç:ão 
1napeament o; 

o levanta~ento 
da existência de 

Isolados, sua 
geogrâf'ica e 

4.5 - Propor nas áreas de sua 
atua~ão7 medidas administrati 
vas e operacionais destinadas 
à prote~ão e à preserva~ão dos 
recursos naturais existentes; 

4.6 Analisar 
trabalho 

os programas de 
apresentados pelas 

Unidades Executivas Regionais7 
relacionados ao fndio Isolado; 

4.7 - Assistir as Unidades 
Administrativas Regionaisr nas 
situa~ões extraordinárias ou 
emergenciais que envolvam 
fndios Isolados; 
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4.8 - Propor a criaç:ão7 trans~orma 
ç:ão ou extinç:ão de Equipes7 
Postos e Núcleos7 re~erentes 
aos Subsistemas de 
localizaç:ão7 Proteção 'e 
Contato; 

4.9 - Elaborar e submeter à 
aprovaç:ão da Presidência da 
FUNAI7 através da 
Superintendência Geralp o 
plano anual de metas de 
Coordenaç:ão de fndios 
Isolados; 

4.10 - Elaborar medidas e normas 
destinadas a impedir o 
exercício de atividades 
estranhas à Comunidade de 
fndios Isoladosp na áreas de 
sua localização geográ~ica; 

4.11 - Realizar estudos para a 
determinaç:ão da necessidade e 
da oportunidade de criaç:ão de 
Unidades de Proteç:ão ao fndio 
Isolado. 

5 - Determinar que no exercício da sua 
competincia7 a Coordenadoria tenha as seguintes Atribuiçies: 

5.1 Acompanhar 
recursos 
trabalhos 
atuação; 

a aplicaç:ão 
destinados 

da área de 

dos 
aos 
sua. 

5.2 Propor à 
Recursos 
valorizaç:ão 
servidores 
serviç:os 
Proteç:ão ao 

Coordenadoria de 
Humanos,. a 

e a reciclagem dos 
que prestam 

ao Sistema de 
fndio Isoladop 

5.3 - Elaborar normas,. desenvolver 
métodos e técnicas que visem o 
aperTei~oamento dos trabalhos 
de campo,. e assegurem maior 
eTicácia á Prote~ão e ao 
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Contato com fndios Isolados; 

5.4 - Articular-se com órgãos e 
proTissionais da área de 
saúde7 objetivando o 
desenvolvimento e o 
estabelecimento integrado de 
métodos7 técnicas e 
procedimentos destinados a 
prevenir e combater doenças de 
provável incidência nos fndios 
Isolados7 antes7 durante e 
após os primeiros contatos; 

5.5 - Elaborar manuais operacionais 
do Sistema de Proteção ao 
fndio Isolado7 contendo os 
objetivos7 responsabilidades e 
atribui~ões de cada unidade 
envolvida no Sistema; 

5.6 - Emitir parecer sobre a 
indica~ão de servidores para 
atuar na área de Proteção ao 
fndio Isolado; 

5.7 - Emitir parecer sobre a 
conveniência do ingresso7 
trânsito7 visita7 pesquisa e 
documentação nas áreas onde 
estejam atuando os Subsistemas 
de Proteção; 

5.8 - Articular-se com os demais 
órgãos da Administração 
Centra17 na busca de solu.ões 
técnicas e administrativas que 
possibilitem implementar as 
Diretrizes estabelecidas pela 
Presidência da FUNAI, 
relacionadas aos fndios 
Isolados; 

5.9 - Prestar assessoramento à 
Presidência e Superintendência 
Geral~ nos assuntos 
relacionados aos fndios 
Isolados. 



FUNAI 
Fundacao Nacional do Índio 
MINISTÉRIO DO INTERIOR 1 9 

Esta Portaria entra em vigor na data de 
sua assinaturap revogada as disposi~ões em .contrário. 

ROHERO Juc• FILHO 
Presidente 

Original assinado e arquivado na 
Coordenadoria de indios Isolados. 

' . 
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Portaria do Presidente 
PP N2 1856/87 

Brasília7 03 de julho de 1987 

o PRESIDENTE DA FUNDAc•o NACIONAL DO 
fNDIO - FUNAIP no uso das suas atribui~õesp 

RESOLVE: 

Equiparam-se às TUn~ões de níveis 
hierárquicos de 3ª a 5ª linhap para Tins de aplica~ão do 
Plano de Cargos e Sal~rios aprovado pelo CISEE-CT/0004/87p de 
24.84.877 as unidades integrantes do Sistema de Prote~ão ao 
Índio Isoladop até que norma própria disciplina a questão. 

2. Cada Unidade será dirigida por um 
encarregadop que terá tantos auxiliares7 quantos Torem 
determi~ados no processo de sua constitui~ão. 

3. Os eTeitos desta Portaria retroagem a 
12 de junho de 1987P revogados as disposi~ões em contrário. 

RONERO JUC~ FILHO 

Presidente 

Original assinado e arquivado na 
Coordenadoria de índios Isolados- 
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Portaria do Presidente 
PP NQ 3628/87 

Brasília7 06 de novembro de 1987 

O PRESIDENTE DA FUNDACIO NACIONAL DO 
fNDIO - FUNAI7 no uso das atribui~Ões que lhe sâo conTeridas 
pelo Artigo 8Q do Estatuto aprovado pelo Decreto nQ 92-470 de 
18.03-867 e tendo em vista o disposto no item 2 da Portaria 
PP nQ 23177 de 15 de julho de 19877 

RESOLVE: 

I - O ingresso na carreira de SERTANISTA7 
do Quadro de Pessoal da Funda~io Nacional do indio dependeri 
que o servidor7 além de ocupar o cargo de Técnico em 
Indigenismo7 e tenha no mínimo7 a escolaridade de 2Q grau 
compl'etor ou equivalente7 satisfa~a às seguinte condi~Ões: 

1 - esteja ocupando as tlltimas classes e 
padrão7 do cargo Técnico de Indigenismo; 

2 - preste serviços à causa indígena pelo 
menos há 12(doze) anos; 

Indígenas7 
3 - tenha exercido a CheTia de Postos 

localizados na Amazônia Legal7 durante 5 (cinco) 
anos7 consecutivos ou não; e; ( . 

4 - tenha participado de Frentes de 
Atra~io de índios Isolados, durante o prazo mínimo de 4 
(quatro) anosr dos quais pelo menos i(um) como encarregado- 

II - Poderão ingressar7 aindar na 
carreira de SERTANISTA7 o servidor7 Técnico de Indigenismo~ 
atendida a exigência de escolaridade constante do item 
anterior7 que esteja trabalhando nas unidades componentes do 
Sistema de Prote~ão ao indio Isolador em atividades de 
atra~ãor durante o prazo mínimo de 4(quatro) anos7 dos quais 
1(um>r pelo menosr como encarregado. 

III - SatisTeitas as condi~Ões 
relacionadas nos itens anteriores o servidor encaminhará à 
Coordenadoria de Recursos Humanos7 requerimento solicitando o 
ingresso na carreira de SERTANISTA7 comprovando o atendimento 
das exigências ora estabelecidas~ 
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IV - Será computado para ~íns de 
localiza~ão na Classe e Padrão7 a título de experiência no 
cargo7 o somatório do tempo de servi~o re~erido nos sub itens 
3 e 47 do item I e no item II. 

Terá peso 2 (dois> o tempo de servi~o 
re~erido no subitem 47 do item I e no item 117 para ~ins de 
localiza~ão na carreira. 

A cada ano de experiência comprovada 
corresponderá i<um) Padrão Salaria17 contado a partir da 
Classe inicial do cargo de SERTANISTA 

data 
V - Esta Portaria entrará em vigor na 

de sua assinatura7 revogadas as disposi~Ões em 
contnir i o. 

RONERO Juc• FILHO 
Presidente 

Original assinado e arquivado na 
Coordenadoria de fndios Isoladas. 
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II PARTE 

SISTEMA DE PROTEÇIO AO fNDIO ISOLADO 

' . 
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Portaria do Pre~fdente 
PP n2 1047/88 

BrasÍlia, 29 de agosto de 1988 

O Presidente da Funda~io Nacional do 
Índio - FUNAI. no uso das atribuí~Ões. em con~or~idade co• o 
Capítulo IV. Art.42. Item I • do Regimento Interno. e 

Considerando a necessidade de 
competência e atribui~âo do Siste•a da Prote~ão 
Isolado con~or•e estabelecido na Portaria nQ 1901. 
Julho de 1987. 

detalhar 
ao fndia 
de 06 de 

R E SOL V EII 

I. Aprovar as Normas do Sisteaa de 
Prate~ão do indio Isolado< S PI I >. em anexo. 

II. Determinar às Unidades 
descentralizadas desta Funda~ão o fiel cumprimento das Nor•as 
ora aprovadas. 

,i 

data 

·J 

SEP Quadra 702 Sul 
Edifício I ex, 3!' andar 

CEP 70.110 Dr.i,ilia n.r. 
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LOCALIZACll!IO 

Sabe-se que7 em diversos Estados da Federa~ãó. 
existem grupos indígenas isolados ou que mantém contatos 
esporádicos com as Trentes de expansão da sociedade naciona17 
contatos esses que são negativos para os índios. As notícias 
sobre tais índios são veiculadas de Torma irregular7 baseadas 
no conhecimento empírico7 muitas vezes pouco conTiiveis. 
ProJeta-se7 também7 a possibilidade de grupos sobre os quais 
nunhuma notícia ocorre. diTicultando assim a montagem de um 
painel atualizado de suas localiza~ões e impossibilitando a 
implanta~ão de a~Ões protetoras. Está claro que o primeiro 
passo a se dar no rumo da prote~ão desses grupos humanos é 
saber onde os mesmos habitam e quais os perigos que pesam 
sobre eles. Mister se Taz7 então7 iniciar um trabalho 
sistemático e organizado de levantamento de dados conTiáveis. 

A Equipe de Localiza~ão de fndios Isolados é7 de 
modo genérico. a primeira Torma de ·atua~ão do Sistema de 
Prote~ão ao fndio Isolado. Ela dirime dúvidas sobre a 
existência desses grupos7 'localiza-os geograTicamenter estuda 
a situa~ão de compressão territorial a que estão submetidosr 
analisa a questão ~undiária e in~orma sobre os perigos a que 
possam estar expostos. Fornece os dados que irão compor7 em 
carta geográTica7 a existência e distribui~ão de índios 
isolados em território nacional. Do seu levantamento de 
campo7 criter·ioso e precis~r ·depende a escolha e implanta~ão 
dos Subsiste•as de VigilAncia ou d~ Contato que dão 
continuidade aos trabalhos de Localiza~ãa. É importante 
observar que7 embora não se destine a manter contato7 sua 
atua~ão nas proximidades e interior da área habitada por 
índios isolados7 pode coriduzir a essa eventualidade. Disso 
resulta que a Equipe de Localiza~ãor deva ser composta por 
elementos experientes e esteja preparada para essa 
circunstância. 
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VIGILANCIA 

Outro aspecto preocupante é de desenvolver uma 
prote~ão aos grupos indígenas isolados quandoF por algum 
motivo TOr considerado inconveniente o seu contato. Para 
esses casosF através da atua~ão do Subsistema de VigilAncia 
adotaremos as medidas de prote~ão Tísica e territorialF sem a 
Tatalidade do contato7 até que novos ?atos aconselhem outra 
atitude. 

Essa Torma de atua~io propicia tambim um certo 
grau de op~ãor na medida em que OTerece ao índio mais tempo 
para decidir sobre a conveniincia do seu relacionamento 
conosco. É importante salientar que tal polítiça somente 
obterí ixito se os índios isolados nio Torem TOr~ados ao 
contatar e que seu habitat seja respeitado e Tique a salvo de 
depreda~ões. É precisamente isto que visa o Subsistema de 
Vigilincia. Vale7 tambémF observar que esta política ter, 
maiores chances de Tuncionar para os grupos isolados que 
estão numa situa~âo em que os riscos para sua sobrevivênciaF 
e os perigos do avan~o da sociedade nacional possam ser 
detidos ou contornados. Outro aspecto de peso é o estado de 
preserva~lo do meio ambienteF que nio esteja degradado ao 
ponto de se tornar perigoso ou insuTiciente para a manuten~ão 
da vida. Existem grupos isolados submetidos a tão grande 
pressão territorial ou em regi~o de intensa degrada~io 
ecológica que o contato se impõe como única alternativa 
viável. 

O Subsistema de Vigilância inclui Postos de 
Vigilância e Equipes MóveisF estabelecidos em pontos 
estratégicos de acesso ao interior da área indígena- próximos 
banstante para desenvolverem uma ação ~iscalizadora e 
a~astados ao m~ximo possíve17 di~icultando o contato 
devendo7 poisr ser objeto de acurada escolha os locais onde 
serão construídos os Postos de Vigilância e as regiões de 
deslocamento das Equipes Móveis. 

Convém repetir que~ da mesma Torma que o 
Subsistema de Localização~ o de Vigilância não se destina a 
manter contato com os índios isolados7 embora este possa 
ocórrer7 independente da vontade da Equipe de Vigilância~ por 
iniciativa do próprio Índio. 
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CONTATO 

A sociedade nacional avan~a com rapidez na 
ocupa~ao da Amazônia brasileira7 reduto final de váriÓs 
grupos indígenas que se mantiveram isolados7 mantendo até 
hoje7 apesar de perdas e modifica~ões sofridas7 as 
características básicas de sua cultura e tecnologia. As 
consequências dessa ocupa~ão7 de imediato7 é a redu~ão do seu 
espa~o físico7 normalmente amplo bastante7 para poder conter 
as atividades básicas de suas economias primárias. Outro 
aspecto amea~ador decorrente7 é a devasta~ão do meio ambiente 
que na sua amplitude destruidora7 somada à compressio 
territorial7 altera ou destrói hábitos e técnicas 
desenvolvidas pela experiência milenar dessas culturas e 
deteriora os padrôes da sua subsist~ncia. Disso resulta 
vários grupos indígenas estarem hoje submetidos a tantas 
pressões e perigos7 que suas vidas de isolados7 teoricamente 
melhor e mais saudável que os grupos já contactados7 
transTormou-se em TUgas constantes das estradas7 
hidroelétricas7 Tazendas e garimpos. Se nada Tor Teitor esses 
grupos Tatalmente desaparecerâo. 

Por outro lado7 sabemos que o pre~o do contato7 
tem sido muito alto para os índiosr depopulando-os 
drasticamente pela incidência de moléstias contagiosas7 pelo 
rompimenteo ou destrui~ão do seu universo míticor 
mantenedor da TOr~a e coesão do seu corpo social. É nessas 
situa~ões que o contato se impõe. 

'. 
Se no presente buscamos justiTicar o contato como 

uma interven~ão em certos casos necessáriar para o TUturor 
ultrapassada a Tase de pioneirismo da Frente de Contator ele 
somente se justiTicará na medida em que estabelecermos uma 
política assistencial7 atuante na deTesa da saúde e da terra; 
na reorganiza~ão da economia e na asssitência do processo de 
acultura~~Or capaz de protegê-los e orient~-los pelos 
diTÍceis caminhos da civiliza~ão. 
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SAIJDE 

Entre os Tatores que mais contribuem para a 
depopula~~o do índio em seus primeiros contatos7_ estio as 
doen~as inTecto-contagiosas7 cujo alto Índice de mortalidade 
reduziuF quando não provocou o desaparecimento de vários 
grupos indígenas. 6ripe7 sarampo7 doen~as venéreas7 inTec~ões 
intestinais e OTtamológicas7 estão entre os agentes de maior 
letalidade que no passado7 e ainda no presente7 continuam a 
devastar o índio. O caráter benigno ou corriqueiro que essas 
doen~as possam ter para nós7 não deve conduzir-nos a 
desprezar ou relaxar as medidas e cuidados de caráter 
preventivo e curativo que necessariamente devemos adotar. 

A prote~ão e atendimento à saúde de grupos 
indígenas recém-contactados7 reveste-se de obstáculos que vão 
desde o Tato acontecer em regi6es distantes na selva7 em sua 
maioria de diTÍcil acessor sem inTra-estrutura mínirnaF até 
di~iculdades linguísticas e de relacionamentor que os leva a 
não submeterem-se ao nosso tratamentor indo para o interior 
da selva em busca de sua medicina7 ou simplesmente TUgindor 
na tentativa de escapar ao mal desconhecido~ O quadro é 
agravado pela impossibilidade da manuten~ão alimentar que os 
depaupera7 Tacilitando ainda mais o desenvolvimento da 
doen~a. Contudo7 a experiência nos ensina que7 o alto Índice 
de mortalidade está diretamente relacionado com a 
inexistência de cuidados e práticas que adotados a tempo e a 
horar poderiam deterr diminuir ou evitar os altos índices de 
mortalidade. 

Estar consciente dos perigos das doen~as; 
estabelecer antecipadamente um plano de saúde7 criar inTra 
estrutura mínima de atendimento; enviar com presteza e 
rapidez os recursos humanos e materiaisr e auxiliá-los na 
alimenta~ãor são partes indispensáveis quando acometidos de 
doen~as e surtos. 

Dentro desse contexto7 não só o Sistema de Prote~ão 
ao índio Isolado7 mas as Unidades Regionais (Superintendência 
e Administra~ão Regional)7 cumprem papel importante no 
sentido de que todo o suporte logístico7 repasse Tinanceiro7 
envio de proTissionais de saúde7 são dependentes de 
providência por parte das Unidades Regionais envolvidas. 
Portanto7 na ocorrência de atendimento midico de rotina ou 
emergencial7 uma grande parcela de resposabilídade cabe às 
Unidades Regionais cuja razão de ser é o apoio que devem 
prestars no devido tempo7 às Unidades de Campo. 



FUNAI 
Fund.lcao Nacional do ÍndKJ 
MINISTÉRIO DO INTERIOR 29 

MEIO AMBIENTE 

A incorpora~ão ao processo produtivo de vastas 
por~ões do território nacionalF notadamente na Amazônia 
brasileira7 vem acarretando ao longo das últimas duas 
ddcadas7 substanciais transforma~ões no meio ambiente. 
Hidroelitricas. estradas7 garimpos e coloniza~io7 ~iguram 
entre os principais agentes agressores da natureza. Dentro 
desse contexto tran~ormador que altera profundamente as 
condi~Ões ambientais7 está inserido o universo indígena7 
avesso à rapidez de mudan~as abruptas. Atitudes tão opostas 
no trato e na utiliza~ão do meio ambiente7 geram conTlitos e 
choques de interesses. nem sempre simples de solucionar. 

Disseminada na natureza agreste encontra-se a 
cultura indígena. Nela estão contidas os elementos essenciais 
da sua subsistência e os que integram o seu corpo de valores. 
Os a~imais. as plantas e os rios tim Çun~3es maiores e mais 
complexas que a de simplesmente ~ornecer-lhes os meios de 
sobrevivência. Eles compiem o seu mundo mítico e embasam os 
valores sobre os quais assentam a sua estrutura social. Nesse 
universo mágico. i tudo de tal forma inter1igado7 que as 
altera~ies de ordem ecoldgica com suas repercursies imediatas 
de espaço e alimento7 agem também7 de forma invisíve17 na 
desintegra~ão dos demais aspectos sociais e políticos da vida 
tribal. 

Embora essencial para o índio.,o meio ambiente não 
~oi objeto de maiores cuidados por parte da FUNAI7 que 
somente agora estabeleceu um setor destinado ao estudo e 
de~esa ambiental Alertar sobre os perigos da degrada~ão 
ambiental7 desenvolver uma mentalidade preservacionista no 
meio de sertanistas7 técnicos indigenistas e seus auxiliares 
são os primeiros passos para que sejam e~ica~es as normas e 
cuidados que o setor responsável estabelecerá no devido 
tempo. 
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1 - SISTEMA DE PROTEC~O AO fNDIO ISOLADO 

1.1 - DEFINic;:11'0 

O Sistema de Prote~ão do índio Isolado é o conjunto 
de Universidades operacionais e a~ões adminístrativas 
destinadas à proteção TÍsicaT patrimonial e cultural dos 
ind{genas assim considerados. As di~erentes situa~Bes a que 
estio submetidos.esses gruposT gerou a necessidadeda cria~io 
de um organismo sistimico e ~lexívelT que atenda às 
necessidades de localizá-losF protegê-los e contactá-losv 
conTorme a visão gráTica abaixo reproduzida: 

i.2 - O R GANO 6 RAM A 

S P I I 

SUBSISTEMA SUBSISTEM SUBSISTDIA 

LOCALIZACAO UIGILANCIA CONTAI O 

1 

l 1 1 1 1 l 
EQUIPE lllCLEO POSTO ~IPE tlJCLEO POSTO J:JUIPE NUCLIO 

DE DE D! ))1 
AH10 

DI EL DI DE 
LOCALIZACAO APOIO UIGILANCIA UIGI NCIA CONTATO CONTATO APOIO 
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1.2.i - O Sistema de Prote~ão ao fndio Isolado é 
composto de três Subsistemas com suas respec~ivas Unidades: 

SUBSISTEMA UNIDADES 

Equipe de Localiza~ão 
a> - de Localiza~ão 

Ndcleo de Apoio 

P.Ind(g.de VigilAncia 

b) - de VigilAncia Equipe Hdvel Visil&ncia 

Ndcleo de Apoio 

Posto Indíg.de Contato 

e) - de Contato Equipe Hdvel de Contato 

Ndcleo de Apoio 

i.2.2 - Cada Subsistema pode ser constituídoF no 
todo ou parteF de tantas Unidades quantas ~orem necessirias 
ao seu desempenho ideal. 

1.2.3 - Havendo necessidadeF Unidades 
Subsistema poderio integrar outro Subsistema. 

de um 

1.2.4 - Quando um subsistema ~or composto de duas 
ou mais Unidades de campo< Postos ou Equipes )F a Portaria 
que o institui determinará o responsável geral pelo 
Subsistema. 

- Os Subsistemas e suas Unidades são vinculados 
tecnicamente à Coordenadoria de índios Isolados da 
Adminístra~ão Central e Administrativamente às 
Superintendências e Administra~ões Regionais. 
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1.4 - CRIAÇ.O DOS SUBSISTEMAS 

1.4.i - As Unidades e Subsistemas são criados por 
Portaria do Presidente da FUNAI vista da proposta oriunda 
da: 

Administra~ão Regional; 
Superintendência Executiva Regional, ou 
Coordenadoria de Índios Isolados. 

1.4.2 - A proposta da Adminístra~âo Regional será 
encaminhada à Superintência a que está subordinadav contendo: 

Justi~icativa para sua cria~ão7 
Área de atua~ão (anexar roapa>r 
Descri~ão e custo do Pessoal para sua 
composição. 
Descri~ão e custo para manuten~ão mensal de 
material de consumo e servi~os de 
terceiros. 
Oescri~ão e custo de material permanente. 

1.4.3 - A Superintendência Executiva 
encaminhará a proposta para a Coordenadoria 
Isolados quer após análise, a submeterá à 
Presidente da FUNAI. 

Regional 
de índios 

decisão do 

1.5 - CATEGORIAS FUNCIONAIS QUE CONPOEH AS UNIDADES 

1.5.1 - As categorias ~uncionais abaixo Felaciona 
das ~ de~inidas como "categorias b~sicas", s~o as que em todo 
ou parte compõem cada Unidade dos Subsistemas. 

Sertanista 
Técnico Indigenista 
Auxiliar de Sertanista 
Intérprete 
Motorista Fluvial 
Auxiliar de En~ermagem 

-POSTOS E EQUIPES 

Auxiliar Administrativo 
Armazenista 
Motorista 
Vigilante 
Radiotelegra~ista 
Auxiliar de Servi~os Gerais 

-NIJCLEO DE APOIO 
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1.5.2 - ConTorme a necessidade do trabalho7 e 
conveniência da FUNAI7 outras classes proTissionais poderão 
integrar a Equipe7 como técnicos destinados a registros 
históricos7 antropológicos e de comunica~ão social. 

1.6 - PERFIL DOS COMPONENTES 

Observadas as peculiaridades próprias de cada 
categoria proTissional7 e os di~erentes objetivos de cada 
Subsistema7 as atividades do SISTEMA DE PROTEÇ.0 AO fNDIO 
ISOLADO assemelham-se na sua pr,tica7 de Torma a permitir um 
perTil geral das qualidades e requisitos deseJáveiss comuns a 
todos os seus integrantes. 

Os integrantes das categorias b,sicas deverão 
possuir experiência em sobrevivência na selva7 bem como7 
orienta~âo e leitura de cartas geográTicas. É também 
TUndamental que sejam experientes na identi~ica~âo de sinais 
e vestígios de índios isolados7 na ca~a e pesca; no tocante à 
~lor~ amaz6nica7 seu aproveitamento e utilizaEão7 na 
constru~ão de abrigos ligeiros e de casas típicas do sertão. 
É preciso que saibam nadar7 remar7 conduzir embarca~ões7 
utilizar7 com perícia7 Tacão e machado7 operar aparelhos de 
radiocomunica~ão7 ter no~ões de mecânica e de consertos de 
motores estacionários e Tluviais. É7 outrossim7 importante 
que possuam conhecimentos de higiene e de proTilaxia de 
molésticas contagiosas7 que sejam aptos para administrar 
medicamentos de rotina no caso de doenças endêmicass quando 
da ausêcia de médíco7 e tenham ainda7 no~ões de preserva~ão 
do meio ambiente. É mister que os int~grantes mencionados 
gozem boa sadde e estejam aptos para esTor~os Tísicos e para 
longas caminhadas bem como para a execu~ão de tareTas 
pesadas. Devem7 também7 ter intimidade com as lides do sertão 
e serem experientes em matéria de contato com índios 
isolados7 estandoT aindav psicologicamente preparados para 
prolongados aTastamentos da Tamília e longos períodos de 
isolamento. 

A disciplina emocionalv a calma e a tranquilidade 
sâo7 Tinalmente7 de grande valia nas situa~ões 
extraordinárias que podem envolver os membros da equipe. As 
qualidades acima descritasT devem assentar sobre 
conhecimentos e dedicaçio à causa indígena. 

1.7 - FUNÇ8ES DE CONFIANÇA 
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1.7.i - São Fun~ões de ConTianç:a: 

NfVEL FC-3 

- Chef'e de Posto Indígena de Contato 
- CheTe de Posto Indígena de Vigilância 

- CheTe de Equipe de Loca1iza~ão 
CheTe de Equipe Móvel de Contato 

- Chef'"e de Equipe M6vel de Vigilincia 

CheTe de Ndcl~o de Apoio 
NlrVEL FC-1 

Auxiliar de Frente de Contato 

i.7c2 - A cheTia das Equipes e Postos será exercida 
por Sertanista ou Ticnicos indigenista. 

1.7b3 - Excepciona1mente7 
acima citadas7 e no interesse do 
outras categorias poderio exerci-la • 

na ~alta das categorias 
serviç:07 servidores de 

Posto7 no 
-financeira. 

. 1.7.4 - Auxiliar de Frente de Contato7 i Funç:io de 
que poderá ser solicitada pelo CheTe da Equipe ou 
interesse do serviç:o~ havendo disponibilidade 

Conf' i an c a 

1.8 - ASSESSORAMENTO REGIONAL 

1.8.i - O planejador das atividades e programas de 
Localiza~io7 Vigilincia e Contato no ãrnbito da 
Superintendência Executiva Regiona!7 será objeto de análise e 
aprova~ão pela Coordenadoria de índios Isolados. 

i.8.2 - A 2ª7 4ª e 5ª Superintendencias Executivas 
Regionais contarão cada urna com um Assesor para Assuntos de 
indios Isolados. 

1.8.3 - O Assessor para Assuntos de índios Isolados 
é vinculado tecnicamente à Coordenadoria de índios Isolados~ 
e subordinado administrativamente 
Executiva Regional. 

à Superintendência 

i.8.4 - Incumbe ao Assessor de índios Isolados 
prestar assessoramento à Coordenadoria de índios Isolados e 
ao Superintendente ExE::c•J.t i vo Regional~ nas questôes 
concernentes- 
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1.8.5 - Cabe ao Assessor de indios Isolados o 
gerenciamento executivo e a supervisio das atividad,s 
especi~icasF harmonizando-as com as Diretrizes e Normas da 
Coordenadoria de índios Isolados da Administração Central. 

1.9 - NORMAS DE SAtlDE DOS SUBSISTEHAS 

i.9.1 - ATRIBUICBES 

terão a 
índios: 

Os Subsistemas de LocalizaçioT Vigilância e Contato 
seguinte atribuiç~o no que concerne à sadde dos 

1.9.2 - Proteger e preservar a saúde dos índios da 
irea de sua atuaçâoT antes e apds os primeiros contatos. 

1.9.3 - COMPETINCIA 

CompetE aos Che~es das Unidades dos Subsistemas de 
LocalizaçãoT Vigilância e Contato: 

1.9.3.1 - Articular com o Setor de Sadde da 
Adruinistraçio ou Superintendªncia a que est~ subordinado7 no 
sentido de organizar cursos e palestras71ministrar práticas e 
inTorma~ões7 destinadas ao preparo do pessoal no que diz 
respeito a saúde dos indígenas. 

1.9.3.2 - Solicitar ao Setor Médico7 avaliação e 
exame do pessoal7 quando da composi~~o das equipes. 

~.9.3.3 - Providenciar as ~ichas de registro midico 
dos componentes da Equipe7 con~orrne sugest~o anexa. 

!.9.3.4 - In~ormar o~icialmente a data do primeiro 
contato e o número de índios contactados. 

Providenciar sob orienta~ão médicas 
imediatamente apds o primeiro contato7 a aquisição e envio ao 
campo7 de medicamentos destinados a combater as doen~as que 
mais incidem sobre os indígen~s nos primeiros contatoss ern 
quantidade su~iciente para tratamento a nível de surto ou 
epidemia. 

-·-·-----------------------· 
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1.9.3.6 - Estabelecer com o setor competente~ sob 
orienta~io midica7 plano de atendimento rotineiro e 
emergencial7 destinado à preserva~io da sadde dos indígenas. 

1.9.3.7 - Solicitar ao Setor Médico7 
relacionamento e a situa~io o permita7 o início 
dos indígenas contactados. 

logo GUe o 
da vacina~ão 

1.9.3.8 - Providenciar7 assim que a situa~io o 
permita7 a identi~ica~~o individual dos índios contactados. 

1.9.3.9 Solicitar a presen~a de uma Equipe de 
Saúde na suspeita de surto ou epidemia. 

i.9.3.10 - Solicitar a presen~a de enfermeiro<a> de 
nível superior7 logo após os primeiros contatos para 
perman@ncia junto à equipe. 

1.9.3.11 - Exigir a documenta~ão (vacinas e/ou 
aos nio índios7 quando devidamente autorizados a 

ingressar na área. 

1.9.3.12 - Impedir o ingresso na irea7 de qualquer 
pessoa portadora de sinais ou sintomas de doen~a in~ecto 
contagíosa. 

1.9.3.13 - Promover a retirada da irea7 de qualquer 
pessoa que apresentar doen~a in~ecto-contagiosa. 

1.9.3.14 - Impedir a distribuição de roupas usadas 
aos índios. 

1.9.3.15 - Evitar a utilizaçio comum de vasilhames 
entre índios e os componentes da equipe. 

1.9.3.16 - Observar 
medicamentos naturais e 
tradicionais dos indígenas. 

e nâo 
outras 

inter-firir 
práticas 

no uso de 
medicinais 

1.9.3.17 - Observar os hábitos alimentares dos 
indígenas. 

1.9.3.18 Evitar o TOrnecimento aos 
principalmente 

Índios de 
alimentos 
enlatados. 

industrializados7 açl.Í.cares 
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1.9.3.19 - Adotar outras medidas que se destinem a 
proteger7 preservar e resguardar a saúde dos indígenas. 

1.10 - NORHAS DO NUCLEO DE APOIO 

CONPETfNCIA 

o Niicleo de Apoio terá a seguinte- 
competência: 

1.10.2 - Realizar todas 
caráter 
destinadas ao 
operacional 

as tarefas de 
administrativo •. 

apoio logístico e 
das Unidades 

integrantes do Subsistema. 

1.10.3 - ATRIBUICBES 

1.10.4 - A CheTia no Núcleo de Apoio 
a atribut~io de coordenar 
as 

tera 
todas 

atividades administrativas 
ao per-f'e i to 

do Setor7 conforme 
do Chefe do 

necessárias 
f'unc i onamento 
or i ent êH,;:ão 
Subsistema. 

( 

---------- .-.-·---------------- ------ 



FUNAI 
Fundacao Nacional do Índio 
MINISTÉRIO DO INTERIOR 38 

2 - SUBSISTEMA DE LOCALIZAcao 

2 .. i - OEFINICaO 

- i um grupo de homens sem base TixaF com 
experiência em operação na selvaF em sobrevivênciav 
identi~ica~ões de sinais e vestígios de índios isolados. O 
grupo i compostoF estruturado e equipado para operar em 
regiôes inóspitasF distantes7 de diTÍcil acesso e por longos 
períodos de isolamento. De~inida sua área de atua~ão dentro 
dos limites estabelecidos7 disp6e o grupo7 dada natureza de 
seu trabalho e do isolamento que lhe i pr6prio7 de ampla 
autonomia operacional. 

2.2 - FINALIDADE 

2.2.1 - Localizar geogra~ícamente grupos indígenas 
isolados evitando o contado. 

2.2.2 - Proceder averígua~Ões e levantamento de 
dados sobre a situa~io atual em que se encontram. 

2.3 - FORMA E ATUAcao 

2.3.1 - Atravis de expedi~ies terrestre e/ou 
Tluvial7 complementadas quando necessirio por sobrev&os. 

2.4 - COHPOSiçao DA EQUIPE 

2.4.1 - A equipe serí composta de tantos servidores 
das diversas "categorias b~sicas"? quantos ~orem necess~rios 
para o seu bom desempenho. 
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2.5 - UNIDADES DE LOCALIZAÇIO 

Integram o Subsistema de Loca1izaç:5o as Unidades 
que abaixo relacionadas poder~o ser criadas 
con~orme a necessidade: 

a) EQUIPE DE LOCALIZACIO: 

Unidade operacional de campo destinada aos 
trabalhos de Localizaç:ao geográ~íca e 
levantamento de dados. 

b) NUCLEO DE APOIO: 

Unidade destinada ao apoio logístico e 
administrativo das Equipes de Localizaç:ão. 
Poderá ser estabelecido em regi Ses 
desprovidas de Unidades Regionais7 ou a 
elas agregado quando insu~iciente ou des~alcado o 
seu quadro de pessoal. 

2.6 - ATRIBUICBES 

A 
atribuiç:Ões: 

Equipe de Localizaç:ão ter-:á as seguintes 
( 

2.6.1) Localizar- geogra~icamente grupos 
isolados evitando o contado. 

indi'genas 

2.6.2) Proteger os bens 
roç::;31_5 e a terra 
permitir sua 

indígenas (objetos7 casas7 
indígena)y de ~orma a nio 

depreda~ão. utilizaç:âo 
indevida,. invasio ou posse. 

2.6.3) P1otar em 
camínhos,. 
r-oc a s , e 
presenç:a. 

carta geográ?ica: aldeias,. 
acampamentos de caç:as cemitirios,. 
demais sinais e vetígios de sua 

2.6~4> Plotar em carta geogri~ica: garirnpos,. 
estradas7 campos de pouso posses,. ~azendas,. 

e desmatamento 
pesquisada. 

existente na regiâo 
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2.6.5) Levantar a situação de propriedade 
particular ou ptlblica da ~rea pesquisada. 

2. 6. 6 > ln-formar sobre a existincia de projetos em 
execuçio ou planejados que incidam em areas 
habitadas por índios isolados., ou -fora da 
área7 mas que tenham inf'luincia em seu 
interior (projetos de colonizaçâo., estradas., 
hidroeletricasy extrativismo7 etc). 

2.6.7) ln-formar de -forma 
potencial idade 
pesquisada •. 
extrativos. 

simples 
econômica 
recursos 

e objetiva a 
d a área 

minerais e/ou como: 

2.6.8) ln-formar sobre o meio ambiente., seu estado •. 
de preservaçio ou degradaçio., poluiçio dos 
rios •. estado da -fauna e da -flora. 

2.6.9) Estimar a população dos 
quando possível. 

índios isolados., 

2.6.10) ln-formar sobre a escassez ou abundância de 
recursos naturais que possam serF 
utilizados para a alimenta~io dos índios e 
da Equipe. 

2.6.11) Projetar 
pr-ovável 
isolados. 

em 
de 

carta geográ~ica a 
perambulação dos 

área 
índios 

2.6.12) Descrever7 quando possível.. hábitos7 
aspectos -físicos., tipos 

pintura corporal e corte 
costumesT 1Íngua7 
de armas •. adornos •. 
de cabelo. 

2.6.13) InTormar sobre a melhor época para 
penetração na regiãoy vias de acessoF 
distâncias dos pontos de abastecimento mais 
prdximosF ~acilidades e di~iculdades 
encontradas. 

2.6.14) In~ormar a presen~a de outras equipesF 
expedi~ies ou indivíduos na região7 sua 
~inalidadey ndmero de pessoaS7 

equiparnentos7 nacionalidade e outras 
in~ormaçies convenientes. 
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2.6.15) InTormar sobre o regime 
navegabilidade dos rios7 etc. 

de chuvas,.. 

2.6.16) InTormar-se sobre conTlitos havidos entre 
índios e não Índios. 

2.6.17) Proteger a saúde dos indígenas. 

2.6.18) Coletar material representativo da cultura 
(panelas,.. arcos7 ~lechas7 bordunasT cestos7 
cabaças7 cocares)7 respeitando princípios 
iticos7 mantendo o material sob sua guarda. 

2.6.19) Descrever os acidentes geográTicos de maior 
importincia que obstaculam ou orientam os 
expedicionários~ elaborando croquis. 

2.6.20) Plotar em carta geogrâTica7 toda e qualquer 
inTorma~ão ou descoberta de sítios 
arqueológicos7 inscri~ies rupestres7 
vestígios de animais pré-históricos7 grutas 
e cavernas7 protegendo-as de qualquer 
depreda~ão. 

2.6.21) Quando necessirio7 e~etuar sobrevios de 
reconhecimento ou para con~irrna~io de dados 

2.6.22) Munir-se de dados históricos sobre ocupaç:io 
indígena na área. < 

2.6.23) Executar outras tare~as que lhe ~orem 
atribuídas. 

2.7 - COHPETtNCIA DO CHEFE DA EQUIPE 

Ao Che~e da Equipe compete: 

2.7.1) Planejar7 organizar e dirigir as aç:Ões 
administrativas e ticnicas da Equipe. 

2.7.2) Planejar o roteiro da expediç:ão7 
logístico e demais detalhes. 

seu apoio 

2.7.3) Indicar os 
eq•.1 i pe 7 bem 
movimentaç:ão 

servidores que irão compor 
como elaborar parecer sobre 
de pessoal integrante ou 

a 
a 
a 
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integrar a equipe. 

2.7.4) Ter ac e s s o à programaçio de recursos 
aprovados para os trabalhos de f'inanceir-os 

sua equipe. 

2.7.5) Solicitar a liberação de 
-financeiros e a aquisi~ão de 
materiais destinados à sua equipe. 

recursos 
bens e 

2.7.6) Oe~inir7 para e-feito de arquisi~ão~ o tipoF 
modelo e demais características dos 
equipamentos motores e materiais adequados à 
sua missio. 

2.7.7) Verif'icar se o material adquirido esti de 
acordo com a solicita~ão e~etuada7 quanto à 
quantidade7 qualidade e estado de 
~uncionamento. 

2.7.8) Acompanhar o processo aquisitivo dos bens e 
materiais solicitados. 

2.7.9) Ef'etuar reuniies e palestras com os 
integrantes da Equipe de Localiza~âo~ 
destinadas à troca de idiias; inf'orma,;:ies e 
preparo do pessoal quanto aos aspectos 
indigenistas7 sa~de e preserva~io ecológica. 

2.7.10) Preparar os componentes da Equipe de 
Localizaçio para a eventualidade de um 
contato7 bem como portar os brindes 
necessários para tal eventualidade. 

2.7~11) Estabelecer 
comportamento. 

nor-mas de segurança 

2.7.12> Providenciar para que cada homem da Equipe 
tenha os equ i p~_ment os i ri di i v i d ua i s 
necessários. 

2.7~13) Providenciar 
componentes 
conf'orme o 
Saúde~ 

f'ichas individuais dos 
da Eguipe de Localiza,;:ão7 
estabelecido nas Normas de 

2.7.14) Af'astar qualquer componente da Equipe que 
por motivo de saúde ou disciplinar se torne 

- -- - -·- ------------- .....___ . __ 
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inconveniente para o bom andamento dos 
trabalhos. 

2.7.15> Exigir a documenta~io de autoriza~io de n~o 
Índios para ingresso na área. 

2.7.16) Acornpanhar7 in~ormar e controlar pessoas 
devidamente autorizadas a ingressar na irea 
de sua atua~io. 

2.7.17) Cumprir as determina~ies estabelecidas nas 
normas de Sa~de e adotar as providincias 
cabíveis? na ocorrência de contato. 

2.7.18) Adotar medidas destínadas à prote~ão da 
~auna~ ~lora e mananciais da região de sua 
atua~io. 

2.7.19) Articular em conjunto com a Administra~io 
Regional e SUER7 com órgãos estaduaís7 
municipais e -federais que possam prestar 
algum apoio7 esclarecimento7 curso ou 
estágio para o pessoal da Equipe 
(Pre~eitura7 SESC7 SUCAM7 IBDF7 MIRAD7 
MINIST~RIO DO EXiRCITO e outros). 

2.7.20) Manter sob sua responsabilidade um 
para anota~ões detalhadas 
acontecimentos7 do início ao t~rmino 
expedição. 

diário 
dos 
da 

2.7.21) Elaborar e entregar o "Relatdrio Final da 
Equipe de Localiza~io"7 até quinze dias 
apds o tirmino da expedição. 

2.7.22) Responder no uRelatdrio Final" os itens 
2.6.37 2.6~47 2.6~5y 2.6.67 2.6.77 2.6a87 
2.6~97 2.6.10T 2.6.117 2.6.137 2.6.147 
2.6.157 2.6.167 2.6.19 e 2.6.20 constantes 
da Atribuiç;es da Equipe de Localiza~io. 

2.7.23) Completar 
Finalu com 

a seu 
-fotos 7 

critério o 
grav1.1ras7 

"Relatório 
croquis e 

demais documentos. 

2.7.24) No Relatório Final sugerir as medidas 
subsequentes que poderiam ser adotadas para 
a proteção do Índio Isolado. 
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2.7.25> Propor interdi~ão ou adequa~ão de área. 

2.7.26) Estabelecer com a SUER e Administra~ão 
Regional a utilização de radiocomunica~ão. 

2.7.27) Zelar pelo bom estado e a guarda dos 
equ)pamentos sob sua responsabilidade. 

2.7.28) Solicitar aeronave para sobrevôos. 

2.7.29) Munir-se de cartas geográTicas do RADAH~ 
IBGE ou do Servi~o Geogri~ico do Ex~rcito - 
OS67 nas escalas de 1:100.000 e/ou 
1:250.000 da região em que irá atuar. 

2.7.30) Encaminhar à 
discriminado 
11ATRIBUIÇ8ES"., 
material usado 

Coordenadoria o material 
no item "18" das 

especificando sua utilidade7 
e local que.Toi encontrado. 

2.7.31) Indicar seu substituto eventual. 

2.7.32> Desenvolver 
camaradagem,. 
corpo. 

no seio da 
solidariedade 

Eq1.1 i pe 
e espírito 

a 
de 

2.7.33) Enviar inTorma~ões periódicas via rádio 
sobre o andamento dos trabalhos. 

2.7.34) Nas situa~ões extraordinárias e nos casos 
omissos7 conduzir7 decidir e liderar a 
Equipe. 
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3 - SUBSISXEHé DE UIGILAYCié 

E7 constituído de uma ou mais Unidades ~ixas e/ou 
môveis7 estrategicamente distribuídas no terreno7 estruturada 
e equipada para exercer Tiscaliza~ão7 vigilância e prote~ão 
às terras e aos índios que nela habitam. 

3.2 - FINALIDADE 

Prote~ão TÍsíca7 patrimonial e cultural de 
grupos indígenas isolados. 

3.3 - FORHA DE ATUACIO 

Através de unidades Tixas e móveis7 expedi~ões 
Tluviais7 terrestres7 sobrevôos e outras ações 
complementares julgadas convenientes. 

3.4 - CONPOSICIO DA EQUIPE 

A equipe seri composta de tantos servidores das 
diversas "Categorias b~sicas"r quantos ~orem necessirios para 
o seu bom desempenho. 

3.5 - UNIDADES DO SUBSISTEMA DE VIGILANCJA: 

3.5ai - Integram o Subsistema de Vigilância as 
Unidades abaixo relacionadas que poderão ser 
criadas individualmente ou em conjuntor 
conTorme as necessidades de cada região. 

a) Posto Indígena de VigilAncia: 

Unidade operacional TiXap estrategicamente 
estabelecida7 destinada à prote~ão e 
vigilincia de parte ou de toda uma irea 
indígena. 

b) Equipe Hdvel de VigilAncia= 

Unidade móvel de vigilância e ~iscalíza~ãop 
destinada a prote~ão e vigilância 
itinerante7 sem base Tixa estabelecidap 
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equipada e preparada para deslocamentos 
con-forme as necessidades. 

e> Ndcleo de Apoio: 

L 

Unidade destinada ao apoio logístico e 
administrativo às Equipes e Postos do 
Sistema de Prote~ão ao indio Isolado7 
quando da inexistência ou insu-ficiência nas 
Unidades Administrativas Regionais de 
pessoal necessário. 

3.6 - ATRIBUIÇ8ES 

A Equipe e Postos de 
Vigillncia terão as seguintes atribui~ões: 

3.6.1) Proteger a terra indígena de invasõesF 
depreda~õesFposse e indevida utiliza~ão. 

3.6.2> Pr-oteger os bens indígenas (objetosF 
casas~ roças7 caminhos7 etc). 

3~6.3) Garantir aos grupos indígenas isolados o 
exercício de suas atividades 
tradicionais de sobrevivência e cultu 
ral. 

3.6.4) Proteger e preservar a 
mananciais e riquezas 
existentes .• 

-fauna7 
naturais 

-floraF 
nela 

3.6.5) Proteger e preservar a saúde dos 
indígenas. 

3.6.6) Evitar iniciativas de contato. 

3.6.7> ObservarF acompanhar e inTormar sobre a 
movimenta~lo e deslocamento de elementos 
não índios na periTeria da área 
indígena. 

3.6.8) lnTormar sobre a existência de projetos 
em execu~ão ou planejados que incidam 
em irea habitada por índios isolados ou 
-fora da ~reaF mas que tenham inTlu~ncia 
em seu interior (projetos de 
colonização. estradas. hidroelétricas, 
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extrativismo,. mineraçãor etc). 

3.6.9) lnTormar sobre a existência de sítios 
arqueológicosF inscrições rupestres,. 
vestígio de animais pre7-histórico~,. 
grutas e cavernasF protegendo-as de 
qualquer depredação. 

COHPETINCIA DO CHEFE DA EQUIPE 

Ao CheTe da Equipe Compete: 

3.7.1) Planejar,. organizar e dirigir as a~ões 
burocráticas e operacionais da Equipe. 

3.7.2) Ter acesso à programa~ão de recursos 
Tinanceiros aprovados para os trabalhos da 
sua Equipe,.mantendo con~role próprio sobre 
os mesmos. 

3.7.3) Solicitar a libera~ão de recursos 
Tinanceiros e a aquisi~ão de bens materiais 
destinados à sua Equipe. 

3.7.4) lnTormar para eTeito de aquisi~ão o 
tipormodelo e demais características dos 
equipamentos,. motores e mat er i a,i s adequa. 
dos à sua missão. 

3.7.S> VeriTicar se o materJal adquirido esta" 
de acordo com a solicitaçio feita,. quanto 
à quantidader qualidade e estado de 
Vuncionamento. 

3.7.6) Acompanhar o processo aquisitivo dos bens 
e materiais solicitadoss 

3.7.7) ETetuar reuni8es e palestras com os 
integrantes da Equipe de Localiza~io7 
destinadas á troca de idéias,. inTorma~ões 
e preparo de pessoal quanto aos aspectos 
indigenistas7saúde e preserva~ão ecológica 

3.7.8) Preparar os componentes da Equipe de 
Locali~a~io para a eventualidade de um 
contato7 bem como portar os brindes 
necessários para tal. 
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3.7.9) Estabelecer normas 
comportamento. 

de seguranç:a e 

3.7.10) Providenciar para que cada homem da 
Equipe tenha os equipamentos individuais 
necessários. 

3.7.11) Providenciar 
componentes 
conf'orme o 
Saúde. 

f'ichas individuais dos 
da Equipe de Localizaç:ãov 
estabelecido nas Normas de 

3.7.12) Af'astar qualquer componente da Equipe que 
por motivo de saúde ou disciplinarv 
torne-se inconveniente para o bom andamen 
to dos trabalhos. 

3.7.13) Na ocorr~ncia de contatov cumprir as 
medidas de saúde conf'orme as Normas de 
Saúde e adotar as providências cabíveis. 

3.7.14) Adotar medidas destinadas a proteger a 
f'aunav f'lora e mananciaís da região de 
sua atua~ão. 

3.7.15) Exigir a documentaç:io de autorizaç:io 
não índios para ingresso na área 
indígena. 

de 

3.7.16) Acompanharv ínf'ormar e controlar 
pessoas devidamente autorizadas 
ingressaF. na área indígena. 

as 
a 

3.7.17> Articular em conjunto com a Administra~ão 
Regional e SUER7 com drgios estadYais7 
municipais e Tederais que possam prestar 
algum apoio7 esclarecimentos7 cursos ou 
estágios para o pessoal da Equipe 
<Pre~eitura7 SESC7 SUCAM7 IBOF7 HIRADv 
MINISTÉRIO DO EXÉRCITO e outros>. 

3.7-18) Manter sob sua responsabilidade um diário 
para anota~ões detalhadas dos 
acontecimentos. 

3.7.19> Estabelecer com a SUER e Administra.ão 
Regiona17 a utiliza~ão da rádio- 
comuníca~ão. 
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3.7.20) Zelar pelo bom estado e a guarda dos 
equipamentos sob sua responsabilidade. 

3.7.21) Solicitar aeronaves para sobrevôos. 

3.7.22) Munir-se de cartas geográTicas do RADAM~ 
IBGE ou SERVICO GEOGR~FICO DO EX~RCITO 
DSG, nas escalas de 1:100.000 e/ou 
1:250.000 da região em que ira' atuar. 

3.7.23) Enviar inTorma~les periddicas, via rddio, 
sobre o andamento dos trabalhos. 

3.7.24> Manter-se in~ormado sobre a movimenta,ão 
e o deslocamento dos grupos indígenas. 

3.7.25) Executar outras tareTas que lhe ~orem 
atribuídas. 

3.7.26) Indicar substituto eventual 

3.7.27) Desenvolver no seio da Equi~e a 
camaradagem~ solidariedade e espírito de 
corpo. 

3.7.28) Nas situa~ies extraordinirias e nos 
caso~ omissos7conduzir7decidir e li~erar 
a Equipe. 

{ . 
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4 - suasisIEHê DE COYiêIO 

4.1 - DEFINIÇao 

E7 um grupo de homens especializados em operaç:~es 
em selva7 sobrevivênciar identiTicaç:ão de sinaisr vestígios e 
contato com grupos indígenas isolados. E7 composto7 

estruturado e e~uipado para operar em regi~es indspitas7 
distantes r de diTÍcil acesso? e por longos períodos de 
isolamento. 
Def'inida sua 
estabelecidos7 
decisória. 

área 
dispõe 

de atuaç:ão 
de ampla 

e dentro 
autonomia 

dos 1 imites 
opera.cio~al e 

4.2 - FINALIDADE 

Manter contato pacÍTico com índios isoladosr 
através de meios ~uasórios7 protegendo-lhes a 
terra7 saúde 7 cultura e o meio ambiente. 

4.3 - FORHA OE ATUAÇIO 

Através da implantaç:âo de Unidades 0peracionais7 
estabelecidas nas proximidades da região 
habitada por Índios isolados7 de TOrma a 
Tacilitar o contato. 

4.4 - COHPOSICIO DA FRENTE 

Sera7 composta de tantos servidores das diversas 
categorias bãsicas7 quantos ~orem necessários 
para o seu bom desempenho. 
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4.5 - UNIDADE DO SUBSISTEHA DE CONTATO 

Integram o Subsistema de Contato, as unidades 
abaixo relacionadas, que poderão ser criadas 
conTorme a necessidade: 

a> Posto Indrsena de Contato: 
- Unidade ~ixa, em posiç:ão 
destinada a estabelecer contato 
isolados. 

avancada , 
com índios 

b) Equipe Ndvel de Contato 
- Unidade sem base Tixa7 destinada a 
estabelecer contato com grupos isolados. 

e> Ndcleo de Apoio: 
- Unidade de retaguarda, destinada a prestar 
apoio logístico e administrativo às Unidades 
avançadas. 

4.6 - ATRIBUIÇ8ES 

A Frente de Contato tera' as seguintes 
atr i bu if;Ões: 

4.6.1) Manter contato com índios isolados através de 
meios pacÍTicos e suasórios. 

4.6.2) Proteger a terra e 
depreda~ão,invasão, 
utilizaç:ão. 

os, bens 
posse 

indígenas de 
e indevida 

4.6.3) Proteger e preservar a sadde dos índios. 

4.6.4> Proteger e preservar o meio ambiente <~auna~ 
Tlora e mananciaís)7 as riquezas naturais e 
bens nele existentes. 

4.6.5) Garantir aos índios a prática de suas 
atividades tradicionais de subsistência e cul 
tural. 

4.6.6> In~ormar sobre a existincia de projetos em 
execu~ão ou planejados7 que incidam na área ou 
suas imedia~ões (estradas7 hidroelétricas~ 
coloniza~ão7 extrativisrno7 etc). 
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4.6.7) Proteger as peç:as de mani~estac:~o da 
material (artesanato>. 

cultura 

4.6.8) Informar sobre a existência de sítios arqueolô 
gicos7 inscri~Ões rupestres7 vestígids de 
animais pré-históricos7 grutas e cavernas7 
protegendo-as de depredac:ão. 

4.7 - COHPETINCIA DO CHEFE DA EQUIPE 

Ao CheTe da Frente de Contato compete: 

4.7.1) Planejar7 organizar e dirigir as 
burocriticas e operacionais da Equipe. 

aç:Ões 

4.7.2) Planejar o roteiro de expedic:Ões,. seu ·apoio 
logísticos e demais detalhes. 

4.7.3) Indicar os servidores que irão compor a Equipe. 

4.7.4) Ter acesso à programa~ão de recursos 
Tinanceiros aprovados para os trabalhos da sua 
Equiper mantendo controle prdprio sobie os 
mesmos. 

4.7.5) Solicitar a liberac:io de recursos ~inanceiros e 
a aquisi~io de bens e materiais destinados à 
sua Equipe. 

4.7.6) In~ormar para 
modelo e 
equipamentos 
sua. missão .. 

eTeito de aquisi~ão7 o tipo7 
demais característícas dos 

motores e materiais adequados à 

4.7.7) VeriTicar se o material adquirido esta7 de 
acordo com a solicita~ão eTetuadar quanto à 
quantidade7 qualidade e estado de 
funcionamento. 

4 .. 7.8) Acompanhar o processo aquisitivo dos bens e 
materiais solicitados~ 

4.7 •. 9) ETetuar reuniões e palestras com os 
da Equiper destinadas à troca 
inTormac:ões e preparo do pessoal 
aspectos indígenistasF saúde e 
ecológica. 

integrantes 
de idéiasr 
quanto aos 
preservação 
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4.7.10) Preparar os componentes da Equípe para o 
contato7 bem como portar os brindes necessários 
para tal. 

4.7.11) Estabelecer 
comport~.mento. 

normas de seguranç:a 

4.7.12> Providenciar para que cada homem da Equipe 
tenha os equipamentos individuais necessários. 

4.7.13) ATastar qualquer componente da Equipe que por 
motivo de saúde ou disciplinar~ torne-se 
inconveniente para o bom andamento· dos 
trabalhos. 

4.7.14) Cumprir 
Normas 

as determinaç:Ões 
de Saúde e adotar 

estabelecidas nas 
as providências 

cabíveis. 

4.7.15) Adotar medidas destinadas à proteç:ão da TaunaF 
Tlora e mananciais da regiio de sua atuaç:io. 

4.7.16> Articular em conjunto com a Administraç:ão 
Regional e SUER~ com órgãos estadu:aisF 
municipais e Tederais7 que possam prestar algum 
apoio7 esclarecimentos7 cursos ou estágios para 
o pessoal da Equipe <Pre~eituraF SESC7 SUCAM7 
IBDF 7 MIRAD,. MINISTÉRIO DO EXÉRCITO e outr'os>. 

' 4.7.17) Manter sob sua responsabilidade um diário para 
anotaç:ões detalhadas dos acootecimentos7 do 
início ao término da Frente de Contato. 

4.7.18) Exigir de 
Autorizaç:ão 
atuaç:ão. 

não-índios a documentaç:ão 
para o ingresso na área de 

de: 
sua 

4.7.19) Acompanhar,. 
devidamente 
sua at •J.aç:ão. 

inf'ormar e 
autorizadas a 

controlar p•ssoas 
ingressar na âr·ea de 

4.7.20> Estabelecer com a SUER 
Regional,. a utilizaç:ão de 

e Administraç:âo 
r,diocomunicaç:ão. 

4.7.21> Zelar pelo bom estado e a guarda dos 
equipamentos sob sua responsabilidade. 
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4.7.22) Solicitar aeronaves para sobrevôos. 

4.7.23> Munir de Cartas geográTicas do RADAHr IBGE ou 
do Servi~o Geográ~ico do Ex~rcito -DSG7 nas 
escalas de 1:100.000 e/ou t:250.000 da região 
em que ira7 atuar. 

4.7.24) Desenvolver medidas destinadas à prote~ão do 
território indígena. 

4.7.25) Desenvolver atividades agrícolas destinadas a 
suplementar a alimenta~ão da Frente7 quando ne 
cessário e possível. 

4.7.26) DeTinir local que serão construídos os Postos e 
esquematizar a logística. 

4.7.27) Autorizar ou proibir atividades de ca~a ou 
pesca. 

4.7.28) Manter controle sobre o uso de armas destinadas 
à ca~a e seguran~a individual. 

4.7.29) Elaborar relatório trimestral 
desenvolvidas e andamento dos 
contato. 

das atividades 
trabalhos de 

4.7.30) Enviar inTorma~ões periódicas via rádio. 

4.7.31> Considerar as altera~ões negativas que uma 
excessiva quantidade de bens e manuTaturados 
pode provocar na comunidade em 
com bom senso e critério 
distribui~ão de brindes. 

apre~o7 agindo 
na escolha e 

4.7.32) Estabelecer normas de conduta e disciplina que 
visem preservar e manter o respeito à Tamí1ia7 
à propriedade7 aos costumes e às tradi~ies 
indígenas. 

4.7.33) Proibir a saída de pe~as artesanais do interior 
da área indígena. 

4.7.34) Encaminhar à CII o artesanato colecionado7 
catalogando sua origem7 utilidade~ nome e 
material de que e7 conTeccionado. 

4.7.35) Nio permitir a morte7 apresamento ou transporte 
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de espicies animais ameaçadas de extin~So. 

4.7.36) Indicar seu substituto eventual. 

4.7.37) Desenvolver no seio da Equipe a camaradagemT 
solidariedade e espírito de corpo. 

4.7.38) Nas situaçies extraordinirias e nos casos 
omissosT conduzirT decidir e liderar a Equipe. 

( 
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III PARTE 

INDICAC8ES GERAIS 

56 
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Sob o título acima7 reunimos diversos assuntos 
e ativídadesp não sendo nosso objetivo discutir seus méritos. 
Eles constituem parte ef'etiva dos trabalhos7 e na ocasião 
oportuna serão objeto de aten~ão por parte dos CheTes das 
Equipes e Postos. São lembretes e rápidas observações de 
ordem prática7 destinadas a auxiliar na organiza~âo7 
implantação e execu~ão dos Subsistemas. 

1.ESTUDO: 
Coligir e estudar toda a documenta~ão e inTorma~ão 
disponível <Processos7 Relatórios7 Cartas geográTicas7 
etc.). 

2.SOBREVôO: 
ETetuar7 quando TOr o caso7 na necessidade de levantar 
e conTirmar dados7 ou para conhecimento da geograTia e 
situação atual da área de operações~ 

3 •. ANÃLISE: 
Signif'icando o 
alternativas. 

diagnóstico levantamento das 

4 .. DECISÃO: 
Escolha das alternativas e f'ixa~ão de metas 
objetivos. 

5.ESTRATÉGIA: 
Compreendendo a -maneira de como alcan~ar as metas e 
objetivos,. 

6.LOGiSTICA: 
SigniTicando o dimensionamento e 
recursos materiais e humanos~ 
abastecimento e comunica~ões. 

quantiTica~ão dos 
o transporte7 

?.RECURSOS: 
DeTinir Tonte e classiTicar os recursos Tinanceiros em 
material permanente7 de consumo e encargos. Estabelecer 
cronogramas~ Dimensionar os recursos humanos. 
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02.IHPLANTAÇl!liO 

1. Recrutamento do pessoal (expedicionário e apoio). 
2. Estabelecer Núcleo de Apoio (organizar servi~os de 

compra7 almoxariTado7 controle de pessoa17 pre$ta~ão de 
contas7 etc). 

3. Solicitar aquisi~io dos equipame~tos permanentes. 
4. Estabelecer o uso da radiocomunica~ão. 
5. Capacitar o pessoal (reuniões7 palestras e 

inTorma~Ões). 
6. Organizar a Expedi~ão: 

QuantiTicar e adquirir: 
Gineros alimentícios 
Combustível e lubriTicantes 
Brindes convenientes 
Armas e rouni~~es 
Material de pesca 
Material geral de acampamento 
Tralha de cozinha 
Medicamentos e material de primeiros socorros 
Ferramentas para mecinicaF solo e madeira 

7. Estabelecer a data da partida. 
8. Checar antes da partida todo o equipamento e material 

adquirido. 

03.EXECuc;:•o 

1. Iniciar a expedi~ão. 
2. Atingir a região pré-escolhida. 
3. Escolher o local para estabelecer acampamento ou Posto7 

observando: 

ADEQUAÇÃO: No sentido de ser apropriado aos Tins 
estabelecidos de Vigilância ou Contato. 

SEGURANÇA: Situaç:ão topográTica. Antecedentes de 
Ocupaç:ão do local escolhido. Tipos de 
Construç:ão. Outros aspectos da seguranç:a. 

LOGÍSTICOS: Possibilidades de abastecimento~ transporte 
e comunicaç:ão. 

Estabelecido o Postos a conduç:~o dos trabalhos está 
em grande parte na depend§ncia do comportamento 
imprevisível dos indígenas e na visão7 criatividader 
experiência e empenho que possam ter os cheTeS 
encarregados. 
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Organizar uma expediç:ão não d complicado. 
Entretanto7 os aspectos que a compiemv estio repletos de 
detalhes que se esquecidos7 geram perda de tempo7 transtornos 
e dispêndio7 quando não7 consequências maiores. Constatar no 
meio da selva - quando não mais existe a possibilidade de 
adquiri-lo - o esquecimento da agulha de costura ou seringa 
descartivel7 pode gerar um contratempo contorníve17 ou 
provocar uma tragédia. Não se deixe levar pelo desvalor que 
as pequenas coisas tém no nosso meio. No interior da selva7 
os bens e objetos adquirem maior importincia e novas 
utilidades. Não conTie na memória. Planejep organize e 
relacione. 

E&UIPAHENTOS 

o 
comr .. m i caç:ão,, o 
manutenç:ão com 

bom estado dos equipamentos garante a 
transporte e abastecimento. Do cuidado e 
os equipamentos pode depender o auxílio 

retirada emergencial3 Considere os seguintes esperado,, 
aspectos: 

ou a 

Equipamentos adequados às condi~Ões qu€ 
operar. 
Equipamentos simples e resistentes. 
Monte uma pasta contendo todos os manuais dos 
motores e equipamentos à sua disposi~ão. Você 
poderá necessitar de consertá-los. 
Ao escolher o equipamento <motores7 máquinas, 
etc)p sempre que possível, adquira para 
reservap pe~as sujeitas a maior desgaste ou a 
quebra. 
Providencie e veri~ique o tombamento de cada 
máquina ou motor adquirido e conserve a 
plaqueta de tombamento. 
Leia sempre as instru~ies que ensinam o seu 

irão 

manuseio. 
Cuidados especiais com as lentes 
por causa dos ~ungos. 
A conveniência de todos os 
estarem aptos a operarem os 

de aparelhos 

integrantes 
aparelhos de- 

rádio7 manusearem equipamentos e conduzirem 
barcos a remo, motor rabetar pÔpa ou de 
centro7 de ~orma que em uma emergªncia possa 
qualquer membro da Equipe utilizá-los. 
Pr-oc ur e 
tanto 

padronizar os equipamentos, 
o custo de manuten~io como 

assim, 
o de 
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reposi~âo de pe~as serão Tacílitadas. 
Adquira Terramentas apropriadas para reparos. 
Tenha no m{nimo uma h~lice de reserva quando 
viajar. 
Não deíxe as Terramentas destinadas a 
trabalhar a terra e a corte expostas ao 
tempo7 nem com crosta de terra. 
Providencie embalagens apropriadas para o seu 
transporte. Evitar batidas violentas durante 
o transporte e manuseio. Cuidado na 
armazenagem e proteja-os da excessiva umidade 
e calor. 
Teste os equipamentos7 ainda que novosr antes 
de irem ao campo. 
Na escolha de aparelhos de radiocomunica~~o7 
considere a necessidade de serem Tixos ou 
portáteisr um ou mais canais7 Trequência7 
peso7 volume e ~onte de alimenta~~º (solarr 
corrente alternada7 ou a bateria). VeriTique 
e cumpra as normas estabelecidas pelo Setor 
de Telecomunica~ies da FUNAI na aquisição e 
legaliza~âo de aparelhos de radiocomunicaç:ão. 

EQUIPAHENTO INDIVIDUAL 

Analise as possíveis vantagens de uso de 
uniTormer nos aspectos econ6micosr 
durabilidade e como incentivador do espírito 
de-corpo. 
Considere o uso de, bermudas,. cal~ão,, 
camiseta, meião (meia grossa até o joelho) 
para os expedicionários7 a importância de 
cal~ado apropriado7 a oportunidade de criar 
símbolos e identi~ica~ões. 
A utiliza~ão de cestos artesanais (jamachim) 
para o transporte às costas. 
Ã utilidade de sacos impermeabilizados 
Cencauchados) 
Cuidado com calç:ados novos. 
Cuidado com as calç:as jeans novas. elas 
costumam provocar assaduras na parte interna 
superior das coxas. 

MATERIAL GERAL DE ACAMPAMENTO 

Lonas para 
proteç:ão de 
transporte: 

barracas,. 
bens e 
cordas,. 

lonas apropriadas 
mercadorias quando 

para 
em 

arame,. pregos. sacos 
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plásticos de v,rios tamanhosp tambores 
plásticos para água e combustíve17 baldes7 
lampiões e seus acessórios7 utensíli~s de 
cozinhap vela7 sacos vazio de algodâo7 sacos 
plásticos7 bombril e sabão7 garra~as tér~icas7 
abridor de lata7 lamparinas7 óleo para 
lubri~icar armas7 Tiosp tomadas7 plug7 bocal 
para limpadasp pedra de esmeri17 tesoura7 
gilette7 barbantes. 

Analise o que voce pretender estude as 
constru~ões harmonizando-as ao meio-ambiente7 e 
a quem ou a que se destinam. Utilize sempre que 
possívelp materiais da região. Considere as 
dimensões7 TOrmator conTorto e seguran~a. 

Considere os seguintes aspectos: as 
peculiaridades da seguran~a quando acampadop 
quando navegando por riosp no interior da 
selva7 ou quando estabelecido em contru~ões 
mais sólidas. Quando em jornada os cuidados 
para evitar surpresas7 a torre de vigilância7 
esquema de ilumina~ão noturna contra ataques7 a 
utiliza~ão de ~ogos de arti~ício - o 
estabelecimento de normas de seguran~a e 
conduta pessoal7 a utiliza~ão e manejo de armas 
de ~ogo. A limpeza do terreno ao reddr do 
acampamento - a broca na orla da mata. O 
a~astamento de servidores para ca~ar e pescar. 

A logística cuida entre outros7 tudo do que 
trata da obten~ão7 armazenamento7 transporte7 

distribui~ão7 repara~io7 manuten~ão de material 
e das comunica~~es. Do entfosamento e har~onia 
entre os setores acima descrito7 dependem em 
dltima inst~ncia7 os homens que nos Postos e 
nas expedi~Ões aguardam a chegada do 
abastecimento.· ~ como uma corrente que7 se 
rompido um dos elos7 todo o sistema não 
Tunciona. 
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TRANSPORTE 

Estude o meio mais eTiciente e econômico de 
abastecimento regular. 
Na necessidade de constru~ão de campo de 
pouso: Local correto7 dimensões7 marca~ão7 
broca7 derrubada7 queima7 limpeza das 
laterais e cabeceiras. e compacta~ão da 
pista. 
No transporte terrestre7 conhecer as 
estradas7 caminhos e varadouros. Mantê-los e 
conservá-los. 
No transporte Tluvial considerar as esta~ões7 
embarca~ões e motores apropriados. 

RADIOCOHUNICAÇIO 

Considerar a conveniincia de aparelhos T·ixos e 
portáteis7 peso e dimensões. A Tonte de 
energia7 se solar. a bateria ou gerador. 
Escolha da Trequência e horários. Protegê-los 
contra umidade e os cuidados no transporte. 
Posicionamento da antena. Quantidade de canais. 

SOBREV&OS 

Sua importância para o reconhecimento da 
topograTia ou localiza~âo de pontos 
importantes. Levar as cartas geográ~icas da 
regi~o e plotar as inTorma~~es colhidas. 

CARTOGRAFIA 

Mantenha na Unidade de Apoiop painel 
cartográ~ico da região a ser trabalhada. 
Adquira as cartas geográ~icas da região que irá 
percorrer para uso em expedi~ão- Saber eTetuar 
sua leitura - interpreta~ão de símbolos. 
escalasp diTerentes tipos de proje~ões 
cartográTicas e extra~ões das coordenadas de um 
determinado ponto. 

RUHOS E DIREC8ES 

Manuseio de bússolap orienta~ão de carta em 
rela~ão ao terrenop orienta~ão noturna- Cálculo 
de distância. Tenha pelo menos 02 bússolas com 
a Equipe. 



FUNAI 
Fundacao Nacional do Índio 
MINISTÉRIO DO INTERIOR 63 

ARHAS 

Estabelecer critérios para a sua utiliza~ãoF 
conveniência de armas tipo cartucheira que 
provocam barulho e os riTles calibre 22F 
silenciosos. UniTormizar o calibre para 
Tacilitar a manuten~ão e aquisi~ão de muni~ão. 
DiTeren~a de peso existente entre as diversas 
marcas. Chumbo tipo 3T é o mais comum. 
Evitar o uso de cartucho recarregadoF em 
expedi~ão. Prote~ão contra umidade. Precau~ões 
no transporte de armas Tora da área indígena. 
Registro e tombamento. Utilização das armas 
curtas Crevólver)T estabelecer critérios- 

BRINDES 

Na OTerta de brindesF considerar as 
interTerências que excessivas cargas de bens e 
produtos manuTaturados possam causar na 
comunidade indígena. Meditar sobre o tipo de 
brindes a ser oTertado. Manter sempre que 
possível a troca. Cuidar da distribui~ão 
equitativa por sexo e indivíduo. Analisar a 
diminui~io e valoriza~io no momento oportuno. 

FERRAHENTAS PARA ACAHPAHENTO 

Para Tacilitar a escolha e aquisi~ãoF divida-os 
em 3 grupos: 

FERRAMENTAS PARA MECANICA E ELETRICIDADE: 
Alicate7 pun~ãoF tesoura de cortar zinco7 

martelo7 chave inglesa7 alicate de pressãoF 
conjunto de chaves de TendaF conjunto de 
chaves de boca e estre1aF chave de griToF 
chaves ele7 morse7 Tita métrica em a~o7 

talhadeira. Terro elétrico para solda e ·seus 
complementos. Tita isolante. Leve araldite e 
outros tipos de cola. lima. limat~o. lima de 
serroteF lixa para TerroF serra para Terra e 
lâminas. caixas para Terramentas. chave de 
vela. 

FERRAMENTAS PARA MADEIRA: 
Enxó Creta e goiva). Tormão. grampo para 

Tixar tábuas. trenaF brocas. trados de 
diversos tamanhosF serroteF plaina e pedra de 
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amolar lâmina7 grosar pé-de-cabrap machadar 
lixa de madeira7 níve17 prumo7 arco de pua7 
trava para serrote. 

FERRAMENTAS PARA SOLO: 
• Pá7 enxadar enxadão7 cavadeira7 alavanca de 
Terror ancinhor boca de lobo. 
Tenha uma caixa de ~erramentas específicas 
para cada barcor Posto ou acampamento. 

ARTESANATO 

Lembre-se que o artesanato colhido pela equipe 
é de propriedade da FUNAI. Não importa se o 
índio ofereceu ou trocou com algum componente 
de equiper ou foi deixado no tapiri de brindes. 
No primeiro caso7 se couberr fa~a o 
ressarcimento ao funcionário. No segundar 
simplesmente conserve-o. Somente com 
autoriza~ão especr~icar poderá o artesanato 
deixar a área indígena.· 
O objetivo da Coordenadoria de índios Isolados 
é coletar material expressivo da cultura 
indígena7 para posterior envio ao Museu do 
índio. 

MATERIAL BdSICO PARA PESCA 

Linhas de vários diâmetros. 
Chumbo. 
Anzol e arame para encastôo. 
Ta,.-raf'as. 
Colher de a~o. 

Cuidar para que as tarraTas sejam de malha 
apropriada (grande). 
Não permita o uso de malhadeiras e bombasp são 
proibidas. 

ESCOLHA DOS COMPONENTES DA EQUIPE 

Tenha cuidado quanto aos antecedentesF quando 
tiver que utilizar habitantes regionais. A 
participa~ão deles em algum tipo de conTronto 
ou hostilidade havida contra Índios7 pode 
provocar grandes problemas aos demais membros 
da Equipe. 
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Analise as vantagens e desvantagens de compor 
a Equipe somente com índios7 ou em conjunto 
com não índios. 

Os aspectos legais e trabalhistas quando 
elementos ucontra-recibon soTrem acidentes. 

ANOTACl:JES DI4RIAS · 

Mantenha um caderno destinado às anotações 
diárias dos Tatos7 situa~ões e acontecimentos. 
Independente de ser um registro7 o di,~io vai 
Tacilitar na elaboração de relatórios. 

QUANTITATIVO DAS EQUIPES 

Entre os principais Tatores que determiriam o 
quantitativo dos componentesF estio: 

Objetivo 
Dimensão da área 
~ressies a que est, submetida a ~rea 
Distância7 acesso e isolamento 
Seguran~a (belicosidade da popula~ão 
envolvente e dos índios). 
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LEHSR~TES DE SAtlDE 

Um simples pé torcido paraliza a expedi~ão7 
repercutindo negativamente no desenvolvimen~o 
dos trabalhos. Desenvolva na Equipe os 
cuidados nas caminhadas •. na travessia de 
rios7 no transporte individual de cargas 
pesadas7 na escolha do local para armar a 
rede7 evitando os galhos podres. Cuidado 
especiais no transporter estocagem e 
utiliza~ão de armas de T0907 no manuseio de 
motoserra7 na condu~ão de embarca~ões7 
principalmente na transposi~ão de cachoeiras. 

Sob orienta~ão médicaF 
primeiros socorros7 
das doen~as endêmicas 
aranhas •. 
geral. 

escorpiões 

instrua a Equipe sobre 
preven~ão e tratamento 
e acidentes com cobrasr 
e picadas de insetos em 

Mantenha no acampamento e transporte da 
expedi~io os medicamentos e acess6rios 
destinados aos primeiros socorros. 

Se alguém ~az uso regular de medicamento7 
lembre-o de portá-lo. 

Caso não seja possível o transporte em 
expedi~ão terrestre de soro antioTÍdico7 
mantenha-o no lugar mai~prdximo possível. 

Antes de consumir7 veriTíque sempre o estado 
da alimenta~ão em conserva (se estuTadasr 
amassadas o~ muito velhas7 s~o imprdprias 
para consumo). 

Considere os problemas que o uso prolongado 
de conservas pode causar. 

Tenha cuidado com a água potável. 

Antes de iniciar longas expedi~Ões 
terrestres7 procure saber das possibilidades 
que a região OTerece para a sobrevivência. 

Em expedi~ão terreste7 
de emergência. 

mantenha sempre ração 
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ProJete o tempo que irá gastar até o ptóximo 
ponto de abastecimento ou seu retorQo ao 
ponto de origem. Calcule então a alímenta~ão 
necessária para os expedicionários. 

Explore 
selva. 

as possibilidades alimentar~s da 

O alto Índice de umidade e o calor da ~egiio, 
amaz6nica deteriora com maior velocida~e os 
alimentos. Tome cuidado para não perder 
alimentos por deterioríza~ão. 

Considere os problemas pessoais que 
ocorrer com os componentes da equiper 
prolongada ausência da Tamília. 

O relacionamento entre os companheiros de 
trabalho é muito importante para o êxi~o da 
missior principalmente de um pequeno ;grupo 
humano em condi~ies adversas. Incent~ve a 
camaradagemF companheirismo e conTian~a ;entre 
os membros da Equipe. 
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E&UIPAHENTOS INDIVIDUAL NAS EXPEDIÇ8ES 

Com excessão de detalhes e 
pessoais7 os componentes de 
terrestres conduzem os seguintes 
jornadas em selva. 

pre-f"erªncias 
expedi~õ~s 
itens nas 

Mochilas ou jamachim e bornal. 
Rede7 mosquiteiro7 corda7 cobertor e plástico 
para abrigo individual. 
Meia7 Mei~o7 cal~ado. sandilia. 
Camisetar camisa7 cal~io7 cal~a7 bermud-. 
Escova dental7 sabão7 cortador de .unha7 
toalha. 
Armas para ca~a7 armas para deTesa pe~soa17 
muni~ões. 
Linha de pesca7 anzol encastoado7 chumbada7 
sacos plásticos. 
óleo para lubri~icar armas7 repelex7 cardeis 
de nailon7 agulha e linha7 gilette7 botão. 
Faca7 Ta~ão7 lanterna7 pilhas7 lâmpada para 
lanterna e velas. 
Lima chata7 pedra de amolar7 isqueiros. 
Caneca7 prato7 colher e cantil. 

Os itens abaixo relacionados sio distri~uidos 
equitativamente entre os componentes da 
expedi~ão: 

Medicamentos e materdais de primeiro& 
socorros. Alimenta~io. Aparelho de r~dio 
(antenaF micro~one e baterias). Brindes. 
Tralha de cozinha. 01 ou 02 machados sem 
cabo. M~quina fotogriTica. Filmes. Bds~ola. 
Cadernos. Cartas geogr~Ticas e caneta~. 01 
alicate pequeno. 01 chave de Tenda. 
Obs: i importante que~ pelo menos u~ dos 

componentes possua relógio. 
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DESENVOLVIMENTO DAS FRENTES DE CONTATO 

O presente objetiva Tornecer uma visio tedrica dos 
trabalhos que constituem uma Frente de Contato7 de Torma a 
propiciar as pessoas sem conhecimento dessa atividade7 algum 
entendimento e compreensio sobre a mesma. i umi proJe~io 
gráTicaF apresentando de Torma ordenada as práticas de campo. 
Tomamos o nosso exemplo de uma Frente de Contato cl~ssica7 
nos moldes de Rondon7 onde a sequência dos acontecimentos 
esta7 disposta na Torma desejável. Entretanto7 a 
interTerência de Tatores Tortuitos e principalmente os que 
estão Tora de controle da nossa vontade <rea~ão dos índiosF 
atitude e a~Ões da nossa sociedade no interior ou proximidade 
da área habitada pelos indígenas)7 alteram sobremaneira a 
sequência aqui apresentada. Observamos que o contato nem 
sempre se dará da Torma exposta7 havendo circunstância em que 
ele p·ode ocorrer de maneira totalmente imprevista. Bem como o 
modelo apresentado7 embora comportando variáveis7 encontra 
diTicu1dades para ser estabelecido7 nos casos em que7 
condi~ões de intensa adversidade sobre os Índios iso1ados7 
geram circunst~ncias que inviabilizam as medidas cl,ssicas de 
Contato. Os comentários que seguem7 não abrangem a 
complexidade7 delicadeza e tensões de uma Frente de Contato7 
cujo universo €7 bem mais amplo que o aqui apresentado. Da 
mesma Torma7 a questão do tempo necessário7 para se 
concretizar o contato7 não pode ser previsto7 havendo casos 
em que o contato ocorreu em alguns meses. e outros cujo tempo 
atingiu uma década e meia. 

Para eTeito da nossa exposi~ãor arbitramos o 
relacionamento dos grupos indígenas isolados com a Agência 
0Ticia17 em duas Fases: 

1ª FASE - FRENTE DE CONTATO 

Inicia-se com a instala~ão da Frente e 
termina com a sua transTorma~ão em Posto 
Indígena Ordinário. Representa o período 
pioneiro~ desbravador e transitório~ onde 
se busca o estabelecimento de rela~ões 
pací~icas com o grupo indígena isolado. 
Está dividida em dois MOMENTOS que 
separam as atividades cronologícamente 
programáveis e desenvolvidas em sua 
maioria no meio urbanoF denominada 
ORGANIZAC~O~ contendo as ETAPAS de 
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ESTUDOS <ETAPA 1)~ e IMPLANTAÇÃO (ETAPA 
2). O segundo MOMENT07 denominado 
EXECUCÃ07 que se caracteriza pelas 
atividades de campo propriamente dita7 
cont,m as ETAPAS de EXPEOiçao7 
CONSTRUCÃ07 NAMOR07 CONTAT07 SA~DE e 
TERRAS7 RESPECTIVAMENTE ETAPA 3 a 8. 

2~ FASE - POSTO INDfGENA 

Inicia-se com a passagem da Fren~e de 
Contato para o Posto Indígena7 quando a 
Frente Ja7 cumpriu a sua ~inali·dade. 
Teoricamente caracterizada pelo seu :papel 
assistencial e permanente. Não e7 ~bJeto 
de nossas considerações. 

Pelo exposto7 teríamos a seguinte ProJe~ão Gr~~ica: 

1A JASE - FRENTE DE CONTATO , •• - 2A FASE 

FASE 
20 HOHENTO 

•••••.••. --------------------- EXECUCAO -------------------------. rIN 
ETAPA 1 2 3 4 

CONSUUCAO 
5 

NAHO:RO 
6 

CONTATO 
1 

SAUDI 
8 

TiltlAS ESTUDOS 11H1LANTACAO 

ATIVIDADE DE CAMPO--------------------,----__.,. 

FASE: Sucessao de ETAPAS durante as quais sao desenvolvidas acoes peculiares de or- 
ganizacao e execucao, coM o objetivo de atingir as finalidade e propositos 
finais da Frente de Contato. 

NONDtTO: Divisor das atividades desenvolvidas eM centros urbanos, das acoes de caM- 
po propriaMente ditas. 

ETAPA: Período de teMPO eM que se realiza deterMinadas acoes, obJetiuando atingir a 
ETAPA subsequente. 
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AS ETAPAS E SUAS CARACTERfSTICAS 

ETAPA 1 - ESTUDOS: 

Detalhamento: Período no qual se deTine 
obJetivos7 estratégiaF logísticaF 
recursos humanos e Tinanceiros. Estuda a 
documenta~ão disponível CProcessosF 
relatórios e cartas geográTicas). ETetua 
sobrevôos. Analisa7 decide e Tixa metas. 

Caracterrsticas: Trabalho de organiza~ão 
e planejamento cujas a~ões são 
desenvolvidas em centros urbanos7 (exceto 
o sobrevôo>F sendo passível o 
dimensionamento do tempo. 

ETAPA 2 - IHPLANTAÇAO 

Detalha•ento: Recursos disponíveis. 
Organiza os servi~os de compraF 
almoxariTadoF presta~~º de compra e de 
pessoal. Adquire ou solicita a aquisi~ão 
de equipamentos e materiais destinados à 
Expedi~ão. Treinamento e preparo de 
pessoal. Estabelece a data do início da 
Expedi~ão. ,. 

Caracterrsticas: Atividade desenvolvida 
em centro urbanoF de tempo de~inido 
Compreende a implantaçio de todo o apoio 
administrativo e operacional às 
atividades de campo. 

ETAPA 3 - EXPEDic•o 

Detalhamento: Início das atividade~ de 
campo aqui consideradas como tal. 
Compreende o deslocamento da expedi~ão 
ate7 a sua chegada à região desejada. 
A expedição poderá ser eTetuada por via 
~1uvial7 aérea7 terrestre ou a pé7 ou da 
conjuga~io de alguns ou todos os meios. 

Caracter(sticas: Seu início é previsto e 
sua duração pode ser estimada. Atividade 
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de médio riscop cuja tendência é au~entar 
na propor~io em que a expediEio vai 
penetrando em território de perambulação 
dos índios isolados. Inter~erências 
circunstanciais e acidentais podem 
retardar o andamento dos trabalhos. 

ETAPA 4 - CONSTRucao: 

Detalhamento: A Frente atingiu a reg1ao e 
definiu o local para sua instala~ão. Os 
trabalhos são concentrados nas 
constru~ões destinadas ao abrigo do 
pessoal e demais servi~os da F~ente. 
Co~comitanter iniciam-se as medidas 
destinadas a Tacilitar o contatoF entre 
as quais estão os bríndesF dispostos em 
tapiris7 que exercerão papel relevante no 
decorrer de todo o processo de 
aproxima~ão e contato. 

Características: O tempo consumido nesta 
ETAPA está na dependência de Tatores 
climiticos7 da abundância de materiais 
encontrados no quantitativo de homens 
disponíveis e nas restri~~ei im~ostas 
pela seguranças A Frente se encontra no 
interior ou periferia da área indígena. 
Medidas de seguran~a e comportamento sio 
baixadas. Atividade de alto risco, pela 
exposi~ão do pessoal no caso de serem 
encontrados e atacados pelos índios. 
Período de tensão que tende a aumentar~ 
Pode haver retrocesso no desenvolvifflento 
do!i trabalhos. 

ETAPA 5 - NAHORO: 

Detalhamento: Inicia~se com a descoberta 
pelo índio da Frente de Contato7 que 
passa a vigiar todo o movimento ali 
efetuado. Est, em andamento um processo 
de estudo de ambas as parte5~ 
principalmente dos índios que n~o sabem 
porque ali estamosr e culminará na 
confraterniza~Ko ou conflitor dependendo 
em sua maior parte das experiªncias 
passadas do grupo indígena com os 
segmentos da sociedade nacional e nas 
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condii;::Ões atuais a que estejam 
submetidos. Todavia I de grande 
importância a habilidade do CheTe ~a 
Frente,. no sentido de analisar os ~inais 
de aceitai;::go ou hostilidade exte~nados 
pelos índios,. e aproveitar,, na medi·da do 
possível,. as agressões SOTridas para 
ref'ori;::ar demonstrai;::Ões de paz e ami'zade,. 
inspirando aos índios,, condii;::Ões de 
segurani;::a para que diem contato. Nas duas 
hipdteses abaixo apresentadas. permeiam 
inúmeras variáveis com progressos e 
retrocessos no relacionamento: 

1ª HIPdTESE (desejável) 

- índios vigiam e rondam a Frente sem 
maniTestar hostilidade. 
- Índios pegam brindes eTetuando ou não 
troca no tapirí. 
- índios dão contato. 

2ª HIPdTESE (não desejável) 

- índios vigiam e rondam a Frente. 
- índios obstruem os caminhos,. des·troem 
os brindes e hostilizam a Frente. 
- Índios atacam diretamente a Frente ou 
alguns de seus componentes. 
- Retrocessos nos trabalhos. 

As h i.póteses f'ormul:adas não obedec'e:m a 
sequincia linear aqui apresentada e nem 
sempre o nosso raciocínio lógico pode 
deduzir com segurani;::a o comportamento 
-f•..tturo. A lógica é ai. do Índioª: Pode 
acontecer que apds sinais de aceita~io da 
nossa presen~a~ sobrevenha um ines~erado 
ataque. 

Caracterrsticas: Etapa de tempo 
inde-finido. Aumento de tensão e ansiedade 
pela possibilidade: de ataques. Alto risco 
para os componentes da Frente.' Os 
cuidados de comportamento e as medidas de 
segurani;::a devem ser rígidos. 
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ETAPA 6 - CONTATO: 

Detalhamento: O contato é caracterizado 
pela aproxima~ão Tísica e pací~ica entre 
os índios e os integrantes da Frente7 a 
ponto de permitir a troca de brindes mão 
a-mio. O primeiro contato marca o tdrmino 
do namoro para a ·ETAPA 
atual. Convém esclarecer que o cdNTATO 
nio signi~ica necessariamente que as 
relações da Frente com os índios serão7 
daquele momento em diante7 tranquilas e 
pací~icas. Pode haver retrocessos nas 
relações. A troca de presentes de hoje7 
o surgimento de mulheres e crian~as tidos 
sempre como bom sina17 pode signi~icar 
uma estrat~gia dos índios7 para um ~taque 
amanhã. 

Características: 
indeterminada., 
nos trabalho'!S. 

ETAPA de dur ac âo 
podendo haver retrocesso 
As medidas de seguran~a e 

comportamento continuam em ~igor. 
Permanecendo a desconTian~a recíproca e 
alto risco para os integrantes·da Frente. 
São ef'etuadas as primeiras contagens e 
registros da popula~ão recém-contactada. 
O tapiri de brindes perde a sua 
Tinalidade com as trocas sendo eTetuadas 
na própria Frente. Os brindes são 
exigidos pelos índios em grande 
quantidade. Inicia-se uma ETAPA de alto 
risco para os índios contactados7 Tace a 
aproxima~io Tísica com os integrantes da 
Frente e a possibilidade de serem 
contaminados por doen~as inTecto 
contagiosas. 

ETAPA 7 SAtloE: 

Detalhamento: Não existe nenhum e.vento 
que marque a passagem da ETAPA 
antecedente para a atual. É o 
prolongamento da situa~ão anterior 
sentida pelo estreitar do relacionamento. 
As visitas dos índios à Frente são 
eTetuadas com maior f'requência e começam 
a pernoitar pr6ximorou na prjpria Fr~nte. 
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Os índios Já não Ticam constantemente de 
ar-mas em punho. Convite par-a at i v i.dades 
de ca~a e pesca são eTet1.1adas ·pelos 
índios. É possível até que e~etu~m 
convite para visita a aldeia. Essa 
situa~io de maior con~ian~a tende a 
provocar o relaxamento das medidas de 
seguran~a e cuidados que7 todavia7 devem 
ser mantidas. É possível tamb~m que os 
índios maniTestem desejo de conhecer o 
nosso mundo7 ocasi~o em que7 deperidendo 
do tipo de acesso ao centro mais pró,ximo7 
poderá conduzir a situa~Ões diTÍceís e 
per-igosas7 tanto par-a os índios quanto 
para a própria Frente. A atitude e 
compor-t ament o individual dos i nt egr-.ant es 
da Frente deve ser objeto de normas 
baixadas pela Che~ía. Quanto mais fntimo 
TOF o desejado relacionamento da Frente 
com os índios7 · tanto maior será a 
possibilidade de contágio por doen~as 
infecto-contagiosas7 sendo este o ~aior 
perigo a que estão expostos imediatamente 
após o primeiro contato7 devendo ser 
objeto de aten~ões7 cuidados e 
providências. 

Caracter(sticas: de durac;ão ETAPA 
imprevistaF permanecendo as 
possibilidades de conflitos e os 
retrocessos. Perigo de doen~as serem 
adquiridas pelos Índios. Providências 
para a prote~ão da saúde indígena devem 
ser adotadas. As medidas de segurança 
devem ser mantidas. 

ETAPA 8 - TERRAS 

Detalhamento: Um período indeterminado de 
tempo passou consolidando o 
relacionamento em bases de maior 
intimidade e conTian~a. A Frente está 
voltada com outros tipos de problemas. As 
questões de saúde7 o relacionamento dos 
índios com a vizinhan~a {se houve~)7 o 
desejo de conhecer nosso mundop o 
recebimento de brindes e as que:st ões 
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relativas as posses e invasões da terra 
ind(gena que ati essa altura permaneceu 
como interdítadac Nesta etapa a Frente 
concentrará seus 
questões da maior 
TERRAS. 

es~or~os nas duas 
importincii: SAdDE E 

Características: As atividades que 
caracterizam uma Frente de Contato estão 
sendo paulatinamente substituídas por uma 
assist&ncia mais prdpria ao Posto 
Indigena. As medidas de seguran~a ~oram 
esquecidas7 permanecendo as normas e 
restri~ges de car~ter individual. Essa 
situa~io pode ensejar a trans~orruaç~o da 
Frente em POSTO INDiGENA7 iniciando a 
2ª FASE. 
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" Ninguem poder~ Jamais imaginar quanta ~or~a moral precisa 
um homem despender para dominar a insuport,vel irrita~io 
nervosa causada pelo ~ato de sentir-se incessantemente 
cercadov vigiado e estudado nos seus menores atos7 por gente 
que ele não pode ver7 de quem nem sabe o n<lmero7 a quem nio 
quer molestar nem recha~ar7 mas antes agradar e atrairv e que 
no entanto sd procura o instante propício para o assaltar e 
mataru. 

Luiz Bueno Horta Barbosa 

Paci~icação do Kaingang. 

( 

-------------------------·-·-----------------------------~--------- 
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09. ANEXO 

--·------------------··- --- --- ------ -- 



FUNDAC~O N~CIONAL 

COORDENADORIA DE 
DO INJ)IO 

INDIOS 

Fll NA I 

ISOLADOS 

FICH~ FUNCIONA~ ~o. 

<Cont110Je_Jnt.ivitlual de !ur.civnaríos) 
DADOS PESSOAIS 

NOME: _ SEXO: _ 

MTA DE NASCIMENTO: NATURALIDADE: ESTADO CIUIL: _ 

DATA DE ADl'IISSHO: CARGO OV FlJNCAO: _ 

tN;IRECO: FO'°'Z: ------ 
DEPENDENUS 

NOME GRAU DE PARENTESCO DATA DE NASCIMENTO 

EM CT!SO DE ACIDENTE AVISAR: _ 

ENI•ERECO: FONE: _ 

O~S: No. de caaisa _ calca _ sapato _ 

INFORMACOES MEDICAS 

GRUPO SANGUIHEO: FATOR RH, _ 

U.VE OOENCA INFECTO CONTAGIOSA < ) NAO < > SIM QUAL<is) _ 

---------------- JA ENCONTRA-SE CURADO < ) SIM ( ) NAO 

E PORIADOn DE ALGUMA DOEHCA CRONICA ( ) NAO ) SIM QUAL<is) _ 

POSSUI ALGUM HISTORICO CARDIACO ( > NAO < ) SIM 

íAZ USO REGULAR DE ALGli/11 HEI>iCAMElfiO ( ) NAO ( > SIM QUAL<is) _ 

E ALERGICO A ALGUMA COISA < > NAO < ) SIM 

IJÃCINAS TOMADtlS --------------'------------------- 

ESTA SOB CUIDADOS MEDICOS ( ) NAO < > SIM 

MOIIUO: ~-~~~------~~~-~-~~-~~~~--~----- 
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OBSERUACOES 

AO EXAME FISICO ATENTAR PARA OS SEGUINTE PONTOS: 

- HANSENIASE, l>OENCAS UENERIAS E OUTRAS :DOENCAS INFECTO-COHIAGIOSAS. 
- »EFICIENCIAS FISICAS E MENTAIS. 
- SOLICITAR.ABREUGRAFIA <GERAL> 
- PESQUISA DE BAAR (SUSPEITOS> 
- PESQUISA DE PLASMO»IUM (SUSPEITOS> 
- EXAME PARASITOLOGICO DE FEZES <GERAL> 
- QUAN])O »A AUALIACAO NEJ)ICA ATESTAR SE O SIRUIOOR OU CANl>IJ>ATO ESTA APTO A PARTICIPAR 
DE TRABALHOS QUE SOLICITE GRANl>ES ESFORCOS FISICOS. 

\,. .J , "'I 

DATA ACOMPANHAMENTO RUBRICA 

1.. ..1 

. , 
1 

'1 

1 

- l 
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CONTRIBUIÇ8ES. PARA O APERFEIÇOAHENTO 

Qualquer contribui~ão deverá ser encaminhada à: 

- Coordenadoria de fndios Isolados 

'FU~OA~IO NACIONAL DO fNDIO - FUMAI 

SEPS QUADRA 702 - EDIFfCIO LEX - 32 ANDAR 

CEP:· 79338 - BRASfLIA D.F. 

( . 



FUNDACAO NACIONAL DO INDIO FUNA I 
COOFIDENADORIA DE INDIOS ISOLADOS 

(ContN1le Individual de índios) 

FICHA No. DATA: 
SUER: 

NOME: SEXO: 
ADR: 

IDADE: GRUPO: 
FOTO F.A: 

GS: RH: •• ALD: 

RELACAO DE PARENTES 

PAI: CONJUGE: FILHOS 

MAE: 

UACINACAO BASICA OUTRAS UACINAS 
lOX. 

SABIN ])PT BCG UAS IETANICO 

DATA 

111' l)()SE 

RUBRICA 

Df\IA 

211' DOSE 

RUBRICA 

»ATA 

3"' DOSE 

JWBRICA 

DATA 

REFORCO 

RUBRICA 

li. ~ ,, 

*· • 

- 



OBSERUACOES DIGNAS DE NOTA 

DATA 
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C I N2 .i '33 /CII/CIRCULAR Brasília, !lt de novembro de 1988 

Da Coordenadoria de Índios Isolados 

Ao: CE'..01 

Em anexo encaminhamos a 2ª F.dição do Sistema de Proteção ao 

Írrlio Isolado. Foi acrescentada a Parte III contendo lembretes e algumas infor 

mações de utilidade prática. Essas infonnações destinam aos que se 1111c1arn 
. ·' - . . nesta at1v1dade, e nao pretende em absoluto, ens111ar a Sertanistas, alguns com 

maior experiência que a nossa e com grandes trabalhos realizados. 

Por ser um documento de trabalho pode faltar ainda algo a 

ser coligido, nonna.tizado e melhorado, mas estamos caminhando para que o Siste 

ma de Proteção ao índio Isolado contenha todas as orientações. 

Aguardamos as colalx>rações que nos sejam enviadas no intuj 

to de ampliar as próximas edições, até que se transforme em um verdadeiro Ma 

nual de procedimentos. 

Cordialmente, 

CII/SFP/slo 

\ .--- 
\ 1 

SEP Quadra 702 Sul 
Edifício Lex, 3~ andar 
CEP 70.330 Brasília D.F. 


